Van:

Frank Menger

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Transitieagenda 2050 Rijksvisie erop en de circulaire economie
zondag 28 januari 2018 8:20:55
totstandkoming-van-de-transitieagenda-s-uit-het-grondstoffenakkoord.pdf
bijlage-1-aanbiedingsbrief-voorzitters-transitieagenda-s.pdf
bijlage-2-transitie-agenda-consumptie-goederen.pdf
bijlage-3-transitieagenda-kunststoffen.pdf
bijlage-4-transitieagenda-bouw.pdf
bijlage-5-transitieagenda-biomassa-en-voedsel.pdf
bijlage-7-aanbiedingsbrief-monitoring-rapport-pbl-rivm-cbs.pdf
bijlage-8-monitoring-rapport-circulaire-economie.pdf

Geachte leden van raden en Staten,
Hier vindt u de relevante Kamerstukken over de transitiestrategie van het Rijk tot
2050. Welke invloed heeft dit op uw eigen beleid en hoe gaat dit vormgeven in uw
eigen beleid met betrekking tot de afgeleide werkgelegenheid.
In de verschillende collegeprogramma's is er het nodige al over afgesproken. Maar
nu de kades vanuit het Rijk eindelijk zichtbaar zijn hoe gaat u zich hierop
aanpassen als hoogste orgaan binnen het regionale en lokale bestuur.
Hoop dat deze stukken u helpen om uw eigen visie en mening vorm te geven bij de
regionale en lokale invulling daarvan. Hoe hebben trouwens uw college's hierover
nagedacht en wat is hun analyse hiervan?
Met vriendelijke groet,
Frank Menger
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15 januari 2018
Totstandkoming van de transitieagenda’s uit het
Grondstoffenakkoord

Geachte voorzitter,
In het regeerakkoord is afgesproken dat het Kabinet de afspraken uit het
Rijksbrede Programma circulaire economie en de transitieagenda’s uit het
Grondstoffenakkoord als onderdeel van de klimaatopgave zal uitvoeren om de
transitie naar een circulaire economie te versnellen. Met deze brief bieden wij u
graag de vijf transitieagenda’s aan, die zijn afgesproken in het
Grondstoffenakkoord1. Deze agenda's zijn eerder toegezegd aan uw Kamer in de
brieven van 6 juli en 24 oktober 20172. We sturen u deze brief mede namens de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking.
De transitie richting een circulaire economie is een uitdaging, die grote kansen
biedt voor nieuwe bedrijvigheid, nieuwe banen, innovatie en het exportpotentieel
van onze koplopende bedrijven en kennisinstellingen. Verantwoord en efficiënt
grondstoffengebruik draagt in belangrijke mate bij aan het voorkomen van
milieuschade, het behalen van onze klimaatdoelstelling en in bredere zin de
duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, hier en elders in de wereld.
Het Grondstoffenakkoord is opgesteld in samenwerking met VNO-NCW, MKBNederland, FNV, VCP, IPO, UvW, VNG en Stichting Natuur & Milieu en op 24
januari 2017 ondertekend door 188 partijen. Het aantal ondertekenaars is
inmiddels opgelopen tot meer dan 350 partijen vanuit de markt, overheden,
financiers en kennisinstituten. Er is breed commitment om de transitie naar een
circulaire economie te versnellen. Een belangrijke afspraak in het
Grondstoffenakkoord is het gezamenlijk opstellen van transitieagenda’s voor de
transitie naar een circulaire economie in vijf prioritaire sectoren en ketens:
biomassa en voedsel, kunststoffen, bouw, maakindustrie en consumptiegoederen.
Het afgelopen half jaar is door vijf transitieteams hard aan deze transitieagenda´s
gewerkt. Het resultaat van hun werk sturen wij uw Kamer nu toe. Wij zijn de
onafhankelijke voorzitters en deelnemers aan de transitieteams bijzonder
1
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erkentelijk voor hun inspanningen en bijdragen aan deze belangrijke stap. De
transitieteams zijn breed samengesteld vanuit maatschappelijke partijen,
overheden en de markt.
Doel van de agenda’s is om inzichtelijk te maken wat nodig is om de transitie naar
de circulaire economie te versnellen. Hierbij wordt naar alle niveaus gekeken, van
lokale en regionale circulaire initiatieven tot en met internationale gremia,
organisaties en netwerken. Elke agenda bevat ontwikkelrichtingen voor de
komende jaren, een actieagenda, een kennisagenda, een sociale agenda en een
investeringsagenda. Onder leiding van de voorzitter van de SER heeft een
reflectiegroep, zoals afgesproken in het Grondstoffenakkoord, ondersteuning
geboden bij het bepalen van focus, impact- en doelbereik van voorgestelde
activiteiten, de keuze van de indicatoren en de relatie met ander transitietrajecten
en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG´s).
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Nu de transitieagenda´s zijn opgeleverd is de volgende stap dat alle betrokken
partijen hun inzet bij de uitvoering bepalen. Ook de uitvoering van het
Grondstoffenakkoord is immers een zaak van samenwerking met alle partijen.
De eerste maanden van 2018 worden door de opstellende partners gebruikt om
acties verder te concretiseren en de investeringsagenda, kennisagenda en sociale
agenda alsook de internationale samenwerking daarbinnen verder uit te werken.
Bij de concretisering wordt gebruik gemaakt van een doorrekening van de macroeconomische en milieueffecten door TNO. De resultaten van het SER-advies over
het financiële instrumentarium, dat naar verwachting in maart komend jaar wordt
afgerond, wordt ook daarbij betrokken. Het PBL-onderzoek dat uw Kamer 8
december 2017 ontvangen heeft is onderdeel van dit advies3. De Commissie
milieu effect rapportage (mer) en het PBL zullen worden betrokken om de impact
van de circulaire economie op mondiale duurzame ontwikkeling in kaart te
brengen.
Het kabinet heeft in het regeerakkoord al uitgesproken werk te willen maken van
de transitieagenda's. Daarbij heeft het kabinet aangekondigd om een extra accent
te leggen op de ontwikkeling en verspreiding van kennis en best practices. Ook wil
het kabinet inventariseren welke knelpunten in regelgeving, toezicht en
handhaving duurzame innovaties in de weg staan en hoe die opgelost kunnen
worden. We verwachten de officiële kabinetsreactie op de transitieagenda’s in de
eerste helft van 2018 aan te kunnen bieden aan uw Kamer met daarin de
kabinetsinzet voor de komende jaren.
Naast de agenda's sturen wij u ook de aanbevelingen die de voorzitters van de
transitieteams in een gezamenlijke notitie hebben opgenomen. Hierin geven de
transitieteams suggesties voor acties aan de opstellende partners van het
Grondstoffenakkoord, waarmee zij direct kunnen beginnen, terwijl de agenda´s
waar nodig verder worden geconcretiseerd. Ook hierop wordt nader ingegaan in
de kabinetsreactie.
Monitoring
Om de voortgang van de transitie te kunnen volgen, is een monitoringssysteem
ontwikkeld door PBL, CBS, RIVM en de Universiteit Utrecht. Bijgevoegd vindt u
een beschrijving van het tot nu toe ontwikkelde monitoringraamwerk. Hiermee is
uitvoering gegeven aan de motie Van Veldhoven c.s. over het ontwikkelen van
3
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indicatoren en het doen van een nulmeting4. Het ontwikkelde monitoringraamwerk
brengt systematisch in kaart wat we willen weten, wat we al kunnen meten
(nulmeting), en op welke onderdelen het monitoringraamwerk nog verder moet
worden ontwikkeld en uitgewerkt (groeimodel). De nulmeting is gebaseerd op
data die al beschikbaar zijn of relatief gemakkelijk beschikbaar te maken zijn. Wat
we willen maar nog niet kunnen meten, levert een agenda op voor de verdere
uitwerking van het monitoringraamwerk. De monitoring vormt input voor de
voortgangsrapportages over de voortgang van de transitie. De eerste rapportage
ontvangt uw Kamer eveneens in de eerste helft van 2018.
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De circulaire economie staat aan het begin van de transitie. Dit kabinet zet in op
versnelling en opschaling van de circulaire economie. Daarvoor vormen de
transitieagenda´s een belangrijke stap.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

