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1 Inleiding
Deze rapportage is onderdeel van het project “Adaptive Circular Cities” waarin kennisinstituten LEI
Wageningen UR, Alterra, Deltares, ECN en TNO hun kennis samenbrengen om aan te biedenen aanbieden
in verschillende Living Labs met als doel steden meer adaptief en circulair te maken. Voor de inhoud van
de hierop volgende hoofdstukken hebben verscheidene betrokkenen uit het Amsterdamse Living Lab
Buiksloterham gefungeerd als gesprekspartner of “launching customer”. Daarnaast is de wijk gebruikt als
test case voor de geboden oplossingen. De bedoeling is om de samengebrachte kennis, in de komende
hoofdstukken samengevat, de komende jaren vaker als kennisinstituten in te zetten om de verduurzaming
van steden te bevorderen.

1.1

Aandacht vanuit steden voor circulariteit
Punggol Eco-Town is een wijk waar de stad Singapore experimenteert met duurzame huisvesting. Water
uit de gootsteen wordt hergebruikt om het toilet mee te spoelen, alle huizen zijn uitgerust met
zonnepanelen die worden geleased van een bedrijf dat voor het onderhoud zorgt en de kosten en
energieopbrengsten tussen bewoner en energiemaatschappij verrekend, en de straatverlichting wordt
door Singapore ingekocht als een dienst bij Philips. De LED verlichting wordt geïnstalleerd en onderhouden
door het bedrijf tot aan vervangen en recyclen toe.
Steden als Amsterdam, Melbourne, Detroit, Almere en Londen zijn op allerlei manieren bezig om tot beter
hergebruik van afval- en reststromen te komen. Door de ontwikkeling van ICT systemen die informatieuitwisseling tussen bedrijven moet bevorderen (Melbourne), door samenwerkingsverbanden tussen
overheid en bedrijven op te zetten om betere omstandigheden of zelfs een ‘route map’ te creeren voor het
bevorderen van een circulaire economie (Detroit en Londen), en door het opzetten van trainingen voor
werknemers in de afvalindustrie om het besef te vergroten dat wat afval is voor de een vaak een grondstof
kan zijn voor de ander (London).
Dit zijn zo maar een paar voorbeelden waaruit blijkt dat steeds meer steden, zowel in Nederland als
daarbuiten, zich bewust zijn van de enorme impact die zij hebben op het klimaat en, omgekeerd, hoe groot
het effect van een veranderend klimaat is op de leefbaarheid van de stad. Daarom ontwikkelen
stadsbesturen de laatste tijd in rap tempo ambities om ‘klimaatneutraal’ of ‘circulair’ te worden. Om een
aantal redenen zijn steden bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van circulaire concepten: burgers en
bedrijven leven en werken dicht bij elkaar in de buurt, er zijn veel hoogopgeleiden, consumenten en
markten zijn dol op technologisch hoogstaande oplossingen, en er is een grote concentratie aan
reststromen die in aanmerking komen voor recycling.

Fig.: 1 Verlichting in Singapore (Source: The Guardian; Photograph: Scott E Barbour)
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1.2

Groeiende verstedelijking
De vraag naar beleid gericht op steden met een meer circulaire economie zal naar verwachting snel
toenemen. De sterke groei van steden vormt één van de grootste uitdagingen voor duurzaamheid
wereldwijd. Terwijl steden slechts 2% van het landoppervlak van de aarde bezetten, woont meer dan de
helft van de wereldbevolking in steden en vindt daarmee een groot deel van de consumptie van
grondstoffen in steden plaats. De verstedelijking zal naar verwachting toenemen zodat 70% van de
wereldbevolking in steden woont in 2050. Vanwege de dominante lineaire structuur van onze huidige
“take-make-waste” economie, wordt slechts een klein deel van de grondstoffen gerecycled en/of
hergebruikt. Een transformatie van de stedelijke economie is daarmee één van de grootste kansen in de
richting van een circulaire economie. In vergelijking met natuurlijke ecosystemen zal een meer
cirkelvormige stedelijk metabolisme ervoor kunnen zorgen dat steden fundamenteel duurzamer worden.
De definitie van een circulaire economie is daarmee nog niet makkelijk te vatten. In een enge definitie,
houdt een circelvormige economie in dat materialen, energie en voedingsstoffen bijna eindeloos worden
hergebruikt. In een meer brede definitie, wordt de werking van een circulaire economie gekenmerkt door
de volgende eigenschappen:








Materialen worden opgenomen in de economie zodanig dat ze voortdurend kunnen worden
hergebruikt en niet worden uitgestoten naar het milieu.
Alle energie is gebaseerd op hernieuwbare bronnen.
De biodiversiteit wordt structureel ondersteund en versterkt door alle menselijke activiteiten
De menselijke samenleving en cultuur worden behouden
De gezondheid en het welzijn van mensen en andere soorten moeten structureel worden
ondersteund via de economische activiteiten
Menselijke activiteiten moeten meer waarde genereren dan alleen financiële waarde
Menselijke activiteiten dragen bij aan adaptiviteit en veerkracht

Het is volgens deze laatste definitie belangrijk dat in een circulaire economie we ons niet alleen richten op
de fysieke materiaalstromen en hun hoogwaardig hergebruik, maar ook op andere eigenschappen van het
stedelijk ecosysteem die een stad robuust, veerkrachtig en leefbaar maken. In de meer enge definitie zijn
dit geen vereisten, alhoewel het natuurlijk wel factoren blijven die een circulaire economie kunnen
ondersteunen.
1.3

Buiksloterham
Een relatief groot aantal belanghebbenden in de Amsterdamse wijk Buiksloterham hebben gezamenlijk
ambitieuze doelstellingen gesteld om een hoge mate van circulariteit te bereiken in de nieuw te
ontwikkelen wijk. De wijk is bovendien door meerdere betrokkenen erkend als een Living Lab. Dit betekent
dat het dient als een locatie voor het experimenteren met technologische en systemische innovaties die op
grote schaal toegepast kunnen worden in de reguliere stedelijke (her)ontwikkeling van de nabije toekomst.
Het bereiken van de gemeenschappelijke doelen in de wijk, beschreven in het "Manifest Circulair
Buiksloterham' (Gladek et al, 2014), is niet alleen technisch en financieel uitdagend maar vereist ook
samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden in het gebied die zich hebben gecommitteerd en
inzetten voor het realiseren van de volgende doelen uit het manifest. De beschreven doelen volgen
hiermee duidelijk een brede definitie van circulaire economie:





Energie: Buiksloterham is energie zelfvoorzienend met een volledig aanbod van hernieuwbare
energie
Materialen & producten: Buiksloterham is een zero waste wijk die met een bijna 100% ronde
materiaalstroom
Water: Buiksloterham is waterdicht en heeft bijna 100% resource terugwinning uit afvalwater
Ecosystemen en biodiversiteit: de ecosystemen van Buiksloterham worden geregenereerd en de
basis van natuurlijk kapitaal is zelf-vernieuwing
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1.4

Infrastructuur en mobiliteit: infrastructuur wordt maximaal gebruikt en lokale mobiliteit heeft nul
uitstoot
Sociaal-cultureel: Buiksloterham heeft een diverse en inclusieve cultuur en een hoge kwaliteit,
leefbare omgeving
Economie: Buiksloterham heeft een sterke lokale economie die ondernemerschap stimuleert en
de vorming en uitwisseling van meerdere soorten waarde (sociale, ecologische, culturele)
bevordert
Gezondheid & Welzijn: Buiksloterham is een gezonde, veilige en aantrekkelijke omgeving met
recreatieve activiteit ruimte voor alle inwoners

Leeswijzer
Deze rapportage heeft als doel om de kennis van de betrokken kennisinstellingen te bundelen rondom de
case Buiksloterham. Hiervoor hebben we de ambities in Buiksloterham, zoals hierboven beschreven, als
leidraad genoemen. In hoofdstuk 2 zullen we laten zien hoe ambities van verschillende betrokkenen
leidend kunnen zijn in de keuze voor technologische oplossingen. In hoofdstuk 3 zal vervolgens worden
ingegaan op mogelijk de belangrijkste factor die implementatie van dergelijke ambitieuze oplossingen
mogelijk maakt: de governance. Tenslotte zal in hoofdstuk 4 een voorzet worden gedaan hoe deze
governance mogelijk vorm kan krijgen in concrete dashboards.
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2 Ambities als leidraad voor keuzes

Om te begrijpen hoe een circulaire wijk met innovatieve oplossingen tot stand zou kunnen komen,
beschrijven wij in dit hoofdstuk een aantal scenario’s voor de ontwikkeling van circulaire wijken in de stad
die samenhangen met de ambities van de bewoners en investeerders. Door ambities als leidraad te
nemen, hebben we getracht grip te krijgen op de typen wijken die je kunt aantreffen in een stad in het
licht van circulariteit.
In het model dat wij hieronder toelichten gaat het enerzijds om de ambities van de bewoners en andere
belanghebbenden zoals lokale ondernemers, en anderzijds om de ambities van het stadsbestuur en de
utiliteitsbedrijven. Met deze twee ambities op de assen levert dat de 4 hoofdtyperingen die we in dit
artikel verder zullen uitwerken op het vlak van de oplossingen die voor zulke wijken waarschijnlijk zijn voor
resp. afval, energie, water en bouwmaterialen (zie figuur 2 & 3). Door op deze manier te kijken naar
verschillende typen wijken, hopen we aan te tonen hoe ambitie en mate van samenwerking de
keuzevrijheid voor technologische oplossingen sterk beïnvloeden.
Als de ambities van zowel de overheid als van de bewoners laag zijn, spreken we van een Business-as-usual
wijk. Een wijk met ambitieuze bewoners en een overheid met lage ambities noemen we een Pionierswijk.
Wanneer zowel de ambities van de bewoners als die van de overheid hoog zijn, ontstaat een situatie van
co-creatie, vandaar de Co-creatie wijk. Als de overheid wel hoge circulaire ambities heeft, maar de overige
belanghebbenden niet, dan spreken we van een Centraal gereguleerde wijk.

Fig. 2 De 4 hoofdtyperingen van circulaire wijken waarvoor we in dit artikel scenario’s uitwerken.
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2.1

De Business-as-usual wijk
In deze wijken zijn de ambities relatief laag wat de circulaire economie betreft, en wordt vooral aan de
huidige wet- en regelgeving voldaan. Er zullen in zulke wijken geen specifieke ontwerpprincipes een rol
spelen, de circulaire oplossingen in dit soort wijken zullen vooral gebaseerd zijn op de algemeen
geaccepteerde oplossingen.
Voor afval kun je daarbij denken aan traditionele afvalscheiding met verschillende kliko’s, waarbij het afval
veelal zal worden verwerkt via afvalverbrandingsinstallaties (meestal met energieterugwinning), en een
deel van wat normaal wordt weggegooid zal nog via traditionele concepten worden hergebruikt, zoals
kleding via kringloopwinkels en organisch afval via composteren.
Voor de waterhuishouding in de business-as-usual wijk zullen ook een aantal landelijk doorgevoerde
oplossingen ervoor zorgen dat het waterbeheer wat duurzamer wordt. Afkoppeling van het regenwater
van het riool zal stapsgewijs ook in deze wijken worden gerealiseerd, maar vooralsnog zal het rioolwater
worden gezuiverd in centrale waterzuiveringen. Op individueel niveau zullen er huishoudens zijn die
gebruik maken van regentonnen, waterbesparende douches en toiletten, en minder verharding in de tuin,
maar dit zal beperkt blijven tot enkelingen.
Op het gebied van energieverbruik zullen business-as-usual wijken vooral aansluiten bij de landelijke
tendens om alle huizen te voorzien van goede isolatie en HR+ ketels, en alle nieuwbouwhuizen uit te
rusten met zonnepanelen. Een deel van de bestaande woningvoorraad zal op initiatief van de bewoners
met zonnepanelen worden uitgerust, maar niet elk huishouden zal hierin investeren. De meeste bewoners
zullen nog in benzine- of dieselautos rijden, en afhankelijk van het welvaartsniveau van de wijk zullen er 1
of 2 autos per huishouden zijn.
Ook de benadering van bouwen en bouwmaterialen zal volgend zijn op wat nationaal gebruikelijk is. Dit
betekent sloop, renovatie en nieuwbouw op gebruikelijke wijze met een ontwikkeling naar steeds meer
hergebruik van bouw- en sloopafval.
Dit betekent niet per se dat de Business-as-usual wijk niet duurzaam is in vergelijking met andere wijken,
maar in ieder geval wel minder innovatieve en integrale oplossingen zal implementeren. De
ontwikkelkosten in de wijk zullen waarschijnlijk relatief laag zijn door het gebruik van veelal bewezen en
gebruikelijke oplossingen.

2.2

De centraal gereguleerde wijk
In het scenario van een centraal gereguleerde wijk, willen regie-partijen zoals het stadsbestuur de wijk
ontwikkelen in de richting van meer circulariteit en duurzaamheid. Dit heeft zowel consequenties voor de
aanpak of ontwerpprincipes die zullen worden gehanteerd in dit soort wijken als voor het soort
oplossingen dat voor de hand ligt. Eerst de ontwerpprincipes. Een wijk waar vooral de overheid ambities
heeft zal worden gekenmerkt door een top-down benadering, een relatief sterke centrale regie die o.a. tot
uitdrukking komt in uitgebreide, en soms stringente regelgeving. Het bewerkstelligen van creatieve,
nieuwe manieren van ‘maken’ of ‘creëren’ is in dit soort wijken relatief lastig omdat daarvoor een
meewerkende houding van bewoners en ondernemers nodig is. Bovendien is de overheid vaak aan wet- en
regelgeving gebonden die het voor hen minder makkelijk maakt om innovatieve oplossingen te
implementeren. De oplossingen die de overheid zal reguleren in een dergelijk scenario zijn waarschijnlijk
grotendeels gebaseerd op de state-of-the-art in een bepaald domein, en zullen in de meeste gevallen
verder gaan dan die in de business-as-usual wijk.
Voor afval zal bronscheiding met verschillende kliko’s plaatsvinden, eventueel aangevuld met beleid
waarin verschillende tarieven voor verschillende afvalfracties worden gehanteerd, of het plaatsen van
meer afvalcontainers voor gescheiden afvalfracties in plaats van restafval. Hierbij zal het restafval worden
verwerkt via afvalverbrandingsinstallaties met energieterugwinning. Ook traditionele concepten voor
hergebruik zoals bijv. kleding via kringloopwinkels en organisch afval via composteren, zullen in dit soort
wijken bestaan en worden gestimuleerd door de overheid. Stimuleringsprogramma’s van de overheid
kunnen eventueel bijdragen aan een groter bewustzijn bij de bewoners en ondernemers over de kosten
van afval en de mogelijkheden om afval te verminderen, maar met een relatief laag ambitieniveau onder
deze groep zal dit maar een beperkt effect hebben.
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De oplossingen voor de waterhuishouding zullen sterk overeenkomen met die van de business-as-usual
wijk. Hier zal de afkoppeling van het regenwater van het riool voortvarender worden doorgevoerd, maar
waarschijnlijk zal het rioolwater nog steeds worden gezuiverd in centrale waterzuiveringen. Hier kunnen
eventueel wel installaties voor nutrientenscheiding worden geplaatst om bestandsdelen als fosfaat uit het
rioolwater te winnen. Ook zullen op individueel niveau regentonnen, waterbesparende douches en
toiletten, en minder verharding in de tuin als maatregelen voorkomen, maar wederom in beperkte mate
zolang het ambitie-niveau bij bewoners relatief laag is. Gemeentelijk beheerde ruimte zal wel vaker
ingericht zijn op een betere waterhuishouding, met minder verharding en meer aandacht voor bufferende
elementen voor het opvangen van regenwater bij piekbuien. Een mogelijke innovatieve oplossing die in dit
soort wijken ook zal kunnen voorkomen, is de terugwinning van warmte uit rioolwater.

