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Op weg naar een circulair Nederland! 

• Regeerakkoord kabinet (eind 2017) 

• Begin 2017 Investeringsagenda regionale overheden.      

Zij pakken de handschoen op; maar hoe ?

• Begin 2018 Transitieagenda’s



Handreiking Circulaire Economie 
regionale overheden

Beschikbaar als clickable PDF:

• NIET zo moet het

• WEL een handreiking ter inspiratie

• Opgesteld: Twynstra Gudde en Tauw

• In opdracht van: 



Inhoudsopgave



Wat bedoelen we met 
een ‘circulaire economie’?

• Een economie van hergebruik - niet van verbruik -, 

van waardebehoud, cirkels sluiten en een tweede leven

• Grondstoffen worden langer benut door deze 

georganiseerd in omloop te houden

• Focus op gebieden en ketens, in plaats van op 

afzonderlijke producenten en producten, en op de 

organisatie met alle betrokken spelers in de ketens





Decentrale overheden 
samen spil in transitie!

• Ons gebied mooier en beter achterlaten dan toen we 

begonnen!

• Complementaire verantwoordelijkheden en taken van

provincies, gemeenten en waterschappen in een gebied

• Samen op regionaal en lokaal niveau doorslaggevende 

uitvoeringskracht 

• Regiovisies ontwikkelen en laten landen in omgevings-

visies, agenda’s en uitvoeringsplannen voor de regionale 

economie en werkgelegenheid

• De transitie vraagt: netwerkend samenwerken
Bron: J. Cramer

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/April_2017/Circulaire_economie_vergt_lef_en_overtuiging/Inleiding_Transitie_circulaire_economie.org


Aanpak met vier pijlers



Visie op eigen rol en inzet 
voor transitie in de regio

• Provincies, gemeenten en waterschappen willen zelf actief 

worden in transitie 

• Uitvoeringskracht vergt heldere visie rol en inzet als 

bestuursorgaan

− waarom?

− eigen verantwoordelijkheden?

− welke rol ?

− hoe invulling derden?

− welke concrete doelen op welke termijn?

− hoe voldoende flexibel en adaptief?

• Visie moet doorvertaling krijgen naar uitvoering! Bron: CBS



Visie op het circulair maken 
van de eigen organisatie

• Maak Circulair Inkopen en Circulair Aanbesteden (GWW)

speerpunt eigen organisatie

• Zet in op hergebruik reststromen eigen taken

• Ook deze visie moet doorvertaling krijgen naar uitvoering!

Practice what you preach!

https://mvonederland.nl/wegwijzer-circulair-inkopen#tab=pane-title-step-1
https://www.efgf.nl/


Hoe visie ontwikkelen 
en operationaliseren?

• Het begin ligt bij een droom

• hoe zou de regio er uit kunnen zien

• vormen van een team om die droom uit te werken

• Neem de ruimte om na te gaan wat de 

state-of-the-art is en wat er allemaal al 

speelt in je gebied!

• Ontwikkelen en operationaliseren

Bron:Visiebrochure Afvalwaterketen tot 2030 (uit 2011) 

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2013/12/Afvalwaterketen-tot-2030.pdf
https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2013/12/Afvalwaterketen-tot-2030.pdf


Inzicht in grondstoffen en netwerken 
op regionaal niveau (I)

Mogelijke aanvliegroutes:

• Inventariseren van lopende initiatieven in het netwerk:

• Portaal met praktijkvoorbeelden en kennis

• Bedrijven, burgers, eigen projecten

• Makelen en schakelen tussen initiatieven en partijen

• Quick scan van regionale grootverbruikers met prioritering 

van de grootste impact op milieu en klimaatvoetafdruk



Inzicht in grondstoffen en netwerken 
op regionaal niveau (II)

• Oproep circulaire initiatieven via:

• Prijsvragen

• Aanbestedingen

• Initiatievenmarkten

• Systematische analyse o.b.v. grondstofstromen:

• In kaart brengen (bedrijven)clusters

• Grondstoffen selecteren

• Matchmaking met kansenkaarten
Bron: Visiebrochure Afvalwaterketen tot 2030 (uit 2011) 

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2013/12/Afvalwaterketen-tot-2030.pdf


Start bij 5 prioritaire thema’s van ‘Nederland  circulair in 2050’

• Biomassa en voedsel

• Kunststoffen

• Maakindustrie

• Bouw, waaronder GWW

• Consumptiegoederen

Laaghangend fruit ‘eigen’ processen:

• Inzameling, transport en verwerking van rioolwater en 

zuiveringsslib

• Afvalinzameling, overslag en verwerking

• Biomassa uit beheer terreinen

• Circulair maken van materiaalstromen in GWW

Stap 1: In kaart belangrijkste 
(bedrijfs)clusters in de regio (I)



Stap 1: In kaart belangrijkste 
(bedrijfs)clusters in de regio (II)

Verbreed focus belangrijkste bedrijvenclusters in gebied. 