Eric Wiebes
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Opstellende partners van het Grondstoﬀenakkoord
Aanbieding transitieagenda’s
15 januari 2018

Geachte partners,
Hierbij bieden wij u – en via u alle ondertekenaars van het Grondstoﬀenakkoord – vijf transitieagenda’s aan richting een volledig circulair Nederland in 2050. Met
deze transitieagenda’s geven wij invulling aan het Grondstoﬀenakkoord.
We zien dit moment als het einde van het begin. In Nederland timmeren al vele bedrijven aan de circulaire weg. Evenveel gemeentes, provincies en waterschappen
hebben waardevolle programma’s en initiatieven gestart. Ook de Rijksoverheid stimuleert al vele jaren en op vele manieren de transitie naar een circulaire
economie. Op al dat werk bouwen de transitieagenda’s voort.
We hopen dat dit moment het einde van de opstartfase markeert en we nu kunnen opschalen. Nu is het tijd om woorden in daden om te zetten. De volgende zet
is aan u. We hopen dat deze vijf transitieagenda’s u inspireren en richting geven voor het vervolg.
ONZE VISIE: NEDERLAND CIRCULAIR IN 2050
De vijf transitieagenda’s schetsen de contouren van een duurzame en inclusieve samenleving in 2050. In de circulaire economie zijn we afgestapt van het idee dat
producten en grondstoﬀen een lineair leven doorlopen van grondstofwinning naar productie naar afval. In plaats daarvan stromen producten en materialen door
een continu, cyclisch proces met zo min mogelijk uitval van grondstoﬀen. Onze leefomgeving is gezond en schoon. Luchtverontreiniging en andere schadelijke
emissies naar bodem, lucht en water zijn verleden tijd. Er is sprake van een groeiende werkgelegenheid en economie.
In de kern draait de circulaire economie om een andere omgang met onze producten, onderdelen en grondstoﬀen. We proberen materialen zo lang mogelijk, zo
hoogwaardig mogelijk te gebruiken. Dat betekent dat we minder grondstoﬀen en materialen gebruiken en verbruiken (bijvoorbeeld het voorkomen van voedselverspilling), dat we andere grondstoﬀen en materialen gebruiken (biomassa en recyclaat van kunststoﬀen, metalen en bouwmaterialen), dat we materialen en producten
optimaal gebruiken (o.a. door reparatie en refurbishment) en producten intensief gebruiken (deel-, ruil-, verhuur en leenplatforms).
DE VIJF AGENDA’S WERKEN DEZE VISIE UIT
Zo beschrijft de agenda BIOMASSA & VOEDSEL wat ervoor nodig is om onze voedselvoorziening circulair te maken. Dat begint met het verregaand terugdringen van
voedselverspilling en het verminderen van de consumptie van dierlijke eiwitten. De dierlijke eiwitketen legt namelijk een groot beslag op vruchtbare landbouwgrond en kent veel negatieve gevolgen voor dier en milieu. De agenda kijkt ook naar biomassa in bredere zin. De mondiale vraag naar biomassa zal fors toenemen
om in de behoeften aan voedsel, materialen en energie te voorzien. Daarom is het essentieel in te zetten op vergroting van het aanbod duurzaam geproduceerde
biomassa, circulair en regeneratief gebruik van nutriënten en bodem, en optimaal gebruik van biomassa via cascadering en meervoudige verwaarding. Door
fossiele en kritieke grondstoﬀen voor bijvoorbeeld bouwmaterialen en kunststoﬀen te vervangen kan biomassa ook bijdragen aan circulariteit in andere sectoren.
De transitieagenda BOUW handelt over onze gebouwen en infrastructuur zoals wegen, bruggen, dijken, spoor en riolering. Deze bestaan nu nog uit grote hoeveelheden, vaak zware materialen, zoals steen, beton en staal. De winning, bewerking en transport zorgen voor een (te) hoge belasting van de aarde. Daarom moeten we
ervoor zorgen dat grondstoﬀen in de keten van de bouw zoveel mogelijk behouden blijven en er meer gebruik wordt gemaakt van biobased materialen. Het
betekent dat we onze gebouwen en infrastructuur zo gaan ontwikkelen dat alle materialen en grondstoﬀen herbruikbaar zijn en we geen fossiele energiebronnen
meer gebruiken. De nadruk ligt op het realiseren van hoogwaardig(er) hergebruik in alle deelmarkten van de bouw.
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De agenda CONSUMPTIEGOEDEREN maakt onderscheid tussen producten met een korte omloopcyclus (zoals verpakkingen en wegwerpmaterialen) versus
producten met een middellange en lange omloopcyclus (zoals kleding en wasmachines). In 2050 gebruiken we producten met een korte omloopcyclus allereerst
veel minder. Wat we nog wél gebruiken is zo gemaakt dat het eenvoudig opnieuw te gebruiken is of goed te recyclen. Het inzamelen gebeurt eenduidig, of je nu in
Nijmegen of Nijkerk woont. Of je nu thuis, op het werk of onderweg bent. Bij producten met een (middel)lange omloopcyclus behoudt de producent controle over
zijn product. De producent kan hierbij streven naar een optimale gebruiksduur en hoogwaardige herbenutting van de producten, onderdelen en grondstoﬀen. Dit
levert winst op voor het milieu én de portemonnee van deze bedrijven, onder meer door een stevige klantenbinding en lagere kosten voor grondstoﬀen. Voor de
klant betekent het een toegenomen kwaliteit van producten en minder rompslomp.
Alle producten met KUNSTSTOFFEN zijn over ruim dertig jaar circulair. Ze hebben een kleine milieuvoetprint en zijn gemaakt van gerecyclede of hernieuwbare
kunststoﬀen van een gegarandeerde kwaliteit. Er is niet langer sprake van verbranding van plastics. Onnodig materiaalgebruik behoort tot het verleden. Met de
circulaire kunststofeconomie levert de sector een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Er worden geen zorgwekkende stoﬀen in kunststoﬀen verwerkt die een
gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid en het ecosysteem. Door het sluiten van de kunststofketen zorgen producenten, retailers én consumenten ervoor
dat macro- en microplastics niet langer naar het milieu lekken.
Tot slot beschrijft de transitieagenda MAAKINDUSTRIE hoe we de voorzieningszekerheid van kritische materialen kunnen vergroten, de milieudruk van producten
uit de maakindustrie kunnen verlagen, en de materiaalkringlopen van producten uit de maakindustrie kunnen sluiten. De transitieagenda heeft een focus op
grondstoﬀen, met bijzondere aandacht voor kritische aardmetalen omdat deze in toenemende mate worden gebruikt in hightech-producten en noodzakelijk zijn
voor de energietransitie. Zonder kritische aardmetalen geen windmolens, zonnepanelen, accu’s en elektrische auto’s. Bij groeiende welvaart en wereldpopulatie
neemt het risico toe dat deze materialen voor Nederland en andere Europese landen minder gemakkelijk tegen acceptabele kosten beschikbaar zullen zijn. Circulaire economie is daarom voor de maakindustrie een must.
DE VOORDELEN VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Als we deze vijf visies naast elkaar zetten, dan zien we vele voordelen in dit model. De circulaire economie kan de uitstoot van broeikasgassen reduceren en draagt
zo bij aan de klimaatopgave. In deze nieuwe economie is de leveringszekerheid van (kritieke) grondstoﬀen beheerst, en zijn vele milieuvraagstukken (luchtverontreiniging, bodemdegradatie, (micro)plastics in het milieu, etc.) opgelost. De circulaire economie kan kortom een duurzame samenleving sneller dichterbij brengen.
Tegelijkertijd biedt de circulaire economie, de naam zegt het al, kansen voor de economie. Vele onderzoeken tonen dat de circulaire economie het verdienvermogen
van de Nederlandse economie verhoogt en (netto) werkgelegenheid creëert. Met het streven naar een circulaire economie leveren we ook een belangrijke bijdrage
aan het realiseren van de Sustainable Development Goals, zowel binnen ons eigen land als elders in de wereld.
DE CIRCULAIRE ECONOMIE IS DE SPIN IN HET WEB
Als de vijf agenda’s naast elkaar staan, dan komt ook de bijzondere aard van de circulaire economie naar voren. De circulaire economie is een cross-sectoraal,