Fig. 3: het waterplein in Rotterdam is ontworpen voor wateropslag bij piekbuien
Voor energie komen in de centraal gereguleerde wijk een aantal opties in beeld die kunnen slagen als de
overheid en de utiliteitsbedrijven het willen en die kunnen werken zonder dat medewerking van de
bewoners en ondernemers expliciet vereist is, zoals de biomassa centrale, warmte-terugwinning uit
afvalwater, en energie uit windmolens. Bij deze oplossingen bestaat echter wel het risico op het Not-InMy-Backyard-effect waarbij bewoners zullen klagen over de negatieve effecten van deze oplossingen op de
wijk. Naast deze extra opties zullen in deze wijken ook de maatregelen als goede isolatie, HR+ ketels en
zonnepanelen zich verder ontwikkelen conform de landelijke trends. Wat betreft vervoer zullen de meeste
bewoners nog in benzine- of dieselautos rijden, en 1 of 2 autos per huishouden bezitten. De overheid kan
in dit scenario wel zorg dragen voor goede OV-verzieningen die het gebruik van de auto zullen
ontmoedigen.
De benadering van bouwen en bouwmaterialen in de centraal gereguleerde wijk kan wel circulairder
georganiseerd zijn als zowel de overheid en de utiliteitsbedrijven bereid zijn om bij nieuwbouw of
renovatie eisen te stellen aan bouwaannemers m.b.t. keuzes die gemaakt worden. Dan kan naast het
standaard hergebruik van bouw- en sloopafval ook gewerkt worden met concepten als prefab bouwen,
multifunctioneel bouwen, en het werken met hernieuwbare materialen.
Uiteindelijk oordelen wij dat er in een centraal gereguleerde wijk behoorlijk wat mogelijkheden zijn voor
verduurzaming, met name op het vlak van afvalverwerking en waterhuishouding. Voor een deel zal dit
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extra investeringen vergen om bijv. de huidige infrastructuur of de publieke ruimte aan te passen op een
manier die verder gaat dan de ‘business-as-usual’. Voor energie en bouw ligt dit anders en is minder
mogelijk zolang bewoners en andere stakeholders (zoals projectontwikkelaars) geen vergelijkbare ambities
tonen. Daarbij is er ook al enige tijd een trend gaande waarbij de lokale overheid van een rol als regisseur
naar een rol als facilitator beweegt, en een centrale regie in gebiedsontwikkeling daar minder goed bij
past.

2.3

De pionierswijk
In pionierswijken willen vooral de bewoners en ondernemers een ontwikkeling stimuleren naar meer
duurzaamheid en circulariteit in de wijk. Dit soort wijken vertonen een typisch bottom-up karakter, waarbij
bewoners en ondernemers initiatieven ontplooien waardoor zij regelmatig de confrontatie zullen moeten
aangaan met de overheid en de utiliteitsbedrijven. Ook hier is de overheid uiteraard gebonden aan
regelgeving die het minder makkelijk maakt om te pionieren, en met relatief lage gemeentelijke ambities
op het gebied van de circulaire economie in de wijk zal er weinig politieke wil zijn om experimenteerruimte
te faciliteren vanuit de overheid. De oplossingen die in dit soort wijken tot stand komen zijn vooral de
oplossingen die op het niveau van een individueel huishouden of bedrijf kunnen worden gerealiseerd. Voor
gebieds-oplossingen is per definitie samenwerking nodig tussen verschillende stakeholders, zoals de
gemeente, utiliteitsbedrijven, bewoners en ondernemers nodig. Om deze reden zullen In de pionierswijk
de geïmplenteerde oplossingen niet gemakkelijk opschalen.
Pioniersoplossingen voor afval die op individueel niveau en op het niveau van een gebouw zijn door te
voeren zijn bijvoorbeeld het opzetten van deelplatforms (voor apparaten, gereedschap, etc.) en het
opzetten van recycle workshops. In dit soort wijken zullen ook initiatieven op een iets groter schaalniveau
van de grond kunnen komen, zoals inzameling van voedsel en organisch afval bij de horeca, en het starten
van start-ups en incubators gericht op een circulaire economie. Het is ook te verwachten dat bewoners
optimaal gebruik zullen maken van de gebruikelijke afvalinzamelinginfrastructuur om fracties als glas en
plastic te scheiden, zodat het scheidingspercentage omhoog gaat zonder ingrijpen vanuit de overheid. De
meeste impact zal echter resulteren wanneer bewoners zullen ‘consuminderen’, dat wil zeggen bewuster
omgaan met hun bezittingen en aankopen. Veel producten zijn nog niet aan het einde van hun levensduur
wanneer de consument ze weggooit, en consumenten kunnen vaak toe met minder aankopen zonder veel
comfort in te leveren.

Fig. 4: Lokaal initiatief om voedselverspilling tegen te gaan door producten die supermarkten weggooien te
gebruiken in de horeca
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Watergerichte oplossingen die veel in pionierswijken zullen voorkomen zijn warmte terugwinning uit water
(omdat dit op allerlei schaalniveaus te realiseren is), water-zuinige systemen zoals efficiente douches en
sanitair voor hergebruikt water, groene daken, onverharde tuinen, regentonnen en systemen voor
regenwateropvang voor huishoudelijk gebruik.
Oplossingen voor de energie-voorziening die op individuele schaal mogelijk zijn zonder wijzigingen in de
infrastructuur in de wijk, zullen hier veel worden uitgeprobeerd en toegepast. Voorbeelden hiervan zijn
individuele warmtepompen en geavanceerde zonne-energiesystemen met combinaties van zonnepanelen,
-collectoren, en –boilers. Voor al deze opties is een uitgebreide markt aan het ontstaan die systemen
aanbiedt die geschikt zijn vanaf individuele huishoudens. In pionierswijken zal het aantal autos per
huishouden lager zijn dan in de eerder genoemde wijken, en het aandeel autos dat op alternatieve
energiebronnen (bijv. electriciteit) rijdt zal hoog zijn. Wanneer decentrale energiesystemen en
electrificatie van huishouden en vervoer op grote schaal wordt geïmplementeerd in de pionierswijk, zal dit
echter wel gevolgen hebben voor de functionaliteit van het electriciteitesnet en zal ingegrepen moeten
worden door de beheerder. Hier blijkt dat een effectieve pionierswijk op den duur regie-partijen zoals de
netbeheerder tot actie kan dwingen.
Pioniers hebben alleen de mogelijkheid om iets met bouwmaterialen te doen als zij in de situatie zijn dat ze
zelf nieuwbouw kunnen plegen op een aangekocht perceel, of wanneer ze een vergunning krijgen voor het
drastisch verbouwen of renoveren van een bestaande woning. Zij kunnen aannemers opdracht geven om
te werken met concepten als prefab bouwen, multifunctioneel bouwen, en het werken met hernieuwbare
materialen. Ze kunnen ook nog verder gaan en hun huis intelligent laten ontwerpen, dat wil zeggen dat al
wordt voorgesorteerd op toekomstige demontage met zoveel mogelijk hergebruik. Ook zullen veel
pioniers nadenken over opties voor adaptieve, energiezuinige binnenklimaatbeheersing.
Op basis van het bovenstaande concluderen we dat in pionierswijken in bepaalde domeinen grote stappen
gezet kunnen worden, zoals het huishoudelijk afval. Extra investeringen zijn nodig vanuit de bewoners,
maar zullen zich in bepaalde gevallen (bijv. energie-opwekking door zonnepanelen of waterzuinig sanitair)
ook terugverdienen. In veel gevallen is, bij grootschalige veranderingen in de wijk, wel betrokkenheid
nodig van regie-partijen om infrastructuur aan te passen aan de nieuwe situatie. Zo is grootschalige
implementatie van decentrale energie-technologie onmogelijk zonder aanpassingen in het energienetwerk
en heeft kleinschalige watertechnologie, wanneer op grote schaal geimplenteerd, directe gevolgen voor de
benodigde dimensies van de waterinfrasctructuur in de wijk, zoals riolering en regenwateropvang.

2.4

De co-creatiewijk
Wanneer zowel regiepartijen zoals de overheid en utiliteitsbedrijven, als de bewoners en ondernemers
ambities hebben op het terrein van circulariteit ontstaan mogelijkheden tot co-creatie. De overheid, die in
principe ook hier gebonden is aan regelgeving, doet zijn best om soepel met de regels om te gaan. Zij
creëert regelluwe zones of wijken die kunnen fungeren als Living Lab waar naar hartelust kan worden
geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden voor circulaire oplossingen. Hier ontstaan dus
mogelijkheden voor de meest innovatieve oplossingen die slechts werken bij samenwerking van meerdere
betrokken partijen.
Voor afval worden in de co-creatie wijk naast de meer individuele oplossingen uit de pionierswijk ook
oplossingen mogelijk waarvoor samenwerking tussen alle partijen nodig is. Voorbeelden daarvan zijn
volledige multi-stroom inzameling van afval, lokale reactor voor insectenkweek op organisch afval, en
voedselvermalers in de gootsteen (ten behoeve van nutriëntenterugwinning). Daarnaast zullen ook
biovergisters, bioraffinaderijen, deelplatforms en recycle workshops in dit soort wijken kunnen ontstaan,
waarbij voor veel van deze initiatieven zal gelden dat het makkelijker is om het optimale schaalniveau te
bereiken in de co-creatie wijk vergeleken met de pionierswijk. Ook problemen rondom de benodigde
vergunningen zullen soms makkelijker worden opgelost.
Naast alle genoemde mogelijkheden bij de pionierswijk, zal in de co-creatie wijk ook gewerkt kunnen
worden aan de ontwikkeling van nieuwe sanitatie-technologie waarbij grijs, geel, en zwart water worden
gescheiden. Hiervoor is het nodig dat zowel de benodigde sanitatie- en rioleringsinfrastructuur wordt
aangelegd (zowel binnenshuis als in de wijk), als dat het geaccepteerd en gebruikt wordt door de
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gebruikers zodat deze systeeminnovatie kan slagen. Ook zal in dit geval geïnvesteerd moeten worden in
decentrale waterzuivering om de benodigde investeringen in riolering te minimaliseren. Verder zullen
vooral de oplossingen die op grotere schaal optimaal effect sorteren, zoals waterbufferingsinfrastructuur
in de wijk en warmte terugwinning uit water, in dit soort wijken verder worden uitontwikkeld en getest.

Fig. 5: In de gemeente Amsterdam is in 2015 geexperimenteerd met multistroom-inzameling, waarbij
verschillende typen afval in gekleurde zakken in 1 container konden worden geplaatst.
Op het gebied van energie ontstaan veel extra mogelijkheden als alle partijen mee willen werken.
Geavanceerde systemen als warmte-koudeopslag in combinatie met warmtepompen, biomassavergisters
die energie opwekken voor de wijk, all electric energievoorzieningen van gebouwen en volledig electrisch
vervoer (ook openbaar), warmte-kracht centrales, en wellicht zelfs geothermische oplossingen komen nu
in beeld. De keuzes voor dit soort systemen hebben consequenties voor de energie-infrastructuur in de
wijk, dus er is een vorm van regie nodig op de keuzes die in een wijk worden gemaakt. Ook vergen ze
aanpassingen aan gebouwen, waardoor de betrokkenheid van gebouweigenaren noodzakelijk is. Wanneer
de keuzes van gebouweigenaren en regiepartijen niet op elkaar afgestemd zijn, kan dit zelfs
desinvesteringen tot gevolg hebben, bijvoorbeeld in het geval waarin een warmtenet wordt aangelegd
terwijl grootschalige renovatie voor een verminderde warmtevraag zorgt. Los van de keuze die uiteindelijk
voor een wijk gemaakt wordt, kunnen individuele huishoudens natuurlijk nog wel kiezen voor additionele
maatregelen uit het hele scala aan mogelijkheden dat hiervoor al is genoemd. Dit individualisme zal vooral
te zien zijn aan de auto-keuze, die ook in dit soort wijken een hoog aandeel zal hebben dat op alternatieve
energiebronnen rijdt.
Echte ruimte voor het grootschalig doorvoeren van duurzame, circulaire bouwconcepten ontstaat pas in
de co-creatiewijk. De tendens die wordt gezet door pioniers op het gebied van multifunctioneel bouwen,
het werken met hernieuwbare materialen, en intelligent ontwerpen van gebouwen (met oog op
demontage en hergebruik) kan zich structureler doorzetten. Uiteindelijk kan dit zich ontwikkelen tot
bouwen volgens zero-waste of kringbouw concepten, waarbij structureel alle materialen die vrijkomen bij
de sloop/demontage van gebouwen een nieuwe bestemming krijgt. Daarbij kan een materialenpaspoort
dat aangeeft wat de samenstelling is van gebouwen en infrastructuur zeer behulpzaam zijn.
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Zoals was te verwachten, blijkt uit het bovenstaande dat samenwerking tussen regie-partijen en lokale
stakeholders kan resulteren in grote veranderingen in de wijk, met bijbehorende impact. Veel oplossingen
in de domeinen afval, water, energie en bouwmaterialen vereisen commitment van zowel bewoners,
ondernemers, gebouweigenaren, lokale overheid en NUTS-bedrijven. Hieruit volgt ook een risico: partijen
zijn in meer of mindere mate van elkaar afhankelijk en moeten vertrouwen op de betrokkenheid van
anderen wanneer investeringen gedaan moeten worden. De bijbehorende risico’s kunnen al snel
investeerders afschrikken. Daarbij zijn niet alle genoemde oplossingen al vaak toegepast of ontbreekt nog
een duidelijk beeld van de bijbehordende business case, zoals het geval is voor nieuwe sanitatietechnieken. Er is in co-creatie wijken dus naar verwachting grote behoefte aan manieren om deze risico’s
af te dekken. In de hierop volgende hoofdstukken zullen wij pleiten voor nieuwe vormen van governance
en monitoring om een deel van deze risico’s in kaart te brengen en te minimaliseren.

