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Excellentie,  

Vorig jaar is als vervolg op het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie met 9 partijen het 

Grondstoffenakkoord opgesteld en ondertekend. In dat akkoord is afgesproken dat er 5 

transitieagenda’s worden ontwikkeld met concrete voorstellen hoe een  versnelling in de circulaire 

economie kan worden bereikt. Eén van deze op te stellen agenda’s is de transitieagenda Circulaire 

Bouweconomie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vanuit het Rijk 

trekker van deze agenda. Gedurende de ontwikkeling van deze agenda heeft een brede 

klankbordgroep (het zogenaamde IJzendoornoverleg¹ ) vanuit het bedrijfsleven (VNO-NCW leden) 

gefunctioneerd. 

Een lid van de Bouwagenda van de heer Wientjes, te weten mevrouw Elphi Nelissen, is voorzitter 

geweest van het schrijfteam dat de transitieagenda Circulaire Bouweconomie heeft opgesteld. 

Op 15 januari 2018 is de transitieagenda Circulaire Bouweconomie (samen met de 4 andere 

agenda’s) gepresenteerd en overhandigd aan de bewindspersoon van I&W en de andere opstellers / 

ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord. De IJzendoorngroep kan op grote lijnen instemmen 

met de opgestelde  agenda. Er staan veel praktische voorstellen in die naast efficiënt omgaan met 

grondstoffen ook een forse bijdrage leveren aan de klimaatopgave. Hoewel het bedrijfsleven reeds 

veel initiatieven ontplooit begrijpen wij zeker  de wens om een extra versnelling in te zetten.  

Om de gewenste  versnelling daadwerkelijk handen en voeten te kunnen geven is echter wel 

financiering nodig. Daarom verzoekt de IJzendoorngroep een financiële ondersteuning van 1 miljoen 

euro per jaar gedurende deze Kabinetsperiode voor de transitieagenda Circulaire Bouweconomie.    

Er heeft een overleg plaatsgevonden (10 januari  jl.) met de  heer Wientjes van de Bouwagenda. 

Gebleken is dat het programmabureau van de Bouwagenda de uitvoering van de transitieagenda 

Circulaire Bouweconomie ter hand wil nemen. Op zich een logische en goede gedachtegang, de 

financiële basis hiervoor ontbreekt nog. Van belang is wel dat het onderwerp circulariteit in relatie 

tot andere thema’s in de Bouwagenda (CO2-reductie) niet ondersneeuwt. 

Tevens is belangrijk om hierbij nadrukkelijk te vermelden dat voor het bedrijfsleven het 

ondertekende grondstoffenakkoord  leidend is en blijft. In tegenstelling tot het generieke doel van 

50% grondstoffenreductie  in de Bouwagenda, willen de ondertekenaars van het 
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grondstoffenakkoord een doelstelling  die nadrukkelijk is afgestemd op beschikbaarheid (in kwaliteit 

én transporteerbaarheid) van secundaire grondstoffen.  

In de bijlage vindt u een samenvatting van de meest belangrijk acties en projecten uit de 

transitieagenda Circulaire Bouweconomie die in uitvoering genomen moeten worden en 

voorwaardenscheppend zijn om tot een daadwerkelijke versnelling van een circulaire bouweconomie  

te  kunnen komen.    

Indien de uitvoering van deze agenda daadwerkelijk bij de Taskforce Bouwagenda belegd wordt, 

achten wij het van groot belang dat de IJzendoorngroep nauw betrokken wordt bij de uitvoering . 

 

Met verschuldigde hoogachting, 

 

 

Michiel Dankers 
Voorzitter IJzendoornoverleg 
(Klankbordgroep VNO-NCW voor transitieagenda Circulaire Bouweconomie) 
 

 

 

 

 

C.c. 
- Staatssecretaris van I&W, drs. S. (Stientje) van Veldhoven 
- Minister van EZK,  ir. E.D. (Eric) Wiebes 
- Voorzitter van VNO-NCW,  drs. J. (Hans) de Boer 
- Voorzitter Taskforce Bouwagenda,  mr. B. (Bernard) Wientjes 
- Voorzitter transitieteam Circulaire bouweconomie, prof. ir. E.S.M. (Elphi) Nelissen 
- Voorzitter NVTB, drs. T. (Titia) Siertsema 


