
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 12 juli 2022 
Ons kenmerk 28/5.19/2022001086 
Behandeld door team Economie 
Onderwerp: Subsidieaanvraag NICE Matters + 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Met onze brief van 9 maart 2021 (kenmerk 10/5.5/2021000401) hebben wij u, 
mede op basis van een externe evaluatie, geïnformeerd over de voortgang van 
het project NICE Matters. Met deze brief ontvangt een korte update van de stand 
van zaken en een vooruitblik. 
 
NICE Matters 
Het project NICE Matters van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie 
(NICE) heeft vanaf de start in 2019 tot op heden op zeer voortvarende wijze  
geopereerd. NICE heeft tot doel de circulaire economie in Drenthe aan te jagen.  
Gelijktijdig werken mbo- en hbo-studenten via NICE aan voorbeeldprojecten en 
ontwikkelen zich daarmee tot de jonge professionals die nu al nodig zijn voor het 
in de praktijk brengen van circulaire innovaties. Opgedane kennis en ervaring 
worden beschikbaar gesteld aan het bedrijfsleven en andere betrokken partijen.  
Door meer programma’s en projecten dan gepland uit te voeren zijn de geplande 
resultaten van het project meer dan behaald. 
Na de zomer wordt u hierover in een informatieve Statenbijeenkomst nader over 
geïnformeerd. 
 
Overbruggingsperiode 
Mede als gevolg van deze succesvolle aanpak is ook het financiële budget van het 
project uitgeput geraakt. Daarom heeft de stichting NICE ons gevraagd voor een 
overbruggingsperiode tot 1 maart 2023 om een aanvullende bijdrage van 
€ 120.000,-- voor een aanvullend projectplan. Tevens heeft NICE bij SNN een-
zelfde verzoek gedaan voor een aanvullende REP-bijdrage van € 200.000,--.  
Wij hebben ingestemd met dit verzoek van de stichting NICE, onder voorbehoud 
van goedkeuring voor deze REP-bijdrage door het DB SNN.  
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Wij menen dat NICE een belangrijke aanjagende rol heeft in de transitie van een 
lineaire naar een circulaire Economie in Drenthe en Noord-Nederland en daarmee 
bijdraagt aan de realisatie van de Groene Economische Agenda. 
 
Meer informatie 
In de bijlage vindt u een korte beschrijving van twee voorbeeldprojecten die zijn 
uitgevoerd onder project NICE Matters en een samenvatting van de beoogde acti-
viteiten en resultaten van de aanvullende aanvraag NICE Matters+. 
 
Verder werken aan een circulair Drenthe 
Ondertussen zijn wij ook in gesprek met de stichting NICE voor een nieuw  
projectplan vanaf 2023 tot en met 2025. Het is de bedoeling dat hiervoor een 
voorstel aan uw Staten wordt voorgelegd in de vergadering van 14 december 
2022. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage Korte beschrijving twee voorbeeldprojecten 
mb/coll. 
 



Bijlage NICE Matters + 
 
Voorbeeldresultaten van projectenportfolie NICE; www.wearenice.org) 
 
1. Stadterij Hoogeveen 
Sloopbedrijf BORK werkt voortdurend aan innovatieve manieren om vrijgekomen grondstoffen 
opnieuw te kunnen gebruiken. Ze zijn betrokken bij het bouwproces, waardoor er rechtstreeks 
vrijgekomen materialen kunnen worden herplaatst. Daarnaast verkopen ze vrijgekomen 
materialen via een business to business circulaire marktplaats en willen ze op de circulaire 
Materialen HUB de Stadterij in Hoogeveen een innovatiemilieu creëren voor, en samen met, 
circulaire ondernemers.  
NICE werkt samen met BORK aan meerdere aspecten van het complexe vraagstuk:   

• Circulaire prestatie-indicatoren: meetbaarheid  
• Circulaire materialen: beschikbaarheid en kwaliteit  
• Sociale waarde: meervoudige waarde creatie  

De verkregen inzichten daaruit dragen bij aan het oplossen van de vraag: Hoe kan BORK het 
aantrekkelijk maken voor de markt om circulaire materialen te kopen/gebruiken?   
 https://www.borkgroep.nl/update-circulaire-hub/  
 
2. Drenthe Woont Circulair 
 
Uitdaging 
In 2018 is het samenwerkingsverband ‘Drenthe Woont Circulair’ opgericht door de acht Drentse 
woningcorporaties en vier strategische partners, waaronder NICE. Samen verkennen zij het 
waarom, hoe, wat en wie van circulair bouwen en wonen in de vorm van een traject gericht op 
doen. Het samenwerkingsverband ‘Drenthe Woont Circulair’ (DWC) benut de landelijke 
ontwikkelingen vanuit het rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ (2016) en 
omarmen de ingezette lijn ‘Noord-Nederland Circulair’ (2018) vanuit de drie noordelijke 
provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Onze ambitie is om 100% circulair te bouwen en 
renoveren in 2040 en om een circulaire bouwwereld te hebben gerealiseerd in Drenthe.   

