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Thema: Circulaire Economie

Op maandag 31 oktober vond de najaarsbijeenkomst
plaats over de Circulaire Stad. Een actueel thema. Op
14 september verscheen Nederland circulair in 2050,
het rijksbrede programma dat uiteenzet hoe het kabinet
de omslag naar een circulaire economie gestalte wil
geven. Als reactie daarop publiceerden de G4 steden
een week voor de bijeenkomst een paper waarin ze hun
stedelijke omgeving aanbieden als proefgebied en het
Rijk en bedrijfsleven oproepen om een aantal dingen
(o.a. regelgeving en beleid) versneld in gang te zetten.

Douwe Jan Joustra hebben we uitgenodigd om ons
meer te vertellen over het thema, de rol van
gemeenten, implementatie strategieën en tips om er
mee aan de slag te gaan.
.

Tijdens de bijeenkomst gingen we in op vragen als:
welke rol hebben gemeenten eigenlijk, welke rol nemen
ze daarin en wat kunnen ze als gemeente samen met de
partners en ook andere gemeenten doen? Wat zijn de
uitdagingen en tips? En uiteraard gingen we ook in op
de vraag: wat is de circulaire economie eigenlijk?

Douwe Jan is directeur/oprichter bij ICE (Implement
Circular Economy). ICE werkt aan het inspireren,
innoveren en implementeren van de circulaire
economie bij het bedrijfsleven en overheden.
‘Sturen op de juiste condities in de
samenleving voor de Circulaire
Economie’.
Pak je kans! Er zijn veel technische
mogelijkheden.

Wat is de circulaire economie?
De kern is het langer behouden van waarde van spullen (90% van de materialen
ligt op vuilnishoop). Het gaat niet over afval, maar over anders economisch
handelen.
Dat vraagt om te kijken naar de contracten van bijvoorbeeld huishoudelijke
apparaten. Als je nu een wasmachine aanschaft heb je een eigendomscontract.
We zouden een shift moeten maken naar gebruikscontracten. Dat betekent dat
bijvoorbeeld Miele eigenaar blijft van de wasmachine. Miele zal dan
genoodzaakt zijn om een machine te maken waar weinig onderhoud aan zit en
voor de consument zo laag mogelijke flexibele kosten (energiekosten en kosten
voor wasmiddel).
Kortom: we moeten naar een economie waar het ‘hebben’ niet centraal staat,
maar de ‘toegang tot gebruik’!

‘Overheid, ga de vraag naar circulaire
initiatieven in de markt zetten. Bijvoorbeeld in
de inkoop, door circulair aan te besteden (bijv.
verlichting in openbare ruimte)’
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Agenda Circulaire Stad | Aandachtspunten Douwe Jan Joustra
1. Verbind stad en land
2. Beschouw stad als stedelijk metabolisme (stromen in de
stad als organisme)
3. Gebouwen als energie en grondstofcentrales (op andere
manier naar energie kijken)
4. Pas fiscaal beleid en regelgevingstelsel aan
5. Geef ruimte aan lokale innovatie
6. Deel data en kennis (NDA wordt DA)
7. Geef ruimte voor lokale productie (van 3D tot repair)
8. Vorm ‘coalition of the willing’
9. Van circulaire denken naar doen! (bijv. circulair inkopen)

Twee belangrijke issues zijn:
• nieuwe governance verder
verkennen: hoe gaat dit er
verder uit zien?
• ecomimicry uitwerken: hoe ziet
dat er uit en hoe heeft dat
invloed op ons handelen?

Conclusies Piet Eilander:
• we staan aan begin van de transitie
• koplopers zetten de eerste stappen
• markt wil, maar welke aanpak?
• gezamenlijk doen

‘Tijd om de stad als systeem te
beschouwen. Een ‘ecologie van de
stad’! (Douwe Jan Joustra)

Circulaire economie gaat over de stad op een grote manier beïnvloeden. Het delen van bijvoorbeeld
duurzame auto’s (car to go) of het bezorgen van eten met de fiets (Uber Eat) betekent wat voor het
mobiliteitssysteem. Mogelijk zijn er in de toekomst geen grote parkeergarages meer nodig. De vraag
voor de overheid is: hoe ga je dit soort veranderingen faciliteren?

Hoofdpunten Circulair Amsterdam (Piet Eilander)
• onderzoek naar circulaire stromen
• gesprekken in stad
• actieprogramma leren door te doen