domein-overstijgend, multi-stakeholder onderwerp. Oftewel, de circulaire economie raakt veel bedrijfstakken, beleidsthema’s en belanghebbenden. Dat biedt
kansen: bijdragen aan de circulaire economie betekent daarmee bijdragen aan vele andere doelen. Maar het vraagt ook een zorgvuldige benadering: de vele
dwarsverbanden vragen om een integrale benadering en uitvoering van de vijf transitieagenda’s. We willen enkele van deze dwarsverbanden illustreren.
Neem, allereerst, de dwarsverbanden tussen de agenda’s. De vijf transitieagenda’s beschrijven vijf samenhangende delen van de circulaire economie. Ze zijn nauw
verweven. Kijk naar de rol van biomassa als leverancier van hernieuwbare grondstoﬀen voor voedsel, veevoer, medicijnen, materialen, transportbrandstoﬀen en
energie. Denk ook aan de rol die kunststoﬀen spelen voor bijvoorbeeld de houdbaarheid van voedsel: minder voedselverspilling is een van de speerpunten van de
transitieagenda Biomassa & Voedsel. De agenda Consumptiegoederen zet sterk in op meer sturing op kwaliteit bij afvalinzameling. Dat raakt op zijn beurt aan de
agenda Kunststoﬀen die stuurt op een betere kwaliteit van te recyclen en hergebruiken kunststoﬀen.
Kijk, ten tweede, ook naar de samenhang van de vijf agenda’s met andere, lopende initiatieven. Zo sluit de transitieagenda Bouw aan op De Bouwagenda, die een
strategie en aanpak beschrijft om de bouwsector te versterken en Nederland toekomstbestendig te maken. De transitieagenda Maakindustrie bouwt verder op het
programma Circulaire Metaalketen. De agenda Consumptiegoederen hangt samen met een rijke schakering aan initiatieven, organisaties en programma’s als het
Afvalfonds Verpakkingen, Wecycle, de Green Deal North Sea Resources Roundabout, en het programma Van Afval Naar Grondstof. En al deze namen kunnen ook
weer worden verbonden aan één of meer van de andere agenda’s.
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Bekijk, als laatste, andere beleidsdomeinen. We noemen er drie. Bijdragen aan de circulaire economie betekent bijvoorbeeld bijdragen aan de energietransitie. In
zonnepanelen, batterijen en windturbines worden diverse kritische materialen gebruikt, waarvan al in 2020 tekorten worden verwacht of de voorzieningszekerheid
een risico vormt. De circulaire economie vergroot de leveringszekerheid van deze materialen. Bijdragen aan de circulaire economie betekent verder bijdragen aan
gezondheid. In een circulaire economie zijn emissies naar bodem, lucht en water geminimaliseerd. Dat betekent geen microplastics of nutriënten meer die
wegspoelen naar oceanen en schadelijk kunnen zijn in de voedselketen. Dat betekent geen luchtverontreiniging meer die kan leiden tot negatieve gezondheidseﬀecten bij mensen. Bijdragen aan de circulaire economie betekent ten derde ook bijdragen aan de agrarische transitie. Er zullen steeds meer monden te voeden zijn
op de wereld. Wereldwijd zal er meer biomassa geproduceerd moeten worden, maar de negatieve gevolgen hiervan zijn niet vol te houden. In een circulaire
economie kan grootschalige productie van biomassa plaatsvinden die daadwerkelijk duurzaam is.
Wij zijn ervan overtuigd dat de circulaire economie een haalbaar middel is om een duurzame, inclusieve samenleving te realiseren. En deze dwarsverbanden tonen:
als we de transitie naar een circulaire economie integraal benaderen, kunnen we gelijktijdig vele andere doelen helpen realiseren.
DE TRANSITIE DIE ONS WACHT
Desalniettemin is er onmiskenbaar een lange weg te gaan. De vijf agenda’s stippelen de route uit. Dit zal een proces van opbouw, ombouw en afbouw zijn. Een
ingrijpend proces dat verregaande samenwerking zal vergen en aanpassingen van iedereen zal vragen.
Laten we beginnen bij het bedrijfsleven. De maakindustrie zal moeten wennen aan het circulair ontwerpen van producten en businessmodellen. De ﬁnanciële
sector zal nieuwe risico- en rendementsmodellen moeten ontwikkelen voor kredietnemers die hun product als dienst aanbieden. Voor sommige economische
activiteiten, zoals afvalverbranding, zal op termijn zo goed als geen plaats meer zijn. Werkgeversorganisaties en brancheverenigingen spelen daarmee een belangrijke rol in de transitie, bijvoorbeeld in het identiﬁceren en uitvoeren van icoonprojecten, en in het voeren van een dialoog over het behoud van een gelijk speelveld
voor internationaal opererende bedrijven.
Ook werknemers zullen geconfronteerd worden met een nieuwe situatie. De eﬀecten van de circulaire transitie op de arbeidsmarkt en werkgelegenheid zijn nog
grotendeels onontgonnen terrein. Duidelijk is dat andere kennis en competenties nodig zullen zijn. Maar welke? En wanneer? De transitie zal vragen om sociale
innovatie, om een (intersectoraal) arbeidsmarktplan, en om omscholingsprogramma’s voor mensen die werkzaam zijn in de huidige beroepspraktijk, zodat er geen
verliezers zijn op individueel vlak. De vakbeweging is hierbij onmisbaar.
Ook op overheden op alle niveaus zal de transitie naar een circulaire economie zijn weerslag hebben. Veel eﬀecten van en interventies voor de circulaire transitie
zullen zich op stedelijk en regionaal niveau manifesteren. Decentrale overheden spelen daarom een cruciale rol in bijvoorbeeld regionale coalitievorming en samenwerking. De Rijksoverheid evolueert en heeft zich in de 21e eeuw in vele (nieuwe) rollen bewezen: als beleidsmaker, als verbinder, als voorlichter, als marktpartij
in het algemeen en als launching customer in het bijzonder. Al deze rollen zullen hard nodig zijn. Het feit dat de circulaire economie benoemd staat in het Regeerakkoord vinden wij bemoedigend.
We moeten ten slotte aandacht hebben voor de consument voor wie de transitie ook niet makkelijk zal zijn. Kijk naar de populariteit van fast food en fast fashion.
Verantwoorde keuzes maken is lastig. Kan iedereen het wel betalen? Hoe veranderen we consumentengedrag? Hier ligt een taak voor elk van ons.
Kortom, we moeten vanuit een historisch gegroeid model dat diep in onze cultuur, ons denken, onze wet- en regelgeving – ons hele wezen – verankerd is, naar
een compleet ander systeem. Een Nieuw Normaal. Zoals alle transities zal het oude met het nieuwe gaan schuren. Het zal leiderschap vergen. Er is omdenken voor
nodig. Het zal niet altijd direct in onze macht liggen om problemen lokaal of in Nederland op te lossen. Er is ook veel samenwerking in internationaal verband
nodig.
We zien daarbij een aantal barrières in iedere agenda terugkomen, zoals een achterblijvende marktvraag naar circulaire producten. Dit komt vaak doordat milieuschade niet in de prijs is meegenomen van de lineaire alternatieven. De overheid kan via interventies gericht op het beprijzen van milieuschade, circulair inkopen en
het uitbreiden van producentenverantwoordelijkheid helpen deze barrières te slechten. De transitieagenda’s constateren ook dat aanpassing van regelgeving nodig
is, waarbij het denken in termen van afval- en reststromen wordt omgebogen naar denken in termen van herbenutting. Daarnaast wijzen de agenda’s ook op de
behoefte aan meten en standaardiseren van circulariteit, gedragsverandering, het verweven van circulaire kennis en competenties in het onderwijs, het stimuleren
van circulair ontwerpen en het aanpakken van eﬀecten op arbeidsmarkt en werkgelegenheid.
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De vijf agenda’s beschrijven de visie en het pad, de vragen en de oplossingen, de barrières en interventies. We willen u dan ook van harte uitnodigen tot het lezen
van de volledige transitieagenda’s. Maar bovenal is het tijd voor actie.
ENKELE HANDREIKINGEN VOOR DE UITVOERING
Hoe gaan we de transitie in gang zetten? We doen graag enkele handreikingen en suggesties.