Impact 
Een proeftuin door heel Drenthe biedt de context om aan de hand van zes concrete 
bouwprojecten (circa 100 woningen in totaal) al doende te leren. Als individu, organisatie en 
gemeenschap. Binnen Drenthe Woont Circulair wordt een blijvende impact gezocht. Geen 
eenmalige pilot, maar een bijdrage aan fundamentele veranderingen; voorbij het nu gangbare.   

Aanpak 
NICE werkt met DWC aan het regisseren van het LEREN: kennis- en capaciteitsontwikkeling. Dat 
doen we door inzet van experts, de zogenaamde BOUWbrigade, en met het team junior 
medewerkers bij NICE. Met hen werken we sinds SEP2020 aan twee hoofdactiviteiten:  

1. de opbouw van een digitale leeromgeving 
2. het doorlopend monitoren en evalueren van de voortgang van het leren.  

 
We ontwikkelen een digitale omgeving die het leren van en tussen deelnemers van de proeftuin 
mogelijk maakt. Er is zoveel relevante informatie over de circulaire economie in relatie tot 
woningbouw, dat het vinden van wat je nodig hebt best een uitdaging is. We brengen wat we 
collectief kennen en kunnen centraal bij elkaar en maken het makkelijk vindbaar. We zijn 
samen, in de bouwteams en verkennersgroepen en ook daarbuiten, veel aan het leren en 
hebben natuurlijk ook gezamenlijke doelen die we willen halen. Om te voorkomen dat we 
anderen het wiel opnieuw laten uitvinden, om ervoor te zorgen dat we onze belangrijke 

http://www.wearenice.org/
https://www.borkgroep.nl/update-circulaire-hub/


leermomenten vastleggen, en om te blijven checken of we op de juiste weg zitten, is het zaak 
dat we dit leren goed zien en vastleggen. Dat is de kern van monitoring en evaluatie. NICE zal 
dit voor haar rekening nemen.   
 
 
Voorbeelden van beoogde resultaten NICE Matters +. 
 
MEPPEL CIRCULEERT 
Binnen het programma ‘Meppel CircuLEERT’ zetten we in op het ondersteunen van de 
Buitendienst van Gemeente Meppel in haar ambitie de meest circulaire van Nederland te 
worden: 
• meetbaar, ervaarbaar en tastbaar 

o inzet circulariteitsmeter ter ondersteuning intern veranderproces (meetbaar) 
NICE heeft een instrument in ontwikkeling dat de 7 CE-pijlers vertaalt naar KPI’s voor 
een gemeentelijke organisatie. Het instrument maakt een nulmeting en maakt 
vervolgens zichtbaar op welke aspecten de bedrijfsprocessen veranderen richting CE. 

o transformatie Gemeentewerf naar een experience centre voor circulariteit 
(ervaarbaar) 
De Buitendienst wil naar voorbeeld van het Upcyclecentrum Almere een ruimte in de 
Gemeentewerf ontwikkelen die dienst kan doen als plek van inspiratie en het 
stimuleren van bewustwording voor inwoners, bedrijven en organisaties. 

o ontwikkeling en productie consumentenproducten uit afval van de Gemeentewerf 
(tastbaar) 
NICE heeft onder de vlag van BEE NICE i.s.m. Meppel en IVN een bijenhuis 
ontwikkeld uit afgedankte GFT-containers. In Q1 is daar een eerste oplage van 300 
stuks van geproduceerd i.h.k.v. ‘Meppel in 1 dag schoon’. De bijenhuisjes zijn 
uitgedeeld aan schoolkinderen in Meppel. Daarnaast is ook een wormenhotel in 
ontwikkeling. Het prototype is gereed en wordt productieklaar gemaakt.  

 
Resultaten 
De volgende concrete resultaten zijn voorzien: 
• circulaire aanbesteding ‘dranken’ 
• circulaire inrichting Stadhuis 
• schetsontwerp belevingscentrum 
• bijenhuis (nieuwe verbeterde versie) 
• wormenhotel (eerste oplage) 
 
Bij deze concrete resultaten worden meerdere verschillende (regionale) ondernemers betrokken. 
Een interdisciplinair team met studenten (circa 6 in totaal) werkt doorlopend aan het 
programma ‘Meppel circuLEERT’. 
 
COLLECTIEF CIRCULAIR WESTERVELD 
In Westerveld hebben een aantal partijen de handen ineengeslagen om samen de transitie naar 
CE te versnellen onder de vlag van CCW. De Regio Deal Regio Zwolle financiert daarbij de 
Expeditie Circulair Westerveld. Vanuit NICE Matters jagen we ontwikkelingen aan die buiten de 
expeditie vallen:  
• grondstofstroomanalyse Westerveld  

o NICE voert i.s.m. Metabolic een GSA uit, waarbij potentiële businesscases ontwikkeld 
worden en een routekaart 2030. 

