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Welk circulair bouwbeleid voert u?
Aan de slag als lokaal bestuur en administratie.

Aan de slag
Deze gids verkent inspirerende acties 
die een lokaal bestuur kan nemen om 
de shift naar een duurzame, circulaire 
bouw- economie te versnellen.

Deze acties zijn in een overzichtelijke 
matrix samengebracht en met fiches 
en voorbeelden geïllustreerd.

Er zijn drie manieren om aan de slag 
te gaan: vertrek van uw eigen rol, 
ontdek hoever u staat, of welk beleid 
best past. Zo zal u naar verschillende 
acties geleid worden.

Maak gebruik van de knoppen en links 
om te navigeren door dit document.

Lees ook
Waarom circulair bouwbeleid voeren?

Of ontdek onmiddellijk
De beleidsmatrix circulair bouwen

1. Wat is uw rol?

Verschillende stads- en 
gemeentediensten hebben 
verschillende verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden. Welke rol sluit het 
best aan bij uw dienst? En met welke 
andere diensten kan u samenwerken?

2. Hoe ver staat u?

Hoe circulair bent u al aan de slag? 
Hoeveel ervaring hebt u, en bent u 
klaar voor een volgende stap? Verken 
de kolommen uit de beleidsmatrix 
voor uw stad of gemeente.

3. Welk beleid past?

Welk soort beleid wilt u voeren, 
eerder verkennend, of toch al 
bepalend? Wat sluit aan bij de kansen 
die er al zijn, of hoe snel u wil en kan 
schakelen? Verken de rijen in de 
beleidsmatrix.

Start hier Start hier Start hier
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1. Tien hefbomen
Wat is uw rol?

Kies uw rol en hefboom
Verschillende stads- en 
gemeentediensten hebben 
verschillende verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden.

Welke hefboom sluit het best aan bij 
uw dienst? Met welke andere dienst 
kan u samenwerken?

Deze hefbomen zijn departements-
overschrijdend en reiken een mix van 
beleidsinstrumenten aan.

Deze werden geïdentificeerd door de 
Ellen McArthur Foundation (2019), en 
zijn hier als meest werkbare 
categorisering overgenomen.

Of ontdek onmiddellijk
De beleidsmatrix circulair bouwen

Gemeente als

Strateeg

stelt roadmaps en strategieën op om
alle neuzen in dezelfde richting te
zetten en acties een plek te geven.

Gemeente als

Bruggenbouwer

engageert zich in netwerken en
initieert nieuwe samenwerkingen
met burgers, bedrijven, enz.

Gemeente als

Planner

analyseert de bestaande situatie en
anticipeert met een veerkrachtige
programmatie op toekomstige
materialenstromen.

Gemeente als

Kennishub

verwerft en verbindt als werkgever
en als maatschappelijke actor kennis
over en voor een circulaire
bouweconomie.

Gemeente als

Communicator

informeert en sensibiliseert burgers
en bedrijven over de kansen en
noden voor circulair en
veranderingsgericht bouwen.

Gemeente als

Regelgever

bouwt een kader voor zo circulair
mogelijke ontwikkelingen, maar
herziet ook regelgeving om innovatie
toe te laten.

VISIE ENGAGEMENT

Gemeente als

Financier

geeft financiële zuurstof aan
circulaire bouwprojecten door mee
risico's te dragen en op lange termijn
te denken en handelen.

Gemeente als

Belastinginner

ondersteunt innovatie en moedigt
circulaire praktijken aan. Soms door
extra maatregelen, soms door
maatregelen terug te schroeven.

Gemeente als

Gebouwbeheerder

heeft als trotse eigenaar een plan,
maar ook concrete aanpakken, om
de levensduur van gebouwen en
producten te maximaliseren.

Gemeente als

Aankoper

daagt de markt uit en geeft tegelijk
het goede voorbeeld. Als klant
worden circulaire werken, diensten
en leveringen aanbesteed.

URBAN MANAGEMENT ECONOMISCHE INCENTIVES REGELGEVING

Naar acties Naar acties Naar acties Naar acties Naar acties

Naar acties Naar acties Naar acties

Naar acties Naar acties
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2. Hoe ver staat uw beleid?
Verken de kolommen van de beleidsmatrix

In welke fase zit u in de transitie? 
Hoeveel ervaring hebt u, en bent u 
klaar voor een volgende stap? Welke 
kolom uit de matrix past bij uw dienst 
of afdeling?

Stap 1. Beïnvloeden
Om te begrijpen wat de noden en 
kansen zijn, maar ook steun te creëren, 
gaat u gericht kennis en visie delen, 
hogerop en met het veld.

Stap 2. Engageren
De transitie naar een circulaire 
bouweconomie zet niemand alleen. 
Daarom engageert u partners, intern en 
extern.

Stap 3. Ontwikkelen
Wanneer er voldoende steun is, 
kunnen meer concrete 
beleidsmaatregelen ontwikkeld 
worden, op maat.

Stap 4. Voorzien
Een lokaal bestuur kan vervolgens via haar 
kerntaken verschillende zaken voorzien 
die haar inwoners en ondernemers 
ondersteunen bij het bouwen in lijn met 
een economie van gesloten 
materialenstromen.

Stap 5. Toepassen
Daarnaast is het van belang het voorbeeld 
te geven; walk the talk. Als 
gebouweigenaar, -beheerder en 
opdrachtgever kan een stad of gemeente 
zelf heel wat circulaire principes 
toepassen.

Stap 6. Controleren
Tot slot heeft een bestuur een 
regelgevende macht. Via regels en wetten 
kunnen bepaalde circulaire principes 
gehandhaafd worden, en kunnen drempels 
daarvoor ook weggewerkt worden.

Deze stappen zijn gebaseerd op fases 
die de UK Policy Lab matrix (2020) 
voorstelt om aan te sluiten bij de 
beleidspraktijk: influencing, engaging, 
designing, developing, delivering en 
controlling.

De transitie naar een circulaire 
economie en de toepassing daarvan op 
lokaal niveau is natuurlijk geen lineair 
proces. Omdat er nog heel wat geleerd 
moet worden uit de praktijk en 
inzichten tegelijk veranderen, is het 
nodig om te voorzien in een leerrijke 
evaluatie en verschillende aanpassingen 
van beleidsinitiatieven en maatregelen.

Voorzie ook dat er binnen en tussen 
afdelingen en diensten verschillen zijn. 
Dit kan een uitdaging vormen, maar 
kan ook een kans zijn om goeie 
voorbeelden te delen, en elkaar om raad 
te vragen.
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3. Welk beleid past bij uw stad of gemeente?
Verken de rijen van de beleidsmatrix

Welk soort beleid wilt u voeren? Eerder 
zacht, of toch al hard? Wat sluit aan bij de 
kansen die er zijn, of hoe snel wil en kan u 
schakelen? Verken de verschillende rijen in 
de beleidsmatrix.

Verkennend beleid
In de bovenste rijen van de matrix neemt 
de lokale overheid een afwachtende 
houding. Ze verkent en laat anderen toe te 
handelen.

Stimulerend beleid
In de middelste rijen van de matrix neemt 
de lokale overheid een faciliterende 
houding aan. Ze maakt mogelijk en 
ondersteunt.

Bepalend beleid
In de onderste rijen van de matrix is de 
overheid een actieve, ondernemende 
partner. Op eigen initiatief komen acties 
tot stand.

Als gemeente of stad kan u met andere 
woorden inspelen op de kansen die zich 
voordoen (een concreet bouwproject 
bijvoorbeeld) en op de lokale bewegingen 
die ontstaan (ondernemers rond 
hergebruik, of burgerbewegingen rond 
bewust verbruiken).

Hoe daar best op ingespeeld kan worden, 
is natuurlijk afhankelijk van de ruimere 
beleidsvisie en -
ambitie. Wat is het doel? Hoe ziet de 
toekomst er idealiter uit?

Deze dimensie van zacht tot hard beleid is 
opnieuw overgenomen uit de originele 
matrix. De verticale as volgt dezelfde 
logica van een "zachtere" meer 
verkennende macht bovenaan, tot een 
"hardere" meer sturende overheidsmacht 
onderaan.

Dit wil niet zeggen dat zachter beleid 
minder bewust beleid is, noch dat het 
minder impact zou hebben. Het is een 
juiste, locatiespecifieke beleidsmix die 
nodig is om de transitie in gang te 
steken en vervolgens te versnellen.

Ga nu naar
De beleidsmatrix circulair bouwen
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Waarom lokaal circulair bouwbeleid voeren?
Aan de slag als lokaal bestuur en administratie.

Vandaag staan we voor verschillende 
beleidsuitdagingen: de renovatiegolf, 
klimaatneutraliteit, bouwshift, ... en dat in 
een context waarin ruimte en materialen 
steeds schaarser en duurder worden.

Daardoor komt de bouw- en 
vastgoedmarkt onder druk te staan en 
wordt het steeds uitdagender om 
kwalitatief wonen voor iedereen 
toegankelijk te houden, om plaats te 
geven aan lokale nijverheid, en aan water 
en natuur.

Terug naar start
Welk circulair bouwbeleid voert u?

Of ontdek onmiddellijk
De beleidsmatrix circulair bouwen

Circulair en veranderingsgericht bouwen 
kan mee een antwoord bieden op die 
uitdagingen.

Door vandaag rekening te houden met 
toekomstige veranderingen, 
gebouwonderdelen en bouw- materialen 
te hergebruiken, en door ze ook 
herbruikbaar te maken, kunnen we meer 
doen met
minder: minder nieuwe materialen, minder 
ruimte en minder afval. Dat vraagt 
vandaag wel radicaal andere keuzes.

Om veranderingsgericht te bouwen, 
volgens de principes van een circulaire 
economie, moeten materialenkringlopen 
zo efficiënt mogelijk gesloten worden.
Daarnaast moet hergebruik in de 
toekomst mogelijk gemaakt worden.

Er zijn heel wat manieren waarop 
(lokale) besturen hier zelf aan kunnen 
bijdragen: door beleid én door de eigen 
bedrijfsvoering. Leer verschillende 
maatregelen kennen via de 
beleidsmatrix in deze gids.



BELEIDSMATRIX CIRCULAIR BOUWEN. INSPIRERENDE ACTIES VOOR LOKALE BESTUREN

8

AAN DE SLAG AANBEVELINGEN BRONNENDE BELEIDSMATRIXHEFBOMENACHTERGROND

Achtergrond. Over de beleidsmatrix (1)
Methodologie

De 10 hefbomen van het model laten 
elke dienst toe om na te gaan hoe zij 
impact kunnen hebben, ook door 
samenwerking.

Alle acties bouwen in ieder geval verder 
op de bestaande beleidsbevoegdheden 
en -ruimte van lokale besturen. Gelet op 
de voorbeelden voor elk van hen, 
oordelen we dat de opgenomen acties 
technisch haalbaar zijn. De beoordeling 
van de financiële impact (de directe 
kost, en de lange-termijn impact op een 
begroting) alsook de effectiviteit van 
elke actie moeten echter verder 
onderzocht worden.

Het beleidsproces
Deze matrix biedt aan beleids- makers 
en -medewerkers die hebben besloten 
over te stappen op een circulaire 
bouweconomie hulp bij het ontwerpen 
van een strategie om dit proces te 
versnellen.

Het is een stapsgewijze methode om 
kansen voor de circulaire economie te 
verkennen en te prioriteren; de 
belemmeringen voor deze kansen te 
identificeren; en de relevante 
belanghebbenden erbij te betrekken.

Deze Beleidsmatrix voor circulair 
bouwen is zo ontworpen dat die binnen 
dit proces gebruikt kan worden om 
concrete maatregelen te verkennen via:

Acties
zijn concrete maatregelen die 
ondernomen kunnen worden.

Cases
illustreren de verschillende maatregelen 
en inspireren.

Aanbevelingen
vatten reflecties samen specifiek in 
functie van circulair bouwen.

Bronnen
verwijzen naar verdiepend materiaal 
over verschillende onderwerpen.

U kan bijvoorbeeld nagaan voor de rol 
en hefboom waarvoor u bevoegd bent, 
welke acties mogelijk zijn, diegene 
selecteren die het best aansluiten bij 
het werk dat u momenteel doet, en u 
laten inspireren door de concrete 
instrumenten en cases waarnaar 
verwezen wordt. Contacteer gerust 
collega’s uit andere steden en 
gemeentes.



