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Brief aan Tweede Kamer over beleidsagenda normeren en 

stimuleren van circulair bouwen 

Aanleiding 

Met de bijbehorende brief wordt de Tweede Kamer conform toezegging 

geïnformeerd over de waardering van koolstofvastlegging in biobased materialen, 

de stimulering van de toepassing van milieuvriendelijke isolatiematerialen en de 

versnelling van de halvering van de milieuprestatie-eis gebouwen naar 2025. 

Daarnaast informeert u de Tweede Kamer breder over de voortgang van het 

beleid voor circulair bouwen.  

Geadviseerd besluit 

Ik adviseer u bijgevoegde brief te ondertekenen en te laten versturen, samen met 

bijgevoegd onderzoeksrapport over waardering koolstofvastlegging in biobased 

bouwmateriaal. 

Kern 

- Met de brief geeft u invulling aan uw toezegging de Tweede Kamer te 

informeren over: 

o de waardering van koolstofvastlegging in biobased materialen;1 

o de stimulering van de toepassing van milieuvriendelijke 

isolatiematerialen;2 

o de versnelling van de halvering van de milieuprestatie-eis 

gebouwen naar 2025.3 

- Met de brief informeert u de Tweede Kamer over de voortgang van de 

volgende beleidsvoornemens voor circulair bouwen: 

o Verbreding van de milieuprestatie-eis naar andere 

gebruiksfuncties;4 

o Toelichting op het voorstel van BZK-LNV over opschaling van 

ketens voor biobased bouwen van boer naar bouwer.5  

- In deze brief geeft u ook aan dat u met de sector in overleg gaat over een 

bouwmaterialenakkoord waarin het perspectief voor circulair bouwen voor 

het komende decennium wordt vastgelegd. 

- Met deze brief geeft u invulling aan de volgende moties: 

 
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel van de Handelingen, 1528 
2 Tweede Kamer, Vergaderjaar 2021–2022, 32 847 / 28 089, nr. 825 
3 Tweede Kamer, Vergaderjaar 2021–2022, 32 847 / 28 089, nr. 825 
4 Tweede Kamer, Vergaderjaar 2019–2020, 32 852 / 32 847, nr. 94 
5 Tweede Kamer, 20 september 2022, 32 813, nr. 1091  



 

 

 Pagina 2 van 3 

Onze referentie 

2022-0000534688 
 

Datum 

29 september 2022 

o motie van lid Bontenbal c.s. met verzoek aan regering om te 

onderzoeken welke plaats construction stored carbon in het beleid 

voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving kan spelen en 

de Kamer hierover spoedig te informeren, 19 april 2022, 32813, 

nr 1012 

o motie van leden Boulakjar en Bromet over biobased 

isolatiemaatregelen bevorderen en een volwaardig onderdeel van 

het Nationaal Isolatieprogramma laten zijn, 19 april 2022, 32813, 

nr 1023 

o motie van lid De Groot c.s. over een generieke methode 

ontwikkelen met koolstofcertificaten voor combinaties van 

gewassen en isolatie- en bouwmaterialen, 23 juni 2022, 33576, nr 

291 

Toelichting 

- Het onderzoek naar de CO2-eis die u in de brief aankondigt, is nog niet 

eerder gedeeld met zowel de Tweede Kamer als de belanghebbende 

partijen in de bouw. Dit voorstel zal naar verwachting tot vragen en 

discussie leiden. Om die reden gaat u in de brief in op de voorwaarden 

waaronder u zo’n eis in wilt voeren. Tevens geeft u in de brief aan dat u 

belanghebbende partijen in de bouw betrekt bij de uitwerking van het 

voorstel.  

- Het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanscherping van de 

milieuprestatie-eis in 2025, de verbreding van de milieuprestatie-eis naar 

andere gebruiksfuncties en extra subsidie voor milieuvriendelijke 

isolatiematerialen binnen de subsidies voor energiebesparende 

maatregelen,6 worden de komende maanden nader uitgewerkt. Ook 

hierbij worden de belanghebbende partijen in de bouw betrokken. 

- Belangrijke randvoorwaarden voor bouwende partijen voor de realisatie 

van de duurzaamheidsambities zijn landelijke uniformiteit van 

bouwvoorschriften en duidelijkheid over de ambities: in uw brief gaat u op 

deze randvoorwaarden in. 

- De bouwsector (Bouwend Nederland) heeft aangegeven een voorstander 

te zijn van een bouwmaterialenakkoord. 

Politieke context 

- De toezeggingen met betrekking tot de waardering van 

koolstofvastlegging in biobased bouwmaterialen en de stimulering 

milieuvriendelijk isolatiemateriaal.7 

Financiële/juridische overwegingen 

- Over de benodigde middelen voor het BZK-LNV-voorstel voor opschaling 

ketens biobased bouwmateriaal boer-bouwer wordt in het voorjaar van 

2023 beslist. 

Krachtenveld 

- Er is brede steun onder bouwende partijen voor de noodzaak van 

verbetering van de milieuprestatie. Er is discussie over de wijze waarop 

 
6 Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de Subsidieregeling 
verduurzaming verenigingen van eigenaars (SVVE) 
7 Respectievelijk: Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel van de 
Handelingen, 1528; Tweede Kamer, Vergaderjaar 2021–2022, 32 847 / 28 089, nr. 825 
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die moet worden gerealiseerd. Uniformering van de bouwvoorschriften 

speelt hierbij een belangrijke rol. 

Strategie en uitvoering 

- Bij de nadere uitwerking van de aangekondigde maatregelen worden de 

belanghebbende partijen in de bouw betrokken. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Nvt 
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