
D66 thema afdeling Duurzaam / werkgroep Grondstoffen 

Grondstoffengebruik en Bouwbesluit 2012 1/10 juli 2012 

Remko Zuidema 

Visiedocument werkgroep Grondstoffenschaarste 

thema-afdeling Duurzame Ontwikkeling 

Dit document behandelt de visie rond het onderwerp  

Grondstoffengebruik en Bouwbesluit 2012. 

 

Een visiedocument biedt een algemeen strategisch kader voor elke werkgroep binnen de thema-

afdeling Duurzame Ontwikkeling voor haar duurzame taakveld. 

Onderwerpen werkgroep Grondstoffenschaarste:  

1 Inzameling, hergebruik kunststoffen met werkgroeptrekker Peter de Ruijter 

2 Hergebruik of verbranding van huisvuil met werkgroeptrekker Piet Klop 

3 Rare materials schaarste en duurzame energie met werkgroeptrekker Paul Gubbens 

4 Grondstoffengebruik en Bouwbesluit 2012 met werkgroeptrekker Remko Zuidema 

5 Fosfaat hergebruik in kringloop met werkgroeptrekker Joost Tersteeg. 

 

Het doel van dit visiedocument is de aanscherping van de standpunten binnen D66. Vanuit het 

visiedocument kunnen concrete resoluties, verkiezingsparagrafen, moties, artikelen, opinies en 

aanbevelingen worden ontwikkeld. 
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Probleemstelling en issues 

 

Gebouwde omgeving grootste vervuiler 

De gebouwde omgeving is de grootste vervuiler op aarde. Deze omgeving staat immers aan de basis 

van zo’n 40% van het totale energiegebruik, 40% van de CO2-uitstoot, 40% van het 

grondstoffenverbruik, produceert 40% van het afval, zorgt voor 25% van het wegtransport 

enzovoort. Alleen al aan het maken van cement wordt 5% van het door mensen gemaakte CO2 

toegekend. Kernprobleem van de huidige gebouwde wereld is dan ook de grote en relevante 

schade aan het milieu.  

 

Veel afval 

In de natuur wordt afval vanzelf omgezet in grondstoffen die opnieuw worden ingezet. Afval dat 

niet als grondstof dient of kan dienen, is een uitvinding van de mens. De bouw gebruikt veel 

natuurlijke materialen, daarnaast worden ook technische materialen veelvuldig gebruikt.  Gezien de 

ontwikkelingen van de installatietechniek en ICT worden daarbij meer dan ooit hoogwaardige 

metalen en kunststoffen toegepast. Maar het door elkaar heen en vermengd gebruiken van 

natuurlijke en technische materialen is een probleem voor de afvalscheiding en de afvalverwerking 

omdat zij een geheel andere verwerking vragen. Bovendien worden veel materialen alleen gebruikt 

tijdens het bouwen zelf, vaak meer dan 10% van het totale grondstoffengebruik van de bouw. Denk 

bij het laatste aan de steigers, de beschermingsmaterialen, stellaten voor kozijnen en andere 

elementen en verpakkingsmaterialen. En dan hebben we het nog niet over reststoffen die 

overblijven bij het op maat maken van onderdelen, zoals stukken plaatmateriaal, halve stenen,  

verzaagde blokken, ingekorte profielen, schuursel van stucwerk en resten verf, rollers en penselen. 

Dit is materiaal dat al afval wordt voordat een gebouw in gebruik is genomen. De bouw veroorzaakt 

dus ook kortcyclisch afval met bijbehorende snelle en grote milieu-impact. Bijzonder is dat dit 

kortcyclische afval niet door een tekening of besteksdocument wordt voorgeschreven en dat 

daarmee vanuit de opdrachtgevers en adviseurs hier meestal geen (duurzaamheids)voorwaarden 

aan zijn verbonden. 

 

Hiaten vergunning grondstoffen  

In het Bouwbesluit 2012 is voor het eerst als eis voor het verkrijgen van een bouwvergunning 

opgenomen dat in de milieuhoofdstukken aandacht moet worden besteed aan het onderdeel 

grondstoffen. Dit wordt per 1 juli in werking gesteld. Dat betekent dat er inzicht in het gebruik van 

materialen moet worden gegeven voordat met de daadwerkelijke bouw wordt gestart. Er is 

vooralsnog geen inhoudelijke toetsing aan verbonden, maar daar wordt wel aan gewerkt. In 

hoeverre daarin de in de vorige alinea aangegeven kortcyclische materialen worden verwerkt, valt 

te bezien, aangezien de opstellers van de bouwvergunningstukken (adviseurs) daar geen inzicht in 

en kennis over hebben en geen invloed op kunnen uitoefenen. Deze kennis ontstaat bij de 

aannemer en de leveranciers en producenten in de loop van het bouwproces. Bovendien vinden 

veel aanpassingen binnen gebouwen zonder (aanpassing van de) bouwvergunning plaats. 

