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Algemene overwegingen:
Cirkelstad is een beweging van publieke en private partijen die werk maken van steden zonder afval,
zonder uitval. Op 2 oktober 2014 is de Green Deal door de ministeries van Infrastructuur en Milieu,
Economische Zaken en Binnenlandse Zaken getekend om met koplopers in de praktijk projecten te
realiseren, daar kennis te ontwikkelen, te delen en te borgen om op te kunnen schalen. Om zo tot
een aantoonbare en door de markt gedragen versnelling te komen naar een circulaire en inclusieve
(bouw)sector en gebouwde omgeving.

Specifieke overwegingen:
De aanpak heeft in eerste instantie betrekking op de periode tot en met 2018 en richt zich primair op
het realiseren van circulaire en inclusieve projecten op gebouw en gebiedsniveau. Koplopers zijn
geïnspireerd om een passende ambitie op te nemen op lopende of te initiëren projecten en
ervaringen kopieerbaar en opschaalbaar te maken.
De Green Deal is als een praktijkleerlijn waarbinnen publieke en private partijen, zonder verplichte
winkelnering, met elkaar thema’s verkennen, operationeel maken en op basis van resultaten (nieuw)
beleid maken. Zo ondersteunen koplopers elkaar om ambities waar te maken. Data/informatie en
tools op de betreffende projecten worden ontsloten om het leerproces te versnellen.
De circulair en inclusieve visie en aanpak vormen de kern van de Green Deal. Partners plaatsen deze
kern in een ‘stadse context’ door de aanpak te verbinden met bewoners. Enerzijds door de
inspanningen als middel te zien om het doel van meer comfort en gezondheid in de stad te bereiken.
Anderzijds door het thema meer van het publieke domein te maken, toegankelijk, hip en jong.

Partijen komen het volgende overeen:
Artikel 1

Inzetverplichting

1. Eigen projecten in te brengen (bijlage). Ervaringen en data te delen en te ontsluiten om er
van te leren binnen de community.
2. Ervaringen te verankeren in de eigen lijnorganisatie als nieuwe werkwijze zodat volgende
projecten op een hoger niveau uitgevoerd kunnen en zullen worden.
3. Periodiek overleg te voeren om inspiratie te delen en voortgang te bespreken.

Artikel 2

Deelnameverplichting

Cirkelstad maakt werk van een steden zonder afval, zonder uitval

1. Aan het jaarlijks uitvoeren van de Cirkelstad quick scan op mate van circulariteit en
inclusiviteit van project en organisatie.
2. Aan de Cirkelstad Academie waarbinnen kennis en ervaringen digitaal gedeeld worden.
3. Aan het Cirkelstad partnerprogramma om naar vermogen (€0,- tot €5000,-) de basis
communicatie en organisatie activiteiten te financieren.
Artikel 3

Nakoming

1. Partijen komen overeen dat het amendement onderdeel uitmaakt van de Green Deal
Cirkelstad en daarmee gelijke rechten en plichten met zich meebrengt.
2. Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken van de Green Deal niet in rechte
afdwingbaar is.
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Bijlage 1) Stand van Zaken projecten
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A

Kartrekker

Titel

Omschrijving

Circulaire ambitie

Inclusieve ambitie

Betrokken partijen

1

Bas Slager

Bouwmarktplaats

100% circulair (1 op 1,
granuleren)

Start-up

Repurpose, BOOT, EBU

2

Tony Schoen

EFRO

100% circulair (1 op 1,
granuleren)

Voor en door
wijkbewoners

USI, HU, Gemeente
Utrecht, Cirkelstad

3

Harold Koekkoek

Eneco Energy Campus

Circulaire energie,
materialen en water.

Met de inwoners van de
stad

Eneco, Inbo,
RutgerBuch

4

Charlotte Ernst

tHof van Cartesius

5

Kees Boot

Quickscan op project
en organisatie

100% circulair (1 op 1,
granuleren)
Toets op realisatie
project-ambitie en
borging in de
organisatie (ontsluiten
van producten).

Voor en door (zakelijke)
wijkbewoners
Toets op realisatie
project-ambitie en
borging in de
organisatie (ontsluiten
van producten).

tHof, Gemeente
Utrecht, Sita
Boot, Search, Copper8,
Cirkelstad

6

Kees Boot

Ziekenhuizen
Amersfoort

Zo ver als mogelijk.

Zo ver als mogelijk.

Boot, gemeente
Amersfoort

7

Kitty Vreeswijk

Toegepast onderzoek

100% circulair

door studenten

HU e.a.

8

Rogier Laterveer

Toegepast onderzoek

HU e.a.

Pim Rooymans

20 Speeltuinen Utrecht

NOM woningen
circulair realiseren
100% circulair

door studenten

9
10

Raymond Strijkel

Vluchtelingen aan het

Digitale omgeving om vrijkomende
materialen uit panden in beeld te
brengen, te koppelen aan de
nieuwbouw.
Subsidiestroom om in 3 jaar tijd het
werkspoorkwartier tot icoonproject
te realiseren. Gericht op het
circulaire vestigingsklimaat.
Herontwikkeling van beide
fabrieken op Lage Weide en
Werkspoorkwartier.
5 pop up paviljoens realiseren als
living lab voor de stad Utrecht
Alle projecten die 'ingebracht
worden in Cirkelstad' worden
jaarlijks geëvalueerd. Om te
bepalen waar we staan met
'circulair en inclusief', waar we
kunnen leren en extra aandacht
nodig heeft.
Twee ziekenhuizen worden
gesloopt. Op 1 van de plekken
komt een nieuwe woonwijk, de
ander een park.
Periodieke inzet van studenten op
de circulaire economie
Periodieke inzet van studenten op
de circulaire economie
De speeltuin als proeftuin en
leeromgeving voor jong en oud.
Een verkenning van

door en voor
wijkbewoners
door vluchtelingen

Go Ape, Speeltuin
Noordse Park
BAM,
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wanneer mogelijk
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werk