Dit betreft onder andere:

• Groot- en detailhandel

• Industrie

• Bouw

• Logistieke sector

• Agrarische sector

• Gezondheidszorg



Selectie kansrijke clusters en relevante informatie:

• Middelen: enquêtes en interviews, locatiebezoeken, belrondes, vergunningen, kengetallen 

brancheorganisaties en workshops 

• Baseer de analyse op schattingen op jaarbasis en gebruik de best beschikbare data

• Maak een lijst van mogelijke grondstoffen

• Gegevens afvalstromen uit database Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

• Mogelijk knelpunt: concurrentiegevoeligheid bedrijven

Stap 2: Grondstoffenanalyses meest 
kansrijke (bedrijven)clusters (I)



Stap 2: Grondstoffenanalyses meest 
kansrijke (bedrijven)clusters   (II)

• Generiek overzicht kansrijke grondstoffen maken

• Inzicht in potentiële synergie decentrale overheden als 

gebiedspartners

• Inzicht in synergie samen circulair inkopen

• Input schaalniveau partners (regionaal of bovenregionaal)

• Voorbeeld: Agro As de Peel – Op zoek naar een nieuwe 

balans (oktober 2017)

Producten
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Bouwmaterialen X X X X X

Biomassa X X X X X X

(Micro)nutrienten X X X X X

Voedsel X X X

Kleding X X X X X

Deeleconomie X X X X X

Energiestromen X X X

Water X X

Huisraad/Meubels X X X

Cellulose X X

Alginaat X X

Bioplastics X X

Humuszuren X X

http://www.agrifoodcapital.nl/cache/agroasdepeelopzoeknaareennieuwebalanssamenvatting_1553/agroasdepeelopzoeknaareennieuwebalanssamenvatting.pdf


Stap 3: Matchmaking vraag en aanbod 

• Kansrijke lopende private en maatschappelijke initiatieven

meenemen in planvorming

• Bijeenkomsten (workshops of initiatieven markten) organiseren

• Stimuleren ontwikkeling markt bij aanbestedingen of prijsvragen 

(circulair aanbesteden, financiële prikkels)

• Makelaarsrol identificeren kansrijke clusters 

• Informatie delen  partijen elkaar opzoeken.

• Kansenkaarten (laten) maken



Stap 3: Regionale kansenkaarten 
als basis

• Material flow analysis (STAN software)

• QGIS open source GIS-programma, gegevens  op een GIS-kaart 

• Sankey-diagrammen omvang van stromen 

• Kansenkaarten regionaal en bovenregionaal zichtbaar maken

• Kansen omzetten in concrete acties 

http://www.qgis.org/nl/site/


Stap 3: Regionale kansenkaarten 
als basis

 
 

 

Kansenkaart Noord-Holland GIS based vraag en aanbod 
Fosfaat 

Routekaart rwzi 2030 

 
Bron: Noorholland.nl

 
 

 

Kansenkaart Noord-Holland GIS based vraag en aanbod 
Fosfaat 

Routekaart rwzi 2030 

 

Bron: Tauw (2012) 

Bron:20170301-Notitie-Rijk-van-Nijmegen-circulair-stuurgroep-circulaire-economie.pdf  



Voorbeeld: kansenkaart clusters
provincie Noord-Holland

Kansenkaart van ‘Kassen en Zaden’ in de provincie Noord-Holland; 

vooruitstrevende initiatieven:

1. Nutriëntenterugwinning, o.a.: struviet van Waternet in kunstmest en glastuinbouw

2. Restwarmte en CO2 van AEB in glastuinbouw

3. Restproducten organisch afval vezels papier of textielindustrie



Voorbeeld: kansenkaart 
clusters provincie Noord-Holland



Coalities vormen (I)

• Vanuit de kansenkaarten en (inhoudelijke) matchmaking kan 

benodigde schaalniveau bepaald worden

• Onderscheid tussen gebieds- en ketenbenadering. 

• Identificeer met de kansenkaart stakeholders die halen én 

brengen. 

• Iedereen kan trekker zijn (in PPS/triple helix/quadruple helix)



Coalities vormen (II)

• Cruciale factoren bij een vitale coalitie: 

• Transparantie in belangen

• Professioneel netwerk organiseren

• Betekenis-gevend proces voor de partners

• Constructieve groepsdynamica

• Formuleren van en werken aan een gedeelde ambitie

• Een traditionele businesscase volstaat vaak niet:

• ‘Waardeer waarden’ van partners in gezamenlijke value case

• evt ondersteunend Total Cost of Ownership-model



Coalities vormen (III)



Coalitievormen: 
bewust kiezen (I)

• Transitie naar een duurzaam Nederland vereist samenwerking in diverse coalitievormen

• Drie soorten coalities: 

• Besluitvormingsgericht

• Samenwerkingsgericht

• Netwerkgericht

• Onderscheid tussen functie van bestuursorgaan, inkoop en participatie

• Bewuste keuze van coalitievorm draagt bij aan betrouwbaarheid voor de partners en 

handelingskader voor betrokkenen 

• Welke rol past bij de ambitie en kies je als decentrale overheid?