Bijvoorbeeld als het gaat om onderhoud, kleine aanpassingen, grote schoonmaak en 

miniverbouwingen is er geen verantwoording van grondstoffen nodig. Ook ontbreekt het toezicht 

hierop volledig en wordt de projectschaal te klein geacht voor de inzet van zorgvuldig duurzaam 

slopen. 

 

Geen universele criteria duurzaam bouwen 

Omdat de bouw van vastgoed gepaard gaat met hoge investeringssommen, is er op EU-niveau 

aanbestedingswetgeving met bijbehorende financiële ondergrenzen waarop verplichtingen van 

kracht zijn. Het moeten aanbesteden van veel gebouw- en verbouwprojecten leidt in ons land vaak 

tot uitgebreide concretisering van opdrachten tot en met het technisch detailniveau. Als onderdeel 

van Duurzaam Inkopen vanuit overheidsopdrachtgevers worden aanvullende eisen gesteld aan de 
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duurzaamheid van gebouwen voor de overheid. Voorbeelden van certificaten zijn BREEAM, LEED en 

GPR. De eisen voor materiaalgebruik en dus ook grondstoffen zijn onderdeel hiervan. Er wordt dan 

gemeten hoeveel het desbetreffende project beter scoort dan de wetgever in de minimale eisen 

heeft vastgelegd. Wat echter niet wordt vermeld, is wat duurzaam bouwen nog meer inhoudt of 

hoever een bouwproject daarvan nog verwijderd is. Wat ‘minder slecht bouwen’ en ‘goed bouwen’ 

betekent, is onbekend en nog niet meetbaar. Dat is niet bevorderlijk voor het bepalen van 

prioriteiten op weg naar 100% duurzaamheid. Daarnaast is de eerste keer bouwen slechts de start 

van veelvuldig verbouwen gedurende de levensloop van gebouwen. Ook is de levensloop van 

gebruikers meestal veel korter dan van een gebouw zelf en de levensloop van grondstoffen en 

materialen juist veel langer, liefst eindeloos, dan van een gebouw! Hoe moet de bouw daarmee 

omgaan in verband met duurzaamheid? Daarin ligt de uitdaging voor de komende jaren, juist ook in 

wet- en regelgeving. 

 

Studie naar oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen 

 

Literatuur / rapporten 

Voor boeken zie experts lijst, daarnaast: 

- Elma Durmisevic, Design for Deassembly PhD studie; 

- An Action Plan for halving construction, demolition and excavation waste to landfill UK 

rapport 2011-06-22; 

- R.J. Geldermans, Cradle to Cradibility afstuderen  

- AgentschapNL documenten; 

- Slim Slopen, Climate Initiative Rotterdam samen met IVAM, G4 en DGBC.nl; 

- Universiteit Utrecht, onderzoek hergebruik bouw- en sloopafval Amsterdam; 

- Kennisplatform DuurzaamGrondstoffenBeheer, expertmeetings bouwstoffen. 

 

• Experts raadplegen 

- Prof. Andy van de Dobbelsteen (TUDelft, BK); boek Building smart in a changing climate 

2009, ISBN 978-90-8594-024-1 

- Prof. Hennes de Ridder (TUDelft, CITG); boek LEGOlisering van de bouw 2011, ISBN 978-90-

78171-15-7 

- Prof. Anke van Hal (TUDelft, BK + BU Nijenrode) o.a. voorzitter college van deskundigen 

DGBC.nl; 

- Prof. Jos Lichtenberg (TUEindhoven, BK); boek Slimbouwen 2005, ISBN 90-75365-74-8 

- Prof. Michael Braungart (TUDelft, TU Twente, EUR/RSM); boek Cradle to Cradle: Remaking 

the Way We Make Things 2002, ISBN 978-0865475878 

- Erwin van der Krabben (RUN); 

- Prof. Pier Vellinga (VU-IVM/WU); 

- Prof. Jan Rotmans (EUR/DRIFT); 

- Prof. Herman Wijffels (UUtrecht); 

- Prof. Jacqueline Cramer (UUtrecht); 

- Prof. Jan Jonker (RUNijmegen) Our Common Future 2.0 Denktank, Management Models for 

Corporate Social Responsibility; 
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Uitdagingen  en issues 

 

Al jaren blijken diverse instituten actief op zoek te zijn naar de juiste adressering van het 

duurzaamheidsprobleem in de gebouwde omgeving. Deze uitdagingen kunnen we in onderdelen 

uiteenzetten: enerzijds energie- en grondstoffengebruik en anderzijds aanpasbaarheid en 

flexibiliteit in het gebruik van gebouw en gebied. 