1. OPERATIONALISERING:
Om de transitie te laten slagen denken wij allereerst dat het essentieel is dat acties en interventies in de tijd worden geplaatst en dat actiehouders worden
toebedeeld. Noodzakelijk is dat in de uitvoering alle belanghebbenden – van gevestigde ketenpartijen tot nieuwe innovatieve partijen, van overheidsinstanties
tot maatschappelijke organisaties – betrokken worden.
2. GOVERNANCE:
Met zoveel betrokkenen vraagt de uitvoering van het Grondstoﬀenakkoord daarnaast om regie. Over de governance hiervan (rollen, mandaat, samenstelling,
activiteiten, etc.) dienen we zorgvuldig na te denken. We achten dit dusdanig belangrijk dat we aanraden hiervoor de tijd te nemen. Het initiatief hiertoe ligt bij
de opstellende partners. Wij spreken onze bereidheid uit om betrokken te blijven.
3. DOORONTWIKKELING TRANSITIEAGENDA’S:
We weten nog niet alles. We hebben een lijn getrokken in het proces en een ontwikkelrichting aangegeven, maar de agenda’s zijn nog niet compleet. Nooit,
misschien wel. Een van de punten waarop de vijf transitieagenda’s nog geen volledig antwoord geven is een consistente en complete set van (sub-)doelstellingen.
In 2050 willen we een volledig circulaire economie gerealiseerd hebben. Dat vergt samenhangende doelen voor 2021, 2025 en 2030 en een instrumentarium
voor meten en monitoren. Dit kan in de vorm van een monitoring- en borgingscommissie naar model van het Energieakkoord. We stellen voor als onderdeel
van de uitvoering ook procesafspraken te maken over het structureel verﬁjnen van de transitieagenda’s.
4. SAMENHANG MET ENERGIE EN KLIMAAT:
Wij achten het wenselijk om een overkoepelende visie voor 2050 te formuleren die de samenhang met de klimaat- en energietransitie verbeeldt. De klimaatopgave
voor 2050 is groot en kan alleen bereikt worden door slimmer om te gaan met grondstoﬀen en producten. Beleid voor klimaat en beleid voor de circulaire
economie versterken elkaar dus. De overkoepelende visie zou de acties en doelen van onze vijf transitieagenda’s op strategisch niveau moeten bundelen
(transitiepaden) en daarmee de synergie zoeken met de vijf Energietransitiepaden en het nieuw te sluiten Klimaat- en Energieakkoord. Deze doorontwikkeling
geeft de scherpte die nodig is voor een eﬀectieve implementatie van de transitieagenda’s circulaire economie.
5. BEKOSTIGING:
We staan voor een serieuze transitie die een serieus kostenplaatje met zich meebrengt. Alle partijen zullen hierin moeten bijdragen. Soms vanuit de overheid
om kennisontwikkeling en innovatie te ondersteunen, een onrendabele top af te dekken of risico’s te verminderen. Vaak vanuit bedrijven om investeringen te
doen in nieuwe businessmodellen, procesaanpassingen en productiecapaciteit. Om de transitie op weg te helpen denken we dat een initiële bijdrage van de
overheid echter onmisbaar is. Elk van de vijf transitieagenda’s beschrijft in een deelagenda de investeringen die benodigd zijn voor de uitvoering, waarnaar wij
graag refereren. Daarbovenop zijn middelen nodig voor het gehele Rijksbrede Programma Circulaire Economie (procesgeld en uitvoeringscapaciteit). Voor een
indicatieve schatting van dit onderdeel verwijzen we graag naar onze eerdere brief aan de formateur (d.d. 19 juli 2017). Het tempo en ambitieniveau waarmee
we de transitie kunnen inzetten zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van de bijdrage van de overheid aan deze twee aspecten.
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COMMITMENT
Hoewel deze aanbiedingsbrief formeel is gericht aan de negen opstellende partners van het Grondstoﬀenakkoord willen we middels deze weg ook de meer dan
350 ondertekenaars, alsmede de Nederlandse samenleving aanspreken.
Het is zowel onze wens als overtuiging dat het een must is de transitie naar een circulaire economie gezamenlijk uit te voeren. Als transitieteams zijn wij overtuigd
geraakt over nut en noodzaak van de transitie naar een circulaire economie. Wij nemen mensen die meer willen weten over dit thema in het algemeen, en de
agenda’s in het bijzonder, graag mee in onze gedachten. We weten dat nog niet iedereen bekend is met dit thema en dat meer en betere communicatie hierover
een randvoorwaarde is.
We staan aan het begin van een lange reis. 2050 lijkt nog ver. We zullen successen vieren, en onverwachte tegenslagen het hoofd moeten bieden. De belofte van
een circulaire economie zal echter niet verdwijnen. Laat dit het startpunt zijn. Wij willen ervoor blijven gaan. Wij spreken in het belang van alle betrokkenen onze
bereidheid uit om een actieve rol te blijven spelen in de uitvoering van de agenda’s, zodat we kunnen helpen het momentum vast te houden.
Met veel dank aan onze teams en aan de vele betrokken ondernemers, burgers, beleidsmakers en wetenschappers; aan de dwarsdenkers, doeners en durfals die
we de afgelopen maanden hebben mogen spreken,

Emmo Meijer
Elphi Nelissen
Anne-Marie Rakhorst
Jos Keurentjes
Fried Kaanen
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JALILA ESSAÏDI MAAKT NIEUWE MATERIALEN VAN MEST
Mestic® geeft antwoord op het vraagstuk van mestoverschotten. Kunstenares en ondernemer
Jalila Essaïdi ziet mest niet als een afvalstroom, maar als bron van grondstoffen, bijvoorbeeld
voor papier, maar ook voor bio-plastics en textiel. Met een fraaie modeshow van Mestic-fashion,
gemaakt van ragfijne en stevigere stoffen, toonde ze overtuigend dat er geen luchtje aanzit.
Credit: Mestic, Jalila Essaïdi
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VOORAF
Het Transitieteam Consumptiegoederen binnen het Grondstoffenakkoord is op 24 januari 2017 ingesteld door de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord. Dit
Transitieteam is in 2017 enthousiast aan de slag gegaan om voor consumptiegoederen een aanpak te ontwikkelen die leidt tot de realisatie van de doelstellingen uit het
Grondstoffenakkoord. Hierbij is gekozen om veel betrokkenen vanuit bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, branches en de wetenschap te betrekken
bij het ontwikkelen van een visie en een aanpak. In tien verschillende sessies is van ongeveer tweehonderd mensen input verkregen voor een gedegen agenda. De
status hiervan is geen uitonderhandeld akkoord met de handtekeningen van alle deelnemers, maar veel meer de weerslag van een inhoudelijke discussie.
DE LEDEN VAN HET TRANSITIETEAM.
Het Transitieteam Consumptiegoederen bestaat uit de volgende leden:
Anne-Marie Rakhorst
Voorzitter - Duurzaamheid.nl			
Vera Dalm
Vicevoorzitter - Milieu Centraal			
Ton ter Grote
Secretaris - Rijkswaterstaat			
Antoine Heideveld
Tekstauteur - Het Groene Brein			
Mattheüs van de Pol
Rijksvertegenwoordiger - Ministerie van EZK		
Arnoud Passenier
Rijksvertegenwoordiger - Ministerie van IenW		
Dick Hoogendoorn
Vereniging Afvalbedrijven
Olaf Prinsen
NVRD
Jeroen Hinfelaar
Nuovalente
Jelmer Vierstra
Natuur & Milieu