• korte voedselketen 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.almere.nl%2Fwonen%2Fafval%2Fupcyclecentrum&data=05%7C01%7Ch.cock%40drenthe.nl%7C8a3e3a54e5ad4b094e0608da58c5761e%7Cc79a514efddd4604a413d82f1aa74b13%7C0%7C0%7C637919902363296280%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BrRMnfhwg4pBQ7CoEleSCbFeVZypbM76QwdhE9R4%2Bqk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fupcycledbybeenice.nl%2F&data=05%7C01%7Ch.cock%40drenthe.nl%7C8a3e3a54e5ad4b094e0608da58c5761e%7Cc79a514efddd4604a413d82f1aa74b13%7C0%7C0%7C637919902363296280%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X8YSyCQnabUE1plVaw5I43eGDiGhSynHr4qWIi9hIs0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcollectiefcirculairwesterveld.nl%2F&data=05%7C01%7Ch.cock%40drenthe.nl%7C8a3e3a54e5ad4b094e0608da58c5761e%7Cc79a514efddd4604a413d82f1aa74b13%7C0%7C0%7C637919902363296280%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oE7AUyLWi5h2jlorCG868FfTiYTA6o7R%2BYfLSeSmsIU%3D&reserved=0


o NICE ontwikkelt i.s.m. het Kenniscentrum Biobased Economy (Hanzehogeschool 
Groningen) een circulaire kas op het terrein van de Versnellingshoeve ’t Kiemt. 

• bouwen met lokaal hout 
o De ontwikkeling van een lokale houtketen is het initiatief van meerdere 

ondernemers uit Westerveld. NICE ondersteunt de totstandkoming van een concreet 
pilotproject. 

• R&D-pilotprojecten 
o NICE heeft een budget gereserveerd voor ondersteuning van een aantal initiatieven 

die buiten de Expeditie Circulair Westerveld vallen. 
 
Resultaten 
De volgende concrete resultaten zijn voorzien: 
• rapportage GSA Westerveld met meerdere potentiële BC’s 
• circulaire kas met nieuwe circulaire technieken voor voedsel- en energieproductie 
• bouwproject met lokaal hout 
• consumentenproducten uit lokaal afval 
 
De ontwikkelingen in Westerveld vinden plaats i.s.m. lokale ondernemers en ondernemende 
inwoners. Een interdisciplinair team met studenten (circa 8 in totaal) werkt doorlopend aan het 
programma ‘Collectief Circulair Westerveld’. 
 
INNOVATIEWERKPLAATS GROEN & VOEDSEL 
Het circulair lab van NICE biedt ook plaats aan een innovatiewerkplaats gericht op de 
ontwikkeling van voedingsproducten uit lokale en regionale reststromen. We werken daarin 
samen met TERRA en de Hanzehogeschool Groningen. De startup Circle of Food is 
voortgekomen uit deze aanpak. Dat werk zetten we met NM+ voort gericht op: 
• startup Circle of Food 

o COF ontwikkelt een dienst voor agrarisch ondernemers, waarbij uit productie- of 
andere reststromen nieuwe voedingsproducten verwaard worden.  

• digitaal platform ‘Hanzefood’ 
o NICE bouwt i.s.m. Local2Local aan een digitale markplaats voor kleinschalige 

producenten van lokale voedingsproducten.  
• praktijkleergang circulair voedsel 

o NICE ontwikkelt i.s.m. TERRA een praktijkleergang voor MBO-4 studenten die na 
afronding van hun studie praktijkervaring willen opdoen met de ontwikkeling en 
verkoop van circulaire voedingsproducten. 

 
Resultaten 
De volgende resultaten zijn voorzien: 
• dienst ‘Food of the Future’ 
• nieuw voedingsproduct o.b.v. fruitreststromen 
• nieuw voedingsproduct o.b.v koolzaadreststromen 
• digitale marktplaats voor kleinschalige voedingsproducten uit de regio Drenthe 
• ontwerp voor praktijkleergang circulair voedsel 
 
De ontwikkelingen in de IWP Groen & Voedsel vinden plaats i.s.m. meerdere verschillende 
ondernemers. Een interdisciplinair team met studenten (circa 12 in totaal) werkt doorlopend aan 
het programma ‘IWP Groen & Voedsel’. 
 
 



EN VERDER 
In het projectplan NM+ en onze gesprekken hebben we nog een aantal andere ontwikkelingen 
geschetst die als innovatietraject kunnen gaan lopen: 
• Wiede Wold i.s.m. Peer Group  
• transformatie Johannes Post Kazerne (Havelte) i.s.m. Rijksvastgoedbedrijf 
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