BELEIDSMATRIX CIRCULAIR BOUWEN. INSPIRERENDE ACTIES VOOR LOKALE BESTUREN

9

AAN DE SLAG AANBEVELINGEN BRONNENDE BELEIDSMATRIXHEFBOMENACHTERGROND

Achtergrond. Over de beleidsmatrix (2)
Methodologie

Een verkenning van beleidsacties
Deze matrix is een werkbare aanzet van 
een antwoord op de systeemvraag: hoe 
kunnen lokale besturen en administraties 
de transitie naar een circulaire 
bouweconomie versnellen?

Uit de systeemanalyse die VITO, haar 
partners en een kompasgroep van 
koplopers in het kader van de Proeftuin 
Circulair Bouwen
(2018-2022) realiseerden, bleek immers dat 
publieke actoren een belangrijke 
gangmaker voor een circulaire 
bouweconomie kunnen zijn (Debacker et 
al. 2020, Galle et al. 2021).

Deze aanzet verkent een reeks 
beleidsacties, specifiek voor lokale 
besturen en kwam tot stand tijdens het 
tweede onderzoeksluik van de Proeftuin 
Circulair Bouwen (2018-2022).

Dat luik richtte zich op 
‘veranderingsgericht bouwen’, een van de 
prioriteiten van OVAM tijdens de 
beleidsperiode waarin de Proeftuin 
startte. Beleidsmaatregelen die niet deze 
focus hebben, denk maar aan het sluiten 
van water- of grondkringlopen, zijn 
daarom niet opgenomen in deze matrix.

Structuur van de matrix
Tijdens de verkenning werden 35 
beleidsacties geïdentificeerd die duidelijk 
van elkaar verschillen. 12 daarvan werden 
ook in meer detail omschreven en met een 
voorbeeld geïllustreerd. Deze beleidsacties 
werden in kaart gebracht tijdens twee 
online workshops, verschillende 
gesprekken met lokale administraties, en 
een analyse van lopende en afgeronde 
experimenten in binnen- en buitenland.

In totaal leverden zij een lijst op van bijna 
120 initiatieven en opties. Zoals in de 
datatabel die bij deze matrix hoort is 
opgenomen, zijn vervolgens

verschillende categoriseringen getest en 
mogelijk gemaakt. Gelet op de 
diversiteit van beleidspraktijken op 
lokaal niveau, en de verschillende 
situaties (verkennend, ondersteunend, 
bepalend lokaal beleid) waarin de 
matrix gebruikt kan worden, zijn zo ook 
verschillende vertrekpunten mogelijk 
gemaakt: uw rol, de mate van ervaring 
met circulair bouwen, en het soort 
beleid dat u wil voeren.

Het hefbomenmodel van de Ellen 
McArthur Foundation (2019) blijkt na 
afstemming met steden zoals Mechelen, 
Antwerpen, Leuven, Gent, Roeselare en 
Sint-Niklaas het best aan te sluiten bij 
de huidige praktijk; een praktijk waarin 
vaak nog een sterke scheiding bestaat 
tussen verschillende diensten en 
administraties qua bevoegdheden maar 
ook qua kennis. 
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Achtergrond. Over de beleidsmatrix (3)
Methodologie

U kan ook met uw team bekijken welke 
acties gezamenlijk uitgevoerd zouden 
kunnen worden, welke kennis of 
ervaring nog ontbreekt om die te 
realiseren, of welke politieke steun nog 
nodig is, en hoe die gevonden kan 
worden. Lees bij de acties ook welke 
samenwerkingen met andere diensten 
versterkend kunnen werken.

Of, u kan samen met collega’s van 
andere diensten of administraties in 
een strategische oefening 
inventariseren op welke vlakken al 
circulair bouwbeleid gevoerd wordt, 
welke elementen nog ontbreken, en 
welke elementen versterkt kunnen 
worden. Laat u daarbij gidsen door de 
aanbevelingen bij deze matrix.

Levend document
In de matrix zijn er nu verschillende 
acties voorzien en enkele al uitgewerkt. 
Dit is sowieso geen complete reeks: je 
zou meer en meer details kunnen 
vinden en acties opsplitsen omdat er 
altijd complexiteit en diversiteit binnen 
overheden te vinden is.

Belangrijk is dat u nagaat hoe meerdere 
hefbomen samen kunnen worden 
gebruikt om complexe problemen aan 
te pakken; hoe op verschillende fases 
ingespeeld moet worden, en welke 
complementaire rollen u als lokaal 
bestuur of als administratie kan spelen.

Zoals met alle werk in een transitie en 
uit de Proeftuin Circulair Bouwen is 
deze beleidsmatrix in eerste instantie 
een prototype.

We verwachten dat verschillende acties 
nog uitgewerkt kunnen worden, en de 
matrix mettertijd ook aangevuld wordt. 
De opbouw van de matrix is daarom 
ook modulair: hij kan niet alleen 
aangevuld worden, maar ook in 
verschillende formaten (web-based, als 
interactieve pdf of geprint) ontsloten 
worden.

We nodigen daarom gebruikers in 
verschillende contexten uit om de 
matrix te testen en verwelkomen graag 
uw feedback over wat werkt en wat 
niet.

Feedback?
Bent u zelf al aan de slag gegaan met 
een van de acties, of heeft u al een 
andere actie ondernomen? Deel
dan uw ervaring met de auteurs.
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Beleidsmatrix Circulair Bouwen
Aan de slag als lokaal bestuur en administratie.

6.4. Eigen patrimonium inzetten 
voor het verwerken van 
hergebruikmaterialen

Actie 2.4. Demonstratie-
projecten opzetten

7.1. Kopen en verkopen met 
circulaire criteria en 

voorwaarden

4.4. Ontwikkelen van circulaire 
bouwmarkten

Actie 10.1. Stimulerende 
verordeningen opstellen

Actie 6.2. Eigen patrimonium 
optimaal gebruiken

2.2. Burgers ondersteunen met 
circulair advies

Actie 6.3. Eigen patrimonium 
circulair beheren

Actie 4.1. Ontwikkelen van 
vaardigheden ondersteunen

10.2. Bestaande verordeningen en 
reglementen herwerken

8.3. Publiek-private 
samenwerkingen opzetten

Actie 9.3. Stimuleren of 
ontmoedigen met heffingen

7.3. Innovatiegericht aanbesteden
Actie 8.2. Co-Financieren van 

circulaire starters
10.3. Schadelijke materialen en 

producten verbieden

9.2. Bestaande reglementen en 
tarieven herwerken

Actie 7.2. Aanbesteden met 
circulaire criteria

Actie 3.1. Stakeholders 
samenbrengen

2.1. Sensibiliseren met campagnes 
en evenementen

3.2. Participatief drempels 
ontdekken en wegwerken

1.4. Bepalen en opvolgen van 
circulair indicatoren

1.3. Beleid afstemmen met andere 
lokale en bovenlokale overheden

4.5. Kennis delen tussen steden 
en gemeentes

Actie 1.1. Een visie en strategie 
ontwikkelen

Actie 5.2. Buurten circulair 
vernieuwen

6.1. Gebouwendata verzamelen 
en opportuniteiten spotten

Actie 5.1. Circulair ruimtelijk 
beleid voeren

1. beïnvloeden 2. engageren 3. ontwikkelen 4. voorzien 5. toepassen 6. controleren

ve
rk

en
ne

nd

1.2. Een werkwijze voor 
circulariteit in alle diensten 

implementeren

4.6. Met experten samenwerken

st
im

ul
er

en
d

be
pa

le
nd
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Beleidsmatrix Circulair Bouwen (1)
Aan de slag als lokaal bestuur en administratie.

6.4. Eigen patrimonium inzetten 
voor het verwerken van 
hergebruikmaterialen

Actie 2.4. Demonstratie-
projecten opzetten

7.1. Kopen en verkopen met 
circulaire criteria en 

voorwaarden

4.4. Ontwikkelen van circulaire 
bouwmarkten

Actie 10.1. Stimulerende 
verordeningen opstellen

Actie 6.2. Eigen patrimonium 
optimaal gebruiken

2.2. Burgers ondersteunen met 
circulair advies

Actie 6.3. Eigen patrimonium 
circulair beheren

Actie 4.1. Ontwikkelen van 
vaardigheden ondersteunen

10.2. Bestaande verordeningen en 
reglementen herwerken

8.3. Publiek-private 
samenwerkingen opzetten

Actie 9.3. Stimuleren of 
ontmoedigen met heffingen

7.3. Innovatiegericht aanbesteden
Actie 8.2. Co-Financieren van 

circulaire starters
10.3. Schadelijke materialen en 

producten verbieden

9.2. Bestaande reglementen en 
tarieven herwerken

Actie 7.2. Aanbesteden met 
circulaire criteria

Actie 3.1. Stakeholders 
samenbrengen

2.1. Sensibiliseren met campagnes 
en evenementen

3.2. Participatief drempels 
ontdekken en wegwerken

1.4. Bepalen en opvolgen van 
circulair indicatoren

1.3. Beleid afstemmen met andere 
lokale en bovenlokale overheden

4.5. Kennis delen tussen steden 
en gemeentes

Actie 1.1. Een visie en strategie 
ontwikkelen

Actie 5.2. Buurten circulair 
vernieuwen

6.1. Gebouwendata verzamelen 
en opportuniteiten spotten

Actie 5.1. Circulair ruimtelijk 
beleid voeren

1. beïnvloeden 2. engageren 3. ontwikkelen 4. voorzien 5. toepassen 6. controleren

ve
rk

en
ne

nd

1.2. Een werkwijze voor 
circulariteit in alle diensten 

implementeren

4.6. Met experten samenwerken

st
im

ul
er

en
d

be
pa

le
nd

Hefboom 1. De gemeente als strateegVISIE



BELEIDSMATRIX CIRCULAIR BOUWEN. INSPIRERENDE ACTIES VOOR LOKALE BESTUREN

13

AAN DE SLAG AANBEVELINGEN BRONNENDE BELEIDSMATRIXHEFBOMENACHTERGROND

Beleidsmatrix Circulair Bouwen (2)
Aan de slag als lokaal bestuur en administratie.

6.4. Eigen patrimonium inzetten 
voor het verwerken van 
hergebruikmaterialen

Actie 2.4. Demonstratie-
projecten opzetten

7.1. Kopen en verkopen met 
circulaire criteria en 

voorwaarden

4.4. Ontwikkelen van circulaire 
bouwmarkten

Actie 10.1. Stimulerende 
verordeningen opstellen

Actie 6.2. Eigen patrimonium 
optimaal gebruiken

2.2. Burgers ondersteunen met 
circulair advies

Actie 6.3. Eigen patrimonium 
circulair beheren

Actie 4.1. Ontwikkelen van 
vaardigheden ondersteunen

10.2. Bestaande verordeningen en 
reglementen herwerken

8.3. Publiek-private 
samenwerkingen opzetten

Actie 9.3. Stimuleren of 
ontmoedigen met heffingen

7.3. Innovatiegericht aanbesteden
Actie 8.2. Co-Financieren van 

circulaire starters
10.3. Schadelijke materialen en 

producten verbieden

9.2. Bestaande reglementen en 
tarieven herwerken

Actie 7.2. Aanbesteden met 
circulaire criteria

Actie 3.1. Stakeholders 
samenbrengen

2.1. Sensibiliseren met campagnes 
en evenementen

3.2. Participatief drempels 
ontdekken en wegwerken

1.4. Bepalen en opvolgen van 
circulair indicatoren

1.3. Beleid afstemmen met andere 
lokale en bovenlokale overheden

4.5. Kennis delen tussen steden 
en gemeentes

Actie 1.1. Een visie en strategie 
ontwikkelen

Actie 5.2. Buurten circulair 
vernieuwen

6.1. Gebouwendata verzamelen 
en opportuniteiten spotten

Actie 5.1. Circulair ruimtelijk 
beleid voeren

1. beïnvloeden 2. engageren 3. ontwikkelen 4. voorzien 5. toepassen 6. controleren

ve
rk

en
ne

nd

1.2. Een werkwijze voor 
circulariteit in alle diensten 

implementeren

4.6. Met experten samenwerken

st
im

ul
er

en
d

be
pa

le
nd

Hefboom 2. De gemeente als communicatorENGAGEMENT



BELEIDSMATRIX CIRCULAIR BOUWEN. INSPIRERENDE ACTIES VOOR LOKALE BESTUREN

14

AAN DE SLAG AANBEVELINGEN BRONNENDE BELEIDSMATRIXHEFBOMENACHTERGROND

Beleidsmatrix Circulair Bouwen (3)
Aan de slag als lokaal bestuur en administratie.