• Welke instrumenten? 

26



Coalitievormen: 
bewust kiezen (I)



Coalitievormen: bewust kiezen (II)

• Blijvende toetsing coalitievorm met de partners van belang bij verdere ontwikkeling van een 

circulair initiatief of coalitie

• Veranderingen kunnen aanleiding geven bewust te kiezen voor hernieuwde invulling van de 

samenwerking. Bijvoorbeeld door:

• Nieuwe spelers of circulaire kansen

• Verbreding van het eigenaarschap

• Professionalisering van de coalities

 Daarmee rolopvatting van de partners en het bijbehorende instrumentarium. 



Coalitievormen: 
bewust kiezen (II)



Voorbeelden: circulaire coalities met de drie 
regionale overheden
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Bouwstenen programmaplan 
circulaire programma’s

• Na coalitievorming volgt uitwerking regionale uitvoeringsprogramma(‘s)

• Programmatische aanpak stuurt op samenhang initiatieven en doelgerichtheid

• Gebiedsgericht, tussen bedrijfsclusters, of per bedrijfscluster en ketengericht

• Formuleer met de coalitie een centrale ambitie

• Stel concrete subdoelen en een strategie op met de belanghebbenden

• Bepaal met welke inspanningen deze doelen gehaald worden

• Bepaal/inventariseer binnen welke kaders het programma uitgevoerd moet worden

• Mobiliseer middelen

• Baken de scope van het programma af



Bouwstenen programmaplan 
circulaire programma’s



Uitvoeringskracht 
in circulaire programma’s (I)

• Van belang om gezamenlijk 

rollen en verantwoordelijkheden 

te bepalen

• Omgeving in kaart brengen en 

vertalen naar benodigde rollen 

en passende organisatie. 



Uitvoeringskracht 
in circulaire programma’s (II)

• Stuur het programma in samenhang sturing op THEFD

• Zet systeem van monitoring, rapportage en evaluatie op

• Meet de resultaten op programmadoelen vanuit ‘waarden’ 

voor de stakeholders

• Analyseer de succes- en faal-factoren en de 

mogelijkheden om initiatieven te kopiëren. 

• Deze informatie biedt inzicht in verdere opschaling en/of 

maatgerichte ondersteuning. 



Uitvoeringskracht 
in circulaire programma’s (III)

• Vraagt om werken op grensvlak en 

‘tweebenigheid’ van medewerkers: 

• Ondernemende en flexibele van 

de circulaire initiatieven in de 

omgeving

• Controlerende en 

verantwoordende wereld van 

binnen de eigen organisaties. 



Aanpak potentiële belemmeringen 
circulaire coalities (I)

Belemmering Handelingsperspectieven decentrale overheden

Institutioneel - brede inbedding eigen organisatie 

- transparant overzicht sectoren, ketens en grondstofstromen 

- ketenregisseurs

Wet- en 

regelgeving

- criteria nieuwe biobased producten

- green deals / pilots ruimte regelgeving

- experimenteerruimte wet- en regelgeving

Kennis en 

innovatie

- faciliteren kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie.

- het opzetten (of faciliteren) online marktplaats

- innovatie logistiek, vermarkten materialen, innovatie prijsvragen



Belemmering Handelingsperspectieven decentrale overheden

Economisch - kostengericht levenscyclusbenadering 

- value case 

- richtlijnen en doelen hergebruikte bouwmaterialen 

- sturen hoogwaardig hergebruik afvalverwerkingscontracten 

- Innovatief aanbesteden/circulair inkopen

Maatschappelijk - inzet circulaire communicatiestrategie 

- gronduitgiftebeleid eisen circulariteit

- lokale bedrijven meer zelfsturend in afval 

- afvalpunten centra circulaire economie

Aanpak potentiële belemmeringen circulaire coalities 
(II)



Aan de slag!

• We staan nog maar aan het begin van 

de transitie, zie het als een zoektocht

• Het perfecte plan van aanpak bestaat 

niet, wees zelf actief waar de urgentie 

het hoogst is

• Decentrale overheden hebben een 

spilfunctie!



Contact

Berend.Reitsma@tauw.com gsc@tg.nl

+31 06 51226005 +31 06 53802316

Berend Reitsma (Tauw) Gerhard Schwarz (Twynstra Gudde)

www.tauw.com

https://www.twynstragudde.nl/
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