
Landelijke MER-dag okt. 2023

Workshop circulairiteit in MER

Heike Gaasbeek, Wouter Schik 



Programma

• Voorstellen / kennismaken

• Context

• Ronde 1: kwantitatief (voorbeeld Grebbedijk)

• Ronde 2: kwalitatief (voorbeeld hoogbouwontwikkeling)



Voorstellen / kennismaken

• Naam, functie/rol, bedrijf

Wouter Schik - ArcadisHeike Gaasbeek WSP



• In hoeverre al bezig met circulaire economie in MER?

 opstellen van links (veel kennis) naar rechts (nog niet meer bezig)

Voorstellen / kennismaken

• In hoeverre al bezig met circulaire economie?

opstellen van links (veel kennis) naar rechts (nog niet meer bezig)



Context



Context



Context



Context



Context



Context

PBL





RONDE 1: kwantitatief



13-10-2022

MER beoordeling Grebbedijk

Circulaire peiler als meetstok

Heike Gaasbeek – senior adviseur duurzaamheid 



Inhoud 
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– Introductie circulaire peiler 

– Grebbedijk resultaat 

– Interactief aan de slag 

– Terugkoppeling  

 



Circulaire Peiler
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– Meetmethode circulariteit  8 circulaire ontwerpprincipes mirt 



Circulaire Peiler – ‘kwantitatief’
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De Circulaire Peiler CPI-monitor Referentiemonitor*  (reductie)

Peilstok die circulariteit in projecten meetbaar maakt CPI score MKI* MCI*(CB'23) CO2*

Versie: V2.0/a - 18012022 66 30% 50% 91%

*Reductie t.o.v. referentie

FASE

Projectnaam: Projectnaam 1 initiatieffase

Plaats / Locatie: Plaatsnaam 2 verkenningsfase

Alternatief: invoer Basis 3 planuitwerkingsfase

Fase (t.b.v. weegfactoren): 3 planuitwerkingsfase 4 contractvormingsfase

5 realisatiefase

Berekening uitgevoerd door: heike 6 beheer/onderhoudsfase

Datum berekening: 1-1-2020 7 <eigen weegfactoren>

score voor de 8 ontwerpprincipes volgens het MIRT

Proces

Overzicht acties en maatregelen. Hoe invulling wordt gegeven aan de 8 ontwerpprincipes uit het MIRT. Alternatief: invoer Basis weging CPI [-]* PNT(max100)

1 Voorkómen: niet doen wat echt niet hoeft 15% 7,5

a Opgaveverkleining via efficiëntere oplossingen + meekoppelkansen onderzocht (verkennend onderzoek; MKI o.b.v. kentallen) 100% 50

2 Verleng de levensduur van bestaande objecten of componenten 7% 3,5

a Levensduurverlenging is systematisch onderzocht (10-R); >50% van de haalbare maatregelen geïmplementeerd 100% 50

3 Duurzaam gebruik van bestaande objecten, materialen, grondstoffen en natuurlijke processen 15% 9,8

a Restwaarden in kaart gebracht (10-R); toepassingen zijn onderzocht; haalbare alternatieven zijn geïmplementeerd 40% 75

b > 1 materialendatabank geraadpleegd; verkennende studie aanbodgestuurd ontwerpen is uitgevoerd 40% 50

c Kansen voor inzet natuurlijke processen zijn onderzocht voor het project&gebied; haalbaarheidsstudie uitgevoerd 20% 75

4 Ontwerp voor meerdere levenscycli 10% 10,0

a Mogelijke inzet van materialen+hoeveelheden na einde levensduur is onderzocht op basis van 10-R en waar mogelijk verwerkt in materialenpaspoort 90% 100

b Alle materialen zijn opgenomen in een materialenpaspoort. > 80% daarvan heeft een bestemming voor hergebruik na einde levensduur 10% 100

5 Ontwerp toekomstbestendig 10% 5,0

a Uitwerking projectdoelstellingen binnen de gestelde kaders; omgeving participeert actief; ruimtereservering tbv toekomstige ontwikkelingen / klimaatverandering/natuurontwikkeling 100% 50

6 Ontwerp voor optimaal beheer en onderhoud 13% 9,8

a Materiaalkeuze is afgestemd op lage beheer/onderhoudskosten; LCC is afgezet tegen investeringskosten; LCC < 90% x LCCconventioneel 100% 75

7 Duurzaam materiaalgebruik (hoeveel x milieubelasting) 20% 12,5

a Beperkt onderzoek maar wel onderdeel van de afweging materiaalarm construeren, schaarse grondstoffen, hergebruik materiaal, (her)gebruik hernieuwbare en secundaire (grond)stoffen 50% 50

b Gedegen onderzoek naar circulaire alternatieven (10-R model) + kwantificering > 3 alternatieven op basis van MCI CB'23 (met gebruik van kengetallen) 50% 75

8 Ontwerp voor minimaal grondstof- en energiegebruik in de aanleg/gebruiksfase 10% 7,5

a Gedegen onderzoek mogelijkheden beperking grondstof- en energiegebruik tijdens aanlegfase/gebruiksfase + opwekking hernieuwbare energie + grove kwantificering 100% 75

subtotaal index circulariteitspeil (CPI) (max=100) 100% 66

bonus BONUS (additionele innovatieve circulaire maatregelen) (eigen waarde handmatig invoeren, maximaal 10 PNT) 100% 0,0 0

totaal CPI 66

* CPI = Circulair Peil Index 0 100 onbenut 35
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referentie € 3500

MCI reductie t.o.v.
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Referentiemonitor Reductie Milieukosten / Circulariteit / CO2



Grebbedijk - resultaat
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– Bijgedragen bewuster met 
circulariteit omgaan 

– MKI  referentie opgezet voor 
vergelijken 

– Verschillen door MKI 
berekeningen oplossingen 

– Nadruk op gebruik gebiedseigen 
grond (gesloten balans) 

– Inzicht waar nog nadruk op te 
leggen in volgende fase 



4 groepen

• Eerste reactie

• Wat vind je van de methode?