6.4. Eigen patrimonium inzetten 
voor het verwerken van 
hergebruikmaterialen

Actie 2.4. Demonstratie-
projecten opzetten

7.1. Kopen en verkopen met 
circulaire criteria en 

voorwaarden

4.4. Ontwikkelen van circulaire 
bouwmarkten

Actie 10.1. Stimulerende 
verordeningen opstellen

Actie 6.2. Eigen patrimonium 
optimaal gebruiken

2.2. Burgers ondersteunen met 
circulair advies

Actie 6.3. Eigen patrimonium 
circulair beheren

Actie 4.1. Ontwikkelen van 
vaardigheden ondersteunen

10.2. Bestaande verordeningen en 
reglementen herwerken

8.3. Publiek-private 
samenwerkingen opzetten

Actie 9.3. Stimuleren of 
ontmoedigen met heffingen

7.3. Innovatiegericht aanbesteden
Actie 8.2. Co-Financieren van 

circulaire starters
10.3. Schadelijke materialen en 

producten verbieden

9.2. Bestaande reglementen en 
tarieven herwerken

Actie 7.2. Aanbesteden met 
circulaire criteria

Actie 3.1. Stakeholders 
samenbrengen

2.1. Sensibiliseren met campagnes 
en evenementen

3.2. Participatief drempels 
ontdekken en wegwerken

1.4. Bepalen en opvolgen van 
circulair indicatoren

1.3. Beleid afstemmen met andere 
lokale en bovenlokale overheden

4.5. Kennis delen tussen steden 
en gemeentes

Actie 1.1. Een visie en strategie 
ontwikkelen

Actie 5.2. Buurten circulair 
vernieuwen

6.1. Gebouwendata verzamelen 
en opportuniteiten spotten

Actie 5.1. Circulair ruimtelijk 
beleid voeren

1. beïnvloeden 2. engageren 3. ontwikkelen 4. voorzien 5. toepassen 6. controleren

ve
rk

en
ne

nd

1.2. Een werkwijze voor 
circulariteit in alle diensten 

implementeren

4.6. Met experten samenwerken

st
im

ul
er

en
d

be
pa

le
nd

Hefboom 3. De gemeente als bruggenbouwerENGAGEMENT
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AAN DE SLAG AANBEVELINGEN BRONNENDE BELEIDSMATRIXHEFBOMENACHTERGROND

Beleidsmatrix Circulair Bouwen (4)
Aan de slag als lokaal bestuur en administratie.

6.4. Eigen patrimonium inzetten 
voor het verwerken van 
hergebruikmaterialen

Actie 2.4. Demonstratie-
projecten opzetten

7.1. Kopen en verkopen met 
circulaire criteria en 

voorwaarden

4.4. Ontwikkelen van circulaire 
bouwmarkten

Actie 10.1. Stimulerende 
verordeningen opstellen

Actie 6.2. Eigen patrimonium 
optimaal gebruiken

2.2. Burgers ondersteunen met 
circulair advies

Actie 6.3. Eigen patrimonium 
circulair beheren

Actie 4.1. Ontwikkelen van 
vaardigheden ondersteunen

10.2. Bestaande verordeningen en 
reglementen herwerken

8.3. Publiek-private 
samenwerkingen opzetten

Actie 9.3. Stimuleren of 
ontmoedigen met heffingen

7.3. Innovatiegericht aanbesteden
Actie 8.2. Co-Financieren van 

circulaire starters
10.3. Schadelijke materialen en 

producten verbieden

9.2. Bestaande reglementen en 
tarieven herwerken

Actie 7.2. Aanbesteden met 
circulaire criteria

Actie 3.1. Stakeholders 
samenbrengen

2.1. Sensibiliseren met campagnes 
en evenementen

3.2. Participatief drempels 
ontdekken en wegwerken

1.4. Bepalen en opvolgen van 
circulair indicatoren

1.3. Beleid afstemmen met andere 
lokale en bovenlokale overheden

4.5. Kennis delen tussen steden 
en gemeentes

Actie 1.1. Een visie en strategie 
ontwikkelen

Actie 5.2. Buurten circulair 
vernieuwen

6.1. Gebouwendata verzamelen 
en opportuniteiten spotten

Actie 5.1. Circulair ruimtelijk 
beleid voeren

1. beïnvloeden 2. engageren 3. ontwikkelen 4. voorzien 5. toepassen 6. controleren

ve
rk

en
ne

nd

1.2. Een werkwijze voor 
circulariteit in alle diensten 

implementeren

4.6. Met experten samenwerken

st
im

ul
er

en
d

be
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le
nd

Hefboom 4. De gemeente als kennishubENGAGEMENT
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AAN DE SLAG AANBEVELINGEN BRONNENDE BELEIDSMATRIXHEFBOMENACHTERGROND

Beleidsmatrix Circulair Bouwen (5)
Aan de slag als lokaal bestuur en administratie.

6.4. Eigen patrimonium inzetten 
voor het verwerken van 
hergebruikmaterialen

Actie 2.4. Demonstratie-
projecten opzetten

7.1. Kopen en verkopen met 
circulaire criteria en 

voorwaarden

4.4. Ontwikkelen van circulaire 
bouwmarkten

Actie 10.1. Stimulerende 
verordeningen opstellen

Actie 6.2. Eigen patrimonium 
optimaal gebruiken

2.2. Burgers ondersteunen met 
circulair advies

Actie 6.3. Eigen patrimonium 
circulair beheren

Actie 4.1. Ontwikkelen van 
vaardigheden ondersteunen

10.2. Bestaande verordeningen en 
reglementen herwerken

8.3. Publiek-private 
samenwerkingen opzetten

Actie 9.3. Stimuleren of 
ontmoedigen met heffingen

7.3. Innovatiegericht aanbesteden
Actie 8.2. Co-Financieren van 

circulaire starters
10.3. Schadelijke materialen en 

producten verbieden

9.2. Bestaande reglementen en 
tarieven herwerken

Actie 7.2. Aanbesteden met 
circulaire criteria

Actie 3.1. Stakeholders 
samenbrengen

2.1. Sensibiliseren met campagnes 
en evenementen

3.2. Participatief drempels 
ontdekken en wegwerken

1.4. Bepalen en opvolgen van 
circulair indicatoren

1.3. Beleid afstemmen met andere 
lokale en bovenlokale overheden

4.5. Kennis delen tussen steden 
en gemeentes

Actie 1.1. Een visie en strategie 
ontwikkelen

Actie 5.2. Buurten circulair 
vernieuwen

6.1. Gebouwendata verzamelen 
en opportuniteiten spotten

Actie 5.1. Circulair ruimtelijk 
beleid voeren

1. beïnvloeden 2. engageren 3. ontwikkelen 4. voorzien 5. toepassen 6. controleren

ve
rk

en
ne

nd

1.2. Een werkwijze voor 
circulariteit in alle diensten 

implementeren

4.6. Met experten samenwerken

st
im

ul
er

en
d

be
pa

le
nd

Hefboom 5. De gemeente als plannerURBAN MANAGEMENT
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AAN DE SLAG AANBEVELINGEN BRONNENDE BELEIDSMATRIXHEFBOMENACHTERGROND

Beleidsmatrix Circulair Bouwen (6)
Aan de slag als lokaal bestuur en administratie.

6.4. Eigen patrimonium inzetten 
voor het verwerken van 
hergebruikmaterialen

Actie 2.4. Demonstratie-
projecten opzetten

7.1. Kopen en verkopen met 
circulaire criteria en 

voorwaarden

4.4. Ontwikkelen van circulaire 
bouwmarkten

Actie 10.1. Stimulerende 
verordeningen opstellen

Actie 6.2. Eigen patrimonium 
optimaal gebruiken

2.2. Burgers ondersteunen met 
circulair advies

Actie 6.3. Eigen patrimonium 
circulair beheren

Actie 4.1. Ontwikkelen van 
vaardigheden ondersteunen

10.2. Bestaande verordeningen en 
reglementen herwerken

8.3. Publiek-private 
samenwerkingen opzetten

Actie 9.3. Stimuleren of 
ontmoedigen met heffingen

7.3. Innovatiegericht aanbesteden
Actie 8.2. Co-Financieren van 

circulaire starters
10.3. Schadelijke materialen en 

producten verbieden

9.2. Bestaande reglementen en 
tarieven herwerken

Actie 7.2. Aanbesteden met 
circulaire criteria

Actie 3.1. Stakeholders 
samenbrengen

2.1. Sensibiliseren met campagnes 
en evenementen

3.2. Participatief drempels 
ontdekken en wegwerken

1.4. Bepalen en opvolgen van 
circulair indicatoren

1.3. Beleid afstemmen met andere 
lokale en bovenlokale overheden

4.5. Kennis delen tussen steden 
en gemeentes

Actie 1.1. Een visie en strategie 
ontwikkelen

Actie 5.2. Buurten circulair 
vernieuwen

6.1. Gebouwendata verzamelen 
en opportuniteiten spotten

Actie 5.1. Circulair ruimtelijk 
beleid voeren

1. beïnvloeden 2. engageren 3. ontwikkelen 4. voorzien 5. toepassen 6. controleren

ve
rk

en
ne

nd

1.2. Een werkwijze voor 
circulariteit in alle diensten 

implementeren

4.6. Met experten samenwerken

st
im

ul
er

en
d

be
pa

le
nd

Hefboom 6. De gemeente als gebouwbeheerderURBAN MANAGEMENT
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AAN DE SLAG AANBEVELINGEN BRONNENDE BELEIDSMATRIXHEFBOMENACHTERGROND

Beleidsmatrix Circulair Bouwen (7)
Aan de slag als lokaal bestuur en administratie.

6.4. Eigen patrimonium inzetten 
voor het verwerken van 
hergebruikmaterialen

Actie 2.4. Demonstratie-
projecten opzetten

7.1. Kopen en verkopen met 
circulaire criteria en 

voorwaarden

4.4. Ontwikkelen van circulaire 
bouwmarkten

Actie 10.1. Stimulerende 
verordeningen opstellen

Actie 6.2. Eigen patrimonium 
optimaal gebruiken

2.2. Burgers ondersteunen met 
circulair advies

Actie 6.3. Eigen patrimonium 
circulair beheren

Actie 4.1. Ontwikkelen van 
vaardigheden ondersteunen

10.2. Bestaande verordeningen en 
reglementen herwerken

8.3. Publiek-private 
samenwerkingen opzetten

Actie 9.3. Stimuleren of 
ontmoedigen met heffingen

7.3. Innovatiegericht aanbesteden
Actie 8.2. Co-Financieren van 

circulaire starters
10.3. Schadelijke materialen en 

producten verbieden

9.2. Bestaande reglementen en 
tarieven herwerken

Actie 7.2. Aanbesteden met 
circulaire criteria

Actie 3.1. Stakeholders 
samenbrengen

2.1. Sensibiliseren met campagnes 
en evenementen

3.2. Participatief drempels 
ontdekken en wegwerken

1.4. Bepalen en opvolgen van 
circulair indicatoren

1.3. Beleid afstemmen met andere 
lokale en bovenlokale overheden

4.5. Kennis delen tussen steden 
en gemeentes

Actie 1.1. Een visie en strategie 
ontwikkelen

Actie 5.2. Buurten circulair 
vernieuwen

6.1. Gebouwendata verzamelen 
en opportuniteiten spotten

Actie 5.1. Circulair ruimtelijk 
beleid voeren

1. beïnvloeden 2. engageren 3. ontwikkelen 4. voorzien 5. toepassen 6. controleren

ve
rk

en
ne

nd

1.2. Een werkwijze voor 
circulariteit in alle diensten 

implementeren

4.6. Met experten samenwerken

st
im

ul
er

en
d

be
pa

le
nd

Hefboom 7. De gemeente als aankoperURBAN MANAGEMENT
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AAN DE SLAG AANBEVELINGEN BRONNENDE BELEIDSMATRIXHEFBOMENACHTERGROND

Beleidsmatrix Circulair Bouwen (8)
Aan de slag als lokaal bestuur en administratie.

