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Constaterende dat: 

0 Vanaf 2023 alle uitvragen van de overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk circulair zijn, 
tenzij dit niet (volledig) mogelijk is [1]; 

q,, Rijkswaterstaat aangeeft dat een signaal vanuit de overheid de transitie naar een circulaire 
bouweconomie kan bevorderen en versnellen [2]; 

0 De circulaire bouweconomie gedefinieerd wordt als: "Clrculair bouwen betekent het 
ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder 
natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen 
aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het 
welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later"[1]; 

Overwegende dat: 

0 ln het Bestuursprogramma 'Voorbereid op de toekomst' is aangegeven dater in de bouw nag 
veel te winnen is op het gebied van de circulaire economie; 

q,, Er in Amsterdam en Utrecht al positieve ervaringen zijn opgedaan met circulair bouwen; 
0 Het aannemelijk is dat circula ir bouwen leidt tot een structurele banengroei in Delft [3]; 
q,, De circulaire economie in een aantal andere sectoren de norm is; 
q,, Circulair bouwen bijdraagt aan duurzame verstedelijking; 

Draagt het college op: 

q,, De voorkeur voor circulair bouwen actief uit te dragen bij alle gebieds- en 
projectontwikkelingen; 

q,, Indien de gemeente grondeigenaar is de drie pijlers en vier ontwerpstrategieën uit de 
'Transitieagenda Circulaire Bouweconomie' als criteria mee te laten wegen bij de 
tender/aanbested ing; 

q,, ln Q1 van 2020 een evaluatie van deze matie aan te bieden aan de Delftse gemeenteraad. 
Hierin graag opnemen in welke gevallen er niet aan de voorkeur voor circulair bouwen is 
voldaan en wat de redenen hiervan zijn. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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[1] Transitieagenda Circulaire Bouweconomie: 
https ://www. circula i re eco nom i ened eri and. n I/tra nsitieagend as/transiti eagenda+bouw /default. aspx 
[2] Beleidsverkenning Circulaire Economie in de Bouw 
https ://www.rivm.ni/pu b I icaties/be I ei dsverken ni ng-ci rcu I a i re-economie-i n-bouw-perspectief-voor 
ma rkt-en-overh eid 
[3] TNO-rapport "Kansen voor de circulaire economie in Nederland" 
https :/ /www. rij ks ove rh e id. n I/documenten/ rap porte n/2 O 13/06/20/tn o-rap port-kan se n-voor -de 
circula i re-economie-i n-nederla nd 


