
TAFEL # 8 
Doel: circulaire bouwmethoden versterken de Zeeuwse 

economie en gezondheid van de bewoners. 

RELEVANTE SDG DOELEN  

 

SDG DOEL 12.5 

In 2030 is de afvalproductie aanzienlijk 

verminderd door middel van preventie, 

REDUCTIE, RECYCLING EN HERGEBRUIK  

 

SDG DOEL 8.7  

Het nemen van directe en doeltreffende 

maatregelen om het verbod op en de 

uitbanning van de ergste vormen van 

KINDERARBEID te waarborgen en 

DWANGARBEID uit te bannen. In 2025 is 

een einde gemaakt aan kinderarbeid in al 

zijn vormen, waaronder werving het ge-

bruik van kindsoldaten. 

  

 

Bouw verbruikt 50% van de grondstoffen. In Zeeland zal de hoe-
veelheid te slopen materiaal ongeveer gelijk zijn aan de hoeveel-
heid materiaal dat ook weer nodig is voor nieuwbouw. 

Inkoop trajecten verbeteren ‘via werken’  het hergebruik van beschikbare ma-

terialen en ontwerp circulaire producten en demontabele bouwwerken. 

Leveranciers van producten wordt gevraagd openheid te geven over de her-

komst en gezondheid van materialen, het aandeel dat direct hergebruikt is, het 

aandeel gerecyclede grondstoffen en de herbruikbaar na de gebruiksduur.  

Maar ook hoe is gecontroleerd dat geen kinderarbeid of dwangarbeid is toege-

past voor ingekochte onderdelen uit risico landen of er stoffen zijn gebruikt die 

negatieve effecten kunnen hebben voor de gezondheid. 

In een circulaire economie wordt in elke stap van de kringloop waarde aan grond-

stoffen toegevoegd óf wordt ervoor gezorgd dat de stoffen in ieder geval hun 

waarde behouden. Dit betekent dat we demontabel en modulair moeten gaan 

ontwerpen en bouwen om in de toekomst oneindig hergebruik mogelijk te ma-

ken. De komende jaren wil de Provincie de theorie over 'circulaire economie' ver-

der vertalen naar de dagelijkse ondernemerspraktijk. Daarbij ondersteunt Provin-

cie Zeeland bedrijven met het ontwikkelen van (verdien)modellen, bij de opzet 

van nieuwe bedrijfs– en ketenprocessen en de (her)ontwikkeling van producten 

en productieprocessen.  Een belangrijk onderdeel van de circulaire economie is 

de opkomst van de 'deeleconomie' en de energieke samenleving. Hierin nemen 

burgers maatschappelijke initiatieven zoals het gezamenlijk en gedeeld gebruik 

van kapitaalgoederen door producenten en consumenten. Om hergebruik te sti-

muleren is het van belang om belasting op arbeid te verminderen en belasting op 

materialen in te voeren. 

POSITIEVE IMPACT INDICATOREN 

Circulaire stad, Circulaire economie, Circulaire bouw, Circulaire producten  

Dit document is opgesteld door het MVI Platform voor de bijeenkomst “Zeeuwen kopen met Impact!” op 1 oktober 2020  

https://circulairestad.nl/wp-content/uploads/2018/10/Indicatoren-set-City-Deal-Circulaire-Stad-2.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2019-policy-brief-doelstelling-circulaire-economie-2030-3551.pdf
https://platformcb23.nl/images/downloads/20190704_PlatformCB23_Leidraad_Meten_van_circulariteit_Versie_1.0.pdf
https://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification
https://mviplatform.nl/
https://www.zeeland.nl/
https://mviplatform.nl/


Achtergrond informatie 

 Wat zijn Werken, Leveringen en Diensten? Bron: Pianoo 

 

Werken betreffen alle bouwkundige en civieltechnische 

werken. Hieronder valt de bouw van een brug, een kantoor-

gebouw of de aanleg van een weg. Onderhoudswerkzaam-

heden die verder gaan dan het enkel in stand houden van 

het werk en verbouwingswerkzaamheden vallen veelal ook 

onder Werken.  

Leveringen omvatten aankoop, huur, lease en huurkoop 

van producten.  

Onder Diensten vallen alle inkopen die niet onder Werken 

of Leveringen vallen.  

https://www.sdgnederland.nl/sdgs/
https://www.pianoo.nl/nl/metrokaart/wat-zijn-werken-leveringen-diensten
https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/maatschappelijk-verantwoord-inkopen
https://mviplatform.nl/
https://www.sdgnederland.nl/