6.4. Eigen patrimonium inzetten 
voor het verwerken van 
hergebruikmaterialen

Actie 2.4. Demonstratie-
projecten opzetten

7.1. Kopen en verkopen met 
circulaire criteria en 

voorwaarden

4.4. Ontwikkelen van circulaire 
bouwmarkten

Actie 10.1. Stimulerende 
verordeningen opstellen

Actie 6.2. Eigen patrimonium 
optimaal gebruiken

2.2. Burgers ondersteunen met 
circulair advies

Actie 6.3. Eigen patrimonium 
circulair beheren

Actie 4.1. Ontwikkelen van 
vaardigheden ondersteunen

10.2. Bestaande verordeningen en 
reglementen herwerken

8.3. Publiek-private 
samenwerkingen opzetten

Actie 9.3. Stimuleren of 
ontmoedigen met heffingen

7.3. Innovatiegericht aanbesteden
Actie 8.2. Co-Financieren van 

circulaire starters
10.3. Schadelijke materialen en 

producten verbieden

9.2. Bestaande reglementen en 
tarieven herwerken

Actie 7.2. Aanbesteden met 
circulaire criteria

Actie 3.1. Stakeholders 
samenbrengen

2.1. Sensibiliseren met campagnes 
en evenementen

3.2. Participatief drempels 
ontdekken en wegwerken

1.4. Bepalen en opvolgen van 
circulair indicatoren

1.3. Beleid afstemmen met andere 
lokale en bovenlokale overheden

4.5. Kennis delen tussen steden 
en gemeentes

Actie 1.1. Een visie en strategie 
ontwikkelen

Actie 5.2. Buurten circulair 
vernieuwen

6.1. Gebouwendata verzamelen 
en opportuniteiten spotten

Actie 5.1. Circulair ruimtelijk 
beleid voeren

1. beïnvloeden 2. engageren 3. ontwikkelen 4. voorzien 5. toepassen 6. controleren

ve
rk

en
ne

nd

1.2. Een werkwijze voor 
circulariteit in alle diensten 

implementeren

4.6. Met experten samenwerken

st
im

ul
er

en
d

be
pa

le
nd

Hefboom 8. De gemeente als financierECONOMISCHE INCENTIVES
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AAN DE SLAG AANBEVELINGEN BRONNENDE BELEIDSMATRIXHEFBOMENACHTERGROND

Beleidsmatrix Circulair Bouwen (9)
Aan de slag als lokaal bestuur en administratie.

6.4. Eigen patrimonium inzetten 
voor het verwerken van 
hergebruikmaterialen

Actie 2.4. Demonstratie-
projecten opzetten

7.1. Kopen en verkopen met 
circulaire criteria en 

voorwaarden

4.4. Ontwikkelen van circulaire 
bouwmarkten

Actie 10.1. Stimulerende 
verordeningen opstellen

Actie 6.2. Eigen patrimonium 
optimaal gebruiken

2.2. Burgers ondersteunen met 
circulair advies

Actie 6.3. Eigen patrimonium 
circulair beheren

Actie 4.1. Ontwikkelen van 
vaardigheden ondersteunen

10.2. Bestaande verordeningen en 
reglementen herwerken

8.3. Publiek-private 
samenwerkingen opzetten

Actie 9.3. Stimuleren of 
ontmoedigen met heffingen

7.3. Innovatiegericht aanbesteden
Actie 8.2. Co-Financieren van 

circulaire starters
10.3. Schadelijke materialen en 

producten verbieden

9.2. Bestaande reglementen en 
tarieven herwerken

Actie 7.2. Aanbesteden met 
circulaire criteria

Actie 3.1. Stakeholders 
samenbrengen

2.1. Sensibiliseren met campagnes 
en evenementen

3.2. Participatief drempels 
ontdekken en wegwerken

1.4. Bepalen en opvolgen van 
circulair indicatoren

1.3. Beleid afstemmen met andere 
lokale en bovenlokale overheden

4.5. Kennis delen tussen steden 
en gemeentes

Actie 1.1. Een visie en strategie 
ontwikkelen

Actie 5.2. Buurten circulair 
vernieuwen

6.1. Gebouwendata verzamelen 
en opportuniteiten spotten

Actie 5.1. Circulair ruimtelijk 
beleid voeren

1. beïnvloeden 2. engageren 3. ontwikkelen 4. voorzien 5. toepassen 6. controleren

ve
rk

en
ne

nd

1.2. Een werkwijze voor 
circulariteit in alle diensten 

implementeren

4.6. Met experten samenwerken

st
im

ul
er

en
d

be
pa

le
nd

Hefboom 9. De gemeente als belastinginnerECONOMISCHE INCENTIVES
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AAN DE SLAG AANBEVELINGEN BRONNENDE BELEIDSMATRIXHEFBOMENACHTERGROND

Beleidsmatrix Circulair Bouwen (10)
Aan de slag als lokaal bestuur en administratie.

6.4. Eigen patrimonium inzetten 
voor het verwerken van 
hergebruikmaterialen

Actie 2.4. Demonstratie-
projecten opzetten

7.1. Kopen en verkopen met 
circulaire criteria en 

voorwaarden

4.4. Ontwikkelen van circulaire 
bouwmarkten

Actie 10.1. Stimulerende 
verordeningen opstellen

Actie 6.2. Eigen patrimonium 
optimaal gebruiken

2.2. Burgers ondersteunen met 
circulair advies

Actie 6.3. Eigen patrimonium 
circulair beheren

Actie 4.1. Ontwikkelen van 
vaardigheden ondersteunen

10.2. Bestaande verordeningen en 
reglementen herwerken

8.3. Publiek-private 
samenwerkingen opzetten

Actie 9.3. Stimuleren of 
ontmoedigen met heffingen

7.3. Innovatiegericht aanbesteden
Actie 8.2. Co-Financieren van 

circulaire starters
10.3. Schadelijke materialen en 

producten verbieden

9.2. Bestaande reglementen en 
tarieven herwerken

Actie 7.2. Aanbesteden met 
circulaire criteria

Actie 3.1. Stakeholders 
samenbrengen

2.1. Sensibiliseren met campagnes 
en evenementen

3.2. Participatief drempels 
ontdekken en wegwerken

1.4. Bepalen en opvolgen van 
circulair indicatoren

1.3. Beleid afstemmen met andere 
lokale en bovenlokale overheden

4.5. Kennis delen tussen steden 
en gemeentes

Actie 1.1. Een visie en strategie 
ontwikkelen

Actie 5.2. Buurten circulair 
vernieuwen

6.1. Gebouwendata verzamelen 
en opportuniteiten spotten

Actie 5.1. Circulair ruimtelijk 
beleid voeren

1. beïnvloeden 2. engageren 3. ontwikkelen 4. voorzien 5. toepassen 6. controleren

ve
rk

en
ne

nd

1.2. Een werkwijze voor 
circulariteit in alle diensten 

implementeren

4.6. Met experten samenwerken

st
im

ul
er

en
d

be
pa

le
nd

Hefboom 10. De gemeente als regelgeverREGELGEVING
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AAN DE SLAG AANBEVELINGEN BRONNENDE BELEIDSMATRIXHEFBOMENACHTERGROND

Hefboom 1. De gemeente als strateeg
Wat kan je als lokaal bestuur ondernemen?

Gemeente als strateeg stelt roadmaps en 
strategieën op om alle neuzen in dezelfde richting 
te zetten en acties een plek te geven.

Roadmaps en strategieën geven een algemene richting 
aan. Door strategische doelstellingen vast te stellen, 
kunnen stappenplannen en strategieën voor de 
circulaire economie een richting aangeven voor een 
stad en informatie verschaffen voor de ontwikkeling 
van andere beleidsinstrumenten, zoals 
stedenbouwkundige voorschriften of materiaal- en 
afvalclassificatie en regelgeving. Stedelijke 
belanghebbenden betrekken bij de ontwikkeling van 
een roadmap kan ook de doeltreffendheid ervan en 
een gevoel van gedeeld eigenaarschap versterken.

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Acties Cases

1.1. Een visie en strategie ontwikkelen

1.3. Beleid afstemmen met andere lokale en 
bovenlokale overheden

1.4. Bepalen en opvolgen van circulair indicatoren

1.2. Een werkwijze voor circulariteit in alle diensten 
implementeren

...

...

...

...

...

Uw case hier?

...

...

1/10

Hefboom 1. De gemeente als strateegVISIE
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Hefboom 2. De gemeente als communicator
Wat kan je als lokaal bestuur ondernemen?

Gemeente als communicator informeert en 
sensibiliseert burgers en bedrijven over de kansen 
en noden voor circulair en veranderingsgericht 
bouwen.

Bewustmaking van de mogelijkheden van de circulaire 
economie is essentieel om lokale overgangen te 
ondersteunen. Kennisdeling en 
communicatiecampagnes zijn enkele van de manieren 
waarop steden het bewustzijn van beste praktijken, 
initiatieven en marktkansen van de circulaire 
economie kunnen vergroten.

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Acties Cases

2.1. Sensibiliseren met campagnes en evenementen

2.3. Lokale initiatieven beter bekend maken

2.4. Demonstratie- projecten opzetten

2.2. Burgers ondersteunen met circulair advies

...

...

...

...

...

Uw case hier?

...

...

2/10

Hefboom 2. De gemeente als communicatorENGAGEMENT
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Hefboom 3. De gemeente als bruggenbouwer
Wat kan je als lokaal bestuur ondernemen?

Gemeente als bruggenbouwer engageert zich in 
netwerken en initieert nieuwe samenwerkingen 
met burgers, bedrijven, enz.

Lokale overheden kunnen de samenwerking tussen 
publieke, particuliere en burgerlijke koplopers 
bijeenbrengen, vergemakkelijken en stimuleren. Het 
betrekken van meerdere belanghebbenden bij het 
creëren en uitvoeren van overheidsbeleid is bijzonder 
waardevol bij het innoveren en doorvoeren van 
systeemveranderingen, zoals het geval is bij het 
mogelijk maken en ontwikkelen van mogelijkheden 
voor de circulaire economie. Het bijeenroepen van en 
samenwerken met belanghebbenden kan ook 
bijdragen tot een grotere schaal, gedeelde 
verantwoordelijkheid en een voor beide partijen 
gunstig effect.

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Acties Cases

3.1. Stakeholders samenbrengen

3.3. Opkomende initiatieven ondersteunen

…

3.2. Participatief drempels ontdekken en wegwerken

...

...

...

...

...

Uw case hier?

...

...
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Hefboom 3. De gemeente als bruggenbouwerENGAGEMENT
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Hefboom 4. De gemeente als kennishub
Wat kan je als lokaal bestuur ondernemen?

Gemeente als kennishub verwerft en verbindt als 
werkgever en als maatschappelijke actor kennis 
over en voor een circulaire bouweconomie.

Met het opbouwen van eigen kennis kunnen lokale 
besturen opleiding en adviserende ondersteuning 
bieden aan individuen, bedrijven en organisaties. Zij 
kunnen in samenwerking met lokale actoren 
praktische programma's voor opleiding en 
capaciteitsopbouw in het bedrijfsleven ontwikkelen 
om het begrip en de praktijk van de circulaire 
economie in de samenleving te helpen verspreiden en 
verankeren.

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Acties Cases

4.1. Ontwikkelen van vaardigheden 
ondersteunen

4.3. Innovatie- en repairhubs opzetten

4.4. Ontwikkelen van circulaire bouwmarkten

4.2. Workshops en gidsen ontwikkelen

...

...

...

...

...

Uw case hier?

4.5. Kennis poolen met andere steden en gemeentes

4.6. Met experten samenwerken

4/10

Hefboom 4. De gemeente als kennishubENGAGEMENT
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Hefboom 5. De gemeente als planner
Wat kan je als lokaal bestuur ondernemen?

Gemeente als planner analyseert de bestaande 
situatie en anticipeert met een veerkrachtige 
programmatie op materialenstromen.

