MANIFEST
'Maak werk van CIRCULAIRE ECONOMIE in de bouw en GWW-sector'
Samen maken we ons sterk voor een circulaire Regio Arnhem Nijmegen

WAT
In 2018 mocht de Regio Arnhem Nijmegen zich al de meest circulaire regio van Nederland noemen. In triple helixverband zijn in de regio diverse voorbeelden te vinden die circulariteit bevorderen en in de praktijk brengen. Het
bedrijfsleven heeft al stappen gezet en onderwijsinstellingen bieden opleidingen aan op het vlak van circulariteit.
Dit wil niet zeggen dat circulariteit al gemeengoed is geworden en het verbruik van primaire grondstoffen
substantieel wordt teruggedrongen. In diverse sectoren worden vorderingen gemaakt, zoals in de maakindustrie,
de afvalverwerking, gezondheid en ook in de Bouw &Infra. De koplopers op het gebied van circulariteit zijn al goed
op weg maar zijn nog vaak lokaal en kleinschalig.
De uitdaging is nu om verder te innoveren, dat meer bedrijven stappen zetten naar een circulaire economie en
circulaire initiatieven op grotere schaal toepassing gaan vinden. Bouw&Infra kennen een hoog grondstofgebruik
en tevens lange processen om te komen van plan tot uitvoering, terwijl in de regio nu afspraken zijn gemaakt om
circulariteit als voorwaarde op te nemen bij de aanbesteding van Bouw&Infra projecten.
De bouwsector kent hoog- en laagwaardig hergebruik van grondstoffen. Wij willen het bedrijfsleven stimuleren zo
veel mogelijk grondstoffen te hergebruiken. Uiteraard heeft de voorkeur een hoogwaardig hergebruik. Om tot
hoogwaardig hergebruik te komen is het belangrijk om in de gehele keten bewust bezig te zijn met circulaire
economie. Dit begint al bij ontwerp en design. In de regio zijn er veel MKB-bedrijven die innovatieve producten
ontwikkelen of al hebben ontwikkeld, welke bijvoorbeeld door de bouw en de infrasector toegepast kunnen
worden om nog sneller en makkelijker circulaire processen en ketens te creëren. Circulaire economie raakt dus
elke ondernemer in de regio in de toekomst. De transitie naar een circulaire economie verdient voor alle sectoren
daarom nu extra aandacht. Zo zorgen we er samen voor dat deze regio een vooruitstrevende circulaire regio blijft!
WAAROM
Noodzaak
We gebruiken wereldwijd meer grondstoffen dan de aarde aankan. Dit zorgt voor toenemende schaarste en
(geopolitieke) afhankelijkheid. Ook heeft het huidige grondstoffenverbruik negatieve gevolgen voor het klimaat en
het milieu. Dit maakt een transitie noodzakelijk naar een circulaire economie waarbij we duurzaam
geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen inzetten. Deze transitie biedt kansen op het
gebied van werkgelegenheid, nieuwe exportmogelijkheden en draagt significant bij aan CO2
reductiedoelstellingen.
Ambitie
De Regio Arnhem Nijmegen en provincie Gelderland hebben grote ambities als het gaat om circulariteit:
-

De Rijksoverheid en ook de provincie Gelderland heeft zich ten doel gesteld om in 2050 een volledig
circulaire economie te hebben. Het tussendoel is om in 2030 50% minder gebruik van primaire
grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) te hebben gerealiseerd. Wanneer we kijken naar volumes en
tonnages in de Circulaire Atlas Gelderland heeft 80% van alle grondstoffen - en reststromen te maken met
AgroFood en Bouw en is slechts 20% is te linken aan Consumenten en Industrie.

-

De Regio Arnhem Nijmegen heeft samen met Foodvalley in de propositie aan de Nationale
Omgevingsvisie de ambitie uitgesproken om zich te ontwikkelen tot een groene metropoolregio. De
metropoolregio Arnhem Nijmegen Foodvalley wil zich onderscheiden als dé circulaire topregio in 2050.
Dit zal een positief effect op het vestigingsklimaat en de aantrekkelijkheid van de regio voor
vooruitstrevende bedrijven, investeerders en werknemers.

Urgentie
De circulaire ambities zijn door de regio al opgepakt en vertaald in een tweetal overeenkomsten die betrekking
hebben op de Bouw &Infra sector:
Woondeal Regio Arnhem – Nijmegen
In de samenwerkingsagenda voor de woningbouwopgave in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen hebben
de gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen, de provincie Gelderland en het Rijk op 4 maart 2020 afgesproken
dat:
Voor de bestaande plannen opdrachtgevers van de locaties die onderdeel zijn van de woondeal in
gesprek gaan met de ontwikkelaars over het verhogen van gebruik van circulaire bouwmaterialen naar
minimaal 10%.
In de nieuwe woningbouwplannen partijen zich inspannen om minimaal 25% circulair te laten
ontwikkelen. Vanaf 2030 wil de regio minimaal 50% circulair bouwen om uiteindelijk in 2050 te komen tot
een circulaire leefomgeving.
Regionale ambitieverklaring Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)
De gemeenten in de Regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland willen gezamenlijk en in afstemming met
elkaar bereiken dat in de komende jaren in de hele Regio Arnhem-Nijmegen voor GWW projecten circulair
opdrachtgeverschap plaatsvindt en dat circulair wordt ingekocht. De samenwerkende overheden willen als
opdrachtgevers als collectief in regionaal verband het verschil maken en de circulaire economie stimuleren. De
officiële ondertekening is voorzien op 2 december 2020.

HOE
Wij, de samenwerkende gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen, en brancheverenigingen en
ondernemerskoepels, roepen het bedrijfsleven in de regio op:
 Meer circulair te gaan werken om de kansen die de Woondeal en het regionale ambitieverklaring GWW
bieden te kunnen benutten, welke tot uiting komen in overheidsaanbestedingen
 Zich samen met overheden en kennisinstellingen in te zetten voor innovatie van producten en
bedrijfsprocessen om circulair te kunnen werken en (nieuwe) ketens te gaan vormen
 Personeel in de gelegenheid te stellen zich te scholen in circulair werken en hier ervaring in op te doen
 Hun bedrijf klaar te stomen voor een volledig circulaire economie.

Aldus vastgelegd op 2 december 2020