• DIFTAR
• nutrientenwinning
• Wateropslag in publieke
ruimte
• Duurzaamheids-eisen bij
nieuwbouw

• Multistroom inzameling
• Nieuwe sanitatie
• All-electric huizen
• Materialenpaspoort

Centraal
gereguleerde
wijk

Co-creatie
wijk

Business-asusual wijk

Pionierswijk

• HR+-ketels en isolatie
• Gescheiden riool
• Afvalverbrandinginstallaties
• Bronscheiding van bouwen sloopafval

• Deelplatforms
• Consuminderen
• Waterhergebruik
binnenshuis
• Zonnepanelen

Fig. 6: Voorbeelden van oplossingen die invloed hebben op de circulaire economie in een wijk en afhankelijk
zijn van de ambities van verschillende betrokken partijen.
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3 Governance in circulaire wijken

In het voorgaande hoofdstuk is geprobeerd duidelijk te maken hoe de gekozen technologie in de domeinen
afval, bouwmaterialen, water en energie afhankelijk zijn van de ambities van verschillende stakeholders in
de wijk. De meest innovatieve oplossingen, waarvan mag worden verwacht dat zij de grootste bijdrage
kunnen leveren aan het bevorderen van de circulaire economie, komen in beeld wanneer zowel regiepartijen als de overheid en utiliteits-bedrijven, als lokale belanghebbenden als bewoners en ondernemers
zich commiteren aan een hoog ambitie-niveau: de zogenaamde co-creatie wijk. Wij stellen echter dat in dit
scenario ook de grootste risico’s worden gelopen, mede omdat met afhankelijk is van de commitment van
anderen. Afstemming en overleg tussen de verschillende partijen wordt hiermee cruciaal voor succes. In
het voglende hoofdstuk doen wij voorstellen om deze risico’s te minimaliseren in een effectief proces voor
governance in de wijk. De wijk Buiksloterham is daarbij genomen als test-case, zodat meteen duidelijk
wordt hoe deze ‘reisgids voor circulaire wijken’ praktisch toepasbaar wordt.
Buiksloterham is een relatief kleine wijk waar vele partijen actief zijn: bewonersinitiatieven (o.a.
zelfbouwprojecten), CPO’s (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), overheden, woningcorporaties,
energiebedrijven, waterbedrijven en kennisinstellingen . Slimme samenwerking tussen deze stakeholders
vindt al plaats, maar de behoefte aan meer richting van het gebiedsproces is aanwezig.
Governance van een gebiedsproces als dat van Buiksloterham bevat een aantal complexe opgaven. De
keuzes en acties daarbij zijn afhankelijk van de strategie en taken die onderscheiden worden, het type
autoriteit en de mate van autonomie voor partijen dat nodig is voor het uitvoeren van een taak. Aansturing
en coördinatiemechanismen als het omgaan met kansen en barrières, dienen in samenhang met de taken
gezien te worden. Een strategie dient niet spreekwoordelijk in beton gegoten te zijn, maar meestal is het
wel goed om aan de hoofdlijnen vast te houden.
Om complexe gebiedsprocessen te ondersteunen in het bereiken van hun doel hebben we een algemene
‘Governance reisgids’ beschreven. De achtergrond van de gids met theoretische onderbouwing staat
weergegeven in bijlage 1. De gids biedt handvatten om een gebiedsproces verder te helpen. De gids is
toegepast op het gebiedsproces van Buiksloterham. In paragraaf 3.2. worden mogelijkheden om het
gebiedsproces te organiseren aan de hand van een reisgids gegeven. We noemen dit een reisgids omdat
dit niet zozeer een voorschrift voor de gang van zaken geeft, maar eerder een pallet van bestemmingen en
keuzes waar men in gezamenlijkheid verder mee kan gaan. In paragraag 3.3 gaan we in op voortgaande
monitoring van het governance proces en het belang ervan. We sluiten af met conclusies.

3.1

Het gebiedsproces in Buiksloterham
De trigger voor het gebiedsproces in Buiksloterham is de grote dynamiek die is ontstaan na het vertrek van
een aantal grote bedrijven in het gebied, de nieuwe woonfunctie en de komst van een meerdere nieuwe
en kleinere bedrijven. De oude situatie was er een van traditionele industrie. Nu komen er meer
kleinschalige bedrijven waaronder mediabedrijven en creatieve zakelijke diensten. Hierdoor verandert het
vestigingsklimaat en ontstaan er attractieve nieuwe kansen. In fysieke zin gaat het om een 100 hectare
groot bedrijventerrein dat nu transformeert tot een bruisend nieuw stuk stad. Het is een uitdagend proces
met een perspectief op 2030 en verder. De planvorming is grotendeels afgerond. Maar het blijft lastig om
overzicht te houden op het algehele proces en de vele proces onderdelen.
In figuur 1 schetsen we de aandachtspunten van het gebiedsproces in Buiksloterham (stand van zaken
najaar 2015). Centraal in het figuur staan zeven aandachtspunten (= taakafhankelijke keuzes, zie bijlage 1)
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voor het gebiedsproces Buiksloterham, die we onderscheiden op basis van beschikbare documenten en
gesprekken. Voor het proces zijn vier clusters van belang (zie buitenste schil figuur 1 en bijlage 1 voor
toelichting clusters):
1.
2.
3.
4.

Identificeren van kansen en barrières: deze volgen uit de taakafhankelijke keuzes
(aandachtspunten)
Het bepalen van sturingsstrategieën: dit is de volgende stap in het gebiedsproces
Het inzetten van coördinatiemechanismen: dit vormt in feite de kern van het gebiedsproces
Het opbouwen van sociaal kapitaal: dit is een essentiële randvoorwaarde voor het welslagen van
het gebiedsproces

Zij grijpen niet alleen in op de benoemde aandachtspunten, maar ook op elkaar. De essentie van een
goedlopend gebiedsproces is dat de activiteiten van elk cluster telkens gerelateerd worden aan de
aandachtspunten (=taakafhankelijke keuzes). Wat dit betekent voor het gebiedsproces in Buiksloterham
schetsen we hieronder aan de hand van elk aandachtspunt.

Kansen & barrieres: identificeren: rond waarden,
normen, aanpak, resultaat.

1. Van informeel naar formeel regie: Stichting
Stadslab via Tafel 20.
Coordinatie
mechanismen: direct
toezicht,
standardisering
werkprocessen,
kennis, resultaat

2. Rol institutionele partijen
3. Betrokkenheid & procedures gemeente
4. Agenda en convenant
5 . Rol van ‘circulair’
6 Rol Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
CPO

Sturing:
hierarchie
(instruks);
netwerk
(dialoog);
transactie
(contract);
zelfsturend
(autonomie)

7. Zichtlijn 2025: samenwerking

Bouwen aan sociaal kapitaal: vertrouwen en toegang
tot kennis, netwerken, besluitvorming

Fig 7. : Het gebiedsproces in Buiksloterham
Het eerste aandachtspunt voor het gebiedsproces in Buiksloterham is de overgang van een informele naar
een meer formele regie in het gebiedsproces. Het proces is klein begonnen met enthousiaste en creatieve
zelfbouwers die vanaf 2011 een energieke krachtenveld wisten op te wekken. Sindsdien is de populariteit
van het gebied en het gebiedsproces snel gestegen (zie ook Van der Meer, 2014). Van een handjevol
zelfbouwers is dit inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van 80 organisaties en groepen. En straks gaan
hier 5.000 mensen wonen, en zullen zich ook vele bedrijven vestigen.
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Op 5 maart 2015 tekenden ruim 20 organisaties (de Tafel van 20), waaronder Amsterdam Rainproof, het
manifest Circulair Buiksloterham (Gladek et al, 2014) waardoor het gebied een ‘living lab’ is geworden voor
de toepassing van concrete experimenten, onderzoek en innovatie. Ook is het manifest getekend door de
wethouder duurzaamheid en de wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Amsterdam. Wat we
hier zien is een beweging van een informele naar een steeds meer geformaliseerde samenwerking.
Althans, het nut en de noodzaak van een meer formele regie neemt toe: het gebiedsproces wordt steeds
complexer, met vele issues en betrokkenen, en vele afspraken en er is een behoefte aan nog meer
afspraken. Als dit in het informele blijft hangen, dan gaat het ten koste van helderheid en overzicht,
waardoor uiteindelijk de energie en betrokkenheid van partijen en personen kan afnemen. De hoge mate
van sociaal kapitaal die opgebouwd is dreigt dan minder te worden. Er is op dit moment behoefte aan een
hernieuwd verwachtingsmanagement. In het kort, er is behoefte aan een nieuw soort creativiteit, maar nu
gericht op het creëren van een verbindende en enthousiasmerende samenwerking tussen de betrokken
partijen. Dit kunnen we formalisering noemen, hoewel vele betrokkenen dit wellicht een vies woord
vinden. De bouwstenen voor deze verbindende samenwerking zijn echter zeker aanwezig.
Ondertussen is er begonnen met het experimenteren met Stadslabs, die het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie in 2014 uitschreef in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO).
De ontwikkeling van de Stichting Stadslab is een kans om het gebiedsproces te laten groeien van een
informele naar een meer formele regie. De vorming hiervan kan gezien worden als een belangrijke stap
om de stakeholders samen te brengen, en om een programma van eisen, visie en ambitie neer te leggen.
De ‘Tafel van 20’ kan hierin de cruciale regierol vervullen. Aan de ‘tafel van 20’ zitten de zelfbouwers, de
corporaties Alliantie en Eigen Haard, de gemeente en het stadsdeel, ondernemers, kleine en grote
ontwikkelaars, architecten, Nuon, Alliander, Westpoort Warmte en Waternet (Van der Meer, 2014).
Samen kunnen deze partijen een formele vorm van sturing ontwikkelen (governance protocol), beheren en
handhaven. Informeel afstemmen en zelfsturing stond weliswaar aan de basis van het initiële succes, maar
in de evolutie van het ontwerp en de praktijk van het gebiedsproces staat dit straks nieuw sociaal kapitaal
in de weg. Via een netwerkdialoog kan de regie zich verder te ontwikkelen, om vertrouwen te bouwen.
Het informele overleg zou dan uit kunnen monden in een soort van convenant met afspraken over hoe
verder. In het verdere verloop van het gebiedsproces kan men hierdoor een groter spectrum
sturingsstrategieën benutten, van zelfsturing tot vormen van hiërarchische sturing via bindende afspraken,
1
spelregels en instructies voor de uitvoering. Hiërarchische sturing valt vaak slecht bij creatieve mensen.
Maar, in een gebiedsproces kan het kan zeer effectief zijn om bijvoorbeeld een regiegroep bevoegdheden
te geven (instructies) over zaken waar een relatieve consensus over bestaat. Dit zorgt voor voortgang in
zaken die gewoon uitgevoerd moeten worden. Een governance protocol met afspraken en besluiten kan
gezien worden als een contract tussen de partijen.
Institutionele.” partijen (aandachtspunt 2) zijn voor de ontwikkeling van Buiksloterham van groot belang.
In het begin was er niet veel interesse maar gaande weg sloten partijen zich aan. Een van de eerste was
het waterleidingbedrijf Waternet, die het gebied ging zien als een proeftuin voor circulaire economie.
Daarna kwam de woningbouwcoöperatie Alliantie erbij. Zij wil graag verder met woningbouw en heeft al
twee locaties gekocht. Voor het verdere verloop is de actieve participatie van deze partijen belangrijk.
Dialoog hierover dient aan te sluiten op de ambitie, het doel en de behoeften in het gebiedsproces.
In het gebiedsproces in Buiksloterham is betrokkenheid van de gemeente ook een aandachtspunt. De
gemeentheeft meerdere belangen. Er zijn tal van zaken waarvoor de gemeente aan de lat staat waaronder
de veelzijdige en vele procedures die er zijn voor vergunningen, ruimtelijke ordening, inclusief het
bestemmingsplan. Een van de trekkers in het gebied, Frank Alsema (geciteerd in Van der Meer, 2014) stelt
dat dat de rol van de gemeente niet eenduidig is: “De gemeente is best bereidwillig te innoveren, alleen ze