Stadsplanning houdt rekening met fysieke, sociale en 
milieufactoren en bepaalt de toewijzing, de 
ontwikkeling en het gebruik van gebouwen, 
infrastructuur en parken. Het heeft een grote invloed 
op de manier waarop mensen en goederen door een 
stad en kan een sterke invloed hebben op de vraag of 
materialen, producten en voedingsstoffen opnieuw 
kunnen worden benut en in gebruik gehouden. Het 
kan ook zorgen voor langdurige huisvesting, mobiliteit 
en gedragsmatige lock-ins. Daarom is het van 
onschatbare waarde om de beginselen van de 
circulaire economie op te nemen in de besluitvorming 
over stadsplanning.

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Acties Cases

5.1. Circulair ruimtelijk beleid voeren

…

…

5.2. Buurten circulair vernieuwen

...

...

...

...

...

Uw case hier?

…

…
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Hefboom 5. De gemeente als plannerURBAN MANAGEMENT
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Hefboom 6. De gemeente als gebouwbeheerder
Wat kan je als lokaal bestuur ondernemen?

Gemeente als gebouwbeheerder heeft een plan, 
maar ook concrete aanpakken om de levensduur 
van gebouwen en producten te maximaliseren.

Patrimoniumbeheer heeft betrekking op het beheer 
van de materiële activa van de stad. Fysieke activa 
kunnen onder meer grond, gebouwen, wegen en 
bruggen, water- en rioleringssystemen omvatten. 
Vermogensbeheer speelt een essentiële rol bij de 
evaluatie van de levenscycluskosten van 
stadsbezittingen om kosteneffectieve strategieën te 
ontwikkelen die op lange termijn een hoogwaardige 
dienstverlening opleveren. Het gebruik van de 
beginselen van de circulaire economie kan helpen bij 
het ontsluiten van mogelijkheden die variëren van 
kostenbesparingen tot het maximaliseren van de 
waarde, het gebruik en de circulatie van hulpbronnen.

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Acties Cases

6.1. Gebouwendata verzamelen en opportuniteiten 
spotten

6.3. Eigen patrimonium circulair beheren

6.4. Eigen patrimonium inzetten voor het verwerken 
van hergebruikmaterialen

6.2. Eigen patrimonium optimaal gebruiken

...

...

...

...

...

Uw case hier?

…

…

6/10

Hefboom 6. De gemeente als gebouwbeheerderURBAN MANAGEMENT
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Hefboom 7. De gemeente als aankoper
Wat kan je als lokaal bestuur ondernemen?

De gemeente als aankoper daagt de markt uit en 
geeft tegelijk het goede voorbeeld. Als klant 
worden circulaire werken, diensten en leveringen 
aanbesteed.

Overheidsopdrachten zijn de aankoop van goederen 
en diensten door de publieke sector. Het kan gaan van 
de aankoop van alledaagse kantoorartikelen tot 
diensten en grootschalige stedelijke 
infrastructuurprojecten. De integratie van criteria 
inzake de circulaire economie in het beleid en de 
praktijk van overheidsopdrachten kan het circulaire 
ontwerp, de levering, het beheer en de service van 
goederen stimuleren.

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Acties Cases

7.1. Kopen en verkopen met circulaire criteria en
voorwaarden

7.3. Innovatiegericht aanbesteden

…

7.2. Aanbesteden met circulaire criteria

...

...

...

...

...

Uw case hier?

…

…
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Hefboom 7. De gemeente als aankoperURBAN MANAGEMENT
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Hefboom 8. De gemeente als financier
Wat kan je als lokaal bestuur ondernemen?

De gemeente als financier geeft zuurstof aan 
circulaire bouwprojecten door mee risico's te 
dragen en op lange termijn te denken en 
handelen.

Met financiële steun, zoals subsidies, subsidies, directe 
en indirecte investeringen en publiek-private 
partnerschappen, kunnen lokale overheden de 
ontwikkeling van steden naar een circulaire economie 
mogelijk maken. De middelen kunnen afkomstig zijn 
uit bestaande begrotingen en inkomsten of kunnen 
aanvullend en specifiek worden bijeengebracht om 
initiatieven op het gebied van de circulaire economie 
te ondersteunen.

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Acties Cases

8.1. Onderzoek en ontwikkeling financieren

8.3. Publiek-private samenwerkingen opzetten

…

8.2. Co-Financieren van circulaire starters

...

...

...

...

...

Uw case hier?

…

…
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Hefboom 8. De gemeente als financierECONOMISCHE INCENTIVES
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Hefboom 9. De gemeente als belastinginner
Wat kan je als lokaal bestuur ondernemen?

De gemeente als belastinginner ondersteunt 
innovatie en moedigt circulaire praktijken aan. 
Soms door extra maatregelen, soms door 
maatregelen terug te schroeven.

Fiscale maatregelen genereren inkomsten, in de vorm 
van belastingen, heffingen, vergoedingen of boetes. Dit 
instrument kan worden gebruikt om bepaalde 
gedragingen en marktontwikkelingen te stimuleren of 
te ontmoedigen.

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Acties Cases

9.1. Circulaire belastingsvoordelen geven

9.3. Stimuleren of ontmoedigen met heffingen

…

9.2. Bestaande reglementen en tarieven herwerken

...

...

...

...

...

Uw case hier?

…

…
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Hefboom 9. De gemeente als belastinginnerECONOMISCHE INCENTIVES
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Hefboom 10. De gemeente als regelgever
Wat kan je als lokaal bestuur ondernemen?

De gemeente als regelgever bouwt een kader voor 
zo circulair mogelijke ontwikkelingen, maar 
herziet ook regelgeving om innovatie toe te 
laten.

Wet- en regelgeving verwijst naar verordeningen, 
normen, regels en eisen die stadsbesturen kunnen 
vaststellen. Steden kunnen regelgeving vaststellen die 
de ontwikkeling van mogelijkheden voor de circulaire 
economie kan sturen en alle andere beleidshefbomen 
kan versterken en onderbouwen. Ook samenwerking 
met andere bestuurslagen bij het ontwikkelen en 
informeren van wet- en regelgeving is essentieel.

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Acties Cases

Actie 10.1. Stimulerende verordeningen opstellen

10.3. Schadelijke materialen en producten verbieden

…

10.2. Bestaande verordeningen en reglementen 
herwerken

...

...

...

...

...

Uw case hier?

…

…

10/10

Hefboom 10. De gemeente als regelgeverREGELGEVING
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Wat?
Omdat elke stad of gemeente anders is, is de weg naar een circulaire
bouweconomie ook verschillend. Een lokale visie over het doel en de
aanpak daarnaartoe zijn daarom cruciaal.

Waarom?
Zo'n aanpak en doel ontwikkelen in een eigen visie kan vervolgens
zorgen voor politieke en organisatorische verankering van de
doelstellingen, een allocatie van budgetten, en onderbouwing van heel
wat andere beleidsacties.

Wie?
Door de samenhang met de politieke ambitie en verwevenheid met alle diensten
van een stad of gemeente, kan de ontwikkeling van een eigen visie opgenomen
worden door een strategische of beleidsvoorbereidende (studie)dienst. Anderzijds
is het mogelijk om de visie op te maken samen met andere steden en gemeenten
(zie case).

Hoe?
Concreet kan een visie op zich goedgekeurd worden door het bestuur of de raad
van de stad of gemeente. Alternatief kan die geïntegreerd worden in 
beleidsintentieverklaringen, verschillende beleidsplannen en concrete actieplannen.

Verder lezen en leren
Er zijn heel wat methoden om aan visievorming te doen, maar een concrete,
gedeelde aanpak voor circulair bouwen is nog niet ontwikkeld. Voor inspiratie en
voorbeelden kan u terecht op de doenerspagina van Vlaanderen Circulair, de
Praktijkendatabank van de VVSG en Gemeentevoordetoekomst.be van de Bond
Beter Leefmilieu.

Actie 1.1. Een visie en strategie ontwikkelen
Wat kan u als lokaal bestuur ondernemen?

Case

European Circular Cities
Declaration, Mechelen

Stad Mechelen was een van de 
stichtende leden van dit Europese 
initiatief en werkte in het kader van 
Mechelen Circulair 2030 twee gerichte 
actieplannen uit. De stad ging daarvoor 
in dialoog met het middenveld, 
bedrijven en ondernemers, financiers en 
andere publieke instellingen.

Meer weten

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Hefboom 1. De gemeente als strateegVISIE

3. ontwikkelen verkennend

https://www.mechelen.be/circulargoals
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Wat?
De transitie naar een economie van gesloten materialenstromen is nog 
volop aan de gang. Dat wil zeggen dat nog niet alle manieren om 
materialen te behouden, hergebruiken of recycleren ontwikkeld of zelfs 
gekend zijn. Daarom zijn nog heel wat experimenten en demonstraties 
nodig, ook in steden en gemeenten.

Waarom?
Experimenten, proef- of pilootprojecten, zijn goed uitgekozen leer- of 
demonstreervragen, die in de praktijk aangepakt worden. Zo kunnen in 
een bouwproject nieuwe aanbestedingscriteria (zie Actie 7.2.) getest 
worden, of kan de hergebruik van materialen binnen het patrimonium 
gerealiseerd worden. Enerzijds tonen ze aan wat mogelijk is en waar 
bijgestuurd moet worden. Anderzijds geven ze (lokale) partners de kans 
te innoveren en ervaring op te doen.

Wie?
Zowel als opdrachtgever, of via een studie- of beleidsdienst kunnen experimenten 
opgezet worden. Samenwerkingen met kennisinstellingen en de leveranciers van 
technologie of sociale innovatie zijn onontbeerlijk. Waar het risico beperkt is, kan 
binnen een traditioneel project geëxperimenteerd worden. Waar meer tijd en 
ruimte nodig is om kennis te ontwikkelen, moeten extra middelen gezocht worden.

Hoe?
Experimenteren doe je best bewust, om maximaal te leren. Op basis van een lokale 
visie (zie Actie 1.1.) kan je leer- en demonstreervragen formuleren. Die vertaal je in 
concrete projecten en partnerschappen. Na de uitvoering is het belangrijk om de 
tijd te nemen en lessen te trekken en aanbevelingen te formuleren, bijvoorbeeld 
voor toekomstige aanbestedingen.

Verder lezen en leren
Op haar website deelt de VVSG enkele belangrijke voorwaarden voor succesvol 
experimenteren, leren en innoveren op lokaal niveau: 
https://www.vvsg.be/bestuur/innovatie-en-digitale-transformatie/lokale-
innovatie. De belangrijkste tip is natuurlijk: doen!

Actie 2.4. Demonstratieprojecten opzetten
Wat kan u als lokaal bestuur ondernemen?

Case

Kijkbox, Mechelen

Miss Miyagi en haar partners bouwden 
tijdens het project ‘Labo Leegstand’ in 
het kader van de Open Call van 
Vlaanderen Circulair en met Europese 
steun een kijkbox. Deze demonstratie 
van circulaire bouwmaterialen is te zien 
in De Potterij, én online. Naast het 
tonen van hergebruikte en hernieuwde 
materialen, is de kijkbox zelf circulair: 
alles kan eenvoudig gedemonteerd en 
hergebruikt worden.

Meer weten

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Hefboom 2. De gemeente als communicatorENGAGEMENT

verkennend3. ontwikkelen

https://www.vvsg.be/bestuur/innovatie-en-digitale-transformatie/lokale-innovatie
https://www.vvsg.be/bestuur/innovatie-en-digitale-transformatie/lokale-innovatie
https://www.claar.be/-kijkbox/
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Wat?
Mensen samenbrengen brengt niet gewoon nieuwe samenwerkingen en 
synergiën met zich mee, maar verbindt ook kennis en materialen. Zo'n 
actieve macht-making tussen vraag en aanbod, tussen wie vraagt en wie 
aanbiedt, verdient vaak een duwtje in de rug.

Waarom?
Voor een circulaire bouweconomie is immers het volledige 
waardenetwerk aan zet, van materiaalproducent en -leverancier tot 
gebouweigenaar en -gebruiker. Opdat zij elkaar makkelijk zouden 
vinden, en voorbij de idee dat er geen vraag en geen aanbod is zouden 
geraken, kan een stad of gemeente hen actief samenbrengen. Tegelijk 
biedt zo'n netwerk de basis voor een steeds meer circulair bouwbeleid.