Marije Boekkooi
Natascha Spanbroek
Tanja Roeleveld
Sanne Westra
Carsten Wentink
Jacqueline Rohde

Duurzaamheid.nl
Gemeente Amsterdam
Landal GreenParks
Ministerie van IenW
Ministerie van IenW
Rijkswaterstaat

AFBAKENING/SCOPE.
Bij consumptiegoederen staat de consument centraal. Onder consumptiegoederen worden verstaan: de goederen die door huishoudens, bedrijven en maatschappelijke
instellingen voor gebruiksdoelstellingen worden gebruikt.
Of anders gesteld: het gaat om alle producten die na de gebruiksfase vrijkomen in huishoudens of door mensen uit huishoudens op andere plekken.
Daarbij heeft het Transitieteam enkele productgroepen nader onderzocht die een goed beeld geven van wat er onder consumptiegoederen wordt verstaan, van
lang-cyclisch tot kort-cyclisch: meubels, huishoudelijke apparaten, kleding & textiel en wegwerpproducten & verpakkingen. Deze productgroepen zijn gebruikt als
exemplarische voorbeelden voor de verschillende cycli. Er is hierbij geen uitgewerkte agenda per productgroep ontwikkeld. Mogelijk kan dat in een latere fase samen
met de verschillende betrokken partijen worden gedaan. In het huidige stuk worden de vier productgroepen vooral gebruikt ter illustratie.
STATUS VAN DEZE VERSIE.
Het stuk dat nu voorligt is de definitieve versie van de agenda. Echter, deze agenda is geen eindproduct. In de loop van de uitvoering van de agenda zal de deze weer
aangevuld en aangepast dienen te worden. Het is een levend document. We hopen dat de richting van deze agenda op veel draagvlak kan rekenen. Toch kan het zijn
dat niet alle leden van het Transitieteam het per se met alle punten eens zijn.
ABSTRACTIE EN DETAILNIVEAU.
De insteek van deze agenda is om vanuit een aantal leidende principes concrete maatregelen op hoofdlijnen voor te stellen. Niet abstract, ook niet uitgewerkt in
precieze details. Het is een agenda op hoofdlijnen waarbij betrokken partijen samen de precieze invulling vorm kunnen geven.
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CONSUMPTIEGOEDEREN CIRCULAIR IN 2050
SAMENVATTING
Het streven naar de circulaire economie heeft velen geïnspireerd tot het nemen van concrete acties. Dat is mooi, want werken aan het sluiten van de kringlopen leidt
tot economische voordelen, verbetering van het milieu, verlaging van de CO2-uitstoot, een vergroting van het natuurlijk kapitaal en meer werkgelegenheid. Redenen
om te werken aan de circulaire economie zijn deels vanuit economisch perspectief ingegeven (bijvoorbeeld als kans voor internationale opschaling), deels vanuit
milieuperspectief en deels om minder afhankelijk te zijn van invoer van grondstoffen uit instabiele landen. Bedrijven, NGO’s, gemeenten en burgerinitiatieven laten
zien dat het kan. Door omdenken en dwars denken. Met businessmodellen die sturen op het verminderen van grondstofgebruik, langdurig gebruik en grote mate
van hergebruik. Het is tijd om deze voorbeelden door te laten groeien tot het nieuwe normaal, de nieuwe default. Het is tijd dat we echt trots zijn op onze bedrijven
die economische voorspoed koppelen aan milieuvoordelen en sociale toegevoegde waarde. En dat we trots zijn op de vele innovaties die er in het Nederlandse
bedrijfsleven en de wetenschap zijn en worden ontwikkeld.
De circulaire economie houdt in dat we afstappen van het idee dat de levensloop van producten een
lineair proces vormt van productie naar afval. In plaats daarvan moeten we het beschouwen als een
continu, cyclisch (gesloten) proces, waarbij zo min mogelijk uitval van producten, materialen en mensen
plaatsvindt en waarbij tegelijkertijd sprake is van een groeiende werkgelegenheid en economie.
De Transitieagenda Consumptiegoederen is opgesteld om de bovenstaande nieuwe standaard te
realiseren. De agenda is opgebouwd vanuit zeven leidende principes. De principes zijn vertaald in 38
concrete acties die samen de transitie naar een circulaire economie kunnen realiseren. Afzonderlijk
hebben de maatregelen soms bescheiden impact, maar als compleet pakket maken zij een circulaire
toekomst mogelijk.
De 38 acties zijn onderverdeeld in drie onderdelen: overkoepelende prioriteiten, acties voor producten
met een korte omloopcyclus zoals verpakkingen, en acties voor producten met een middellange en
lange omloopcyclus zoals kleding en wasmachines.
De kern van de maatregelen op generiek niveau richt zich op het realiseren van een prijs waarin de
externe kosten zijn meegenomen, zoals de sociale en milieukosten. Door de voorgestelde maatregelen
worden prijzen van hoogwaardige, gerecyclede grondstoffen lager en van virgin materialen hoger.
De kern van de concrete maatregelen voor producten met een korte omloopcyclus ligt in het reduceren
van deze producten. Het voorkomen van het gebruik van onnodige materialen staat centraal. Daarnaast
moeten producten met een korte omloopcyclus die nog wel worden gebruikt zo zijn gemaakt dat
ze eenvoudig opnieuw te gebruiken dan wel goed te recyclen zijn. Dit op basis van niet-toxische, bij
voorkeur biobased, grondstoffen. Tot slot moet het inzamelen van deze materialen eenduidig gebeuren,
zodat gewenst gedrag van burgers overal wordt gestimuleerd, of ze nu in Nijmegen, Venlo of Durgerdam
wonen en of ze nu thuis, op het werk of onderweg zijn. Zie de groene pijlen in figuur 1.
De kern van de acties voor producten met een middellange en lange omloopcyclus is het gezamenlijk
ontwikkelen van nieuwe business- en verdienmodellen. Hierbij staat centraal dat de producent
verantwoordelijk blijft voor de producten. De producent kan hierbij streven naar een optimale
gebruiksduur en hoogwaardige herbenutting van de producten, onderdelen en grondstoffen. Dit levert
winst op voor het milieu en voor de betrokken bedrijven, onder meer door een stevige klantenbinding
en lagere kosten voor grondstoffen. Voor de klant betekent dit een toegenomen kwaliteit van producten,
minder rompslomp en een gespreid financieel risico. Zie ter illustratie de blauwe pijl in figuur 1.

