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PRESENTATIE VAN DE SPREKER
Ambroise ROMNÉE heeft twee masters behaald in burgerlijke
ingenieurswetenschappen en architectuur. Hij begon zijn loopbaan als
onderzoeksassistent in het laboratorium Architectuur & Klimaat van de UCL, waar hij
zijn expertise ontwikkelde over stadsontwerp dat gevoelig is voor duurzaam beheer
van regenwater en over intelligent beheer van openbare verlichting. Daarna werkte hij
bij het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Als
projectmanager richtte zijn expertise zich op de circulaire economie in de bouw, de
logistiek en intelligente mobiliteit van bouwmaterialen, de aanpasbaarheid van
woningen en advisering in duurzame en circulaire ontwikkeling en bouw.
Ambroise is vervolgens in september 2019 in dienst getreden bij ICEDD, in het team
Klimaat & Energietransitie. Hij werkt er als projectmanager in circulaire economie, en
in het bijzonder aan een ondersteuningsopdracht in circulaire economie voor publieke
opdrachtgevers. Hij is ook betrokken bij de coördinatie van de ontwikkelingsas rond de
bouw van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE).
Ambroise is auteur van talrijke publicaties en geeft regelmatig conferenties of
opleidingen in zijn vakgebied.
De presentatie van de "Roadmap ‘Naar een circulaire economie’ in de bouw" heeft tot
doel:
• De visie op de circulaire economie in de bouw in Brussel te begrijpen
• De strategische en operationele doelstellingen van circulaire bouwen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vast te stellen
• De geplande en geïnitieerde ondersteuningsacties voor eigenaars van
overheidsprojecten te kennen.
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DOELSTELLINGEN VAN DE
PRESENTATIE
• De visie op de circulaire economie in de bouw
in Brussel begrijpen
• De strategische en operationele doelstellingen
van circulaire bouw in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest identificeren
• De geplande en gestarte ondersteuningsacties
voor publieke opdrachtgevers kennen
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OVERZICHT VAN DE PRESENTATIE

I. Vaststellingen, vooruitzichten en visie
II. Routekaart
III. Hulpmiddelen voor publieke opdrachtgevers
(POG)
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I. VASTSTELLINGEN EN VOORUITZICHTEN
• Gegevensverzameling en
dashboard (GPCE) in een
evolutiegerichte aanpak
• 4 assen:
• Gebouwen: oud, slechte prestaties




Grondstoffen: consument en producent van
afval, te exploiteren gebouwen
Bedrijven: innovatiepotentieel
Werkgelegenheid en opleiding: evolutie
van de beroepen

194.269 gebouwen
38% van het afval gegenereerd
tijdens de bouw, renovatie of
91% van het afval voor
afbraak

recyclage gebruikt, vooral
voor downcycling

628 000 ton afval
veroorzaakt door de
bouwsector

6 912 werkzoekenden

12 600 actieve bedrijven
in het Brussels gewest

geregistreerd in de bouwsector

90%

20 300

werkers waarvan

• 13 002 loontrekkenden
• 7 298 zelfstandigen

van de
Meer dan
bouwbedrijven zijn kleine
ondernemingen met
à
werknemers maximum

0 4

https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2018/02/be_prec_nl.pdf

5

VISIE VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE
GPCE 1.0 (2017-2018) een visie & een opvolging

https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_routekaart-DB_def_NL1.pdf
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VISIE VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE

GPCE 2.0

GPCE 1.0

GPCE 2.0

GPCE 2.0 (2019) Twee nieuwe assen : het ontwerp en het hergebruik
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II. ROUTEKAART

RENOLUTION

https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_routekaart-DB_def_NL1.pdf
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ROUTEKAART 2020-2040
Van een visie naar de doelstellingen
SECTORIELE VISIE
Van
een lineair economisch model
naar
een circulair economisch model

REGIONALE DOELSTELLINGEN VAN
HET GPCE
• Economische kansen ontwikkelen
• De economie verplaatsen
• Werkgelegenheid creëren

ROUTEKAART: STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN BOUWSECTOR
Gefaseerde structuur: van thematische focus naar operationele projecten
4 focus