Wie?
In verschillende gemeentes en steden zien we dat dit wordt opgezet vanuit het 
beleidsdomein rond ondernemerschap. Maar vaak hebben ook andere diensten en 
afdelingen een goed zicht op de praktijk: wie heeft materiaal over? En wie te kort? 
Wie wil circulair bouwen? En wie heeft de ervaring?

Hoe?
Een goeie match-making begint bij een grondige verkenning van lokale initiatieven 
en maakt die beter bekend. Daarnaast kan actief een netwerk opgebouwd worden 
en kunnen events georganiseerd worden waarbij steeds meer bedrijven, burgers 
organisaties uit het middenveld en kennisinstellingen betrokken worden.

Verder lezen en leren
Dankzij de steun via de ESF-oproep 'Circulair Werk(t)' vormen twaalf hubs brug 
tussen circulariteit en sociale ondernemers en vormen zelf een lerend netwerk: 
www.circulairwerkt.be. Misschien kan u aansluiten?

Het Departement Omgeving verzamelt daarnaast heel wat kennis en initiatieven 
die de link tussen duurzaamheid en ondernemen maken op de pagina: 
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/groene-economie.

Actie 3.1. Stakeholders samenbrengen
Wat kan u als lokaal bestuur ondernemen?

Case

Circulaire hub, Leuven

Met Europese steun bouwde de stad 
Leuven een 'circulaire hub' uit. Dat is 
een samenwerking met kennis-
instellingen, bedrijven, burgers en 
organisaties uit de sociale economie om 
circulair ondernemen te stimuleren. 
Naast het geven van training, worden in 
dit partnerschap testcases opgezet op 
rond circulaire waardeketens van 
textiel, plastics en hout.

Meer weten

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Hefboom 3. De gemeente als bruggenbouwerENGAGEMENT

stimulerend2. engageren

https://www.circulairwerkt.be/
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/groene-economie
https://leuven.be/circulaire-hub
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Wat?
Naast kennisdeling via seminars en opleidingen zijn lokaal ook 
praktische vaardigheden nodig om circulair te bouwen. Denk maar aan 
het scouten en recupereren van bouwmaterialen uit gebouwen, ermee 
creatief aan de slag gaan, en ze op een recupereerbare manier opnieuw 
gebruiken. Die moeten ontwikkeld en ingeoefend kunnen worden. Maar 
ook een circulair bouwproduct ontwerpen, een circulair business model 
ontwikkelen of een circulaire logistiek opzetten, zijn allen nieuwe 
vaardigheden.

Waarom?
Daarom moeten de bouwprofessionals en particulieren geïnformeerd en 
opgeleid worden. Naast bewustwording creëren, geven opleiding 
bouwprofessionals de kans een trekkersrol op te nemen, en creëert u als 
overheid ook bewustwording bij bedrijven en burgers.

Hoe?
In heel wat steden en gemeentes zijn opleidingscentra aanwezig waarin 
economische en bouwgerelateerde vaardigheden ontwikkelend en gedeeld worden: 
scholen, ateliers, fablabs, ... Samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen en 
met makers-initiatieven is een enorme kans.

Circulariteit kan er in het educatief aanbod geïntegreerd worden, of nieuwe 
opleidingen kunnen opgestart worden. En vergeet de jeugd niet: in basis- en 
secundaire scholen kan men voor het eerst z'n eigen rol in de circulaire 
bouweconomie ontdekken.

Volgens het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, 
kunnen besturen ook onderwijs steunen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen 
van les- en atelierruimtes.

Verder lezen en leren
In de Klascement-databank van het Departement Onderwijs en Vorming kan u 
'Circulair Economie' opzoeken en een veelheid van initiatieven ontdekken: 
www.klascement.net/lesmateriaal.

Actie 4.1. Ontwikkelen van vaardigheden ondersteunen
Wat kan u als lokaal bestuur ondernemen?

Case

Buurman, Antwerpen

Geen overheidsinitiatief, maar het zou 
overal kunnen. Buurman is een naar 
eigen zeggen unieke combinatie van 
een circulaire bouwmarkt van 
hergebruikte bouwmaterialen en een 
educatieve houtwerkplaats. Daarmee 
willen de initiatiefnemers lokale 
ecosystemen opzetten en versterken 
voor hergebruik in combinatie met 
korte en transparante materialenketens.

Meer weten

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Hefboom 4. De gemeente als kennishubENGAGEMENT

verkennend4. voorzien

https://www.klascement.net/lesmateriaal
https://www.buurmanantwerpen.be/
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Wat?
Een circulair (gebouw)visie brengt de belangrijkste speerpunten van 
circulariteit van uw stad of gemeente samen, denk aan het behouden 
van de reeds beschikbare materialen binnen de grenzen. Ze geeft aan op 
welke vlakken circulariteit toegepast moet worden, waar de focus ligt, 
en welke lokale aspecten in rekening gebracht moeten worden.

Waarom?
Een heldere visie zorgt voor coördinatie van en afstemming tussen 
diensten. Het stelt de ambities van het bestuur op scherp en laat toe ze 
af te stemmen op andere (ruimtelijke, economisch, sociale) 
beleidsambities. Het helpt medewerkers, inwoners en ondernemers over 
de eerste drempels heen en biedt houvast. Tegelijk is een eigen 
goedgekeurde strategie, met bijhorend actieplan, een mogelijkheid om 
ambitie politiek te verankeren.

Wie?
Door de samenhang met de politieke ambitie en verwevenheid met alle diensten 
van een stad of gemeente, kan de ontwikkeling van een eigen visie opgenomen 
worden door een strategische of beleidsvoorbereidende dienst. Maar ook een 
facilitaire dienst kan hiervoor niet het initiatief nemen. In elk geval zal de 
betrokkenheid van beleidsmakers en -uitvoerders nodig zijn om alle kennis, 
ambities en wensen samen te brengen.

Hoe?
Een omschrijving van de belangrijkste speerpunten van circulariteit van een stad 
of gemeente moeten geflankeerd worden met gepaste aanpakken. Zo kan de visie 
een strategie voor het eigen patrimonium omvatten, een aanpak voor 
gegevensbeheer en -updates voorschrijven, en een bijpassende meerjarenbegroting 
en -planning geven. Deze kunnen dan verder vertaald worden in actieplannen, een 
stappenplan voor nieuwe projecten, of beslissingsbomen.

Actie 5.1. Circulair ruimtelijk beleid voeren
Wat kan u als lokaal bestuur ondernemen?

Case

Circulair actieplan,
Mechelen

Het is onmogelijk om in elk project op 
alle duurzaamheidsthema's de hoogste 
ambitiegraad na te streven. Het is 
doeltreffender om te vertrekken van 
een duurzaamheidskader en vervolgens 
per project af te wegen waar extra 
klemtonen kunnen gelegd worden. Stad 
Mechelen legde die vast in een lokaal 
actieplan.

Meer weten

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Hefboom 5. De gemeente als plannerURBAN MANAGEMENT

bepalend3. ontwikkelen

https://www.mechelen.be/circulargoals


BELEIDSMATRIX CIRCULAIR BOUWEN. INSPIRERENDE ACTIES VOOR LOKALE BESTUREN

37

AAN DE SLAG AANBEVELINGEN BRONNENDE BELEIDSMATRIXHEFBOMENACHTERGROND

Wat?
Werken op schaal van een wijk of bouwblok laat toe om concrete 
uitdagingen aan te pakken - het ontpitten van een volgebouwd 
binnengebied, het heractiveren van monofunctionele gebouwen - en zijn 
daarom een kans en hefboom een circulaire ambitie van een stad of 
gemeente behapbaar en concreet te maken.

Waarom?
Op deze schaal kan geanalyseerd worden hoe bestaande gebouwen 
herontwikkeld kunnen worden, en een tweede leven kunnen krijgen; kan 
gekeken worden welke materialen (maar ook grond, water en energie) 
gerecupereerd en hergebruikt kan worden; en kan gezocht worden naar 
lokale kennis en arbeid om de herontwikkeling zo duurzaam mogelijk te 
realiseren.

Wie?
In lijn met de maatschappelijke ambities van het bestuur kan de 
stedenbouwkundige dienst of bijzondere afdeling van een stadsadministratie 
hiervoor het initiatief nemen, bijvoorbeeld in het kader van een 
stadsvernieuwingsproject. Samenwerking met kennispartners en de buurt waarin 
al netwerken actief kunnen zijn, zijn een troef.

Hoe?
Door het initiëren van (ontwerpend) onderzoek, lokaal overleg, en het opstellen 
van een visienota kan een stedenbouwkundige dienst de krijtlijnen uitzetten, maar 
vooral kansen tonen, voor herontwikkelingen die veranderingsgericht 
geprogrammeerd zijn en duurzaam met materialen, water en energie omgaan. In 
dat onderzoek, overleg en visie moet daarvoor duidelijk gemaakt worden welke 
materialenstromen er zijn, of en hoe die met elkaar in evenwicht gebracht kunnen 
worden.

Verder lezen en leren
Uit het stedenfonds ondersteunt de Vlaamse overheid stadsvernieuwingsprojecten 
met concept-, project- en thematisch subsidies: 
vlaanderen.be/stedenbeleid/stadsvernieuwing-in-vlaanderen.

Actie 5.2. Buurten circulair vernieuwen
Wat kan u als lokaal bestuur ondernemen?

Case

Van Marcke, Kortrijk

Voor de Van Marcke site sloeg Kortrijk 
de handen in elkaar met distributie-
bedrijf Van Marcke. Het masterplan 
door OMGEVING en UAU, kan geleidelijk 
worden uitgevoerd en meegroeien met 
noden en inzichten. Ook zal er gewerkt 
worden met ‘gebouwen-paspoorten’. 
Die geven aan welke elementen 
bewaard moeten blijven, maar ook 
welke invullingen passen in elk gebouw.

Meer weten

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Hefboom 5. De gemeente als plannerURBAN MANAGEMENT

bepalend1. beïnvloeden

https://www.vlaanderen.be/stedenbeleid/stadsvernieuwing-in-vlaanderen
https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo3608-kortrijk-van-marcke-site
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Wat?
Als gebouweigenaar of -beheerder hebben we belangrijke 
verantwoordelijkheid: zo efficiënt mogelijk aan de ruimtelijke noden van 
de hele werking voldoen. Niet elk gebouw heeft echter de zelfde 
kwaliteit. Daarom moet de optimale puzzel soms opnieuw gelegd 
worden.

Waarom?
Door de veranderende behoeften van gebruikers, maar statische 
gebouwen ontstaat in de loop van de tijd een mismach tussen gebruiker 
en gebouw. In plaats van project per project beide op elkaar af te 
stemmen - met materiaalintensieve renovaties tot gevolg - loont het 
vaak de moeite het probleem 'groter' te maken en het patrimonium als 
geheel te bekijken. Misschien is een lichte verbouwing en verhuis wel 
sneller en comfortabeler dan een zware lange renovatie.

Wie?
De facilitaire dienst heeft typisch het overzicht over het patrimonium, maar niet 
altijd staan zij in voor het beheer. Denk maar aan een gemeentelijk schoolgebouw. 
Kijk dus zeker over de grenzen heen en werk nauw samen met de gebruikers.

Hoe?
Een goed zicht op de steeds veranderen behoeften van gebruikers en het 
beschikbare patrimonium en haar kwaliteit is cruciaal. Volledige en goede 
informatie verzamelen is het vertrekpunt. Daarnaast is een creatieve blik nodig om 
het potentieel van de eigen gebouwen te onderzoeken, en een goeie dialoog met 
gebruikers om de voor en nadelen van een groeiende, krimpende of nieuwe locatie 
goed te begrijpen en ingang te laten vinden.

Of denk ook eens aan tijdelijk gebruik door eigen diensten. Dat geeft leegstaande 
gebouwen een nuttige invulling enerzijds, en vermijdt dat nieuwe ruimte gevonden 
moet worden anderzijds. Minder afbraak en minder nieuwbouw dus. En het houdt 
de buurt levendig.

Verder lezen en leren
Wil je meer weten over meer doen met minder? Steek dan je licht op bij 
ontwerpers die de lokale noden in kaart brengen, en matchen met de beschikbare 
ruimtes.

Actie 6.2. Eigen patrimonium optimaal gebruiken
Wat kan u als lokaal bestuur ondernemen?