 

Energie- en grondstoffengebruik 

Via elektra, gas en warmte worden gebouwen van technisch opgewekte energie voorzien. De 

traditionele vormen gaan uit van het verbranden van grondstoffen, genaamd brandstoffen, waarbij 

de energie meestal via lucht of water verder getransporteerd wordt naar de ruimte van afname. Er 

zijn daarnaast nog warmtebronnen als de grond (warmte/koude-opslag), de wind (koeling en 

opwekking), water (golf, getijde, warm-koud en zoet-zout overgang), zonne-instraling (passieve 

zonne-energie en PV+warmte zonnecellen), apparatuur (ICT) die grondstoffen gebruiken voor de 

vertaling naar vormen van energie die voor de mens hanteerbaar zijn, en het verdere transport. 

Daarnaast produceren mensen en dieren zelf ook warmte met de mogelijkheid tot gebruik. Al ruim 

dertig jaar worden in ons land energieneutrale woningen gebouwd en PV-zonne-energie is 

inmiddels rendabel  in vergelijking met de (dan wel met energiebelasting belaste) energie-inkoop. 

Toch kwam pas de afgelopen jaren de focus op energie te liggen, omdat de prijzen voor energie 

voor gebouwen inmiddels twaalf jaar achtereen met gemiddeld 8% zijn stegen.  

 

Op dit moment wordt gebiedsgerichte energie-uitwisseling maar gedeeltelijk benut en is de 

energieprestatie nog geen onderdeel van het omgevingsrecht en de ruimtelijke plannen.  

Verschillende gebruiksfuncties van gebouwen hebben vaak totaal verschillende pieken en dalen in 

energiegebruik. Die zouden elkaar lokaal kunnen compenseren in plaats van lange afstanden in 

energietransport te overbruggen met bijbehorende verliezen . Zo worden bijvoorbeeld woningen 

vooral in het weekend en door de week in de ochtend en in de avond gebruikt. Terwijl kantoren en 

schoolgebouwen juist op weekdagen overdag benut worden. De toevoeging van 

gemeenschappelijke regelingen voor een gebied in de vorm van een energiecorporatie kan 

onderlinge lokale verrekeningen organiseren. Daarnaast kunnen organisatievormen als de VvE’s 

intern energie uitwisselen in woningen en besparingen onderling verdelen. En opwekking en 

verbruik kunnen elkaar ‘achter de meter’ compenseren, dus binnen de woning en zonder 

energiebelasting, door de meter zelf te beïnvloeden. Een andere bijdrage zou zijn als de bouw- en 

vastgoedsector wordt toegevoegd aan de ETS CO2-verhandelbaarheid. Dat wil zeggen dat dan de bij 

verbranding vrijkomende CO2 betaald moet worden, terwijl bespaarde CO2 dus besparingen 

oplevert. Zo kunnen goede, energiebesparende ontwikkelingen betaald worden uit voormalige, 

slechtere situaties, wat een nieuwe stimulans betekent voor gebiedsgerichte energie-uitwisseling. 

 

Als we het over grondstoffen hebben, bedoelen we meestal bouwmaterialen. Maar onder dit kopje 

vallen ook het uitgraven van de locatie, het bouw- en woonrijp maken van de grond en de 

aankleding van een gebouw. Ook zijn de aanleg van infrastructuur van vaar/spoor/rij- wegen en de 

aanleg van kabels en leidingen intensieve materiaal gebruikers. De levenslopen van 

bouwproducten, gebouwen en gebruikers blijken nog maar weinig op elkaar aangesloten. Gebruikte 

materialen zijn vaak niet op een manier toegepast, die terugwinning na gebruik gemakkelijk maakt. 