• Wat is goed – twijfel – minder? (even eerst zelf opschrijven) 

• Wanneer denk je deze methode in te zetten?

• Hoe kan het beter?

Goed Twijfel Minder



Korte plenaire terugkoppeling

• Eerste reactie

• Wat vind je van de methode?

• Wat is goed – twijfel – minder? (even eerst zelf opschrijven) 

• Wanneer denk je deze methode in te zetten?

• Hoe kan het beter?



Beoordeling MER commissie
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– Voordelen  

– Helder voor dijkenprojecten 

– Duidelijk door 
vergelijking referentie 

– Resultaatindicatoren geven 
duidelijk verschil tussen 
varianten 

– Handvatten tijdens 
ontwerploops    

– Nadelen   

– Sommige procesindicatoren niet 
geschikt andere GWW 

– Procesindicatoren verschil tussen 
varianten klein 

– Referentie valt of staat veel 
mee  geen vaste methodiek 

– Dijk in geheel kan door 
afzonderlijke deeltrajecten 
positiever scoren dan we 

 

    



RONDE 2: kwalitatief



MER hoogbouwontwikkkeling
Kwalitatieve beoordeling circulariteit

Wouter Schik, sr. adviseur duurzaamheid



© Arcadis 2020© Arcadis 2022

Voorbeeld huidige situatie



© Arcadis 2020© Arcadis 2022

Voorbeeld toekomstige situatie
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Input



© Arcadis 2020© Arcadis 2022

Input

Circulaire ontwerpstrategieën CB23:

• Ontwerpen voor preventie

• Ontwerpen voor reductie van levenscyclusimpact

• Ontwerpen voor toekomstbestendigheid

• Ontwerpen met hergebruikte objecten

• Ontwerpen met secundaire grondstoffen

• Ontwerpen met hernieuwbare grondstoffen



© Arcadis 2020© Arcadis 2022

Input

Trias Materialis RWS

Trias Materia
Stratego Advies

Triassen Nieman Raadgevende Ingenieurs

Ekwadraat Advies

Trias Materialis Betonakkoord



© Arcadis 2020© Arcadis 2022

Input



© Arcadis 2020© Arcadis 2022

Beoordelingskader

1. Trias materialis - om het te bouwen

2. Toekomstbestendigheid/toekomstwaarde - voor als het er eenmaal staat

3. Waardecreatie - meerwaarde



© Arcadis 2020© Arcadis 2022

Beoordelingskader

1. Trias materialis (in volgorde van meest belangrijk naar 

minder belangrijk) - om het te bouwen:

a. (kansen voor) beperken 
materiaal/grondstoffengebruik: minder bouwen, 
compact/efficiënt bouwen, meervoudig ruimtegebruik, 
deeleconomie.

b. (kansen voor) hergebruik van 
materialen/grondstoffen: zo hoogwaardig mogelijke 
inzet van oude materialen etc. voor nieuwbouw, zowel 
benutten sloopstromen als van daarbuiten (lokaal 
voorkeur boven verder weg, hoogwaardig voorkeur 
boven laagwaardig)

c. (kansen voor) duurzaam 
materiaalgebruik/grondstoffen: o.a. lage milieu-impact 
(incl. CO2 voetafdruk, toxiciteit etc.), hernieuwbaar 
(biobased), verantwoorde bron etc.



© Arcadis 2020© Arcadis 2022

Beoordelingskader

2. Toekomstbestendigheid/toekomstwaarde – voor als 

het er eenmaal staat:

a. (kansen voor) toekomstig hergebruik: demontabiliteit, 
waardevastheid en/of terugbrengen in organische ketens

b. (kansen voor) lange levensduur (robuustheid, flexibiliteit, 
adaptiviteit): zo lang mogelijke functievervulling en daardoor 
zo lang mogelijke CO2-opslag (bij biobased materialen) en 
voorkomen dat materialen opnieuw opgepakt en verwerkt 
moeten worden of zelfs tot afval verworden. Demontabiliteit
helpt t.a.v. waardevast aan kunnen passen van gebouwen.

3. Waardecreatie – meerwaarde:

a. (kansen voor) waardecreatie/meerwaarde: door goed 
(materiaal)ontwerp/materialisatie voordelen voor andere 
(duurzaamheids)aspecten. Bijvoorbeeld beter binnenklimaat, 
minder hittestress etc.
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4 groepen

• Eerste reactie

• Wat vind je van de methode?

• Wat is goed – twijfel – minder? (even eerst zelf opschrijven) 

• Wanneer denk je deze methode in te zetten?

• Hoe kan het beter?

Goed Twijfel Minder



© Arcadis 2020

Korte plenaire terugkoppeling

• Eerste reactie

• Wat vind je van de methode?

• Wat is goed – twijfel – minder? (even eerst zelf opschrijven) 

• Wanneer denk je deze methode in te zetten?

• Hoe kan het beter?



© Arcadis 2020© Arcadis 2022

Voordelen

• Breed inzetbaar

• Genuanceerd

• Handvaten voor sturingsprincipes

Nadelen

• Blijft multi-interpretabel

• Te genuanceerd?

• Monitoring?
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Arcadis.
Improving quality of life.

© Arcadis 2022