Fictief voorbeeld

Windmolen

Een erfgenaam kan de kosten voor de 
instandhouding van een historisch 
waardevolle model niet dragen. Hij 
komt met de gemeente overeen een 
recht van erfpacht voor 40 jaar toe te 
staan. De gemeente krijgt de 
verplichting de molen te onderhouden 
en het recht hem uit te baten. Na 40 
jaar is de gerenoveerde molen terug 
eigendom van de eigenaar.

Meer weten

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Hefboom 6. De gemeente als gebouwbeheerderURBAN MANAGEMENT

verkennend5. toepassen
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Wat?
Als gebouweigenaar of -beheerder hebben we ook enkele belangrijke 
sleutels in handen: we bepalen hoe gebouwen ingevuld en gebruikt 
worden, alsook hoe ze onderhouden en indien nodig aangepast worden.

Waarom?
Door de juiste keuzes te maken bij het gebruik en beheer van gebouwen 
halen we het maximale uit ons patrimonium: we vermijden de nood aan 
extra bruikbaar oppervlak, garanderen het behoud van bestaande 
structuren, en onderhouden onderdelen zodat ze lang mee gaan. 
Daarnaast kan ruimte gegeven worden aan duurzame, lokale en 
circulaire invullingen, zoals een kringwinkel, herstelatelier, lokale 
productie, ...

Wie?
De facilitaire dienst heeft typisch het overzicht over het patrimonium, maar niet 
altijd staan zij in voor het beheer. Denk maar aan een gemeentelijk schoolgebouw. 
Kijk dus zeker over de grenzen heen en werk nauw samen met de gebruikers.

Hoe?
Wat betreft invulling en gebruik maakt een centraal lokalenbeheer het gedeeld 
gebruik van gebouwen mogelijk. Daarbij kunnen strategische keuzes gemaakt 
worden en prioriteit gegeven worden aan gebruikers met een duurzame, circulaire 
activiteit. Alternatieve eigendomsvormen om meerwaarde bij de stad te houden 
(opstalrechten, esco's, ...) zijn daarvoor een hefboom.

Wat betreft het onderhouden en indien nodig aanpassen van gebouwen kan slim 
herbestemd worden: gebouwen kunnen geruild worden en functies vervangen, 
zelfs als gebouwen een erfgoedwaarde hebben. En een total-cost-of-onwership
(TCO) evaluatie zet aan om met het oog op de lange termijn te handelen

Verder lezen en leren
Het Agentschap Binnenlands Bestuur biedt handvaten aan lokale besturen voor 
een correct beheer via lokaalbestuur.vlaanderen.be/patrimonium.

Meer over het recht van erfpacht via notaris.be. Steeds mee studiebureaus zijn 
vertrouwd met TCO.

Actie 6.3. Eigen patrimonium circulair beheren
Wat kan u als lokaal bestuur ondernemen?

Case

Design museum, Gent

Het Design museum is niet alleen 
gekend om z'n circulaire gevelsteen. Het 
ontwerp van RE-ST, Carmody Groarke
en TRANS architectuur in opdracht van 
SOGent maakt heel wat bestaande 
ruimtes opnieuw bruikbaar. Lezingen, 
debatten, workshops, enz. zullen plaats 
kunnen vinden in deze 'third place'. De 
onafhankelijke toegangen en het 
doordachte gebouwbeheer zijn 
daarvoor cruciaal.

Meer weten

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Hefboom 6. De gemeente als gebouwbeheerderURBAN MANAGEMENT

stimulerend5. toepassen

http://www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/patrimonium
http://www.notaris.be/
https://www.designmuseumgent.be/ding/plannen
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Wat?
Als opdrachtgever of gebouwgebruiker initiëren we heel wat materialen-
stromen. Bijvoorbeeld bij de inrichting, het onderhoud, en de renovatie 
van gebouwen. Maar ook bij werken aan publieke inrichting en bij de 
buitenaanleg verbruiken we heel wat materialen en creëren we afval.

De aanbesteding daarvan kan die stromen doen passen in een circulaire 
bouweconomie, en dus gebouwen, bouwproducten en materialen een 
nieuw leven geven.

Waarom?
Bij het aanbesteden van werken of diensten kan een duidelijke keuze 
worden gemaakt voor circulariteit met een tastbaar resultaat en 
engagerende voorbeeldfunctie. Dit is een stimulans voor de markt. Naast 
materialen geldt dit ook voor grond, water en warmte enz.

Hoe?
In bestekken kunnen gunningscriteria, maar ook (prestatie)voorwaarden 
opgenomen. Denk maar aan een verplichting voor selectieve sloop en de 
recuperatie van producten, het opleggen van ontwerpvoorschriften zoals 
polyvalentie of demonteerbaarheid, of het inzichtelijk maken van de 
levenscycluskost van een werk. Checklists en evaluatie-instrumenten zoals GRO en 
TOTEM helpen daarbij. Daarnaast kunnen minder gebruikelijke maar waardevolle 
onderdelen, zoals materiaalpaspoorten, toegevoegd worden aan de aanbesteedde 
dienst of het werk.

Nog effectiever dan de criteria en voorwaarden is de aanbestedingsstrategie zelf: 
prestatiecontracten voor de realisatie en het beheer of onderhoud zetten de 
opdrachtnemer aan tot duurzame oplossingen. Maar ook terugnamecontracten of 
restwaardegaranties creëren een incentive. Laat daarbij ook alternatieven toe, 
zoals opties, varianten en herzieningsclausules, en maak samenwerking mogelijk, 
zoals design-and-build, of bouwteam. Een laatste tip: gun (deels) op ambities, en 
niet op referenties, want heel wat opdrachtnemers ontwikkelen nog innovatie.

Verder lezen en leren
Op circulairaankopen.be lees je wat meer dan 150 organisaties leerden uit de Green 
Deal Circulair Aankopen. Naast aankoop- strategieën voor bijvoorbeeld computer-
en kantoormateriaal is een pagina gericht op het aanbesteden van 
(ver)bouwwerken.

Actie 7.2. Aanbesteden met circulaire criteria
Wat kan u als lokaal bestuur ondernemen?

Case

Zonnige Kempen, Westerloo

Zonnige Kempen is een sociale 
huisvestingsmaatschappij. Zij hebben 
duurzaamheid in hun DNA en zetten 
daarom sterk in op circulariteit van 
producten en materialen. Om aan hun 
huurders te tonen dat hergebruik ook 
mooi kan zijn, werden bij de rennovatie 
van de eigen kantoren maximaal 
bouwmaterialen behouden of 
hergebruikt.

Meer weten

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Hefboom 7. De gemeente als aankoperURBAN MANAGEMENT

bepalend5. toepassen

http://www.circulairaankopen.be/
https://aankopen.vlaanderen-circulair.be/en/cases/detail/zonnige-kempen-circular-office-rennovation
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Wat?
Naast de financiële steun die op het regionale of Europese niveau 
gegeven wordt - denk maar aan Open en Gerichte Calls van Vlaanderen 
Circulair of VLAIO - kunnen ook steden en gemeentes startende en 
groeiende ondernemers financieel ondersteunen. Dat kan met subsidies, 
premies en toelagen.

Daarnaast zijn er andere ondersteuningsvormen zoals een renteloze 
leningen of logistieke ondersteuning mogelijk.

Waarom?
"Het is een vaak gebruikt en erg zichtbaar beleidsinstrument", zo schrijft 
de VVSG ook. Daardoor is het mogelijk om met financiële ondersteuning 
een gericht en stimulerend beleid te voeren. Heel concreet kan het 
bouwondernemingen, producenten, of product-dienst-aanbieders over 
de eerste financieringdrempels heen helpen, of de eerste projecten 
helpen realiseren. Dat creëert vertrouwen aan de aanbod- en vraagzijde.

Hoe?
Subsidies, premies en toelagen kunnen in verschillende vormen toegekend worden: 
vouchers, leningen, waarborgen, direct te spenderen geld, ... Die toekenning wordt 
ofwel bepaald in een lokaal reglement dat zowel het doel, de voorwaarden als de 
praktische modaliteiten vastlegt. Of via een subsidie op naam die met het bedrag 
zijn ingeschreven in het budget (nominatieve subsidies). Audit Vlaanderen stelt dat 
het bestuur daarbij een duidelijk afwegingskader dient te gebruiken.

Daarnaast is het belangrijk, zo stelt Audit Vlaanderen verder, "om voor de 
toewijzing van een subsidie na te gaan of de subsidie geen overheidsopdracht is, 
maar ook of de wetgeving over subsidies van 1983 en de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur nageleefd worden." Ook moet worden nagegaan of in het geval 
van “staatssteun” de Europese steunregels niet met de voeten getreden worden.

Verder lezen en leren
In 2018 auditeerde Audit Vlaanderen het subsidieproces bij achttien lokale 
besturen. Dat leverde heel wat leerpunten en inspirerende praktijken op: 
www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/bestuur-subsidies-een-verhaal-om-van-te-leren.

Actie 8.2. Co-financieren van circulaire starters
Wat kan u als lokaal bestuur ondernemen?

Case

Innovatieoproep, Antwerpen

Sinds april 2020 lanceert stad 
Antwerpen regelmatig oproepen naar 
start-ups en kmo’s. Via deze 
thematische calls voor innovatie-
projecten ondersteunt de stad ideeën 
met een lokale toegevoegde waarde, 
onder andere voor de circulaire 
economie.

Foto: Victoriano Moreno,

The Beacon
Meer weten

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Hefboom 8. De gemeente als financierECONOMISCHE INCENTIVES

bepalend4. voorzien

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/bestuur-subsidies-een-verhaal-om-van-te-leren
https://www.antwerpen.be/nieuws/projectoproep-tot-100-000-euro-steun-voor-digitale-circulaire-of-health-innovatie
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Wat?
Zoals bepaald in de grondwet kunnen steden en gemeentes, heffingen 
(o.a. belastingen) invoeren om een fiscaal beleid te voeren. Heffingen zijn 
verplicht, er staat geen dienst tegenover, en dragen bij aan de 
financiering van de collectieve lasten.

Waarom?
In de eerste plaats kunnen aangepaste heffingen circulair gedrag 
stimuleren. Maar indien goed toegepast kunnen ze renovatie, inbreiding 
en hergebruik financieel even interessant maken als nieuwbouw. Dit 
moet natuurlijk goed afgestemd zijn op de lokale context. Een heffing is 
niet effectief indien er geen opties zijn om te verdichten of de 
levensduur van gebouwen te verlengen. Sommige steden en gemeentes 
kwamen daarom al terug op de beslissing om dergelijke belastingen te 
hefffen.

Hoe?
Het bestaand instrumentarium omvat belastingen op leegstand en verkrotting, en 
activeringsheffingen op niet-bebouwde maar goed gelegen gronden, bijvoorbeeld in 
gebieden bestemd voor industrie en palend aan een voldoende uitgeruste 
openbare weg.

Verder bepaalt het VLAREMA de belastingen voor de ophaling en verwerking van 
huishoudelijk afval, maar gemeenten kunnen voor gft, groenafval, en vervuild 
bouw- en steenpuin zelf de tarieven bepalen.

Daarnaast worden al door andere instanties heffingen geïnd met een ontradend 
effect. Zo heft Aquafin een belasting op het lozen van betalingswater in de 
riolering.

Verder lezen en leren
Het Agentschap Binnenlands Bestuur verzamelde een overzicht van belastingen op 
patrimonium en bijhorende wetgeving: 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/regelgevend-
kader/regelgeving-over-specifieke-belastingmateries/belastingen-op-patrimonium.  

De Vlaamse overheid en de VVSG centraliseerden heel wat informatie over 
bijvoorbeeld het bestrijden van leegstand door belastingen: 
www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/bestrijden-van-leegstand.

Actie 9.3. Stimuleren of ontmoedigen met heffingen
Wat kan u als lokaal bestuur ondernemen?

Case

Leegstandsheffing, Harelbeke

Ook in Harelbeke is een heffing op 
verwaarlozing geïntroduceerd. Die werd 
echter onmiddellijk gekoppeld aan een 
sociaal premiebeleid. Met voorziet in 
begeleiding onder de vorm van sociaal 
en technisch renovatieadvies, en 
introduceerde nieuwe instrumenten 
zoals een rollend fonds om in financiële 
middelen te voorzien.