•
•
•
•

6 strategische
doestellingen

39
operationele
doelstellingen

142 acties

Talrijke
projecten

Ondersteuning voor de actoren
Hergebruik
Logistiek
Regelgeving
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ROUTEKAART 2020-2040
Tabel van strategische en operationele doelstellingen

13 acties
31 acties

21 acties

33 acties

15 acties

29 acties

https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_routekaart-DB_def_NL1.pdf
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ROUTEKAART 2020-2040
GROTE STAPPEN

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
acties
## actions
1
41
3
21
3
1
66
1
0
1
0
3
# actions
MOP 0
6
0
5
2
1
8
0
0
0
0
0
acties POG

…

2040
1
0

22 acties gericht op publieke opdrachtgevers (POG)

https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_routekaart-DB_def_NL1.pdf
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ROUTEKAART 2020-2040
Strategische en operationele doelstellingen POG
4 Strategische Doelstellingen
•
•
•
•

SO_1: De circulaire economie integreren in de ruimtelijke planning
SO_2: Stimuleren/ondersteunen van de vraag (opdrachtgever)
SO_4: Ontwikkelen van kanalen voor hergebruik van materiaal
SO_6: Voorbereiden / scheppen van een gunstig regelgevingskader

12 Operationele Doelstellingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OO_1.1 Bewustmaking, opleiding en ondersteuning van publieke planners
OO_1.2 Bewustmaking van instellingen/instanties die vergunningen verlenen of adviezen uitbrengen
OO_1.3 Ondersteuning van de integratie van de circulaire economie in revitaliseringsprogramma's
OO_2.2 Bewustmaking van particuliere en publieke projecteigenaren
OO_2.3 Opleiding en ondersteuning van particuliere en openbare projecteigenaars
OO_2.6 Eigenaars van overheidsprojecten ondersteunen bij hun contracten
OO_4.1 Toezicht op de stroom van door de bouwsector gebruikte materialen en producten
OO_4.6 Steun voor de ontwikkeling van de sector hergebruik bij overheidsopdrachten
OO_6.1 Gebruik van administratieve procedures (Stedenbouwkundige vergunning, Milieuvergunning,
Werfvergunning, EPB) om de circulaire economie te stimuleren
• OO_6.7 Opstellen van de definitie van het regelgevingskader (overheidsopdrachten)
• OO_6.8 De voorbeeldfunctie van overheidsinstanties stimuleren (overheidsopdrachten)
• OO_6.9 Analyseer feedback van circulaire overheidsprojecten (overheidsopdrachten)
https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_routekaart-DB_def_NL1.pdf
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ROUTEKAART 2020-2040
Acties et projecten POG
Projecten: vastgesteld, in uitvoering of voltooid, geheel of gedeeltelijk operationeel maken van de actie
22 Acties et talrijke projecten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Act_1.1.1 Uitbrengen van publicaties (...) op territoriaal niveau Routekaart / Bevindingen en perspectieven / Visie
Act_1.1.3 (...) seminaries en opleidingen (...) op territoriaal niveau "Duurzame gebouwen"-seminaries
Act_1.1.4 Opzetten van een netwerk van planners
Act_1.1.5 (...) het ontmoedigen van het storten van afval en het in aanmerking nemen van externe effecten (...)
Act_1.2.1 (...) Seminaries over circulaire economie voor deze doelgroep
Seminaries over duurzame gebouwen
Act_1.3.1 (...) ondersteuning (facilitator) voor overheidsinstanties (...)
Act_1.3.2 Opstellen van een referentiekader (...) met link met gids duurzame wijken en de resultaten van het BAMB-project
Act_2.2.5 Circulaire projecten bevorderen (...) Gids duurzame gebouwen / Vademecum over circ. gebouwen / Cir. werven
Act_2.2.6 Verspreiden van concrete oplossingen (...)
(publieke BH) FCRBE / Vademecum circulaire opbouw / WS POG
Act_2.3.4 (...) capaciteitsopbouw van projecteigenaren (...)
Opalis
Act_2.6.1 (...) vademecum (...) overheidsopdrachten
Vademecum circulaire gebouwen
Act_4.1.1 (...) regionale monitoringstromen (...) openbare werken
Act_4.6.1 (...) specificaties (...) hergebruik in openbare projecten
POG bijstandsmissie / WS POG
Act_6.1.3 (...) inventaris van materialen (...) werkzaamheden (...) bouwvergunning
Act_6.1.4 (...) Milieuvergunning, de mogelijkheid van kleine onzekerheden (...) bepaalde elementen (...) hergebruik
Act_6.1.5 (...) periode specifiek voor de tussenkomst van actoren hergebruik (...)
Act_6.1.6 (...) Milieuvergunningsaanvraag aangevuld met lijst van geplande materialen (...) gebruik in tweede leven
Act_6.1.7 (...) tijdelijke activiteiten (...) in afwachting van milieuvergunningsubsidie (...)
Act_6.7.1 Synthetiseren van verordeningen (...) voor definities van toekomstige verordeningen (...)
Act_6.8.1 (...) standaardclausules voor bestekken (...) overheidsopdrachten
Act_6.8.2 (...) opstellen van specificaties (...)
facilitator duurzaam bouwen / POG-bijstandsmissie
Act_6.9.1 (...) analyse van circulaire projecten uitgevoerd door overheidsinstanties (...)
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https://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2019/06/BE_beCircular_routekaart-DB_def_NL1.pdf

