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Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 26 mei 2021 een 
besluit te nemen over Visie 'Circulaire Economie Arnhem'. 

We weten dat:  
 
- We een grote opgaven hebben in de bouw; 
- Het bouwen van huizen en bebouwing een grote impact heeft op de omgeving en de vraag 
naar grondstoffen; 
- We in Nederland een circulaire samenleving willen in 2050, en om dit te bereiken we nog vele 
stappen moeten nemen; 
- Bebouwing voor langere tijd wordt ontwikkeld waarmee dit tot ver in de komende eeuw 
gevolgen kan hebben. 
 

We vinden dat:  
 
- Het stimuleren en faciliteren van bouw die zo circulair mogelijk is van groot belang is; 
- Er verschillende systemen zijn die bijdragen aan deze circulaire bouw en er door innovatie 
steeds meer mogelijkheden bijkomen die we als stad zouden moeten ondersteunen. Het 
stappen model van de negen R’s hierbij een goed uitgangspunt zou zijn, waarbij 1 het meest 
duurzaam is en 9 het laagst haalbare (1.Refuse, 2.Reduce, 3.Reuse, 4.Repair, 5.Refurbish, 
6.Remanufacture, 7.Repurpose, 8. Recycle, 9.Recover); 
- We weten dat er op het gebied van materialen gebruik in de bouw er CO2 verslinders en CO2 
binders zijn, waarbij de laatste CO2 opslaat en de eerste CO2 verbruikt; 
- We weten dat een gebouw dat met het oog op het ‘eenvoudig’ hergebruiken van de gebruikte 
materialen in de toekomst, een goeie stap richting een circulaire bouw is;  
- We het experiment en de kennis die hiervoor nodig is graag zouden uitbreiden in Arnhem. Dit 
met het oog op de circulaire samenleving die we in 2050 willen hebben; 
- We dit als gemeente kunnen stimuleren en faciliteren doormiddel van informeren, stimulering 
en beleid. 



Daarom roept de gemeenteraad het college op om: 
 
- Een plan te ontwikkelen hoe we in Arnhem met informeren, stimuleren en beleid de kennis op 
het gebied van circulair bouwen te vergroten.  
- Daarin mee te nemen: het model van de ‘Negen R’s’ (1.Refuse, 2.Reduce, 3.Reuse, 4.Repair, 
5.Refurbish, 6.Remanufacture, 7.Repurpose, 8. Recycle, 9.Recover), de Co2 verslindende 
mogelijkheden, en de mogelijkheden van hergebruik van de gebruikten materialen. 
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