1. Refuse

2. Reduce

3. Re-use
4. Repair

5. Refurbish

6. Remanufacture

7. Re-purpose

8. Recycle

9. Recover

Figuur 1. De R-ladder van circulariteit. De groene pijlen geven de stappen
aan voor kort-cyclische producten, de blauwe voor lang-cyclische.
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Zijn al deze acties nu al mogelijk? Een aantal concrete acties uit deze agenda kan pas worden doorgevoerd na technische doorontwikkeling, aanpassing van financiële
en boekhoudkundige spelregels, politieke besluitvorming, dan wel internationale afstemming. Echter, een aantal andere acties kan direct worden geïmplementeerd.
Er is draagvlak en doorzettingskracht voor nodig, maar er staan geen grote hindernissen in de weg. Dat stemt positief. Hiervoor is het nodig dat er al direct bij de
presentatie van de agenda een goede regie komt op de uitvoering. Juist zaken die direct kunnen worden geïmplementeerd moeten niet blijven hangen in onduidelijke
taakverdeling. Ons voorstel is dat het Transitieteam Consumptiegoederen (al dan niet in gewijzigde samenstelling) deze regie ter hand neemt, in nauw overleg met de
opstellers van het Grondstoffenakkoord.
Het is mooi dat het concept van de circulaire economie en de aanpak van de Transitieagenda’s expliciet vermeld worden in het regeerakkoord. Nu is het tijd om vaart
te maken met de concrete invulling. Wij hopen van harte dat deze Transitieagenda een bijdrage levert aan het versnellen van de realisatie van de circulaire economie.
Waarbij innovaties, zowel op technisch als op sociaal vlak, leiden tot milieuwinst, sociale waarde en concurrentievoordeel.
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1. INLEIDING
“Circularity increased our market share from 15% to 25% with 8 times ROI within 4 years.” - Chairman van DESSO
De circulaire economie is een wenkend perspectief, waarbij we tegelijkertijd goed doen voor de economie, het milieu, de natuur en mensen. Werkgelegenheid, schone
lucht, biodiversiteit en economische ontwikkeling gaan hier hand in hand. Het is een perspectief dat nu al concreet vorm krijgt. Vele voorbeelden van Nederlandse bedrijven,
steden en regio’s laten zien dat het kan en dat we samen waarde kunnen creëren. We benoemen er enkele uit verschillende sectoren en van verschillende grootte.
De voorlopers. Circulaire voorbeelden uit de huidige praktijk. Bundles verkoopt geen wasmachines, maar wasbeurten. De start-up koopt de wasmachines
en installeert deze vervolgens bij klanten thuis. De klant neemt een abonnement af voor een aantal wasbeurten. Wanneer de wasmachine kapot gaat, zorgt Bundles
voor reparatie of vervanging. Bundles en Miele zijn daarnaast bezig om het ontwerp van de wasmachine aan te passen, zodat een reparatie eenvoudiger wordt. Door
de wasmachines en drogers met internet te verbinden biedt Bundles bovendien een extra service. Zo kan Bundles gebruikers adviseren om schoner, zuiniger en
goedkoper te wassen door te besparen op energie, wasmiddel en water. Voor de klant betekent deze aanpak dat hij een energiezuinige wasmachine van topkwaliteit
krijgt zonder de horde van een hoge aanschafprijs.
DSM werkt al jaren aan circulaire oplossingen door over te stappen op hernieuwbare materialen en energie en door producten te ontwerpen met een lange
levensduur en hoogwaardige recyclingmogelijkheden. Zo hebben DSM en Niaga samen een tapijt ontwikkeld met volledige recycling als belangrijkste vereiste (design
voor recycling). Tapijt met de Niaga®-technologie kan steeds opnieuw volledig gerecycled worden tot nieuw tapijt. De productietechnologie van Niaga® geeft de
mogelijkheid voor een monomateriaal polyester tapijt of een duomateriaal-versie met een omkeerbare lijm die alle bestaande vezels ondersteunt. Niaga®-tapijt
bevat geen materialen zoals pvc, bitumen, latex en onbekende vulstoffen en is daardoor niet schadelijk voor de gezondheid.
Met bijna 13.000 vakantiewoningen verspreid over ruim 75 parken kan Landal GreenParks worden gezien als een kleine stad. Samen met afvaldienstverlener
Renewi, voorheen Van Gansewinkel, werkt de recreatieketen aan reductie van het grondstoffenverbruik in de parken. Door onder meer de inkoop van hoogwaardige
en eenvoudig te repareren meubels met een lange levensduur, wordt het grondstoffengebruik teruggedrongen en de kwaliteit van de beleving van de recreant
verhoogd.
In Nederland zijn er veel steden en regio’s die handen en voeten geven aan de circulaire economie. Nijmegen werkt bijvoorbeeld al een aantal jaar aan een
klimaatneutrale en circulaire economie en is daar ook voor beloond met de benoeming tot European Green Capital voor 2018: de duurzame hoofdstad van Europa.
Mooi aan Nijmegen is dat er allerlei maatregelen worden bedacht en toegepast voor het circulair maken van de Vierdaagsefeesten, van het voorkomen van afval tot
het upcyclen van urine. Door de Vierdaagse aan te bieden als experimenteerruimte komen nieuwe oplossingen snel van de grond en worden ze bekend bij het grote
publiek.
ABN AMRO heeft op 5 september 2017 het circulaire paviljoen Circl geopend voor het grote publiek. Scholieren en andere bezoekers kunnen hier aan den lijve
ondervinden wat de circulaire economie betekent. Zelf je telefoon uit elkaar halen, van afval nieuwe producten maken: concreet, tastbaar en voor iedereen.
Deze vijf voorbeelden staan niet op zichzelf. Van een circulaire orchideeënkweker tot Philips en van SGS-Search tot Interface. Van Auping tot Gispen. Van IBM tot de
haven van Rotterdam. En natuurlijk de vele duizenden burgerinitiatieven in Nederland, zoals Wasted. En dan doen we velen nog tekort. De voorbeelden zijn er. Zie
voor een overzicht: bestpractices.circulairondernemen.nl.
Mooi aan deze voorbeelden is dat ze laten zien dat de vermindering van milieudruk en financiële winst echt samen kunnen gaan, door anders te denken en te
organiseren. De voorbeelden maken de omslag van minder slecht naar echt goed: met meer werkgelegenheid, lage milieudruk en solide financiën. Met al deze
voorbeelden krijgt de inspiratie van Cradle to Cradle, zoals William McDonough dat vormgeeft in zijn ontwerpen, handen en voeten in allerlei sectoren. De voorbeelden
laten ook nog een andere omslag zien, namelijk een vernieuwing in de wijze waarop partijen zich organiseren. Er komen samenwerkingen over de traditionele ketens
heen, cross-sectoraal. Bijvoorbeeld tussen een afvalverwerker en een producent van vloerbedekking. Ook zien we dat belangen anders komen te liggen. Bedrijven uit
de voorbeelden hebben een maatschappelijk vraagstuk als doel genomen. Niet langer staat alleen winst maken centraal: de purpose krijgt een meer centrale plek. In
andere gevallen ontstaan social enterprises die op een bedrijfsmatige manier werken aan het realiseren van een maatschappelijk doel. Hiermee vervaagt het verschil
tussen bedrijven en ngo’s. En hierdoor komen bijvoorbeeld ook de belangen van vakbonden en werkgeversorganisaties anders te liggen. Deze veranderingen zijn nog
pril en behoeven een vervolg.
Het is daarom tijd om hierin een volgende stap te maken: van mooie voorbeelden naar mainstream. De vele initiatieven in Nederland, met name vanuit bedrijven
en regio’s, hebben nu tot een brede coalitie geleid: zie het Grondstoffenakkoord. Dit akkoord geeft tevens concrete invulling aan het voornemen van de Nederlandse
overheid om als samenleving in 2050 een circulaire economie te realiseren.
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Transitieagenda Consumptiegoederen. Deze agenda rondom consumptiegoederen heeft als doel om met concrete voorstellen te komen om de transitie naar
een circulaire economie te versnellen. Het Transitieteam is op zoek gegaan naar mechanismen en concrete activiteiten die bijdragen aan een daadwerkelijke versnelling
van de transitie. Het team beoogt hierbij niet volledig te zijn, aangezien we niet alles weten en het leeuwendeel work in progress is. De agenda schetst in hoofdlijnen
de gewenste toekomst. De principes en doelstellingen zijn wel volledig en houdbaar. Idealiter wordt de agenda continu aangevuld met nieuwe inzichten.
Deze Transitieagenda vloeit voort uit afspraken die zijn gemaakt in het kader van het op 24 januari 2017 gesloten Grondstoffenakkoord, dat inmiddels door meer dan
340 partijen is ondertekend. Naast deze agenda zijn Transitieagenda’s ontwikkeld rond andere thema’s die op verschillende punten raakvlakken hebben met deze
agenda: Kunststoffen, Bouw, Maakindustrie en Biomassa & Voedsel. De Transitieagenda is tot stand gekomen door vele multistakeholderdialogen tussen en met
bedrijven, ngo’s, wetenschappers, onderwijs, burgerplatforms en overheden.
OPBOUW VAN DEZE TRANSITIEAGENDA.
Deze Transitieagenda gaat in op vele aspecten van de circulaire economie en op verschillende interventiestrategieën. In hoofdstuk 2 worden de doelstellingen en
algemene principes voor de circulaire economie die gelden voor consumptiegoederen beschreven en nader geduid. In hoofdstuk 3 wordt, vanuit de doelstellingen en
principes, een groot aantal concrete acties en interventies beschreven. Dit hoofdstuk is onderverdeeld naar overkoepelende prioriteiten, kort-cyclische producten en
(middel)lang-cyclische producten. Aan het einde van dit hoofdstuk zijn alle acties in tabelvorm weergegeven met daarbij een inzicht in de mogelijkheden voor uitvoer.
In hoofdstuk 4 wordt een aantal icoonprojecten en sectorplannen voor drie sectoren uitgewerkt (meubels, elektrische apparaten en textiel). Deze hoofdstukken
vormen de kern van deze Transitieagenda.
In hoofdstuk 5 zijn de consequenties van de Transitieagenda beschreven op drie transitieschijven:
• Kennisagenda. Welke kennisvragen komen voort uit deze Transitieagenda?
• Sociale agenda. Hoe zorgen we vanuit de agenda voor een gezonde arbeidsmarkt met perspectief? En hoe zorgen we bij de omslag naar een circulaire economie
voor de menselijke kant, inclusief de benodigde competenties om aan de circulaire economie te werken?
• Investeringsagenda. Het kost geld om de concrete acties uit te voeren. Het is nog niet altijd helder hoeveel. In de investeringsagenda wordt dit in een aantal
scenario’s verder uitgewerkt.
Tot slot worden in hoofdstuk 6 de governance en sturing bij het vervolg op deze agenda aangegeven. Dit heeft als doel dat de agenda niet een papieren document
blijft, maar een levende agenda wordt met een grote nadruk op de uitvoer van concrete acties.
We hopen dat met deze agenda partijen geïnspireerd raken om hun bijdrage te gaan leveren aan de uitvoering, de nadere invulling en voortdurende verbetering en
bijstelling van deze agenda.
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Credit; Vierdaagse feesten, Nijmegen