1

http://www.inverbinding.works/organisatievernieuwing/699-de-samenleving-kantelt-nu-de-overheid-nog
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vinden het lastig, ze zijn log en veelkoppig en gebonden aan regels.” De gemeente kent een eigen
institutionele wereld waar andere spelregels gelden dan voor andere gebiedsactoren. Een actieve
benadering van de gemeente, met veel interactie, is nodig voor de toegang tot de besluitvorming en op die
manier bouwen van sociaal kapitaal. De gemeente zal altijd een stuk regie houden doordat een deel van de
besluitvorming bij de gemeente blijft. Een continue proces van informeel overleg kan leiden tot
aantrekkelijke afspraken voor de gemeente. Zo bereikt ‘het gebied’ een steeds sterkere standaardisering
van het gewenste resultaat. Dat vraagt echter om het maken van afspraken.
Het ontwikkelen van een agenda en een convenant voor het gebied (aandachtpunt 4) is een manier om
tot gewenste afspraken te komen. Alsema ziet dat “juist die spanning tussen het losse van onder af en
strakke van boven interessant is, daardoor ontstaat innovatie”. En juist dit vraagt een convenant-achtig
kader met een agenda, want Buiksloterham is een vat vol uiteenlopende coördinatie- en
sturingsmechanismen. Het inkaderen hiervan kan helpen om richting te geven aan het proces.
Coördinatiemechanismen als standaardisering van de kennis (gezamenlijk optreden en leren) kan een
ontwikkeling van een gezamenlijke framing van problemen en oplossingen triggeren. Hieruit kan ook een
standaardisering van werkprocessen ontstaan, waardoor de gezamenlijke framing van het gebiedsproces
verder gevormd kan worden.
Een gezamenlijk agenda ingekaderd in een gebiedsplan zorgt ervoor dat de manier van werken
voorspelbaarder wordt en daardoor minder omgeven is door onzekerheid. Vertrouwen opbouwen is
immers ‘reduction of uncertainty’ (Luhmann). Tegelijk gaat vertrouwen om zowel de zekerheid over de
toekomst (wat te verwachten) en vertrouwen in de causaliteit (waarom men samenwerkt) te bieden. Voor
de voortgang van het gebiedsproces is dit van groot belang. Nu wordt door Alsema vastgesteld dat het
eigendom van de grond in Buiksloterham versplinterd is over gemeente, particulieren (vooral bedrijven) en
ontwikkelaars. ‘Die rommeligheid leidt echter ook tot dynamiek en zorgt voor vrijheid.’ Maar juist dit soort
bronnen voor onzekerheid kan een gebiedsproces opbreken. Meer vastigheid via een gezamenlijk agenda
en gebiedsplan kan meer zekerheid bieden. Dat geeft proactief reductie van onzekerheid en dat zit in het
fundament van het sociale kapitaal. Hierdoor kan men diepgaande barrières en impasses vermijden en dat
geeft meer ruimte voor elkaar leren kennen en werken aan meer oppervlakkige barrières. Spanningen en
onduidelijkheden dienen open besproken te worden. Weick noemt dit twijfel management. Dit houdt in
dat men gezamenlijke leerprocessen stimuleert en de kleine successen samen viert, maar ook dat men
twijfels durft uit te spreken (Selnes en Termeer, 2011; Weick 1995, 2001. De prijs van zwijgen hierover is
vervreemding, en juist een agenda en een plan kan het gezamenlijke versterken
Een interessant onderdeel van framing van het proces is wat Alsema omschrijft als ‘de kracht van het
narratief’ (in Ham en Van der Meer, 2015:92). Daarmee wordt bedoeld dat tot nu toe vooral het
aantrekkelijke verhaal sturend is geweest, als een nieuw soort sturingsmechanisme: narratieve sturing.
Maar langzamerhand wordt de behoefte aan inhoud sterker. Voor de verdere framing daarvan is de
definitie en rol van het begrip ‘circulair’ (opgave 5) van belang. Grondstoffen, energie en water worden in
dit living lab zoveel mogelijk in kringlopen gebracht. Het afval en het water lokaal scheiden en verwerken,
eigen energie opwekken, waterhuishouding en -beheer anders organiseren, groene daken, projecten met
warmte-koude-opslag. Dit zijn onderdelen van de substantie van het gezamenlijke. ‘Circulair’ behoort
daarmee tot de draadbalken van de samenwerking.
Ook de rol van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) (opgave 6) wordt genoemd als een
essentiële bouwsteen voor het contract binnen dit gebiedsproces. In een CPO neemt niet een
projectontwikkelaar het initiatief voor het bereiken van een bepaalde groep. Het zijn juist de gebruikers
zelf die in groepsverband afspraken maken. Dat vraagt echter organisatie en dan wel als een
2
opdrachtgever. De Tafel van 20 kan hiervoor regie voeren. In de Zichtlijn Samenwerking in 2025 (opgave

2

Zie bijvoorbeeld http://www.blackjackbsh.nl/blackjack/collectief-particulier-opdrachtgeverschap

Circular Solutions
Part 1. Ambitions, Governance , Monitoring

January 2016

16

7) kan dit allemaal bij elkaar komen. Hierin dient het gebied sterke verbanden te leggen tussen de grote
streefdoelen (zoals klimaatveranderingen) en de kleine en minder kleine stappen die nodig zijn. Zo maakt
men de ambitie helder door het vergezicht te koppelen aan de acties die nodig zijn. Realisatie hiervan
vraagt veel en doorlopend dialoog. We leggen hiervoor een link naar een ander deelproces, de monitoring
van de voortgang binnen het gebiedsproces.

3.2

Gezamenlijke monitoring
In een proces met onduidelijkheid over rollen, spelregels en inzet, waar men elkaar niet altijd goed kent en
niet altijd weet waar het geld vandaan komt en hoe het precies wordt ingezet, is de kans op
meningsverschillen en zelfs conflict aanwezig. In zo’n proces kan men niet van te voren alles vastleggen.
Toch is monitoring van het gebiedsproces nodig en zeker ook in Buiksloterham. In zo’n geval kan een
doorlopend en gezamenlijke procesmonitoring uitkomst bieden; en dan een aanpak die dicht op de
reflexieve monitoring ligt van Van Mierlo et.al. (2010:11). Centraal hier staat het type ambitie, niet alleen
voor de oplossingen die kunnen worden gekozen (zie hoofstuk 2) maar ook in de keuze voor een mate en
type van governance in het gebied. Deze ambitie is waar men naar streeft, het vergezicht waar men
gezamenlijk naar kijkt. Het streven naar een transitie in het gebied vertegenwoordigt een hoge ambitie.
Centraal staat ook de mate van gelijkwaardigheid van de inbreng van de deelnemers. Hun inbreng dient in
verhouding te staan met de ambitie en oplossingen, en dan hun eigen rol in het geheel. Dit gaat om de
balans tussen ambitie en plan, en de rol op de arena waar het zich afspeelt. Een hoge ambitie en hoge
mate van gelijkwaardigheid maakt een reflexieve monitoring nuttig.

hoog
Reflexieve
monitoring

ambitie

Klassiek
monitoring
laag

laag

Gelijkwaardheid input
gezien de ambitie

hoog

Fig. 8: Monitoring van een gebiedsproces (gebaseerd op Van Mierlo et.al (2012))
Een reflexieve monitoring benadrukt de behoefte aan gezamenlijk leerproces. Dat gaat verder dan een
zogenaamd technisch leerproces. Het betreft ook een sociaal leerproces (Selnes en Aalders, 2005). We
kunnen het in navolging van Van Mierlo et.al (2010:36) vergelijken met twee alternatieve benaderingen,
een resultaatgerichte en een constructivistische monitoring.
Het is niet ondenkbaar dat elementen van de andere vormen van monitoring een rol spelen in een
hoofdzakelijk reflexieve aanpak. Het gaat er meer om te benadrukken dat het reflexieve model meer
gericht is op een gezamenlijk proces waar de al bestaande opvattingen en belangen vast staan in van te
voren bepaalde probleem definities en oplossingen. Er is een reden dat er überhaupt een gebiedsproces is.
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Monitoring

Resultaat gericht

Constructivistisch

Reflexieve

Doel

Verantwoording
en
sturing
Realiteit is objectief te
bepalen

Leren
en
acties
aanpassen
Realiteit
is
geconstrueerd
in
interactie
Waarden en meningen
ontstaan vooral in de
interactie

Leren bij te dragen aan
de verandering
Realiteit
moet nog
ontwikkeld worden

Paradigma

Focus

Waarden en meningen
vastgelegd
in
vooropgezette doelen

Waarden en meningen
en institutionele setting
staan ter discussie

Tabel 1: Drie modellen voor monitoring (van Mierlo et al, 2010).
Voor de concrete aanpak en opbouw van een monitoringsproces wat in Buiksloterham gebruikt zou
kunnen worden definiëren we hier 5 stappen. Dit zijn doorlopende stappen waarbij de regisseur van het
proces de stappen op een interactieve manier aanstuurt. De volgende stappen worden onderscheiden:
1.
2.
3.
4.
5.

uitgangspunt: probleem analyse, uitdaging en ambitie (waarom & wat)
afspraken over deelname: spelregels en doel (wat & wie)
aanpak: uitwerking van acties (wie & hoe)
plan: de eerste drie stappen in tijd zetten (hoe & wanneer)
progressie: voortgang bewaken van de eerste vier stappen

De gebiedspartijen bepalen samen de focus van de monitoring en hoe de observatie van de voortgang
plaats zal vinden. . De regiegroep kan en zal zelf een rol hierin spelen, maar kunnen daarnaast hiervoor ook
externen inschakelen.Een doorlopende dialoog dient in ieder geval centraal te staan, voorinterpretatie van
alle input.

3.3

Tot slot
We hebben dit hoofdstuk inclusief bijlage 1 geschreven als een reisgids voor het gebiedsproces in
Buiksloterham en wellicht kan dit als input dienen voor een ‘ governance tafel’. Het hoofdstuk is bedoeld
als een design van een geheel, waar de onderdelen bedoeld zijn als inspiratie voor de verdere regie van het
gebied. De nadruk op het samen doen, het focussen op verschillende vormen van coördinatie en sturing en
ook de dynamiek van de interactie tussen leren en interventies vormen essentiële bouwstenen. Zie
hiervoor ook de conclusies in de dissertatie van Taanman (2014) over de aanpak van het monitoren van
transitieprocessen.

4 Monitoring van circulaire ambities
In hoofdstuk 1 hebben we beargumenteerd waarom ambities leidend zijn voor de keuzes die worden
gemaakt in de inrichting van circulaire wijken. Veel oplossingen in de domeinen afval, water, energie en
bouwmaterialen vereisen een vorm van co-creatie met bewoners, ondernemers, gebouweigenaren, lokale
overheid en NUTS-bedrijven. Hieruit volgt ook een risico: partijen zijn in meer of mindere mate van elkaar
afhankelijk en moeten vertrouwen op de betrokkenheid van anderen wanneer investeringen gedaan
moeten worden. De bijbehorende risico’s kunnen al snel investeerders afschrikken. Daarbij zijn niet alle
genoemde oplossingen al vaak toegepast of ontbreekt nog een duidelijk beeld van de bijbehordende
business case, zoals het geval is voor nieuwe sanitatie-technieken. Er is in co-creatie wijken dus naar
verwachting grote behoefte aan manieren om deze risico’s af te dekken. In dit hoofdstuk zullen wij een
voorstel doen voor een manier van monitoring op basis van dashboards, die het mogelijk maakt om (a)
voorspellingen te doen over de impact van verschillende keuze-mogelijkheden en (b) de voortgang van de
wijk richting meer circulariteit in beeld kan worden gebracht.
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4.1

Het Circular City Dashboard
Met bovenstaande in gedachten zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een Circular Cities
Dashboard voor wijken en steden. In dit hoofdstuk wordt het concept achter dit dashboard verder
toegelicht. Voor twee thema’s (energie en materialen) wordt een meer gedetailleerde beschrijving
gegeven, als voorbeeld van hoe een mogelijk ontwerp er uit kan komen te zien. Een opzet voor een derde
thema (leefbaarheid) is in bijlage 2 te vinden. De wijk Buiksloterham wordt in dit hoofdstuk, en bij het
uitwerken van deze voorbeelden, als casus gebruikt voor het toepassen van het dashboard.
Het ontwikkelen en ontwerpen van écht duurzame en circulaire steden met een efficiënt metabolisme
vereist continue monitoring van prestaties op verschillende thema’s en schaalniveaus. Wanneer deze
monitoring inderdaad wordt gerealiseerd worden verschillende stakeholders in de stad, van burgers tot
planologen, stedenbouwkundigen en nutsbedrijven in staat gesteld het functioneren van de stad te blijven
verbeteren.
Circulariteit is pas recent geïntroduceerd als nieuw paradigma voor de prestaties en het succes van steden.
Binnen de huidige opvatting van de duurzame stad wordt er wat betreft planning en het meten van succes
(zie bijvoorbeeld de Green City Index van Siemens of de Circular Cities index van Arcadis) nog voornamelijk
gestuurd op generieke indicatoren zoals:
-

De emissie van CO2 en andere broeikasgassen
Percentages gescheiden en gerecycled afval
Het aandeel energie afkomstig van hernieuwbare bronnen

Bij dit soort prestatie indices ligt de nadruk doorgaans op checklists (wel of niet beleid maken m.b.t. een
onderwerp) en een aantal vastgestelde ‘best practices’, in plaats van het daadwerkelijk meten van
prestaties. Dit soort indicatoren meet dus feitelijk geen prestaties maar het gebruik van bestaande bestpractices en is daarmee reactief in plaats van innovatief.
Complexe vraagstukken zoals het ontwikkelen en managen van een stad of wijk in een circulaire staat
vraagt echter een meer gedetailleerd en objectief inzicht in de prestaties op het gebied van circulaire
doelstellingen (zoals bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energieopwekking en materiaalgebruik) van
een stad. De essentie van de circulaire stad is dat stofstromen veel slimmer, en efficiënter worden gebruikt
– soms door het sluiten van kringlopen binnen een stad of wijk, en soms door dit op een hoger
schaalniveau te doen. Dit vraagt om tracing en tracking van grondstofstromen maar niet alleen in termen
van kwantiteit en volume. In een circulaire economie gaat het om meer dan de hoeveelheid hergebruikt
materiaal alleen. Het behouden van waarde en kwaliteit van materiaal is ook van groot belang. De waarde
van plastic componenten, bijvoorbeeld, ligt niet alleen in de hoeveelheid materiaal die ze
vertegenwoordigen maar ook in de kwaliteit en homogeniteit van het gebruikte materiaal. Naast de
stofstromen zelf is het ook van groot belang andere aan deze stromen gerelateerde zaken, zoals socioeconomische en ecologische aspecten van de circulaire stad mee te nemen in de monitoring.
Het doel van het Circular Cities Dashboard is om een centraal platform te bieden voor het meten en
monitoren van een groot aantal circulariteits indicatoren, om op die manier de circulariteit van een stad of
3
wijk te bepalen. De volgende onderwerpen worden in het dashboard meegenomen:
01 Energie
02 Materialen
3

Deze thema’s komen uit het Circular City Framework zoals ontwikkeld door Metabolic (2015)
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03 Water
04 Ecosystemen en Biodiversiteit
05 Voedsel en Nutriënten
06 Mobiliteit
07 Veerkracht en adaptieve capaciteit
08 Gezondheid en welzijn
09 Sociaal kapitaal en Governance
10 Economie en Financiën
Om het concept te ontwikkelen hebben we onze aandacht in eerste instantie geconcentreerd op drie
thema’s: energie, materiaalstromen en leefbaarheid (onder dit thema vallen aantal aspecten rondom
gezondheid en welzijn, maar ook rond sociaal kapitaal en governance). In de volgende sectie wordt de wijk
Buiksloterham geïntroduceerd als casus, aan de hand waarvan de werking van het Circular Cities
dashboard in de praktijk kan worden geïllustreerd. De redenen voor het kiezen van Buiksloterham gaan
verder dan de door de gemeente Amsterdam op dit moment uiteengezette beleidsdoelen. Het gebied zou
niet alleen enorm veel baat hebben bij een dashboard zoals hierboven wordt beschreven, om de circulaire
ambities van de wijk zichtbaar en haalbaar te maken. Daarnaast vormt Buiksloterham een perfecte testcase voor het verder onderzoeken van vragen rondom bijvoorbeeld de beschikbaarheid en collectie van
data, en de hiervoor benodigde hardware.