Design for disassembly, design for recycling en design for reuse, ofwel het zogenaamde ‘ontwerpen 

voor sloop en hergebruik’ wordt nog vrijwel niet toegepast. Er wordt ook weinig bedacht om te 

voorkomen dat gebruikte materialen die nog volledig in orde zijn, bij sloop worden verwijderd, 

samen met de materialen die al wel versleten zijn. Het verdient de voorkeur om bij het ontwerp, de 

realisatie en het ge- of verbruik van producten rekening te houden met de verschillen in levensduur. 

Daarom moet onderlinge materiaal- en productvermenging worden voorkomen. Het programma 

Slim Slopen, dat is ontwikkeld vanuit de gemeente Rotterdam, maakt vooraf inzichtelijk wat de 
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gevolgen zijn aan het einde van de levensloop van een gebouw(deel) bij verschillende 

bouwmethoden. Het programma maakt zo de keuzen tussen bouwmethoden op basis van de 

toekomstige sloop-milieubelasting inzichtelijk. Ook toekomstige mogelijkheden van hergebruik van 

materialen wordt zichtbaar gemaakt. Dit programma verdient opgenomen te worden in het nieuwe 

Bouwbesluit uitvoeringsregelingen van het onderdeel grondstoffengebruik. Hiertoe is een begin is 

gemaakt onder leiding van de Dutch Green Building Council met het oog op de introductie van een 

sloopcertificaat.  

 

Verdere bewustwording in de bouw van de ontwikkeling naar duurzame bouwmaterialen, degelijk 

afvalmanagement op de bouwplaats en in de bouwmaterialenfabrieken, met kostenbesparingen, 

risicovermindering en gezond bouwen moet worden gestimuleerd. In de huidige verdienmodellen in 

de bouw wordt grondstoffengebruik vooral gezien als middel om omzet te maken: de maximalisatie 

van de inzet van middelen en materialen. In alternatieve verdienmodellen zoals leasemodellen, 

ESCO’s (Energy service company) of andere prestatiegerichte contractvormen, wordt betaling 

afhankelijk gemaakt van het bereiken van de overeengekomen prestaties. Daarmee wordt minder 

materiaal- en energiegebruik een voordeel voor de aanbieder, zonder aantasting van het 

verdienmodel. Dergelijke contractvormen kunnen in principe duurzaamheid belonen door het met 

minder milieubelasting leveren van de afgesproken doelstellingen. 

 

Aanpasbaarheid en flexibiliteit 

Nu worden de meeste gebouwen nog gemaakt voor onveranderbaarheid. Dat past niet meer in 

deze tijd. Het past niet meer bij de steeds veranderende wensen van gebruikers als het gaat om 

organisatie, imago en andere werkvormen zoals bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken. Het technisch of 

financieel afschrijven van een gebouw lukt nog maar zelden voordat het gebouw al weer fors wordt 

aangepast of zelfs gesloopt. Meestal zijn ruimtelijke, functionele en esthetische inzichten dominant 

over de technische. Tot nu toe worden bijvoorbeeld de installaties vaak meegestort in het beton 

van de wanden en vloeren, waardoor zij voor aanpassingen onbereikbaar zijn. Installaties hebben 

echter een veel kortere levensduur dan het gebouw en zijn draagstructuur. Vooral in de 

woningbouw is dit de afgelopen dertig jaar de standaard geweest, met alle gevolgen van dien voor 

het kunnen aanpassen in de toekomst.  

 

Bestemmingsplannen en bouwvergunningen worden afgegeven voor een specifieke, vastgelegde 

functie die in dat gebied of gebouw(deel) mag plaatsvinden bij gelijktijdige uitsluiting van andere 

gebruiksfuncties van die ruimte. In het Bouwbesluit zijn twaalf gebruiksfuncties benoemd en 

gemeenten kennen tevens een veelheid aan toegestane functies binnen de bestemmingsplannen. 

Dat maakt dat er eigenlijk gebouwd wordt voor de huisvesting van één functie per ruimte, vaak zelfs 

één functie per gebouw of zelfs één functie per gebied, aangevuld met de (wegen)infrastructuur 

daarbinnen. Daarnaast zijn de meeste uitwerkingen in de wet- en regelgeving in normeringen en 

garantie-instituten mono-functioneel behandeld, waardoor onderlinge uitwisselbaarheid van 

functies later gefrustreerd wordt door fundamenteel andere normbepalingen, door andere 

formuleringen en door (juridische) precedentwerkingen. 

