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Participatie sector- en keteninitiatieven
De directie van Reinbouwgroep BV zet in op de onderstaande initiatieven om CO2 in de keten, sector
of daarbuiten te reduceren.

lnitiatief 1. Pioneering: Het Nieuwe Normaal
Reinbouwgroep BV participeert in het initiatief "Het"Nieuwe Normaal" van Pioneering. Dit is een
platform voor het ontwikkelen en delen van kennis voor de gebouwde omgeving van Oost-
Nederland. Binnen deze stichting is een programma gestart "Het Nieuwe Normaal" die zich richt op
lokale samenwerking tussen partijen die bouwprojecten meer circulair willen maken.

Het Rijk heeft een forse ambitie: Nederland Circulair in 2050. Om deze ambitie te bereiken voor de
bouwsector, is versnelling nodig. Versnelling op het inhoudelijke vlak: 'Wat verstaan we onder
circulaire bouwen en tot hoe ver moeten we gaan? En versnelling op het economische vlak: Gaat
deze markt wel ontstaan en z'rjn er voldoende referenties? Uit welke KPI's bestaat circulair bouwen?
Wat is de minimale grens die we kunnen afspreken met elkaar?'

De antwoorden op deze vragen worden geïnventariseerd door bouwprojecten te auditeren. Dit heeft
twee doelen; ten eerste willen we met elkaar er achter komen wat we verstaan onder circulair
bouwen en tevens inzicht in welke thema's een rol spelen als je daadwerkelijk van circulair bouwen
spreekt. De auditrapporten bieden inzicht en lering op projectniveau. Op programmaniveau bieden
zij een database op basis waarvan de daadwerkelijke KPI's worden opgesteld. De algemene
bevindingen en kennis worden gedeeld in een gezamenlijke bijeenkomst waar ook de andere
partícipanten, zoals regionale bouwpartijen en woningcorporaties uit Achterhoek en Twente,
aanwezig zijn.

Reinbouwgroep BV neemt als bouwpartij hier actief aan deel en participeert hierin door het laten
auditeren van het project "L4 duurzame woningen Het Hopveld te Zutphen". Binnen dit project heeft
Reinbouw de toegepaste materialen vastgelegd in een materialenpaspoort (Madaster) en bewoners
gestímuleerd om duurzame stappen te blíjven zetten middels het Reinbouw Duurzaamheidspaspoort
(link voor meer informatie). Bij de auditering wordt ingegaan op de thema's materialen, energie en

water. De audit wordt uitgevoerd door adviseurs Buro Boot en Arcadis.

Stand van zaken 31-12-2022: Programma ist3-L2-2O22 van start gegaan met een startbijeenkomst
Hierbij is gestart met een aftrap, waarbij Het Nieuwe Normaal wordt toegelicht, het doel wordt
gedeeld en Reinbouwgroep BV introduceert haar project Het Hopveld te Zutphen.

De volgende stap is de uitvoering van de audits van de ingebrachte projecten door Buro Boot en

Arcadis (Qf ). Oe afspraak voor Reinbouwgroep met het ingebrachte project Het Hopveld staat
gepland voor januari 2023. Aan het einde van Ql worden alle bevindingen van de projecten

teruggekoppeld aan alle deelnemers in een gezamenlijke bijeenkomst.

Budset: Lidmaatschap Pioneering jaarlijks€1-.000,- en eenmalige bijdrage aan programma Het

Nieuwe Normaal € 1.500,- t.b.v. projectaudit door Buro Boot en Arcadis.

Aantoonbaar bewiis: Agenda's en versla
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biieenkomsten Het Nieuwe Normaal

H a ndte ke n i n g Antoi nette W i I m ot
Commercieel directeur Reinbouwgroep BV
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lnitiatief 2. Koploper van het Lenteakkoord
NEPROM, Aedes, Bouwend Nederland, IVBN en WoningbouwersNL werken samen in het Lente-
akkoord 2.0 Circulair lndustrieel Bouwen. Ze doen dat in nauwe samenwerking met BZK (Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties). Het doel: de praktische haalbaarheid en
opschaalbaarheid van circulaire woningbouw vergroten. De komende jaren zal de overheid met
aanvullend beleíd en duurzaamheidseisen komen in de transitie naar een volledig circulaire
economie in 2050. De eerste mijlpaal -50% circulair in 2030 - nadert met rasse schreden. De
professionele opdrachtgevers in de bouw voelen de urgentie om de klimaatdoelen te halen en willen
hieraan hun bijdrage leveren. Door proactief voor te sorteren op deze transitie en samen te werken
met partners in de bouwkolom en overheden, minimaliseren we de kans op vertrag¡ng in het
ontwikkel- en bouwproces.

Om actuele ervaringen met grootschalige círculaire woningbouw op te halen uit de markt, monitort
Lente-akkoord 2.0 een flink aantal circulaire pilotwoningbouwprojecten die zoveel mogelijk
schaalbaar, herhaalbaar en betaalbaar zijn. De pilotprojecten worden aangedragen en uitgevoerd
door en in opdracht van koplopers binnen het ledennetwerk van de brancheverenigingen.

De nieuwe kennis die door deze kopgroep wordt ontwikkeld, is vrij toegankelijk en wordt breed
binnen de bouwsector en onder landelijke en lokale overheden verspreid. Doel van deze openbare
kennisdeling is innovatie, onderling begrip en procesversnelling verder aan te jagen. De

betrokkenheid van verschillende partijen, waaronder gemeenten, bij de pilotprojecten en het
programma, legt een stevige basis voor gestroomlijnde integrale samenwerking. Het Lente-akkoord
2.0 loopt tot eind 2025, met de mogelijkheid tot verlenging indien dat de transitie tot grootschalige
circulaire nieuwbouw van woníngen nog steeds ten goede komt.

Reinbouwgroep BV is koploper in het Lente-akkoord 2.0 en loopt hierin mee in de voorhoede van de
transitie naar een circulaire bouw. Reinbouwgroep BV voldoet aan de voorwaarde van een koploper
met het lidmaatschap van Bouwend Nederland en de ambitie om voor l januari 2024 voor een
ind ustrieel opgezet circulair woningbouwproject te rea lisere n.

Stand van zaken 31--12-2022: Reinbouwgroep BV is koploper van het Lente-akkoord 2.0. Op dit
moment hebben wij nog geen projecten in het programma ingebracht, maar door de deelname is
deze mogelijkheid is er wel voor 2O23. Op dit moment haalt conceptontwikkelaar Roor de Gans
binnen dit programma kennis op om ontwikkelingen rondom de CO2-barometer en de MPG op de
voet te volgen om deze in de toekomst te implementeren binnen de organisatie.

Budset: Jaarlijks bijdrage om te deel te nemen als koploper aan dit programma bedraagt €3.500,-.

Aantoonbaar bewiis: AsencJa's en vers lasen biieenkomsten Lenteakkoord 2.0
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