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2. Circulariteit en financiën in de infrasector.
Stichting Circulair Bouwen, in samenwerking met
de experts van Rabobank Real Estate Finance.

13.30 uur:
14.00 uur:
14.05 uur:
14.10 uur:
14:50 uur:
15:10 uur:
15.30 uur:
15.45 uur:
15.55 uur:
16.45 uur:
16.50 uur:

Programma

Ontvangst.
Welkomstwoord.
Terugblik door Edith Dutmer van Nysingh op 1e circulaire event: Congres over juridische aspecten van circulariteit (11 april).
Presentaties Rabo Real Estate Finance. Door Anke Verhagen, Business Developer
en Geert Dirkse, sectorspecialist Bouw & Vastgoed.
Presentatie Roelofs Groep. Door Tobias Strating, projectleider Circulaire economie.
Presentatie Stichting Insert en Madaster. Door Peter Kreukniet, Programmamanager Circulair.
Pauze.
Presentatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Door Henk Ruiter, onderzoeker van het lectoraat Financial Control
van de over zijn onderzoek naar financiële dienstverlening voor grondstoffenbanken.
Interactief deel, met ruimte voor discussie en inbreng van cases.
Afronding.
Netwerk borrel tot ongeveer 17.30 uur.

Onderwerpen

• Diverse financieringsmogelijkheden van circulaire bouwwerken, zoals: Operational lease, financiering via een recht van opstal, PAAS
(Product-as-a-service), BAAS (Building-as-a-service) en SAAS (Space-as-a-service).
• De invloed van hergebruik van materialen en restwaarde op de financiering.
• Circulair uitvragen, aanbesteden en uitvoeren.
• De belangrijke rol in het financieringsproces van zakelijke dienstverlening, zoals fiscaliteit, taxatie, accountancy en (her)verzekering.
• Subsidies en keurmerken.
• Do’s en dont’s voor overheid en bedrijven die overwegen circulair te gaan bouwen.
• Kansrijke circulaire business-modellen.
• Mogelijkheden voor de overheid om bijvoorbeeld een weg of de herinrichting van een woonwijk via lease te financieren.
• Hoogwaardig hergebruik en langdurig waardebehoud mogelijk maken: Insert (marktplaats voor herbruikbare bouw-, civiele en groene
materialen) en Madaster (materialenpaspoort).
Wij roepen op, om vooraf met vragen en cases te komen. De sprekers zullen uw input zoveel mogelijk behandelen.
Doe ook mee en meld je aan! Samen kunnen we het verschil maken.

Publiciatie: 30 april 2019

Datum en tijd: 13 mei 2019, van 14.00 - 17.00 uur. Entree: gratis.
Locatie: Huis van de Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG  Arnhem
Aanmelden: info@circulairbouwen.org en meer informatie: www.circulairbouwen.org