4.2

Dashboards voor Buiksloterham
Het bereiken van de doelen en ambities die zijn uiteengezet in het “Manifest Circulair Buiksloterham”
(Gladek et al, 2014) is niet alleen een uitdaging in technische en financiële zin, het vereist ook
samenwerking en coördinatie tussen verschillende stakeholders in het gebied die zich hebben
gecommitteerd aan het realiseren van die doelen. Individuele stakeholders, waaronder investeerders en
toekomstige bewoners, zijn momenteel beslissingen aan het maken wat betreft de te bouwen
infrastructuur, gebouwen en faciliteiten in het gebied – of ze zijn deze al aan het bouwen. Zonder
coördinatie tussen de verschillende partijen zal de implementatie van technologie en infrastructuur verre
van optimaal zijn. Wanneer er bijvoorbeeld decentrale technologie wordt toegepast voor het opwekken
van duurzame energie, door bewonersgroepen en bedrijven in Buiksloterham, is het belangrijk voor de
netwerkbeheerder om haar plannen rond de constructie van nieuwe delen van het elektriciteitsnet hier op
aan te kunnen passen.
Naast het optimaliseren van investeringsbeslissingen kan een toename in de informatie en communicatie
over het proces en de voorgang richting de doelen uit het manifest bewoners en andere stakeholders
aanzetten tot een actieve bijdrage aan deze doelen.
Om een overzicht van al deze verschillende soorten data over het gebied te kunnen geven, is het belangrijk
om een interface te bieden die deze complexe informatie overbrengt, of vertaald, naar een niveau dat
begrijpelijk is voor een breed publiek en in een gemeenschappelijke taal. Het conceptueel ontwerp voor
het dashboard probeert dit te bereiken door het bieden van een aantal interactieve kaarten en statistieken
die toegankelijk zouden zijn door middel van een online portal. De kaart zal data bevatten van bijvoorbeeld
materiaal, water en energiegebruik per gebouw, en daarnaast een aantal circulariteit indicatoren
berekenen op basis van deze data. Bewoners kunnen door in te loggen op dit portal meer leren over de
circulariteit van de wijk. Daarnaast kunnen ze door middel van een ‘drag-and-drop’ systeem zicht krijgen
op het effect van technologische interventies op verschillende gebouwen.

4.3

Kenmerken van een dashboard
Het Circular City Dashboard is een online platform dat dient als dashboard voor de circulaire ontwikkeling
op het niveau van een regio, stad, of wijk. Het dashboard biedt lokale overheden, investeerders, en
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bewoners inzicht in de prestaties en voortgang van stedelijke ontwikkeling vanuit het perspectief van de
circulaire economie.
In het geval van Buiksloterham zouden in ieder geval de volgende stakeholders uiteindelijk toegang
moeten hebben tot informatie betreffende de ontwikkelingen die plaatsvinden: de gemeente van
Amsterdam, Waternet, Alliander, Afval en Energie Bedrijf (AEB) en de stuurgroep Buiksloterham. Voor elk
van deze groepen dient de informatieve te worden aangepast naar gelang hun specifieke behoeftes en
vragen: voor Alliander is het wellicht interessant data over decentrale energie productie in de stad te
ontvangen, terwijl de implementatie van technologie rond het opvangen van regenwater voor Waternet
juist interessant is. We hebben ons een eerste beeld gevormd over de exacte behoeften van belangrijke
stakeholders middels een aantal verkennende interviews.
Deze specifieke informatie zal binnen het Circular City Dashboard worden aangevuld met meer generieke
en contextuele informatie, die wordt gepresenteerd aan alle geïnteresseerde partijen, waaronder
individuele bewoners. Het dashboard zou bijvoorbeeld naast stakeholder-specifieke informatie ook de
voortgang richting de in het manifest vastgestelde doelen monitoren, of in een stedelijke context de
durzaamheids- en circulariteitsdoelstellingen zoals vastgesteld door de gemeente. Op die manier dient het
dashboard ook voor het samenbrengen van bewoners en andere belanghebbende partijen in het gebied,
De voordelen van het Circular City Dashboard








Het vergroten van het begrip van stakeholders in het gebied met betrekking tot welke
doelstellingen en ambities worden onderschreven in het “Manifest Circulair Buiksloterham”.
Het vergroten van de zichtbaarheid van de voortgang als het gaat om het realiseren van die
doelen.
Het vergroten van het begrip van stakeholders in de wijk over de impact die hun acties
hebben op de realisatie van die doelen, in positieve en negatieve zin.
Het creëren van transparantie over de door stakeholders in het gebied ondernomen acties.
Het bieden van informatie over de consequenties die deze acties hebben voor andere
stakeholders, zodat de verschillende partijen in het gebied acties met elkaar kunnen
coördineren en op die manier hun gezamenlijke acties kunnen coördineren om lock-in en suboptimale investeringen te voorkomen.
Het in staat stellen van stadsmakers – van beleidsmakers en planners tot utiliteiten – om goed
geïnformeerde beslissingen te maken.

en het stimuleren van verdere voortgang richting ambities en doelstellingen op verschillende
schaalniveau’s.
Een unieke set indicatoren voor de circulaire stad
Een centraal element van het dashboard wordt gevormd door een unieke set circulariteitsindicatoren, voor
het meten en monitoren van de voortgang op elk van de thema’s die worden opgenomen in het Circular
Cities Dashboard. Op elk van deze kernthema’s rond de circulaire prestaties van de stad meet een aantal
indicatoren de circulariteit op het gebied van bijvoorbeeld het niveau van hergebruik, het benutte
recycling potentieel, de kwaliteit en waarde van hergebruikte stromen en een aantal niet materiaalgerelateerde indicatoren zoals biodiversiteit, gezondheid en welzijn. Het Circular Cities Dashboard kan
worden aangepast naar gelang de specifieke ambities van een stad of wijk. De score, of het gewicht dat
daaraan wordt toegekend, zullen net zoals de vergelijking met andere wijken en wellicht steden deel gaan
uitmaken van het dashboard.
Modulariteit
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Het dashboard zal worden ontwikkeld op zo’n manier dat verschillende modules kunnen worden
toegevoegd of juist verwijderd. We stellen ons voor dat de verzamelde data en indicatoren verschillende
toepassingen en een verschillend niveau van detail zullen hebben, afhankelijk van de interesses van de te
informeren doelgroep.
Integratie
Daarnaast willen we het dashboard op zo’n manier ontwerpen dat het gemakkelijk kan worden
geïntegreerd in bestaande platforms. Hierbij denken we aan:
●
●

●

De integratie met slimme software op gebouwniveau, zoals slimme energie meters
De integratie met andere software – bijvoorbeeld software voor het selecteren van verschillende
duurzame en schone technologieën, waarbij de huiseigenaar advies en inzicht krijgt over
mogelijke upgrades aangaande huishoudelijke apparatuur of het lokaal opwekken van duurzame
energie.
Integratie met b.v. de TRANSFORM energieplanningstool, ontwikkeld door Accenture en partners
in het Europese TRANSFORM project.

We proberen daarnaast om de ontwikkeling van circulariteits indicatoren en het dashboard aan te sluiten
op internationale standaarden zoals de WCCD ISO 37120 standaard van de International Standards
Organization (ISO).
Flexibiliteit
Onze ambitie is om de beste en meest flexibele manieren te vinden voor het verzamelen van data. Zo slim
en slank mogelijk. Waar mogelijk proberen we de opkomende infrastructuren rondom IT, decentrale
collectie van big data (bijvoorbeeld via smartphones), en open data verzameld door anderen, te benutten.
Open source
Daarnaast is ons doel om ervoor te zorgen dat het dashboard en de data zoveel als mogelijk vrij en publiek
toegankelijk zullen zijn, zodat de ontwikkeling van verdere apps en modules door andere partijen mogelijk
wordt en zelfs wordt gestimuleerd.
Data collectie
Welke data nodig is, zal onder meer afhangen van de specifieke toepassing van het dashboard en de te
berekenen indicatoren. Voor een groot deel van de indicatoren geld dat de data die op dit moment in
verschillende databases beschikbaar zijn (denk aan maps.amsterdam.nl) op het gebied van energiegebruik,
de potentie voor het opwekken van hernieuwbare energie, luchtkwaliteit, enzovoort, zal worden gebruikt.
Voor de collectie van data achter een aantal andere indicatoren zal echter een nieuwe methodiek, en een
nieuwe investering in hardware vereist zijn. Waar dit niet mogelijk is, of vanuit kostenoogpunt niet
wenselijk, zullen een aantal betrouwbare proxies moeten worden ontwikkeld op basis van representatieve
steekproeven, of de extrapolatie van data.

4.4

Dashboard ontwerp
Om de werking van een Circular City Dashboard te demonstreren, hebben we ervoor gekozen om voor de
dashboards energie en materialen te onderzoeken hoe deze voor Buiksloterhame kunnen worden
geïmplementeerd. Hierbij is gekeken naar de specifieke behoefte om voor een bepaald domein een
dashboard te ontwerpen, het type informatie dat een dashboard zou moeten tonen, de data-behoefte die
hieruit voortkomt en een schets van de interface. De resultaten daarvan kunt u vinden in de onderstaande
paragrafen. We hebben ook een poging gedaan om een dashboard voor Buiksloterham te ontwikkelen die
ingaat op de leefbaarheid van de wijk, maar concludeerden dat hiervoor verder onderzoek nodig is. De
resultaten van dit onderzoek vindt u in bijlage 2.
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4.4.1

Dashboard voor energie
Wat moet er beter met betrekking tot energie om tot circulaire wijken te komen?
Buiksloterham heeft de ambitie om volledig zelfvoorzienend te worden als het gaat om energie, en de
daarvoor benodigde energie te produceren middels 100% hernieuwbare bronnen. Deze ambitie maakt het
noodzakelijk dat er een groot aantal verschillende interventies, van een reductie van de energie vraag tot
slimme infrastructuur en het opbouwen van de lokale capaciteit voor de productie van hernieuwbare
energie, worden gerealiseerd. Op dit moment worden deze maatregelen nog niet in voldoende mate
genomen. Bovendien is de coördinatie tussen de vele verschillende actoren die verantwoordelijk zijn voor
het realiseren van deze ambitie nog niet voldoende waar het gaat om bijvoorbeeld investeringen in schone
technologie en infrastructuur. Om deze coördinatie te faciliteren en de verschillende actoren in de wijk
tegelijkertijd een gezamenlijk doel te geven om naar toe te werken, is het nodig dat de verschillende
actoren in de wijk een beter beeld krijgen van de prestaties van het gebied wat betreft energie. Bovendien
is het belangrijk hen inzicht te verschaffen wat betreft de potentiele bijdrage die zijzelf en andere actoren
kunnen leveren aan het verder verbeteren van deze prestaties. Op dit moment is er echter geen overzicht,
laat staan een set van indicatoren die de bewoners, stuurgroep, of nutsbedrijven in het gebied kan
informeren over de mate waarin de duurzaamheidsambities op het gebied van energie worden
gerealiseerd.
Welke informatie ontbreekt nog bij betrokkenen om over te kunnen gaan tot deze verbetering?
Allereerst is het noodzakelijk om een gedetailleerder beeld te krijgen over de mate waarin de ambities met
betrekking tot energie gerealiseerd worden in Buiksloterham. Hierbij gaat het om zaken als: het
percentage van de geleverde energie die afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, hoeveel van het lokale
potentieel voor het duurzaam opwekken van energie benut wordt, de emissie van CO2 en andere
broeikasgassen, en de efficiëntie waarmee de capaciteit van het elektriciteitsnet benut wordt.
Daarnaast is het van belang ook realistische projecties te kunnen maken wat betreft toekomstige
energievrag en opwekpotentieel. Hiermee kunnen bijvoorbeeld net beheerders al in een vroeg stadium de
capaciteit en het ontwerp van elektriciteit aan kunnen passen mochten dat dit nodig is door trends in
decentrale energieproductie.
Tot slot is het belangrijk dat deze informatie vertaald wordt naar een perspectief voor het ondernemen
van actie, en dat er concrete interventies worden voorgesteld voor het verbeteren van de prestaties van
de wijk. Deze interventies zouden idealiter zo geautomatiseerd mogelijk worden gegenereerd op basis van
de energievraag, het energiepotentieel en basiskenmerken van de locatie. Hierbij kan het gaan om
interventies op gebouwniveau (bijvoorbeeld een reductie van de vraag of juist energieopwekkingsmogelijkheden) maar ook op het gebied van het slim managen van het net als geheel (het installeren van
slimme meters) vanuit bewoners en de netbeheerder samen. De kosten en baten van deze interventies, en
de impact die ze hebben met betrekking tot de ambities voor de wijk als geheel dienen inzichtelijk te
worden gemaakt. Hierbij is het ook belangrijk het perspectief voor, en de impact van,
samenwerkingsverbanden zoals energie coöperaties duidelijk onder het voetlicht te brengen.
Hoe zou deze informatie kunnen worden verzameld?
Een circulaire energiehuishouding draait niet alleen om de bron waaruit deze energie wordt opgewekt (of
ze hernieuwbaar is of juist niet) maar ook om een zo groot mogelijke reductie van de energievraag, een zo
groot mogelijke benutting van energy en warmte via cascadering en het benutten van synergiën tussen
verschillende gebruikers en aanbieders, en het zo slim mogelijk monitoren en managen van het system. Dit
alles betekent dat het bij energie in een circulaire wijk draait om data als:
●

Energiegebruik in MJ (per uur), gespecificeerd naar energiebron en per gebruikssoort
(verwarming/warm tap water, koeling, elektriciteit). Idealiter wordt deze informatie per
huishouden verzameld, door individuele monitoring (geanonimiseerd/geaggregeerd per niveau
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●

●
●
●

●
●

Het gerealiseerde potentieel voor het opwekken van hernieuwbare energie, in relatie tot het
totaal potentieel voor de wijk. Waar mogelijk wordt dit gespecificeerd per type bron
(zon/wind/geothermie/WKO). Deze informatie kan o.a. van maps.amsterdam.nl worden
gewonnen.
De gerealiseerde vermindering van de vraag naar energie
Het gerealiseerde potentieel (nut) wat de cascadering van energie en warmte aangaat
Bestaande en geplande interventies als het gaat om vraagreductie en energieopwekking, b.v.
● Bestaande zonnepanelensystemen in de stad – zoals aangegeven via het (vrijwillige)
http://www.zonopdekaart.amsterdam.nl/.
● De gemeente verzameld momenteel tevens data van CPO initiatieven om hun circulaire
ambities in kaart te brengen en vast te leggen, middels de Keuzekaart Circulair Bouwen
Energieverliezen (bijvoorbeeld door transport over het elektriciteitsnet)
Idealiter zijn ook voorspellingen beschikbaar op basis van de real-time data.