NIJMEGEN UITGEROEPEN TOT DUURZAME HOOFDSTAD VAN EUROPA IN 2018
In Nederland zijn er veel steden en regio’s die concreet handen en voeten geven aan de circulaire economie. Nijmegen
werkt bijvoorbeeld al een aantal jaar aan een klimaatneutrale en circulaire economie en is daar ook voor beloond met
de benoeming tot European Green Capital in 2018: de duurzame hoofdstad van Europa. Mooi aan Nijmegen is dat
er allerlei maatregelen worden bedacht en toegepast voor het circulair maken van de Vierdaagse Feesten. Van het
voorkomen van afval tot het upcyclen van urine. Door de Vierdaagse aan te bieden als experimenteerruimte komen
nieuwe oplossingen snel van de grond en worden deze bekend bij het grote publiek.
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2. DEFINITIE, DOELSTELLING EN LEIDENDE PRINCIPES
“De dieven die koper, lood en zink stelen uit sloopgebouwen hebben de circulaire economie goed begrepen.” - Anne-Marie Rakhorst
De centrale doelstelling in het Grondstoffenakkoord is dat Nederland in 2050 een circulaire economie kent. Een circulaire economie houdt in dat we afstappen van het
idee dat de levensloop van producten een lineair proces vormt van productie naar afval. We gaan de economie zien als een continu, cyclisch, gesloten proces, waarbij
zo min mogelijk uitval van producten, materialen en mensen plaatsvindt. En daarbij moet tegelijkertijd sprake zijn van een groeiende werkgelegenheid en economie.
Kortom, een circulaire economie betekent een inrichting van de economie waarin ook toekomstige generaties toegang krijgen tot materiële welvaart en welzijn, binnen
de grenzen die onze planeet ons stelt.
In deze Transitieagenda gaan we uit van een definitie die Walter Stahel – een van de grondleggers van de circulaire economie – al in 1982 beschreef: “The economic
objective of the circular economy is to create the highest possible use value for the longest possible time, while consuming as few as possible material resources and
energy as possible.”

THE INERTIA PRINCIPLE
BY WALTER STAHEL

Do not repair
what is not broken
Do not remanufacture something that
can be repaired
Do not recycle a product
that can be remanufactured
Replace or treat only the smallest
possible part in order to maintain the
existing economic value
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2.1 DE INTERNATIONALE CIRCULAIRE COMPONENT.
NEDERLAND STAAT NIET ALLEEN.
De omslag naar een circulaire economie vindt plaats in een internationale context. Die biedt zowel kansen (regelgeving, business-kansen) als mogelijke problemen,
zoals de import van niet-recyclebaar materiaal. We onderscheiden vijf componenten rondom internationale samenwerking:
• Businesskansen. We zien dat de circulaire economie ook in internationaal verband wordt opgepakt. Bedrijven die succesvol experimenteren met circulaire
producten en diensten kunnen internationaal concurrentievoordeel behalen. Zo halen de leden van de vereniging voor milieu- en watertechnologiebedrijven
(ENVAQUA) inmiddels 90% van hun omzet uit het buitenland. Het Transitieteam ziet hierbij ook kansen om economische groei te realiseren door in te zetten op
de circulaire economie. Het is daarbij essentieel dat deze kansen worden benut en dat hierbij intensief wordt samengewerkt. Het Transitieteam stelt voor om het
initiatief ‘Holland Circular Hotspot’ hierbij te versterken en dit als vehikel te gebruiken om de kansen van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten.
• Impact. Werken aan de circulaire economie versterkt de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG’s) en verlaagt de uitstoot van CO2. Het is van
belang om export van circulaire producten ook te zien in het kader van ontwikkelingssamenwerking (OS) en de positieve impact op het realiseren van de SDG’s
te waarderen.
• Regelgeving. Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen is allereerst een ambitieus EU-beleid nodig. Een heel aantal acties dat nodig is voor
de circulaire economie kan immers alleen worden ingevoerd op EU-niveau of in samenwerking met andere landen. Hierbij wordt gedacht aan het oplossen
van knelpunten in bestaande EU-wet- en regelgeving en een grotere inzet van marktprikkels om de markt voor circulaire economie een impuls te geven. Het
Transitieteam pleit daarom voor een voortvarende uitvoering van het Europese ‘Circular Economy Package’ en het tot stand brengen van slimme coalities met
andere vooruitstrevende lidstaten. Aan het eind van hoofdstuk 3 in deze Transitieagenda staat een tabel met de acties die in Europees verband dienen te worden
uitgevoerd.
• Internationale ketens. Veel producten komen tot stand middels internationale ketens, waarbij grondstoffen uit veel verschillende landen komen en de handel
zich uitstrekt over verschillende partijen in verschillende landen. Voor effectieve acties is hierbij internationale samenwerking over de hele keten nodig, op
EU- of mondiaal niveau. Het is daarom onder meer van belang de ideeën en acties vanuit de ‘North Sea Resources Roundabout’ verder uit te bouwen. De
circulaire economie kan hierbij ook dienen als driver voor de implementatie van IMVO-convenanten. Bij deze convenanten draait het immers voor een deel om
transparantie in de keten, iets wat bij circulaire businessmodellen centraal staat.
• Internationalisering consumentengedrag. Consumenten kopen in toenemende mate online. Inmiddels kopen consumenten ook steeds meer buiten de EU via
webshops: de zogenoemde direct import. Een aantal van deze webshops verkoopt ook producten die niet voldoen aan de hoge kwaliteits- en veiligheidseisen uit
de EU. Dit heeft een negatief effect op het gelijke speelveld voor de gehele detailhandel, on- en offline. Hier dient gezamenlijke actie vanuit de EU op te komen.
• Kennisvergroting. Nederland staat bekend als internationaal koploper op het vlak van de circulaire economie. Nederland kan echter ook nog heel wat leren van
andere landen, zowel binnen als buiten de EU.
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2.2 DOELSTELLING, PROBLEEMANALYSE EN PRINCIPES.
2.2.1 DOELSTELLING.
De centrale doelstelling van het Grondstoffenakkoord is om een circulaire economie bereikt te hebben in 2050. Om dit te
concretiseren hanteert het Transitieteam een aantal subdoelen. Bij deze subdoelen staat de ladder van circulariteit centraal (ook
wel de R-ladder genoemd, zie figuur 2). Om de hoogst mogelijke waarde te behouden is het streven dat een product, onderdeel
of grondstof, steeds zo hoog mogelijk op de ladder wordt gebruikt.
SUBDOEL 1: WAARDECREATIE.
De overgang naar een circulaire economie leidt tot waardecreatie op sociaal, ecologisch en financieel vlak. Zowel in Nederland
als in andere landen, door middel van een vergroting van de export van circulaire producten en diensten. Dit is meetbaar te
maken door middel van de brede welvaartsindicator (Bas van Bavel, Universiteit Utrecht) of het zogenaamde Donutmodel van
Kate Raworth¹.
SUBDOEL 2: MINDER GRONDSTOFFEN.
Rethink, refuse en reduce zijn de eerste stappen op de R-ladder. Het betekent dat we goed moeten nadenken over wat we
eigenlijk maken of aanschaffen. In 2030 moeten producten die feitelijk verspillend zijn, minder geproduceerd en gebruikt
worden. Dit geldt vooral voor kort-cyclische producten als verpakkings- en wegwerpmaterialen. Doelstelling hierbij is om in 2030
niet-noodzakelijke kort-cyclische producten met 100% te hebben verminderd. Daarnaast dienen in 2030 alle nieuwe productdienstcombinaties die op de markt worden gebracht, gebaseerd te zijn op circulaire ontwerpprincipes – op nationaal, Europees
én mondiaal niveau.
SUBDOEL 3: OPTIMALE GEBRUIKSDUUR.
Producten en grondstoffen die we wel gebruiken, kunnen we maximaal benutten door ze zo lang en hoogwaardig mogelijk te
gebruiken. In 2030 gebruiken we 100% van de producten en grondstoffen zo hoog mogelijk op de R-ladder. Voorkeur wordt
gegeven aan hergebruik, reparatie en het hergebruik van onderdelen, al dan niet in een nieuwe toepassing. Daarna komt
het recyclen van grondstoffen aan bod. Dit betekent dat in 2030 grondstoffen en materialen in principe niet meer worden
verbrand met energieterugwinning, omdat acties hoger op de R-ladder haalbaar zijn.² Dit dient concreet gemaakt te worden per
productgroep. Dit heeft ook consequenties voor de recyclingindustrie. Zo dient de voorraad aan nog in omloop zijnde producten
zo optimaal mogelijk te worden gerecycled. Voor nog niet (hoogwaardig) recyclebare producten dienen processen en technieken
te worden ontwikkeld om grote volumes weg te houden van storten en verbranden. Producenten van nieuwe producten dienen
aan te tonen dat deze recyclebaar zijn. In principe dienen niet-recyclebare producten van de markt geweerd te worden. Op deze
manier blijven kringlopen dus gesloten, tenzij uitgelegd kan worden waarom dit niet mogelijk is.