ROUTEKAART NA 2020

• Regeringsakkoord van 2019-2024


Doelstellingen
DIRECTE UITSTOTEN
 NEKP 2030
 EU 2050

min 40% vermindering (2005)
CO2-neutraal

INDIRECTE UITSTOTEN
 2050



CO2-neutraal

Verbeterde energieprestaties
&
Vermindering van directe broeikasgasemissies
Meer duurzaamheid en circulaire economie
&
Vermindering van indirecte broeikasgasemissies

Economische omschakeling centraal in haar strategie door de middelen
van het Gewest te richten op de bedrijven.

http://www.parlement.brussels/de-algemene-beleidsverklaring-van-de-brusselse-regering/?lang=nl
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ROUTEKAART NA 2020

• Strategie Go4Brussels 2030




Een strategie ontwikkelen die de decarbonisatie,
de circulaire en regeneratieve economie en de
digitalisering van de economie organiseert
Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu

• Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu Financiën, Renovatie 
Alliantie Renolution


Versterking, integratie en uitvoering van de renovatiestrategie en de
routekaart voor een circulaire economie

https://go4.brussels/nl/
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ROUTEKAART EN RENOLUTION
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ROUTEKAART EN RENOVATIESTRATEGIE




47 / 142 acties van de routekaart (RK) en link met de Renovatiestrategie
19 / 34 fiches van de Renovatiestrategie gelinkt aan 44 Acties
8 / 34 fiches van de Renovatiestrategie direct circulaire economie

Reguleren
2

13

Act_1.3.2
Act_6.7.1

14

Act_2.2.3
Act_2.2.4
Act_2.3.1
Act_2.3.2

Référentiel
bâtiment durable

5

Guichet unique
particuliers

Financements
innovants

Feuille de route
Act_6.2.3

25

Communication
générale
Act_2.1.2

28

Soutien autorénovation
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Act_2.2.3

3

Act_6.7.1

Financiëren

23

Accompagnemen
t communes
Act_1.1.3
Act_1.2.1
Act_6.1.1

24

Former
professionnels

Act_2.3.3
Act_3.1.2
Act_3.1.9
Act_3.2.1

Act_3.2.2
Act_3.2.3
Act_3.3.2
Act_3.3.3

Rénolab
Act_2.5.3
Act_3.4.1
Act_3.4.5

GT Urbanistique
inter-instance
Act_6.1.1
Act_6.7.1
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Primes Energie
Act_2.5.2
Act_4.3.3
Act_4.4.2
Act_4.4.4
Act_4.4.8

Fiches reno strat
reeds op circulaire
economie gericht

27

Act_3.4.2

Exemplarité
pouvoirs publics

7

Facilitateur
bâtiment durable

29

Act_2.3.6
Act_2.4.2
Act_3.1.4
Act_4.1.1
Act_4.1.2
Act_6.10.1

Act_2.5.2

18

Etude sur l’état
du bâti

Vereenvoudigen
32

Outils conception
durable
Act_2.3.4
Act_2.3.6
Act_3.1.4
Act_3.4.3
Act_6.8.1
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TOTEM