Meer weten

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Hefboom 9. De gemeente als belastinginnerECONOMISCHE INCENTIVES

stimulerend6. controleren

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/regelgevend-kader/regelgeving-over-specifieke-belastingmateries/belastingen-op-patrimonium
http://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/bestrijden-van-leegstand
https://www.harelbeke.be/beleidsdoelstelling-duurzame-steden-en-gemeenschappen
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Wat?
Zoals in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is vastgelegd, kunnen 
gemeentelijke verordeningen - en specifieke stedenbouwkundige 
voorschriften - de bruikbaarheid van gebouwen en de 
aantrekkingskracht van buurten bewaken. Die verordeningen kunnen 
o.a. normen bevatten over de oppervlakte van functies en de afmetingen 
van gebouwen.

Waarom?
Dankzij de normen die in gemeentelijke verordeningen worden 
vastgelegd, kan gezorgd worden dat gebouwen de kwaliteit hebben om 
aan veranderende functies te bijven voldoen en makkelijk herbestemd 
en hergebruikt kunnen worden. Zo vermijden we sloop en 
materiaalintensieve renovaties.

Hoe?
Uit onderzoek en praktijk is gebleken dat veranderingsgerichte kwaliteiten van 
gebouwen in stedenbouwkundige voorschriften vertaald kunnen worden. Denk 
bijvoorbeeld aan het verplicht toegankelijkheid maken vanaf de openbare weg van 
verdiepingen boven winkels, of het opleggen van grotere vrije hoogtes voor een 
levendige, multifunctionele plint. Anderzijds moeten gebruikelijke voorschriften in 
vraag gesteld worden. Zo beperken bepaalde functievereisten een nieuwe 
bestemming, en zetten vaste kroonlijsthoogtes en rem op genereuze, makkelijk 
aanpasbare gebouwen.

Het afleveren van omgevingsvergunningen voor bouw- en renovatiewerken is het 
overeenkomstig instrument voor de handhaving van verordeningen en 
voorschriften. Bijkomend instrumenten hierbij zijn het opleggen van lasten of van 
voorwaarden bij de omgevingsvergunning.

Verder lezen en leren
Het Omgevingsvergunningsdecreet en -besluit leggen de procedures vast die met 
betrekking tot de omgevingsvergunning kunnen worden gevoerd. De inhoudelijke 
bepalingen inzake ruimtelijke ordening zijn opgenomen in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening en zijn uitvoeringsbesluiten.

Actie 10.1. Stimulerende verordeningen opstellen
Wat kan u als lokaal bestuur ondernemen?

Case

Good Living, Brussel

Een buitenbeentje, maar in Brussel 
omkadert de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening alle 
bouw- of renovatieprojecten. Onder de 
noemer 'stedelijkheid' zijn veranderings-
gerichte eisen opgenomen zoals een 
minimale vrije hoogte van vier meter 
voor een levendige plint of het gebruik 
van de 'checklist omkeerbaarheid' voor 
gebouwen vanaf 1000 m2.

Meer weten

Categorie
Klik en bekijk op de beleidsmatrix

Hefboom 10. De gemeente als regelgeverREGELGEVING

bepalend6. controleren

https://pascalsmet.prezly.com/de-brusselse-regering-keurt-eerste-versie-van-good-living-goed
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Aanbevelingen (1)
Lessen om stappen vooruit te zetten.

Circulair bouwen en verbouwen is een 
kans voor een kwaliteitsvol en 
toekomstgericht ruimtegebruik, met een 
beperkte impact op het milieu, en een 
verantwoorde kost over de hele 
levenscyclus. De transitie naar een 
circulaire bouweconomie laat met andere 
woorden toe enkele maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken, maar is geen 
doel op zich.

De eerste stappen in die richting
zijn al gezet, en met de acties in deze 
beleidsmatrix kunnen steden- en 
gemeentes in elkaars voetsporen treden. 
Maar om de transitie naar een circulaire 
bouweconomie verder te versnellen, 
blijken - uit de analyses van de auteurs -
ook volgende acties aan te bevelen.

... voor lokale besturen en 
administraties

Voor een circulair bouwbeleid kan 
worden gebouwd op de lokale 
ervaring met bijvoorbeeld energie-, 
klimaat-, en renovatiebeleid. 
Bestaande beleidsprocessen en -
instrumenten zijn vaak geschikt
om ook maatregelen voor circulair 
bouwen vorm te geven, toe te 
passen en te handhaven.

Reken daarvoor de op intern 
opgebouwde kennis en ervaring in 
pilootprojecten en beleidsinnovatie, of 
laat u bijstaan door experten.
Vergeet daarbij niet om prioriteiten 
te stellen op basis van een grondige 
analyse. Zo creëert u meer impact 
met minder ‘bakstenen’.

Tussen de verschillende diensten van 
lokale besturen zijn soms grote 
verschillen in werkwijze, belang of 
tempo in de uitrol van een beleid. Een 
circulaire beleidsvisie uitrollen over de 
verschillende diensten, en ze op een 
coherente manier verankeren in de 
verschillende beleidsdocumenten en 
processen is daarom gemakkelijker 
gezegd dan gedaan.

Start daarom met pilootprojecten. Zij 
kunnen een goede manier zijn om de 
eerste stappen te zetten. Ze vergroten 
de wil om deel uit te maken van de 
transitie naar een circulaire 
bouweconomie en laten toe om 
tegengestelde belangen te overbruggen. 

1/3
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Aanbevelingen (2)
Lessen om stappen vooruit te zetten.

Definieer in elk (piloot)project de meest 
voor de hand liggende opportuniteiten en 
onderzoek welke circulaire doelen of 
experimenten een meerwaarde kunnen 
betekenen. Wissel tussen de projecten en 
diensten ervaringen uit zodat succesvolle 
experimenten het nieuwe normaal kunnen 
worden.

Schenk verder bij de aanbesteding van 
(bouw)projecten, bij de opmaak van 
verkoopsleidraden, etc. voldoende 
aandacht aan het voorbereidend werk. 
Op die manier hoeft een circulair project 
niet langer te duren en kunnen bepaalde 
risico’s vermeden of weggewerkt worden.

... voor regionale overheden en 
agentschappen

Bouwmaterialen en -bedrijven stoppen 
niet aan gemeentegrenzen. Naast 
samenwerking en kennisdeling tussen 
besturen moeten sommige acties 
regionaal aangepakt worden.

Maak bijvoorbeeld van de ontwikkeling 
van het Lokaal Energie en Klimaatpact 2.0. 
gebruik om doelstellingen rond een 
reductie van bouw- en sloopafval te 
formuleren. Zoals al hiervoor geschreven, 
staat een circulair bouwbeleid immers niet 
op zich.

Ook bestaande systemen en processen 
bieden kansen. Bereid bijvoorbeeld de 
mogelijkheden van het TERRA-platform als 
patrimonium- en energiedatabank uit, en 
integreer een conditiestaatmeting van 
gebouwelementen bij elke audit die door 
het VEB wordt uitgevoerd.

Verder zijn er kansen voor het behoud 
en de renovatie van gebouwen met 
erfgoedwaarde, of het organiseren 
van regionale materiaalbanken en -
hubs. Ook zij zouden met een 
uniforme aanpak makkelijker 
verankerd en opgeschaald kunnen 
worden.

Veel lokale besturen staan voor een 
moeilijke begrotingsoefening. Geef 
daarom financiële zuurstof aan lokale 
investeringen want de financiële 
voordelen van de transitie naar een 
circulaire bouweconomie liggen 
meestal pas in de toekomst.

2/3
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Aanbevelingen (3)
Lessen om stappen vooruit te zetten.

Het implementeren van de regionale CE-
Monitor op lokaal niveau zou verder een 
kans kunnen zijn om het regionaal 
potentieel van lokale maatregelen beter te 
leren kennen, en ambitieuze maar 
realistische doelstellingen te formuleren.

Tot slot, geven steden en gemeentes aan 
dat de doorlooptijd die wordt opgelegd bij 
gesubsidieerde pilootprojecten niet 
aansluit bij de langere en noodzakelijke 
voorbereidingstijd. Stem de afspraken 
rond subsidies daarom beter af op de 
doorlooptijd van innovatieve 
aanbestedingsprocessen met een grondige 
voorstudie, marktdialoog, enz.

... voor kennismakers en -delers

Acties uit de matrix, zoals het ruimtelijk-
of aankoopbeleid, zullen makkelijker 
ingang vinden bij steden- en gemeentes, 
en in de bouwpraktijk, als ze gedeeld en 
dus gelijkaardig toegepast worden.

Bovenlokale kennismakers en -delers 
zouden daarom een belangrijke rol 
kunnen spelen: deze actoren met een 
mandaat van provinciaal of regionaal 
niveau kunnen typedocumenten en -
processen uitwerken rond 
stedenbouwkundige verordeningen, de 
financiering van patrimonium, enz. en 
kunnen als kennis-actiecentrum optreden. 

De focus moet wel liggen op concrete 
tools en instrumenten zoals 
voorbeeldbestekken, typeverordeningen, 
financieringswijzers, etc.

Meer aanbevelingen voor beleid en 
praktijk werden in het proeftuinrapport 
geformuleerd.

3/3



BELEIDSMATRIX CIRCULAIR BOUWEN. INSPIRERENDE ACTIES VOOR LOKALE BESTUREN

47

AAN DE SLAG AANBEVELINGEN BRONNENDE BELEIDSMATRIXHEFBOMENACHTERGROND

Bronnen, kaders en referenties
Voor wie honger heeft naar meer.

Sleutelkaders
Deze matrix bouwt verder met en op 
verschillende kaders voor transformatief
beleid:

Ellen McArthur Foundation (2019) City 
Governments and their role in Enabling a 
Circular Economy Transition (Online 
report).

UK Policy Lab (2020) Introducing a 
'Government as a System' toolkit
framework (Webpage).

Davelaar D. (2021) Transformation for
sustainability: a deep leverage points 
approach. In Sustainability Science.

Bucci Ancapi F. et al. (2022) The circular
built environment toolbox: A systematic
literature review of policy instruments. In 
Journal of Cleaner Production, 373, 133918.

Sleutelprojecten
Deze matrix haalde inspiratie uit, en 
aligneert met, enkele (inter)nationale 
projecten en programma's:

URBACT IV Program,
https://urbact.eu

Circular Cities & Regions Initiative, 
https://circular-cities-and-
regions.ec.europa.eu

Gemeente als Circulaire Bouwregisseur, 
https://www.mechelen.be/de-gemeente-
als-circulaire-bouwregisseur

Operatie Circulatie,
https://www.vrp.be/post/operatie-
circulatie-circulariteit-op-de-tast

En verder ...
De ontwikkeling van deze matrix is 
gebeurd op een moment dat heel wat 
beweegt in Vlaanderen.

Onder andere:

Doe-netwerk Lokaal Circulair 
https://vlaanderen-circulair.be/nl/aan-
de-slag/lokaal-circulair

Proeftuin Circulair Bouwen 
https://bouwen.vlaanderen-
circulair.be/nl/onze- aanpak/proeftuin

Werkagenda Circulair Bouwen 
https://www.vlaanderen-
circulair.be/nl/onze-
aanpak/werkagenda-s/circulair-
bouwen

De proeftuin
De ontwikkeling van deze matrix is 
gebeurd binnen het onderzoek voor de 
Vlaamse Proeftuin Circulair Bouwen in 
opdracht van OVAM.

Andere praktische handvaten zijn:

Circulair aanbesteden.
Een juridische FAQ.

Praktijkgids Circulair bouwen.
Met vertrouwen innovatieve
oplossingen toepassen.

Draaiboek Circulaire 
businessmodellen.
Sleutel mee aan de synergiën
voor een circulaire bouw.

https://urbact.eu/
https://circular-cities-and-regions.ec.europa.eu/
https://www.mechelen.be/de-gemeente-als-circulaire-bouwregisseur
https://www.vrp.be/post/operatie-circulatie-circulariteit-op-de-tast
https://vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/lokaal-circulair
https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/onze-aanpak/proeftuin
https://www.vlaanderen-circulair.be/nl/onze-aanpak/werkagenda-s/circulair-bouwen
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