Hulpmiddelen op
de weg naar een
circulaire economie
De term ‘circulaire economie’ is niet meer weg te denken. In steeds meer beleidsplannen en projecten is er aandacht voor dit onderwerp. Mooi, maar hoe geef je
concreet handen en voeten aan die ambities? En welke rol kan milieueffectrapportage spelen?
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uitbreiding van een raffinaderij in de
Rotterdamse haven en een afvalverwerker in
Hengelo.
In milieueffectrapporten voor gebiedsontwikkelingen en woningbouwplannen komt
er eveneens steeds meer aandacht voor circulariteit. De bouwsector denkt na over de
mogelijkheden om circulair te ontwerpen en
te werken. In de adviezen over de milieueffectrapporten vraagt de Commissie m.e.r. ook
aandacht voor deze mogelijkheden.
Bijvoorbeeld door alternatieven uit te laten
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werken die leiden tot een verhoging van de
zogeheten milieuprestatie van gebouwen
(MPG). Dan kun je denken aan het stellen van
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eisen aan remontabel bouwen, gebruik van
biobased materialen en aandacht voor energiebesparing en -opwekking. De MPG geeft
aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast.
Ook bij gebiedsontwikkelingen met transformatie van gebouwen moet er aandacht zijn
voor mogelijkheden van recycling en hergebruik van materialen. Daarbij is het veelal
nodig om rekening te houden met extra
ruimtebeslag, wat aandacht vraagt in de
planvorming. Verschillende ontwerpen en
plannen kunnen zo met elkaar worden
vergeleken, op hun bijdrage aan CE-ambities
maar tegelijkertijd ook op de verschillende
omgevingseffecten.
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worden bespaard (zie figuur 1).
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