11

Raymond Strijkel

Circulaire installaties

12

Rutger Buch

DC Zeist

13

Advait Bryers

Feelgoodmarket

14

Esther de Vries

Wijkgesprekken
circulaire economie

15

Bas van den Berg

Buurman

16

Stingo Huurdeman

Circulair aluminium

17

Rutger Buch

The Fundamentals

18

Mantijn van
Leeuwen

Circulariteitsindex

19

Erick Wuestman

Circulair inkopen

20

Marin Zegers

Verkenning circulaire
potentie bij
particuliere ruimtelijke
ontwikkelingsprojecten

werkzaamheden die door
vluchtelingen gerealiseerd kunnen
worden.
Bij de sloop/renovatie van de HUpanden op de Padulaan, het doen
van onderzoek naar het circulair
maken van installaties.
De herontwikkeling van het
detentie centrum Zeist. Circulaire
aanpak.
Een markt voor de circulaire
economie, kunst, streekproducten,
energie en materialen, muziek
Toegesneden materiaal voor
scholier van 4 tot 12 jaar. Om met
hen en hun ouders in gesprek te
komen.
Concept om rest stromen om te
zzetten en bruikbare producten.
Onderzoek om de aluminiumketen
gesloten te krijgen
Een kunstwerk waarmee we laten
zien dat Cirkelstad 10 jaar gebouwd
heeft aan het fundament voor
circulair en inclusief bouwen.
Het opstellen van een landelijke
database om circulariteit te kunnen
beschrijven/toetsen.
Ontwikkelen en toepassen van
verschillende instrumenten.
Informeren en stimuleren t.b.v.
meer circulaire particuliere
initiatieven (van bijvoorbeeld een
ontwikkelaar, corporatie, eigenaar
of groep bewoners) ter versnelling
naar een circulaire en inclusieve
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NewDutchConnections,
Gemeente Utrecht
Zo ver als mogelijk.

mede door stduenten

BAM, HU

Zo ver als mogelijk.

Mogelijk een rol voor
hen die 'zitten'.

Zo ver als mogelijk.

voor de inwoners van
Utrecht

Cirkelstad,
Rijksvastgoedbedrijf,
DJI
Feelgoodmarket

Zo ver als mogelijk.

voor de inwoners van
Utrecht

Aan de Basis

100% circulair in hout

door en voor
wijkbewoners
x

Buurman, ERA

gerealiseerd door 2
vluchtelingen en
medewerker uit de
reintegratie
x

DoepelStrijkers, BAM,
Mebin, Refugee
Company

100% circulair
aluminium
100% circulair beton

Zo ver als mogelijk.

100% circulair
Zo veel als mogelijk.

Nog gericht op de basis
SROI-paragraaf
Nog gericht op de basis
SROI-paragraaf

AluEco

Nibe, AMS, Boot, BAM,
Dura, Amsterdam,
Eneco, RWS
Stichting Circulaire
Economie
Gemeente Utrecht e.a
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21

Peter Smit

22

Josja Veraart

23

Remko Zuidema

Verkenning kansen bij
bouw, sloop en
transformatieprojecten
in de regio
Kennisverspreiding
naar de Utrechtse
wijken
Open bouwen voor de
particulier

(bouw)sector en gebouwde
omgeving.
Inventariseren, informeren, en
stimuleren van particuliere
initiatiefnemers, ten behoeve van
circulaire transitie.
De thematiek ‘van de burger
maken’ om op die manier een
bredere bewustwording op gang te
brengen.
Ontwikkelen van woningbouw op
basis van het gebouw in
levensduur, aanpasbaarheid,
financiering, beheer & onderhoud
en mogelijk in eigendom
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Zo ver als mogelijk.

Nog gericht op de basis
SROI-paragraaf

Cirkelregio

Zo ver als mogelijk.

door en voor
wijkbewoners

NMU

100% circulair

Nog gericht op de basis
SROI-paragraaf

Open Bouwen
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Bijlage 2) Bestuurstafel aangesloten gemeenten
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Gemeente Bunnik

Gemeente De Bilt

Gemeente Houten

Gemeente IJsselstein

Gemeente Nieuwegein

………………………………
Rob Zakee

………………………………
Anne Brommersma

………………………………
Michiel van Liere

………………………………
Vincent van de Berg

………………………………
Peter Snoeren

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Utrecht

Gemeente Vianen

Gemeente Woerden

Gemeente Zeist

………………………………
Linda van Dort

………………………………
Lot van Hooijdonk

………………………………
Frank Meurs

………………………………
Tymon de Weger

………………………………
Johan Varkevisser

Gemeente Ouderwater

Gemeente Lopik

Gemeente Montfoort

Gemeente Wijk bij
Duurstede

Gemeente Utrechtse
Heuvelrug

………………………………
Bert Vermeij

………………………………
Gerrit Spelt

………………………………
Ineke Langerak

………………………………
Hans Marchal

………………………………
Hans Nijhof
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