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Onderwerp: Circulair bouwen en renoveren
Deze motie heeft betrekking op raadsvoorstel Uitvoeringsplan ViV (18.0000879)

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 17-12-2018,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het Rijk als doel heeft gesteld dat onze economie in 2050 volledig circulair is en dat in 

2030 50% minder primaire grondstoffen worden gebruikt;
2. gemeenten via het Interbestuurlijk Programma hebben afgesproken zich in te zetten voor 

het tot stand brengen van een circulaire economie;
3. onze inzet voor een circulaire economie zich tot nu toe alleen richt op het verbeteren van 

afvalscheiding en (nog) niet op slim materiaalgebruik;
4. de bouw wereldwijd ongeveer 40% van het materiaalgebruik voor haar rekening neemt;
5. er veel mogelijkheden zijn om circulariteit in de bouw toe te passen, zoals: flexibele 

inrichting, demontabel bouwen, herbestemmen, licht bouwen, toepassen van 
materiaalpaspoort en sloopbestek en het gebruik van hergebruikte, gerecyclede en 
biobased materialen;

6. een circulair gebouw als volgt door het Rijk wordt gedefinieerd: 'een gebouw dat 
ontworpen, ontwikkeld, beheerd en gebruikt wordt volgens het systeem van de circulaire 
economie en waardoor het verminderen van grondstofgebruik en maximalisering van 
hergebruik een centraal aspect van dat gebouw is. Het doel is zo min mogelijk nieuwe 
grondstoffen te gebruiken en daar waar producten, grondstoffen en systemen worden 
ingezet, deze zo tang mogelijk (hoogwaardig) in de keten te houden.'

7. er in het uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed veel projecten voor nieuwbouw, 
renovatie en sloop op de planning staan voor de komende 10 jaar,

van mening dat
1. het tot stand brengen van een circulaire economie om meer vraagt dan alleen het 

verbeteren van afvalscheiding;
2. het gemeentelijk vastgoed kansen biedt voor toepassen van circulair bouwen en 

renoveren;
3. hierbij pragmatisch kan worden begonnen met makkelijk toepasbare en niet- 

kostenverhogende mogelijkheden;
4. de VO-campus wellicht een mooi voorbeeldproject zou kunnen zijn om circulair bouwen 

toe te passen,

verzoekt het college
1. Het uitvoeringsprogramma Voorzien in vastgoed door te lichten op mogelijkheden voor 

circulair bouwen en renoveren;
2. de uitkomsten hiervan voor de zomer van 2019 aan de raad voor te leggen

en gaat over tot de orde van de dag.
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