 

Gezien de mogelijk lange levensduur van gebouwen en de steeds kortere verblijfsduur van functies 

van gebruikers creëert dit leegstand en snelle sloop. Dat is milieutechnisch en maatschappelijk niet 

verantwoord te noemen. Kantoren die leegstaan, zijn daardoor bijvoorbeeld maar beperkt te 

benutten voor andere functies. Terwijl zo’n gebouw makkelijk aangepast kan worden aan heel 

andere activiteiten via specifieke regelgeving en aanvullende eisen (bijvoorbeeld aanvullende 

vlucht- en brandveiligheideisen). Een alternatief voor de bestaande, toegestane functie.   

 

Tegenwoordig is ruimtegebruik niet meer specifiek aan één bepaalde functie toe te schrijven. 

Overdag door-de-week kunnen andere activiteiten plaatsvinden dan in het weekend, de avonduren 

of de vakantieperioden. Met die flexibiliteit is de maatschappelijke werkelijkheid van het gebruik 
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van gebouwen de huidige regelgeving ontgroeid. Over het algemeen is het ruimtegebruik 

intensiever en daarmee vaak duurzamer geworden. Nieuwe, duurzame gebouwen laten dan ook 

vaak geen vermindering van het energieverbruik per oppervlakte-eenheid zien, maar wel een 

vermindering van energieverbruik per gebruiker per oppervlakte-eenheid. 

 

Actualisatie van bestaande gebouwen door een nieuwe aankleding 

In de praktijk blijkt dat een gebouw gedurende zijn levensloop regelmatig wordt voorzien van nieuw 

meubilair, afbouw, installaties en af en toe een nieuwe gevel. Hieronder de gemiddelde 

ervaringscijfers van de levensduur ten opzichte van de levensduur van een gebouw: 

meubilair  korte levensduur, 9x vervangen:  elke 1-5 jaren 

afbouw   korte levensduur, 7x vervangen:  elke 5-10 jaren 

installaties  midden levensduur, 5x vervangen:  elke 10-15 jaren 

gebouwgevels/dak midden levensduur, 3x vervangen:  elke 30-40 jaren 

draagconstructie lange levensduur, 1x vervangen:  elke 50-200 jaren 

locatie   zeer lange levensduur, niet vervangen                na 200 jaren 

 

Helaas worden gebouwen als monoliet gebouwd, ‘vacuüm gezogen’ rond de eerste functie en voor 

de eerste gebruiksperiode van maar enkele tot een tiental jaren. De eerstvolgende verbouwing tast 

meestal ook gebouwonderdelen aan, die eigenlijk nog niet aan vervanging toe zijn. Dit levert een 

grotere drempel op dan nodig bij zowel gebouwaanpassingen als bij het beperken van de 

milieubelasting van gebouwen. De huidige eigendomswetgeving voor vastgoed gaat ervan uit dat de 

eigenaar van de grond automatisch eigenaar is van het vastgoed dat er op staat, ongeacht de 

investeerder, producent of beheerder. Alles wat aan elkaar vastzit, is onderdeel daarvan. Slechts via 

notarieel vastgestelde splitsingsakten kan onderscheid worden gemaakt in vooraf bepaalde, 

verschillende eigenaren. Omdat juist bij leasecontracten van derden of andere verdienmodellen het 

materiaalgebruik makkelijk is te verminderen - onder andere door de koppeling van investering en 

exploitatie - kan dit gezien worden als knellend. De uitdaging is de Vastgoedwetgeving gelijkwaardig 

in te richten aan de regelgeving voor ‘los’ goed. Er is onderzoek nodig om de gevolgen daarvan te 

onderkennen en indien nodig, te ondervangen. Gevolgen als vastlegging bij kadaster, 

natrekbaarheid van eigendom, onderlegger bij WOZ en andere belastingen, overdrachtsbelasting en 

meer bijzondere eigenschappen van vastgoedbelastingen. 

 

Aansprakelijkheid en bevoegdheid 

In ons land zijn de ontwerpfase en de bouwfase van gebouwen qua verantwoordelijkheid 

gescheiden. De gezamenlijke adviseurs zijn verantwoordelijk voor het ontwerp tot en met het 

technische ontwerp (bestek en werktekeningen) en de aannemer is daarna verantwoordelijk voor 

de uitvoering, al dan niet met directievoering namens de opdrachtgever. In de meeste Europese 

landen zijn de architecten wettelijk verplicht om de verantwoordelijkheid te nemen voor de 

aannemer, zijn leveranciers, producenten en overige adviseurs. Daar hebben architecten een 

resultaatsverplichting. In Frankrijk is de architect zelfs de houder van de 

projectaansprakelijkheidspolis in zullen in elk geval bedrijfsgebonden 

aansprakelijkheidsverzekeringen ontbreken. Dat wordt in Nederland vooral door de 

projectontwikkelaars professioneel opgepakt en daarbij is de rol van projectmanagementbureaus 

als verantwoordelijke voor tijd en geld ingevuld. Nederland heeft daardoor een unieke situatie, die 

elders in Europa (met uitzondering van Engeland en Ierland) en daarbuiten niet voorkomt.  