31

Act_2.3.5
Act_2.3.6
Act_3.1.4
Act_3.1.9

Encadrer
démantèlement
Act_2.2.6
Act_6.1.2
Act_6.1.3

Outils conception
circulaire
Act_2.2.6
Act_2.3.5
Act_2.3.6
Act_3.1.4

34

Filière réemploi

Act_1.4.1
Act_2.1.1
Act_2.1.2
Act_2.2.6
Act_4.3.3

Act_4.4.2
Act_4.4.4
Act_4.4.7
Act_4.4.8

Documenteren, evalueren, innoveren

Begeleiden
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OPERATIONELE DOELSTELLINGEN VAN DE
ROUTEKAART & DE ALLIANTIE RENOLUTION
De strategische en operationele doelstellingen en de acties en projecten van de routekaart
zullen worden verspreid in de thematische workshops van de Alliantie Renolution

Workshop « Begeleiding van vraag en aanbod »
•
•
•

3 Strategische doelstellingen RK
13 Operationele doelstellingen RK
40 Acties RK
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III. VADEMECUM « CIRCULAIRE GEBOUWEN »
OBJ STRAT 2 – De vraag stimuleren/begeleiden(opdrachtgevers)
• Voor publieke opdrachtgevers voor een duurzaam en circulair
grondstoffenbeheer.
• Verzameling van informatie en technische referenties
• 2 cycli / 11 thema’s





Doelstellingen
Algemene principes
Belangrijkste benaderingen
Voorbeelden
RENOVATIE
CYCLUS
BOUW/BIJBOUW
CYCLUS

https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/instrumenten.html?IDC=10990
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WORKSHOP POG
OBJ STRAT 2 – De vraag stimuleren/begeleiden (opdrachtgevers)
• Doelpubliek



Opdrachtgevers in de publieke sector,
hoofden van administraties en beheerders van gebouwen die betrokken zijn bij de
uitdagingen van duurzame bouw/renovatie van gebouwen.

• Doelstellingen





het delen van werken en ervaringen van professionals in de bouwsector op het gebied van
circulaire economie op werven.
netwerkvorming tussen spelers
voorbeeldfunctie voor de overheid

• Werken in uitvoering



samenvoeging
Bestekvoorbeelden

Contact : Yannick d’Otreppe
ydotreppe@environnement.brussels
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OBJ STRAT 3 – Het aanbod stimuleren/begeleiden (professionals)
• Objectivering en vermindering van de milieueffecten van gebouwen
• ToTEM, de circulaire economie en renovatie



Renovatie: een materiaal dat wordt behouden: "bestaande" status en gebruiksfase
Hergebruik: "hergebruikt" status voor een materiaal dat wordt hergebruikt

• Toekomstige evoluties





Integratie van EPD's
Integratie van berekeningsmethoden van de EPB
Uitwisseling met BIM-tools
Integratie van circulair ontwerp en het
gebruik van opgeknapte en
hergebruikte elementen

https://www.totem-building.be/
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FCRBE
OBJ STRAT 4 – Ketens voor hergebruik van materialen ontwikkelen
• Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe
• 2 tools (reeds beschikbaar)



Een gids om het hergebruikpotentieel van bouwproducten te identificeren
Een gids om de integratie van hergebruikte materialen in grootschalige projecten en
overheidsopdrachten te vergemakkelijken

• Andere verwachte resultaten




Lijst met meer dan 1500 hergebruik operators
Resultaten van 36 proefprojecten
Summer School: Re-Think Re-Use

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-innorthwestern-europe/
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE
• EC-visie met voorbeeldige overheidsinstanties
tegen 2030
• Operationalisering van de routekaart aan de gang
• Veel doelstellingen en acties voor POG's
• Integratie van deze EC-visie in de Alliantie
• Beschikbare tools voor POG's
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN
• Gids duurzame gebouwen
https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/homepage.html?IDC=1506
> 9 thema’s > Gestion du projet, chantier, bâtiment :
Dossier | Omkeerbaar en circulair bouwen

• Routekaart
https://www.circulareconomy.brussels/decouvrez-la-feuille-de-route-des-acteurs-de-laconstruction-vers-une-economie-circulaire/?lang=nl
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CONTACT

Ambroise ROMNEE
Facilitator GPCE bouw

 : 081 24 05 80
E-mail : aromnee@environnement.brussels