Fig. 9: schets van een dashboard voor energie waar het energiegerbruik in Buiksloterham te zien is, de
energievraag per jaar en de relatie met het energieprofiel van Buiksloterham ten opzichte van de ambities
van de Gemeente Amsterdam in haar agenda duurzaamheid.
Wat is de toegevoegde waarde van een dashboard om deze informatie te delen met de betrokkenen?
De energie dashboard geeft idealiter inzicht aan verschillende groepen stakeholders. Verschillende
indicatoren en data niveaus zijn relevant voor verschillende stakeholders. In het algemeen biedt een
energiedashboard de volgende voordelen:
● Transparantie over huidige prestaties op gebied van energie en in relatie tot doelstellingen van de
gemeente. Zo heeft de Gemeente Amsterdam momenteel verschillende doelstellingen op het
gebied van energie, zoals het reduceren van de energievraag met 20% in 2020 ten opzichte van
het 2013 niveau, en het realiseren van 20% meer duurzame energie in 2020 ten opzichte van het
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●
●
●

4.4.2

2013 niveau. Dit soort huidige doelstellingen zouden met de verzamelde data gescoord op de
prestatie indicatoren nauwkeurig in de gaten gehouden worden. Tevens kan de bijdrage van
bijvoorbeeld een wijk als Buiksloterham aan deze doelen in kaart worden gebracht.
Het mogelijk maken van het vergelijken of ‘benchmarken’ van energie prestaties (b.v. tussen
huishoudens, wijken of steden)
Het verlagen van de energievraag door het toevoegen van slim energie management software
Het inzicht bieden in het handelingsperspectief voor hoe de huidige prestaties kunnen worden
bijgestuurd en hoe het lokale potentieel kan worden gerealiseerd. Idealiter wordt hiervoor ook
aangegeven wat daarvan de kosten en baten zouden zijn.

Dashboard voor materialen
Afval, of beter gezegd het gebruik van materialen, is een direct resultaat van de economische activiteiten
die een stad levend(ig) houden. De consumptie van materialen is bovendien één van de voornaamste
factoren in de ecologische footprint van steden, onder andere door het benodigde landgebruik,
waterconsumptie en CO2-uitstoot door het verbruik van energie in productieprocessen. In een circulaire
economie is daarom de consumptie van ruwe grondstoffen geminimaliseerd, de levensduur van producten
en materialen zo lang mogelijk door slim ontwerp en onderhoud en worden alle materialen aan het einde
van de levensduur van het product teruggewonnen en zo hoogwaardig mogelijk opnieuw in de economie
gebracht. In een volledig circulaire stad bestaat geen afval meer. Het volume afval dat een stad produceert
(t.o.v. de input van materialen van dezelfde stad) kan dus worden gezien als een indicator voor de
efficientie van het grondstofverbruik en daarmee als 1 van de indicatoren voor de circulaire economie.
Vanuit deze filosofie hebben we een conceptueel dashboard ontwikkeld die op basis van bestaande data
de afvalproductie monitort en daarmee een indicatie geeft van de voortgang naar een circulaire economie,
met als doelgroep de actoren die zijn betrokken bij het afvalbeheer in de stad.
Wat moet er beter met betrekking tot afval om tot circulaire steden te komen?
In Nederland worden momenteel materialen aan het einde van de levensduur van producten voor het
overgrote deel centraal ingezameld als afval. In Amsterdam wordt rond de 20% van het huishoudelijk afval
gescheiden ingezameld, waarna de materialen een nieuwe toepassing krijgen. In andere Nederlandse
gemeentes ligt dit percentage vaak hoger, tot ongeveer 55%. Het restafval wordt verbrandt in de
verbrandingsinstallatie van het Afval Energie Bedrijf (AEB), waarmee er energie wordt opgewekt. De
afvalstoffen van de verbranding worden voor het overgrote deel hergebruikt, bijvoorbeeld in de fundering
van wegen.
Zowel de verbranding van restafval als een deel van de recycling van gescheiden afvalfracties betreffen
veelal laagwaardige toepassingen waarbij een relatief groot deel van de waarde verloren gaat t.o.v. de
waarde die het matieraal of het product ooit had. Een kilogram polypropyleen met een homogene
samenstelling is meer waard dan een kilo gescheiden ingezamelde maar gemengde kunststoffen of een
kilo brandstof voor een afvalverbrandingsinstallatie. Nog meer waarde blijft behouden door het
onderhouden en hergebruiken van producten en productonderdelen voordat het afval wordt, bijvoorbeeld
door het hergebruik van leer uit meubels. Om Amsterdam meer circulair te maken, moet het afval zoveel
mogelijk gescheiden ingezameld worden, gescheiden afvalfracties zoveel mogelijk verwerkt worden tot de
originele grondstoffen i.p.v. verbrand en huishoudens en bedrijven worden gestimuleerd om aandacht te
besteden aan hergebruik en onderhoud.
Wat is de toegevoegde waarde van een materialendashboard om informatie te delen met betrokkenen?
De beweging naar een circulaire economie in Amsterdam is al bezig. De afvalproductie in de stad daalt, het
scheidingspercentage stijgt en er wordt continu gezocht naar verbeterde recycle-methoden. Daarnaast zijn
er allerlei kleinschalige initiatieven en grootschalige trends bij betrokken partijen en buurtbewoners, zoals
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het vergisten van bio-fracties in grote en kleine vergisters, digitalisering van kranten, hergebruik van
bouwmaterialen, een pilot voor multi-stroom inzameling en wormenhotels. De duurzaamheidsagenda van
de gemeente heeft een stevige ambitie voor circulariteit van grondstoffen en erkent dat deze initiatieven
noodzakelijk zijn om die ambitie te halen. Maar wat leveren deze initiatieven echt op? Hoeveel mensen
doen er mee, om hoeveel afval en grondstoffen gaat het, en wat is de waarde van de grondstoffen die
hieruit voortkomen? Hoe definieer je überhaupt waarde: gaat dat over verwerkingskosten, marktprijs,
CO2-emmissies, landgebruik? En vergelijk je deze kosten met nieuw gewonnen materialen, of slechts met
de waarde die het afval had voor opwerking?

Fig. 10: schets van een dashboard voor materialen, waarin te zien is wat de afvalproductie per wijk,
afvalfractie en type woning is.
Daarnaast weten bewoners vaak niet wat er met hun afval gebeurt en wat er voor alternatieven mogelijk
zijn. Dit blijkt uit een consultatie van bewoners tijdens twee bewonersavonden in 2015 in Amsterdam
Centrum, maar ook uit herhaaldelijke vragen van bewoners in de koploperswijk Buiksloterham tijdens
bijeenkomsten rond de “Afvaltafel”. Deze bewoners zijn vaak de koplopers die kleinschalige initiatieven
mogelijk maken, waarna meer mensen het voorbeeld volgen. Uit onderzoek blijkt dat een belangrijke
factor in het verminderen van afvalproductie het veranderen van het gedrag van mensen is, en dit begint
bij het informeren van bewoners over de mogelijkheden en het stimuleren van bottom-up initiatieven.
Kortom, voor het verbeteren van de circulaire economie vanuit afvalbeheer (incl. de bewoners, de
gemeente, inzamelaars en verwerkers) is behoefte aan:
-

Inzicht in de waarde van grondstoffen en afval, inclusief de locatie en volumes waarin waardevolle
afvalfracties beschikbaar worden
Informatie over de potentie en voortgang van initiatieven en trends die grondstofgebruik en
afvalproductie beïnvloeden
Informatie voor bewoners over de manieren om afvalproductie te verlagen, afval te scheiden en
aan te sluiten bij lokale initiatieven
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Welke informatie ontbreekt nog bij betrokkenen om over te kunnen gaan tot deze verbetering?
Om de (potentiele) bijdrage van initiatieven en trends op de circulariteit van de stad met betrekking tot
materialen te kunnen schatten, mist momenteel nog data. De data die al wel beschikbaar is met betrekking
tot afval, zijn de locaties van afvalpunten en afvalcontainers, meldingen van overlast door (zwerf)afval en
de jaarlijkse afvalvolumes die worden verwerkt. Deze informatie is echter onvoldoende om uitspraken te
kunnen doen over de circulariteit van de grondstofstromen en het effect van maatregelen. Kort gezegd is
er informatie nodig over
a) het volume, locatie en het type afval dat wordt geproduceerd (minstens per kwartaal),
b) welke bestandsdelen van dit afval het meest waardevol zijn en
c) hoe groot het effect is (en zou kunnen zijn) van maatregelen die het grondstofverbruik
beïnvloeden.
Hoe zou deze informatie kunnen worden verzameld?
In tegenstelling tot gas en elektriciteit, waar meters per huishouden het verbruik bijhouden, is er voor het
verbruik van grondstoffen geen meetsysteem in de huizen van Amsterdammers. Bij de inzameling van afval
uit de afvalcontainers wordt wel gemeten hoeveel afval er wordt opgehaald, maar deze data is (nog) niet
openbaar. Ook zijn er verder weinig metingen met betrekking tot de precieze samenstelling van het afval.
Omdat er wel veel bekend is over de samenstelling van wijken en de stedelijk economie, stellen wij
daarom voor om gebruik te maken van wijk- en huishoud-profielen, waarin per wijk en type huishouden
een schatting wordt gemaakt van het grondstofverbruik: de zogenaamde Afval Productie Profielen (APPs).
Deze moeten gebruikers in staat stellen om beter inzicht te krijgen in de afvalproductie op het niveau van
huishoudens en wijken, waarbij de verschillende afvalfracties tot in detail kunnen worden bekeken.
Deze APPs kunnen worden opgesteld door gegevens te combineren over het type huishoudens in de wijk
(hoog- en laagbouw, inkomen, grootte, etc.), de economie van de stad (verkochte producten) en het afval
dat is opgehaald bij afvalcontainers en afvalpunten in de buurt. De profielen kunnen periodiek worden
bijgesteld, bijvoorbeeld maandelijks, om veranderingen in de afvalproductie te kunnen meten. Om de
waarde van (bestanddelen van) het afval te kunnen meten, is allereerst een goede definitie, met
bijbehorende indicatoren, van deze waarde nodig. Wij stellen voor om hierbij te letten op drie aspecten:
de financiële kosten voor de samenleving (verwerkingskosten, die zich vaak laten benaderen door de
massa van afvalstromen), de economische toegevoegde waarde (bijv. de banen die in de circulaire
economie worden gecreeerd) en de effecten op het milieu (bijv. CO2-emissies). Hiervoor zijn gegevens
nodig over de kosten die de afvalinzameling en –verwerking met zich meebrengen en moet op basis van de
lokale economie een schatting worden gemaakt van de verkoopprijs en CO2-emmissies van producten die
door huishoudens worden ingekocht. In combinatie met de APPs zou het vervolgens mogelijk moeten zijn
om deze gegevens te koppelen aan de afvalproductie van huishoudens.

Circular Solutions
Part 1. Ambitions, Governance , Monitoring

January 2016

27

Fig. 11: schets van een dashboard voor materialen, waarmee het effect van oplossingen voor een meer
circulaire economie, toegepast op een bepaald bewonersprofiel, kunnen worden geschat op de volumes van
verschillende afvalfracties en verschillende beleidsindicatoren.
Tenslotte, maar misschien wel het belangrijkste: het schatten van het effect van veranderingen in de
grondstofconsumptie, bijvoorbeeld door lokale initiatieven of veranderd afvalbeleid. Hier bieden de APPs
wederom uitkomst. Doordat nu zowel het type afval, de locatie en de waarde van afval(fracties) bekend
zijn, kan relatief simpel een schatting worden gemaakt van de potentie van een maatregel, zoals het
installeren van een biovergister in de buurt. Andersom maken periodieke bijstellingen van de APPs het
mogelijk om te kijken of het gewenste effect ook daadwerkelijk optreedt en inwoners hun gedrag hebben
aangepast, of niet.
Kort samengevat, zijn er verschillende datasets nodig om te komen tot een goed inzicht van de circulariteit
van de grondstofstromen in Amsterdam. Er zijn echter geen nieuwe metingen nodig: vrijwel alle benodigde
data is al bij specifieke partijen aanwezig maar wordt soms (nog) niet gedeeld. Ook zijn er nog een aantal
bewerkingen van de data nodig, waarbij gegevens worden gecombineerd. De volgende datasets moeten
hiervoor worden verzameld:
-

het gewicht en het type afval dat wordt ingezameld per afvalpunt en afvalcontainer
gegevens over het aantal en type huishouden per wijk
gegevens over de verkoop van producten aan huishoudens in de stad, inclusief gemiddelde prijs
en geassocieerde CO2-emmissies
verwerkingskosten van verschillende typen afval
een overzicht van initiatieven en trends in de stad die het grondstoffenverbruik veranderen, met
gegevens over het afval (of materialen) en het aantal huishoudens dat zij beïnvloeden.
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Bijlage 1: De ‘Governance reisgids’
De reisgids: een overzicht
De onderstaande figuur geeft een overzicht van wat we hier een reisgids noemen.

Kansen & barrieres identificeren: rond
waarden, normen, aanpak, resultaat.

Coordinatie
mechanismen: direct
toezicht,
standardisering
werkprocessen, kennis,
resultaat; informeel
afstemmen

Sturing: hierarchie
(instruks); netwerk
(dialoog); transactie
(contract);
zelfsturend
(autonomie)

Taakafhankelijke keuzes:
omvang, complexiteit &
acceptatie

Bouwen aan sociaal kapitaal: vertrouwen en
toegang tot kennis, netwerken,
besluitvorming

Fig. 12: Reisgids naar circulariteit
Een gebiedsproces is vaak complex, dynamisch en daardoor ook soms ongrijpbaar. In bovenstaand figuur
worden 5 onderdelen van het gebiedsproces benoemd:
1.
2.
3.
4.
5.