 

De gebruiksfase met beheer, onderhoud en renovaties en vervolgens de sloopfase worden tot nu 

toe weinig effectief meegenomen in verantwoordelijkheden. De belangrijkste poging daartoe zijn de 

DBFMO -aanbesteding en -contractvormen (Design, Built, Finance, Maintanance and Operate) die 

op projectbasis diverse maken zijn opgesteld en uitgevoerd. Hierbij wordt voor vele jaren de 

verantwoordelijkheid bij de aanbiedende partij gelegd. Het verschil met een huurder-

verhuurderverhouding ligt in de lange termijn (20-30 jaar), de eindsituatie met 
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eigendomsoverdracht aan gebruiker en het expliciet zoeken van een aannemer als onderdeel van 

de aanbieder. Er blijven een tweetal lastige onderdelen vaak onbesproken: het kunnen veranderen 

van gebruikers zodat buiten de voorspelbare scenario’s wordt getreden en het ontvangen van een 

gebouw na contract afloop dat verminderde waarde kent door de ouderdom. Dat laatste is men 

zich pas bewust in de huidige tijd van kantooroverschot en leegstand. 

 

En de kwaliteit? De huidige regelgeving gaat er (ten onrechte?) vanuit dat de koper of huurder of 

gebruiker van een bouwwerk in staat is om te beoordelen of hij de juiste goederen krijgt op de juist 

gestelde interne prestatievraag. En dat deze koper/huurder/gebruiker mag verwachten dat daartoe 

de juiste vragen en feiten worden onderzocht vanuit de bouw- en vastgoedpartijen. De particuliere 

en de professionele gebruikers en opdrachtgevers zijn nu de primair verantwoordelijken voor de 

kwaliteit van hun aanvraag naar de vele, versnipperd opererende aanbieders in de bouwwereld.  

Het lijkt ons logisch de huidige consensus van de wetgever van ‘caveat emptor’ (koper om zorg te 

dragen) om te zetten naar ‘caveat venditor’ (verkoper om te zorgen) want de grondstoffen-

energievraagstukken en hun wet- en regelgeving veranderen sneller dan ooit. De complexiteit van 

de bouw lijkt op de medische wereld en zorgmarkt, daar wordt juist van de aanbieders verwacht dat 

zij zorgvuldig handelen. Zij moeten bij vermeende wanprestatie bewijzen voor tuchtrecht en 

dergelijke hoe zij hebben gehandeld. Voor de bouwwereld zou ook een dergelijke constructie en 

aansprakelijkheid moeten gelden. 

 

Eigendom vastgoedrecht en fiscaliteit 

Gebouwen en gebieden hebben een bijzondere en specifiek eigen positie als het gaat om de 

juridisch en fiscale invulling en reikwijdte. De huidige juridische en fiscale uitgangspunten van 

vastgoedeigendom (zoals de huidige natrekbaarheid vanuit grondeigendom) en 

belastinggrondslagen (WOZ, overdrachtsbelasting et cetera) staan verschillende eigendommen dan 

die van de grond gewoonlijk niet toe. Erfpacht levert al ruime discussies op en splitsingsakten zijn 

een hopeloos trage, aspecifieke en bureaucratische, juridische constructie met notariële 

bevestiging. Niet meer de gebouweigenaar is straks uitgangspunt, maar eigenaren van 

gebouwonderdelen op basis van levensloop van materialen, producten en concepten doen de 

intrede. Wordt vastgoedtransactie en eigendomsrecht vergelijkbaar met het huidige ’losgoed‘ 

recht? Wordt afstemming over de landsgrenzen een onderdeel van de veranderingen, gezien de 

wereldmarkt van producenten en leveranciers? Gaan gebouwen een coöperatie van concept-

integrators, productenleveranciers en materialeneigenaren worden, integraal ter beschikking 

gesteld aan gebruikers op basis van diens gebruikscycli?  

