Datum

: 15 maart 2022

Betreft

: Bijeenkomst Tempotafel Conceptueel&Circulair

Beste deelnemers aan de Woondeal-tempotafel Conceptueel en circulair,
Wij kijken terug op een inspirerende online tempotafel conceptueel en circulair op 15 maart 2022. De start
bestond uit een korte opfrisser over de context en voortgang van de Woondeal. Daarna vertelden we over de
synergie die het samenvoegen van beide onderwerpen in één geïntegreerde tempotafel met zich meebrengt. De
kern van deze tempotafel bestond uit (bespreking van) meerdere instrumenten waarmee wij in de regio aan de
slag kunnen met circulair en conceptueel bouwen.
Circulaire impactladder
De circulaire impactladder is beschikbaar en staat op onze website. Tijdens de tempotafel blikten we hierop
alvast vooruit, aan de hand van bijgevoegde presentatie door Bas van de Westerlo (Volantis). Hij liet ons heel
praktisch zien hoe je woningbouwplannen kon scoren op twee belangrijke circulaire thema’s: herkomstwaarde en
toekomstwaarde. Daar focust de ladder zich op, omdat daar de meeste impact te maken is. Ten slotte keken we
vooruit: hoe we in de regio circulaire best-practices uitvoeren met gebruik van Circulaire Impactladder (2022) en
hoe de ladder up to date blijft in lijn met landelijke ontwikkelingen, o.a. HNN 0.3 en leidraad CB’23. Aanmelden
van je circulaire project voor toepassing van de ladder, is mogelijk via circulaireregio@groenemetropoolregio.nl.
Handreiking conceptueel
Joke Bults (provincie Gelderland) liet ons zien hoe je onlangs gelanceerde handreiking circulaire
woningconcepten in de praktijk werkt. Deze handreiking geeft aan waar en wanneer partijen circulaire
woningconcepten in hun beleid en uitvoering kunnen toepassen en geeft hiervan voorbeelden. De handreiking is
bedoeld voor gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars.
Leerkring Ontwikkelingsprogramma Conceptueel en Circulair bouwen
Lajos Walbeek (Brickton) vertelde ons over de leergang Conceptueel en circulair bouwen. Deze gaat van start op
26 april en bestaat uit 3 bijeenkomsten. In het najaar gaat start een nieuwe 3-daagse. Primair bedoeld voor
gemeenten, het belang van ketensamenwerking is wel een belangrijk onderdeel van de leerkring. Daarom
verkenden we als groep ook hoe we zulke kennisontwikkeling kunnen verbreden.
Vervolg
Binnenkort is in de regio een aanjager beschikbaar voor circulaire woningbouw. Deze persoon ondersteunt
uitvoering in projecten met kennis en inzet van o.a. besproken tools. De vacature voor de kwartiermaker
conceptueel en circulair bouwen is uitgezet en in mei gaan wij deze persoon aan u voorstellen. Daarnaast
organiseren wij in mei wederom een tempotafel bijeenkomst; op dinsdagochtend 31 mei 2022 van 9:00 tot
11:00 uur. Informatie volgt.
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. Ook ontvangen wij graag de inspirerende voorbeelden die
kunnen worden geplaatst op de kennisbank op de website van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
https://www.groenemetropoolregio.nl/kennisbank/. Meld deze aan via groenegroeiregio@groenemetropoolregio.nl. Ook met eventuele vragen kunt u hier terecht.
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Met vriendelijke groet,
Stefan Tempelman en Liseth Aries
Groene Groeiregio

2