Taakafhankelijke keuzes, deze vormen het centrum van de figuur
Kansen en barrières identificeren, deze volgen uit de taakafhankelijke keuzes
Sturingsstrategieën bepalen, dit is de volgende stap in het gebiedsproces
Coördinatie mechanismen inzetten, dit vormt in feite de kern van het gebiedsproces
Sociaal kapitaal bouwen, dit is een essentiële randvoorwaarde voor het welslagen van het
gebiedsproces

Centraal staan de taakafhankelijke keuzes. Om grip te houden op het proces zijn vier clusters van opgaven,
waarvoor maatwerk en flexibiliteit nodig is, van belang (buitenste cirkel). Zij grijpen niet alleen in op de
taakafhankelijke keuzes, maar ook op elkaar. De essentie van een goedlopend gebiedsproces is dat de
activiteiten van elk cluster telkens gerelateerd worden aan de taakafhankelijke keuzes die gemaakt zijn.
Hieronder gaan we nader op de verschillende onderdelen van het gebiedsproces in.

Taakafhankelijke keuzes
Voor de keuzes die gemaakt worden in het kader van een gebiedsproces is maatwerk nodig. Die keuzes zijn
met andere woorden taakafhankelijk. Het gaat hierbij met name om een inschatting van de omvang en
complexiteit van de taak zelf. Maar ook om een inschatting van de acceptatie van die taak door de
betrokken stakeholders en hun acceptatie van de aanpak (of de te verwachte aanpak). Het gaat er ook
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om of de taak past in de strategie van het gebiedsproces. De taken kunnen te maken hebben met
uiteenlopende zaken als:






onderhandelen & compromissen sluiten
agenda & prioriteiten stellen
samenwerking & dialoog
afwegen & besluiten
overzicht houden & voortgang bewaken.

Het is van belang om al deze taken in het gebiedsproces goed vorm te geven, zeker wanneer een
gemeente regisseur is van het gebiedsproces.

Kansen en barrières identificeren
Het identificeren van kansen en barrières in een gebiedsproces is een doorlopend proces, maar verdient
ook expliciete aandacht van de betrokken stakeholders, want het raakt vrijwel ‘alles’ in het proces, zoals de
achterliggende waarden en probleemopvattingen van de betrokken partijen, de doelen en de strategie, de
organisatie en de spelregels. De ‘spelregels’ zijn de formele en informele geldende afspraken over hoe men
met elkaar omgaat, ofwel de institutionele kansen en barrières rond kaders, regelgeving, procedures en
verdeling van rechten en plichten. Er zijn ook communicatieve kansen en barrières, zoals
interpretatieverschillen (Termeer, 1998). Barrières kunnen leiden tot impasses. Fixaties, weinig reflectie en
gebrek aan commitment kunnen verlammend werken doordat blokkades op procedures ontstaan, of
doordat afspraken worden tegengewerkt of doordat men gaat afhaken.

Sturing
Sturingsstrategieën verdienen expliciet aandacht, mede om zicht te krijgen op de meer specifieke context
van de (taakafhankelijke) keuzes die gemaakt worden. Vaak gaat het om mengvormen van sturing, om
combinaties en om het veranderingstraject. We lichten hier vier sturingsstrategieën toe: hiërarchische
sturing, netwerksturing, transactiesturing en zelfsturing.
 Bij hiërarchische sturing gaat het om een verplichte volgorde van specifieke taken. Er is het besef
dat een taak op een bepaalde manier uitgevoerd dient te worden. Denk aan (gedelegeerde)
instructies of volmachten. Dit kan effectief zijn als de achterliggende probleemopvatting niet
omstreden is en het gevoel aanwezig is dat de ‘taak gewoon gedaan moet worden’. Daarvoor
dient de actor wel voldoende onafhankelijk en geschikt te zijn voor de interventie, in de vorm van
bevoegdheid, acceptatie, kennis en geld. De legitimiteit van deze vorm van sturing hangt wel sterk
samen met de beschikbare middelen en de slagvaardigheid van de gebiedsactoren.
 netwerksturing is een proces van dialoog in interactie met anderen gericht op consensus. De
dialoog brengt dan in principe meer inzicht in alternatieven en de gevolgen. Dit is effectief in
situaties waarin de verbondenheid in het netwerk hoog is; dus dat de bereidheid om er samen uit
te komen aanwezig is (zoals een gedeeld gevoel van urgentie). Bevorderend is ook het gevoel
afhankelijk te zijn van elkaar, bijvoorbeeld doordat bevoegdheden, kennis en geld verspreid zijn.
Dit zijn echter geen statische factoren, dus de dialoog kan bijvoorbeeld gericht worden op het
versterken van het gevoel van urgentie bij de betrokken stakeholders. Zonder deze bereidheid
heeft netwerksturing weinig zin. Een netwerkproces is ook kwetsbaar als de betrokkenen
onvoldoende tijd, mankracht en kennis ter beschikking stellen voor een vaak intensief proces.
 transactiesturing gaat om sturing via een contract tussen betrokkenen onder bepaalde
4
voorwaarden. In dit contract vinden de betrokkenen hun eigen belang terug. Het is vooral
effectief wanneer enige mate van verbondenheid tussen de betrokken actoren aanwezig is. Men
4

http://transactieland.nl/begrippen/
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is dan voorbij de fase waarin de achterliggende waarden ter discussie staan (zoals
belangenconflicten), tenzij men zich iets onderwerpt vanwege financiële prikkels. Er dient ook een
soort arena te zijn waarin de voorwaarden voor een contract besproken wordt. Transactiesturing
is een kwetsbaar proces als de onderhandelingsvaardigheid laag is of als de
onderhandelingsruimte ontbreekt.
 zelfsturing gaat om de autonomie van betrokken actoren. Anderen houden zich op afstand. Men
stuurt zichzelf en dat gebeurt zonder bijzondere (negatieve) gevolgen voor anderen. Een
gebiedsorganisatie of overheid kan wel zelfsturingsprocessen stimuleren met subsidies of het
aanpassen van regelgeving. Zelfsturing is wezenlijk anders dan netwerksturing, maar kan
voortvloeien uit de dialoog in netwerkverband. Meestal gaat het om mensen die zelf iets willen.
Binnen een gebiedsproces gaat het om de match tussen de zelfsturing en het gebiedsproces. Is er
bijvoorbeeld een verbondenheid met het grotere gebiedsproces en bereidheid om er samen uit te
komen bij problemen?
Vaak gaat het dus in gebiedsprocessen om mengvormen van deze sturingsstrategieën. Belangrijk is om
goed te weten wie stuurt en op welke wizje. Op die manier kan een gebiedsproces beter begrepen
worden, waarmee de kans op een succesvol verloop toeneemt.

Coördinatie mechanismen inzetten
Coördinatie in en van een gebiedsproces is de afstemming van taken tussen de betrokken stakeholders.
Voor meer inzicht in dit onderwerp verwijzen we naar de zes basis coördinatiemechanismen die Mintzberg
(1983) onderscheidt, variërend van direct toezicht tot informeel afstemmen, met daartussen verschillende
vormen van standaardisering:
 Informele afspraken: door met elkaar te overleggen komen mensen tot afspraken. Dit vraagt wel
een zekere gelijkwaardigheid en wederzijds respect;
 Standaardisering van werkprocessen: betekent dat het gewenste gedrag is vastgelegd in regels
(procedures en protocollen);
 Standaardisering van kennis: gedrag/vaardigheden is/zijn gesocialiseerd via opleiding, training en
gezamenlijke leerprocessen. Mensen weten en denken hetzelfde over hoe taken uitgevoerd
moeten worden, en dat werkt afstemmend;
 Standaardisering van resultaten: de focus ligt op tastbare eisen t.a.v. output, zoals omzet, winst,
een plan of andere eisen voor wat het proces moet opleveren;
 Standaardisering van normen: een gedragscode die bepalend is voor wat men beschouwd als
acceptabel binnen de groep.
 Direct toezicht: betreft opdrachten vanuit een leiding naar een uitvoerder. Dit vindt veelal plaats
via direct contact en aansturing op het werk.
Het mag duidelijk zijn dat ook hier sprake is van mengvormen en grijze gebieden. Informeel overleg kan
bijvoorbeeld trekjes hebben van direct toezicht als de gelijkwaardigheid ontbreekt. En zowel het directe
toezicht als de informele afstemming kunnen vooral leunen op een standaardisering van bijvoorbeeld
kennis of inzicht die zich ook manifesteert in de tijd. Die tijd kan zich ook vertalen in gezamenlijke
werkprocessen.

Bouwen aan sociaal kapitaal
Sociaal kapitaal is een begrip die verwijst naar de relaties tussen mensen, sociale netwerken en de manier
waarop men met elkaar omgaat (Putnam, 1993). Veel sociaal kapitaal betekent dat er veel wederzijds
vertrouwen is, en dat mensen met veel engagement samen optrekken. Angst en onzekerheid trekken het
sociaal kapitaal naar beneden. Duidelijkheid en vertrouwen bevorderen het sociaal kapitaal. Sociaal
kapitaal omvat dus vertrouwen, maar ook positionele voordelen, inclusief het vormen en ondersteunen
van netwerken, want dat versterkt het gezamenlijke engagement van de betrokken stakeholders. Sociaal
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kapitaal omvat daarom ook de toegang tot de besluitvorming in gebiedsprocessen, maar zeker ook de
toegang tot hulpmiddelen als kennis, netwerken, competenties. Legitimiteit, geloofwaardigheid en
reputaties spelen belangrijke rollen. Essentieel is het bouwen van vertrouwen en capaciteit. Vertrouwen
kent verschillende vormen (Nooteboom, 2002):







materieel vertrouwen (middelen, input);
competentievertrouwen (kundigheid, vaardigheid, kennis, taal, etc.);
intentioneel vertrouwen (doelen, inzet, welwillendheid);
conditioneel vertrouwen (externe condities);
exemplarisch vertrouwen (rolmodellen, voorbeelden, prototypes);
informationeel vertrouwen (betrouwbaarheid informatie, oprechtheid).

Capaciteit is ook een begrip dat we hier in drie vormen kunnen beschouwen




5

:

kennisbasis: het vermogen om kennis en inzicht te benutten;
relatiemiddelen: het vermogen om verbanden tussen mensen te bouwen
mobiliseringcapaciteit: het vermogen om mensen te engageren.

Conclusie uit het voorgaande is dat sociaal kapitaal een essentieel onderdeel is van een goedlopend en
goed functionerend gebiedsproces.

De ‘Governance reisgids’ beschouwd op basis van het voorgaande
We gebruiken hier bewust het woord ‘reisgids’, en de bedoeling daarachter is om te benadrukken dat het
voor betrokkenen in een gebiedsproces een reis is, met keuzes, onzekerheden, twijfels en een vaak grillig
verloop. De onderdelen die we hier presenteren kunnen daarbij allemaal een rol spelen; soms vormen ze
voor de hand liggende opties en soms zullen ze ontstaan uit een gezamenlijk dialoog of uit enthousiaste
overtuigingen van mensen. Ze kunnen ook een uitkomst zijn van onderhandelingen of wellicht ook strijd,
of wetgeving.
De geschetste onderdelen van het gebiedsproces hangen wel samen. Zo treedt vertrouwen op binnen
bepaalde tolerantiegrenzen. Deze grenzen wisselen van mens tot mens, en een gebiedsproces kan gezien
worden als een verkenning van die grenzen via gemeenschappelijke ervaringen. Vertrouwen kan
gebaseerd zijn op zowel personen als de processen. Het bouwen aan (gemeenschappelijke ) kennis is
hierbij meer dan ‘nuttig’, het is een onderdeel van het ontwikkelen van een gezamenlijk
referentieraamwerk over hoe de betrokkenen kansen en barrières beschouwen, en hierin zit ook een
zekere standaardisering van de kennis, maar ook van normen en werkprocessen.
Heel veel overleg in netwerkverband en steeds terugkerende vragen kan echter ook een gevoel van
besluiteloosheid achterlaten, waardoor de mobilisering van mensen schade oploopt. De mensen moeten
een gevoel ontwikkelen van een noodzaak tot samenwerking, dat vertrouwen is een noodzaak
(Nooteboom (2002:77). Inertie voedt niet dit gevoel. In de huidige praktijk is het van belang de
bewustwording over het belang van deze zaken goed te laten ontwikkelen. Soms kunnen opgelegde
instructies goed werken om voortgang te maken, terwijl er voor andere taken noodzakelijk is om via
netwerken of zelfsturing te opereren. Het proces heeft doorlopend rolmodellen nodig en de regie op het
proces is cruciaal.

5

Healey, de Magalhaes, Madanipour en Pendlebury (in Hajer en Wagenaar, 2003:60-87)
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Bijlage 2: Dashboard voor leefbaarheid
Bij experts die nadenken over en werken aan het ontwikkelen van de steden van de toekomst bestaat de
overtuiging dat het ontwikkelen van circulariteit in de stad ook een bijdrage kan leveren aan de
leefbaarheid van de stad, bijvoorbeeld door het vergroten van de sociale cohesie in de wijk. Voor de
ontwikkeling van circulaire wijken is het daarom van belang om naast een aantal dashboards van
technische aard, bedoeld om aspecten als water, afval en energie te monitoren, ook een dashboard te
ontwikkelen waarmee de relatie tussen circulariteit en leefbaarheid kan worden gemonitored.
Wat moet er beter met betrekking tot leefbaarheid om tot circulaire wijken te komen?
De relatie tussen leefbaarheid en circulariteit is zeer complex. Er zijn veel indicatoren die iets zeggen over
de leefbaarheid van een wijk. Die hangen onderling samen en een deel ervan heeft (vermoedelijk) ook een
verband met verschillende aspecten van circulariteit in de wijk. Het causale verband tussen al deze
indicatoren en aspecten is vrijwel nooit simpel 1 op 1, er spelen nagenoeg altijd meerdere aspecten
tegelijkertijd op elkaar in. Bovendien is de richting van de causale verbanden lang niet altijd duidelijk :
ontstaat er meer sociaal contact doordat bewoners samenkomen in repaircafés in de wijk, of
samenwerken bij het opwekken van zonne-energie in een cooperatief? Of is het sociaal kapitaal dat
aanwezig is in de wijk juist de reden dat dergelijke initiatieven zich ontplooien? Deze complexiteit maakt
een dashboard dat inzicht moet geven in de relatie tussen circulariteit en leefbaarheid van wijken en
steden tot het meest innovatieve en daardoor onzekere dashboard. In figuur 13 is een poging gedaan om
het mogelijke functioneren van een leefbaarheidsdashboard te schetsen.
Wel is zeker dat draagvlak en bewustzijn bij wijkbewoners essentieel zijn voor het implementeren van de
technische interventies die gepaard gaan met circulaire herontwikkelingen. Inzicht in de impact en het nut
van het sluiten van verschillende stofstromen in de wijk zorgt ervoor dat bewoners bereid zijn hun
gewoontes en routines te wijzigen en nieuwe technologie, inzamelingssystemen en voorzieningen op de
juiste wijze te gebruiken. Daarvoor is bewustwording, informatie-uitwisseling, en inspiratie nodig.