 

Een hele stap vanuit het huidige verbruik als uitgangspunt. Maar wel  een stap met ongekende 

consequenties voor de fiscale inrichting van de diverse overheidslagen en haar veelheid aan 

inkomstenbronnen op verkrijging, bezit en bewoning. Dat vraagt dus zorgvuldigheid, maar wel met 

nieuwe eigendommodellen met eigen voordelen - ook voor de overheid - als resultaat. 

 

 

 

Politieke afwegingen en visie op rollen: wie doet wat en hoe 

 

Het private domein: het individu 

Wij zijn allen gebruikers van gebouwen en gebieden. Wij hebben wensen en stellen eisen en 

voorwaarden aan het huren en kopen van gebouwen. Onderdeel daarvan is het helder verwoorden 

van de klantvraag inclusief MVO-eisen en de levensloopkosten van producten. Vaak zitten er echter 

vele jaren tussen start en oplevering van bouwprojecten met gevolgen voor het actualiseren van de 

klantvraag. Lange ketens maken beheersing moeilijk, de diverse partijen hebben verschillende 

verantwoordelijkheden na en naast elkaar, er is weinig tot geen hiërarchie. De uiteindelijke 



D66 thema afdeling Duurzaam / werkgroep Grondstoffen 

Grondstoffengebruik en Bouwbesluit 2012 9/10 juli 2012 

Remko Zuidema 

gebruiksfase van gebouwen is nog vele malen langer en overstijgt de gemiddelde 

levensverwachting. Het ondersteunen van collectieve vormen van opdrachtgeverschap en daarmee 

de emancipatie van gebruikers verdient dan ook versterking. Zo is bijvoorbeeld de 

scholenbouwwaaier opgezet voor gebruikers van en opdrachtgevers uit het basisonderwijs en 

brede scholen. 

 

Het publieke domein: mensen onderling 

Overheden stellen eisen aan gebouwen via het Bouwbesluit en gebruiksvergunningen. Deze 

publiekrechtelijke eisen worden van rijkswege vastgesteld en mogen bij wet niet verder verzwaard 

worden door andere overheidsorganen. Op het terrein van duurzaamheid zijn er echter regionale 

verschillen, onder andere door verschillen in ons klimaat en de ondergrond. Dit knelt dus met de 

mogelijkheden. Het vraagt om regionale afstemming van bijvoorbeeld energiesystemen. Maar ook 

om uniformiteit want grote, bijzondere en niet voorspelbare vooruitgaven van bouw en vastgoed 

willen we tegengaan ter voorkoming van willekeur. De overheid is actief als (grote) opdrachtgever 

van gebouwen en in de gebouwde omgeving. Zij kan dus vanuit de bevoegdheid van de 

opdrachtgever aanvullende eisen formuleren en onderling standaardiseren. Dat kan zelfs leiden tot 

een positieve ecologische footprint van de gebouwde omgeving, door netto duurzame energie te 

leveren en de toegepaste materialen in de toekomst volledig opnieuw te kunnen benutten.  

 

Integrale verantwoordelijkheid voor de kwaliteiteisen van een project, waaronder 

verantwoordelijkheid voor duurzaamheid, is nu niet georganiseerd, anders dan de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of de eigenaar. Dit bevordert de kwaliteitsbeheersing 

niet omdat de inhoudelijke kennis van producten en materialen vooral bij producenten en 

leveranciers te vinden is. Bij alle fasen - vraagbepaling, ontwerp, realisatie, beheer & onderhoud en 

sloop - zijn opdrachtgever en de telkens andere opdrachtnemer gescheiden aan het werk, 

veelvuldig overdragen is de norm. De rijksoverheid klaagt dan ook over het op microniveau moeten 

bepalen en bewaken van de kwaliteit via wet- en regelgeving. Nederland is daarin vrij bijzonder. 

Ook door het ontbreken van eenduidige overdrachtsverantwoordelijkheden tussen de advies- en 

bouwpartners bij de fase-overgang; de opdrachtgever neemt hier alle verantwoordelijkheid.  

 

Het politieke domein: burger en staat 

Als een van de primaire levensbehoeften is huisvesting een onderdeel van het publieke domein. De 

complexiteit en gefragmenteerdheid maken inzicht moeilijk voor consumenten en ook voor de 

politiek. De verdienmodellen van de deelnemende organisaties zijn vaak tegengesteld of onduidelijk 

of onbekend. Zo lopen de belangen van partijen in het bouwproces vaak niet parallel aan het belang 

van een gebruiker of gebouweigenaar. En net zo min aan de belangen vanuit grondstoffen- of 

energieverbruik. Een nieuwe indeling van het bouwproces na het kritisch bekijken van de huidige 

verdeling tussen verantwoordelijkheid en bevoegdheden van gebruikers en opdrachtgevers is 

daarvoor nodig.  

