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Positie Nederland Circulair in 2050 

De C2C Bouwgroep bestaat uit bouw gerelateerde fabrikanten die de circulaire economie omarmen 

en beschikken over één of meerdere Cradle to Cradle Certified® certificaten.  

Cradle to Cradle Certified® is een wereldwijd erkende maatstaf voor veiligere, duurzamere producten 

die zijn gemaakt voor de circulaire economie.  

Daarnaast telt de groep vier strategische partners die ons helpen bij de toepassing van de C2C 

Certified® producten in de bouw. We bieden een kennisplatform voor partijen in de bouwkolom, 

wisselen onderling kennis en informatie uit en delen graag onze ervaringen met andere 

bouwgerelateerde bedrijven die overwegen om zich te laten certificeren. 

Als ambassadeurs van C2C® in de bouw dragen wij vol trots het C2C® gedachtegoed uit. 

Dit wensen wij met het oog op de circulaire economie en de grote verduurzamingsopgave voor 

Nederland ook te doen naar de politiek, ons landsbestuur en andere stakeholders. 

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 staat hoe we onze economie kunnen 

ombuigen naar een duurzame , volledig circulaire economie in 2050. Het programma benoemt al wat 

nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Daarbij worden 

de volgende 3 doelstellingen geformuleerd om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te 

maken: 

1) Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder 

nieuwe grondstoffen nodig zijn. 

2) Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van 

duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare 

grondstoffen.  

3) Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.   

Specifiek voor de bouw heeft de overheid in 2018 de Transitieagenda voor de bouw- en infrasector  in 

het kader van het Grondstoffenakkoord gelanceerd. Een transitieteam van experts uit wetenschap, 

overheid en marktpartijen had daarin een Agenda voor de periode 2018-2021 opgenomen. Nu die 

agenda op z’n einde loopt, wil de C2C Bouwgroep graag meewerken aan het vervolg. Daarbij  is het 

noodzakelijk om circulariteit duidelijk te definiëren.   

De C2C Bouwgroep streeft naar erkenning van de C2C Certified® criteria en verwijzing naar de C2C 

Certified® standaard in  zowel publiek- als privaatrechtelijke regelgeving. In 2030 zou de overheid 

beginnen met circulaire openbare aanbestedingen maar welke C2C® criteria zullen dan worden 

gehanteerd bij het bepalen van de inkoopeisen? De overheid zou voor een correct begrip van de C2C 

Certified® standaard een glossary voor de bouwsector kunnen opstellen zodat circulariteit voor alle 

marktpartijen  duidelijk en meetbaar wordt. Ook zouden circulariteitscriteria leidend kunnen worden 

in de Bepalingsmethode bij opname van productkaarten in de Nationale Milieu Database (NMD). 

De C2C Bouwgroep is voor een programmatische aanpak van circulariteit en staat daarom voor goed 

gedefinieerd  beleid en regelgeving,  zowel op gebouwniveau als op productniveau. 