Figuur 13: Schematische weergave van de relatie tussen circulariteit en leefbaarheid (zie voor toelichting op
de Circulariteits-Leefbaarheids Index de tekst)
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Welke informatie mist nog bij betrokkenen om over te kunnen gaan tot deze verbetering?
Over leefbaarheid in Amsterdam is een enorme hoeveelheid data en informatie beschikbaar. Hierover is
veel te vinden in rapporten als de Gebiedsanalyses (zowel voor de hele stad als voor de stadsdelen), de
Staat van de Stad, de Veiligheidsmonitor, de Spanningenindex, en de Leefbaarheidsindex. De leefbaarheid
van de stad wordt daar in al haar facetten beschreven en waar mogelijk gekwantificeerd. Er wordt onder
meer data verzameld over de volgende aspecten van leefbaarheid :








Bevolkingsopbouw (bijv. % 0-17 jarigen, % eenoudergezinnen, % niet westerse inwoners)
Wonen & Openbare ruimte (% koopwoningen, rapportcijfer schone straten & stoepen)
Bedrijvigheid (aantal winkels per 1000 inw.)
Gezondheid (bijv. Ervaren gezondheid, % rokers, % obesitas)
Zelfredzaamheid (% 18+ in schuldhulpverl., % minimahuishoudens, werkloosheid)
Jeugd & Onderwijs (% laagopgeleide schoolverlaters, % lid sportvereniging (10 jarigen))
Leefbaarheid & Veiligheid (rapportcijfer eigen buurt, spanningenindex, index inbraken)

In totaal zijn over deze 7 categorieen gegevens over ca. 100 indicatoren. Dit zijn zowel objectieve
indicatoren (zoals % 0-17 jarigen), als subjectieve indicatoren (het rapportcijfer voor de eigen buurt,
waardering van de staat van de openbare ruimte).
De belangrijkste informatie die ontbreekt, is die over de relatie tussen leefbaarheid en circulariteit. Welke
aspecten van leefbaarheid worden positief of negatief beinvloed door circulaire oplossingen in de wijk en
omgekeerd? En hoe wordt dit door bewoners ervaren? Zowel objectieve, zoals bijv. de invloed van groen
op de temperatuur in de wijk, als subjectieve indicatoren zijn hierbij van belang.
Hoe zou deze informatie kunnen worden verzameld?
In navolging van de diverse indices over veiligheid, spanningen en leefbaarheid, denken wij dat een
monitor over de wederzijdse invloed die circulariteit en leefbaarheid in de wijk op elkaar hebben
grotendeels zal zijn gebaseerd op subjectieve indicatoren. Enerzijds omdat kwantitatieve relaties zeer
moeilijk zullen zijn vast te stellen omdat vele indicatoren op elkaar van invloed zijn en die invloeden dus
vermoedelijk niet zijn te isoleren. Anderzijds omdat het realiseren van een circulaire wijk gaat over
bewustwording, inspiratie en medewerking. Daarvoor is een dashboard dat aandacht besteedt aan
perceptie en beleving vermoedelijk het meest effectief. Wel is het belangrijk om daarnaast verder te
bouwen op de objectieve data die al wordt verzameld door het bureau Onderzoek, Informatie, en
Statistiek van de gemeente Amsterdam (OIS). Omdat deze data in alle verschillende wijken en
deelgebieden in de stad (en vaak ook in andere steden) wordt verzameld, kan zij worden gebruikt om de
ontwikkelingen in Buiksloterham te vergelijken met wijken waar geen circulaire gebiedsontwikkeling
plaatsvind, maar waar de omstandigheden verder vergelijkbaar zijn. Het aantonen van causale verbanden
vereist echter diepgravender onderzoek en kan niet gedaan worden op basis van alleen objectieve
indicatoren die nu al verzameld worden.
We zien 3 stappen om tot een eerste dashboard te komen :
1. Een vergelijking van de beschikbare leefbaarheidsindicatoren voor wijken waar circulaire
initiatieven gaande zijn of zijn gerealiseerd met een vergelijkbare wijk waar dit niet gebeurt
2. Een Circulariteit-Leefbaarheidsindex vormgegeven volgens de aanpak van de Spanningenindex,
waarbij de perceptie van buurtbewoners wordt gepeild aan de hand van 6- 10 stellingen die gaan
over aspecten die van belang zijn voor de relatie Circulariteit – Leefbaarheid. Uit de uitkomsten
wordt een rapportcijfer/index berekend.
3. Een beperkt aantal diepte-interviews en buurtonderzoeken, waarbij de causaliteit tussen
circulaire interventies en ontwikkelingen, en leefbaarheid wordt blootgelegd.
Om het dashboard te vullen met leefbaarheidsinformatie en de ontwikkeling door de jaren te kunnen
monitoren, zouden stap 1 en 2 ieder jaar moeten worden uitgevoerd. Stap 3 kan naar behoefte worden
uitgevoerd op aspecten die als belangrijk naar voren komen of waar om een andere reden specifieke
interesse voor is.
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We doen hier een korte eerste aanzet tot invulling van de eerste 2 stappen:
Stap 1: Een vergelijking van een circulaire en niet-circulaire wijk
Zoals al eerder gezegd is het niet altijd mogelijk de causale verbanden tussen de gezondheid van bewoners
en de leefbaarheid van een wijk aan de ene kant, en circulaire gebiedsontwikkeling aan de andere kant
goed aan te tonen. Maar Amsterdam biedt een unieke mogelijkheid om een begin te maken met het
onderzoeken van mogelijke verbanden tussen deze twee variabelen: zeker wanneer nu, in het
beginstadium van circulaire ontwikkelingen in Buiksloterham, wordt begonnen met het verzamelen van
relevante data. Als eerste stap in een dergelijk onderzoekstraject stellen wij voor een vergelijking te maken
tussen de wijk Buiksloterham als living lab voor circulariteit, en een wijk met vergelijkbare gebiedskenmerken waar geen circulaire gebiedsontwikkeling plaatsvindt.
In principe zou data aangaande alle indicatoren die door het OIS worden gebruikt mee kunnen worden
genomen in een dergelijke vergelijking, maar wij stellen voor in ieder geval te focussen op de volgende
indicatoren voor gezondheid, en leefbaarheid:
•
•
•
•
•

Ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar (algehele perceptie)
Verwachtte ontwikkeling van de buurt (algehele perceptie)
Sociale cohesie
Zelfredzaamheid van de buurt zoals ervaren door bewoners
(On)veiligheidsbeleving in de buurt

6

De verschillen in indicatoren op het gebied van gezondheid en welzijn en leefbaarheid zouden een eerste
aanwijzing kunnen vormen voor een causale relatie tussen circulaire gebiedsontwikkeling en leefbaarheid.
Bovendien is het waarschijnlijker dat er een causaal verband is tussen deze indicatoren en circulaire
gebiedsontwikkeling dan bij andere indicatoren zoals levensverwachting, levensstijl, criminaliteit of
vervuiling het geval zou zijn. Ook bij de geselecteerde indicatoren is de relatie met circulaire
gebiedsontwikkeling niet goed vast te stellen op de basis van desk-research alleen. Een eerste statistische
analyse zou echter, zeker in samenspel met de hieronder besproken leefbaarheids-circulariteitsindex wel
een aanwijzing kunnen geven over waar causale verbanden liggen. De aard en sterkte van deze verbanden
zou vervolgens via kwalitatief onderzoek (focusgroepen, interviews met bewoners) verder kunnen worden
verkend.
Stap 2: Stellingen voor de Circulariteits-Leefbaarheidsindex
De exacte formulering van stellingen en vragen heeft invloed op de respons van de deelnemers. We kiezen
er daarom in dit stadium voor om een aantal stellingen voorlopig te formuleren. Om tot optimale
formuleringen te komen moeten experts op het gebied van stedelijke circulariteit, leefbaarheid, en
enquetes en statistiek nauw samenwerken. Dit zal moeten gebeuren als ervoor wordt gekozen om deze
benadering daadwerkelijk uit te werken. Onderwerpen waarover stellingen en vragen kunnen worden
opgenomen om de Circulariteits-Leefbaarheids Index vorm te geven zijn groen in de wijk, leefklimaat,
economische effecten van circulaire oplossingen, werkgelegenheid, sociale interactie.
Enkele voorbeeldstellingen:
 De vergroening van onze wijk wijk door het planten van bomen en de aanleg van groene
overstromingsparken heeft geleid tot een beter leefklimaat, de temperatuur in de zomer is
aangenamer en we hebben minder wateroverlast bij hevige regen.
 Als ondernemer krijg ik mijn business model makkelijker rond doordat er nu structureel
mogelijkheden zijn om elkaars afval te gebruiken als grondstof of door het te gebruiken als
energiebron. Ik bespaar daardoor op afvalkosten, en op inkoop van grondstoffen en energie.

6

Alle genoemde indicatoren worden beschreven in het rapport “De staat van de stad” van het bureau Onderzoek, Informatie en
Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam
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Dat mijn huishouden klimaatneutraal en zo duurzaam mogelijk is ingericht door technieken te
gebruiken als zonnepanelen, warmtepompen en waterbesparende douches en wc’s geeft mij een
goed gevoel. Ik ben er niet alleen trots op, het levert ook het gebruikelijk leefcomfort op dat ik
gewend was.
De duurzame en klimaatneutrale inrichting van mijn huis is economisch gunstiger vergeleken met
de traditionele inrichting.
De ontwikkeling van steeds meer circulaire oplossingen stimuleert de werkgelegenheid. Er
onstaan banen die er eerst niet waren (bijv. in het verhandelen van organisch afval tussen
verschillende soorten horeca onderling, of in de demontage van modulaire gebouwen gericht op
hergebruik van de materialen). Naast banen voor hoger opgeleiden ontstaan er ook veel banen
voor lager opgeleiden, dit verlaagt de de werkeloosheid in de stad.
Ik heb het gevoel dat in mijn wijk dankzij circulaire ontwikkelingen zoals repaircafes en collectieve
energievoorziening veel meer sociale contacten ontstaan.

Samen met de statistici moet een methode worden bepaald waarmee de index wordt uitgerekend, en ook
of dat 1 getal wordt of dat er ook wordt gecategoriseerd in een aantal deelaspecten (bijv. economische en
sociale leefbaarheid).
Wat is de toegevoegde waarde van een Leefbaarheidsdashboard om deze informatie te delen met de
betrokkenen?
Omdat het realiseren van een circulaire wijk alleen echt succesvol kan zijn met begrip en medewerking van
de bewoners is de belangrijkste toegevoegde waarde van een leefbaarheidsdashboard de rol die het speelt
bij bewustwording, informatie- en ideeenuitwisseling, en inspiratie. Dit betreft natuurlijk in de eerste
plaats de buurtbewoners, maar dit aspect is ook voor de gemeente van groot belang. Als blijkt dat er
inderdaad relaties bestaan tussen aspecten van leefbaarheid en circulaire oplossingen in wijken, dan kan
het voeren van beleid om circulariteit door te voeren ook bijdragen aan andere, meer traditionele doelen
die het stadsbestuur heeft op het gebied van ruimtelijke ordening en sociaal beleid. Om een voorbeeld te
noemen: bij de verdergaande ontwikkeling van circulair bouwen zal demontage steeds meer de plaats
innemen van slopen. Demonteren is arbeidsintensiever dan slopen, en omdat het laaggeschoold werk is
kunnen in veel steden groepen werkelozen worden geschoold in het demonteren van gebouwen. Zo
draagt circulariteit bij aan doelstellingen als lagere werkeloosheid en sociale betrokkenheid.
Om beide vormen van toegevoegde waarde te realiseren zal het dashboard twee interfaces hebben: één
voor de gemeente, en één voor buurtbewoners. Voor de gemeente bevat het dashboard naast
wijkvergelijkingen op basis van objectieve indicatoren en de circulariteits-leefbaarheidsindex ook
informatie over best practices en de causale verbanden tussen leefbaarheid en circulariteit die naar voren
zijn gekomen tijdens diepte interviews en buurtonderzoeken.
Voor buurtbewoners zullen de resultaten van deze onderzoeken op meer toegangkelijke wijze worden
gepresenteerd, in de vorm van buurtverhalen waarin succesvolle circulaire initiatieven en actieve
buurtbewoners als inspirerende voorbeelden naar voren worden gebracht. Bij het weergeven van de
objectieve, stadsbrede data zal de nadruk erop liggen Buiksloterham te vergelijken met andere wijken uit
de stad, maar de hoeveelheid informatie die hier gepresenteerd wordt zal kleiner zijn dan in het geval van
de gemeente. De meest in het oog springende resultaten uit de Circulariteits-Leefbaarheisindex zullen
samen met een beperkter aantal objectieve indicatoren worden weergegeven.
Het leefbaarheidsdashboard past bij een governance aanpak waar een bewonersgerichte, reflexieve
monitoring gekoppeld wordt aan meer klassieke elementen van monitoren. Feiten voeden hierdoor het
groepsproces en zo ontstaat een gezamenlijk beeld; alle betrokkenen krijgen een meer gedeelde
kennisbasis. Dat verhoogt het vertrouwen, waardoor de waarde van de informatie die in het
leefbaarheidsdashboard zit, toeneemt. Het sociale kapitaal groeit. Het resultaat daarvan is meer inspiratie
en energie om het leefbaarheidsdashboard te koppelen aan het identificeren van kansen en barrières en
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om deze inzichten te benutten in de verdere besluitvormingsprocessen. Dit geldt zowel tussen de actoren
in het gebied als richting de gemeente en andere actoren buiten het gebied.
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