Graag nodig ik u uit voor een inspirerende bijeenkomst om bij te dragen aan het
uitvoeringsprogramma circulaire bouweconomie (CBE) dat onder de vlag van De
Bouwagenda wordt opgesteld.
We gaan op donderdag 8 november a.s een inspirerende, informatieve en compacte
bijeenkomst tegemoet op De Bouwcampus in Delft.
Ik zal, lid van de Taskforce Bouwagenda en tevens voorzitter voor het opstellen van het
uitvoeringprogramma circulaire bouweconomie, onze plannen toelichten. Inspirerende
pitches nemen u mee in hun bijdrage aan de circulaire bouweconomie.
Uiteraard bieden we u ook inzicht in het uitvoeringsprogramma in wording waar u actief aan
kunt bijdragen en er is ruimte voor gesprek.
Het programma is globaal als volgt:
Korte inleiding Elphi Nelissen
Toelichting op het uitvoeringsprogramma CBE in de steigers
Inspirerende bijdragen aan het uitvoeringsprogramma vanuit het veld
Uitnodiging tot vervolggesprek en borrel
Deze meet-up vindt plaats, aansluitend op de bijeenkomst van De Bouwcoalitie op De
Bouwcampus tussen 14.00 en 16.00 uur waarvoor u reeds een reservering in uw agenda
heeft ontvangen.
Aanmelding
Het programma op 8 november begint om 16:00 uur eindigt om 17:30 uur met hapje en een
drankje. En ook dit keer kunt u samen met één of twee van uw actieve leden deelnemen
aan deze sessie. U kunt u aanmelden door een e-mail sturen naar
cbe@debouwagenda.com o.v.v. ‘aanmelding bijeenkomst CBE 8 november’.
Adres
De Bouwcampus, Delft
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
Gebouw 26 A
Zaal KUBUS

Achtergrond
Het Rijk heeft in haar kabinetsreactie op de gezamenlijke transitieagenda’s circulaire
economie d.d. 29 juni jl. aangegeven voor het vervolg een actieve rol te willen spelen bij
circulair bouwen, in nauwe samenwerking met de markt. Aan de slag met de MilieuPrestatie
Gebouwen, het materialenpaspoort, de eigen inkoopkracht van het Rijksvastgoedbedrijf,
Rijkswaterstaat en ProRail zijn ook de eerste stappen in het uitvoeringsprogramma CBE.
Nadrukkelijk de eerste acties, want marktpartijen worden uitgenodigd om hun eigen acties
aan te dragen.
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft aan mij
gevraagd om onder mijn voorzitterschap dit gezamenlijk uitvoeringsprogramma op te
stellen. Een uitvoeringsprogramma waarin de uitvoeringsactiviteiten worden opgenomen die
door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen worden ondernomen. Dit zal tevens
onderdeel uitmaken van het Nationale uitvoeringsprogramma circulaire economie 20182023.
Vanuit de Bouwagenda inventariseren we op dit moment alle acties en initiatieven die een
bijdrage leveren aan de doelen van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE).
Op deze manier krijgen we zicht op welke doelen we al gaan halen en op welke gebieden
een extra impuls nodig is. Ook biedt het alle betrokkenen een overzicht, het legt
verbindingen en we leren van elkaar. Wilt u hieraan meewerken ? Klik dan hier
Wij hopen u op 8 november welkom te mogen heten.
Met vriendelijke groet,
prof.ir. E.S.M. (Elphi) Nelissen
Lid Taskforce Bouwagenda
Decaan faculteit Bouwkunde TU/e
Hoogleraar Building Sustainability