 

De gebouwde omgeving kan met de huidige kennis en kunde worden aangelegd als 

energieproducerend en ook als ‘opslagplaats’ van toekomstige grondstoffen. Dat vraagt jarenlange 

afstemming en samenwerking. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de 

vergunningverlening en de kwaliteitstoetsing. Daarnaast ook voor de controle op bijvoorbeeld het 

ontstane afval tijdens de bouw of sloop. Renovaties en onderhoud zijn vaak kleinschaliger met 

bijbehorende uitdagingen wat betreft de reductie van de grondstoffenvraag en de optimale 

duurzame afvalverwerking. Nu is er via publieke controle weinig beheersing van het werkelijke 

energie- en materialenverbruik, alleen de (theoretische) plannen worden getoetst. Ook leggen 

sommige politiek gewenste projecten druk op schaarse gronden. Regelmatig blijkt dat grote en 

machtige gebruikers lokaal, regionaal en landelijk hun huisvestingsvraag kunnen doordrukken met 

gewenste aanpassingen van bouwlocaties en andere gunstige voorwaarden tot gevolg. Degelijke 

krachten hebben nu geen tegenmacht doordat elk politiek orgaan eigen bevoegdheden heeft 
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zonder dat een escalatiemogelijkheid bestaat naar andere organen anders dan de rechterlijke 

macht. 

 

Het commerciële domein: klant en markt 

Leveranciers en producenten van bouwproducten zijn tegenwoordig de enigen die 

projectoverschrijdend (moeten) werken. Zij hebben nu geen positie bij de inhoudelijke verwerving 

van opdrachten van andere partijen in de bouw, zij komen achteraan in het bouwproces. Alle 

contracten worden gesloten met leveranciers die elkaar onderling niet mogen (sic!) kennen, die zijn 

geselecteerd op basis van laagste prijs en op basis van specifieke, te leveren producten, kort voor de 

daadwerkelijke levering aan de aannemer. Dat laat geen tijd en plek voor projectgebonden 

innovaties vanuit innovatieve leveranciers. Het advies tot het gebruik van bepaalde duurzame 

producten of oplossingen wordt vaak overruled door de andere belangen van aannemers. De 

overige partijen als producenten, architecten, adviseurs, opdrachtgevers en gebruikers werken ad 

hoc op projectniveau samen of zijn alleen actief in enkele fasen van het proces van ontwerp, 

realisatie, gebruik en sloop. Verdienmodellen op basis van prestatiecontracten dan wel 

leasecontracten in de gebruiksfase zijn erg complex en worden nog niet toegepast. 

 

De cyclus van materialengebruik bestaat uit vele losse fasen met weinig kennis bij 

materialenoverdracht. Na de oplevering (= eind ontwerp en realisatie) eindigt de 

verantwoordelijkheid van de adviseurs en de aannemer , en wordt beheer en onderhoud opnieuw 

door eigenaar en gebruiker ingevuld. De slopers hebben zelden tot nooit enig inzicht in het bouwen 

en worden veelal daarvan ook gescheiden qua contracten en dergelijke. Bij sloop tijdens 

verbouwingen ontbreekt het belang bij bouwer en sloper bij wat de optimale sloopgrens is tussen 

bouwen en slopen voor een prijstechnisch optimaal en goed werkend, gerenoveerd resultaat. Want 

het optimaal benaderen van dat proces levert geen profijt op voor het verdienmodel van de 

deelnemers vanuit de bouw. 

 

Voorgestelde beleidsmaatregelen 

Overheidsinterventie(s): lokaal provinciaal 

 

nationaal 

 

Europees 

 

mondiaal 

1. wet- en regelgeving 

2. fiscaliteit 

3. voorlichting 

4. overheidstaken/projecten 

5. overige 

 

Stappen ontwikkeling visiedocument: 

1. Startdocument 

a. Taakverdeling + contactpersonen 

b. Concept inhoudsopgave 

c. Planning 

d. Voorgestelde concrete acties met visie document 

2. Concept visie document 

3. Definitief visie document 

4. Concrete acties met visie document 

 