1. Refuse

2. Reduce

3. Re-use
4. Repair

5. Refurbish

6. Remanufacture

7. Re-purpose

8. Recycle

9. Recover

SUBDOEL 4: OPTIMALE BENUTTING FUNCTIONALITEIT.
Ten slotte halen we het maximale uit producten en grondstoffen door intensievere benutting van de functionaliteit. Theoretisch
kan er op een stoel 24 uur per dag gezeten worden. In de praktijk is dat niet meer dan een paar uur. Een auto staat gemiddeld
Figuur 2. De R-ladder van circulariteit.
22 uur per dag stil. Ook gereedschappen, (kinder)kleding, de broodbakmachine, vervoersmiddelen en nog een heleboel andere
zaken worden slechts suboptimaal gebruikt. Verhuur-, deel-, uitruil- en leenplatforms maken het mogelijk hier verandering in te brengen. In 2030 moeten producten
optimaal worden benut en kiezen bedrijven en consumenten voor bijpassende businessmodellen.

¹ Zie de Tegenlichtaflevering van zondag 26 november 2017.
² Zie ook Bakker, Conny e.a. (2015), Products that last. Productontwerpen voor circulaire businessmodellen.
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2.2.2 KORTE PROBLEEMANALYSE.
Uit de voorbeelden in hoofdstuk 1 blijkt dat de circulaire economie levensvatbaar is en kan leiden tot sociale, ecologische en financiële voordelen. Waarom is er dan
een Transitieagenda nodig? Welke belemmeringen staan de circulaire economie in de weg?
Rondom deze vraag is door Acceleratio en Nederland circulair! in 2015 een uitgebreid onderzoek uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van I&M. Voor de
Transitieagenda Consumptiegoederen zijn er twee hoofdpunten. Enerzijds het gebrek aan marktprikkels en anderzijds marktprikkels die de circulaire economie
tegenwerken – want ook die bestaan nog steeds. Met andere woorden: er zijn veel prikkels en sturingsprincipes (incentives) die bedrijven, consumenten en overheden
tegenhouden om circulair te werken. Wij noemen er enkele:
Het onderzoek van Acceleratio en Nederland circulair! is hier te vinden.
https://www.circulairondernemen.nl/uploads/e00e8643951aef8adde612123e824493.pdf
MARKTPRIKKELS RONDOM DE PRIJS VAN GRONDSTOFFEN.
Op dit moment zijn veel virgin grondstoffen goedkoper dan secundaire grondstoffen. Veel externe kosten, zoals vervuiling, zijn niet meegenomen in de prijs. Dit blijkt
onder meer uit een studie opgezet door BRBS Recycling en uitgevoerd door CE Delft in 2013. Conclusie van deze studie voor de onderzochte afvalstromen was dat
de maatschappelijke baten van meer recycling groter zijn dan de kosten. De belangrijkste reden voor dit resultaat is dat de milieuwinst in monetaire termen groter is
dan de maatschappelijke kosten. Doordat milieuvervuiling op dit moment wordt gezien als een bron van externe kosten die niet bij het product in rekening worden
gebracht, is er dus sprake van oneerlijke concurrentie tussen virgin en secundair materiaal.
MARKTPRIKKELS IN HET VERDIENMODEL VAN BEDRIJVEN.
Voor veel bedrijven vormt het verkopen van producten de kern van hun verdienmodel. Hiermee wordt het eigenaarschap over het product en dus ook over de
grondstoffen overgedragen aan de koper. Hier zitten twee marktprikkels onder die de circulaire economie in de weg staan:
1. Een bedrijf kan in dit model moeilijk sturen op optimale gebruiksduur, doordat de consument zelf bepaalt hoelang een product wordt gebruikt. Voor een
producent is het aantrekkelijk om zoveel mogelijk producten te verkopen, wat een optimale gebruiksduur ook kan tegenwerken.
2. Het product komt niet terug bij de producent, waardoor die ook niet ervaart of het zo ontworpen is dat het na gebruik hoog op de R-ladder blijft. Hierdoor is er
geen stimulans om circulair te ontwerpen.
De oplossingsrichting is om andere verdienmodellen te ontwikkelen waarin de marktprikkels wel gelijk vallen met de waarden van de circulaire economie. We zien
dat deze modellen al bestaan.
MARKTPRIKKELS BIJ FINANCIERING.
Als bedrijven een verdienmodel ontwikkelen waarbij de prikkels in dat model leiden tot keuzes voor de circulaire economie, dan betekent dat in de praktijk een andere
manier van ondernemen waar ook een andere financiering bij hoort. Op dit moment zijn in veel gevallen de risico-rendementsprofielen van financiers gebaseerd
op aannames uit de lineaire economie. Het meenemen van de waarde van grondstoffen aan het einde van de gebruiksfase is hierbij bijvoorbeeld niet gebruikelijk.
Financiële instellingen werken nu, samen met koplopers onder de bedrijven, aan de ontwikkeling van financiële constructies rondom de nieuwe verdienmodellen.
Dit kost tijd.
MARKTPRIKKELS IN WET- EN REGELGEVING.
De overheid heeft de circulaire economie inmiddels opgenomen in haar doelen en beleid. Toch is er nog wet- en regelgeving die een circulaire economie in de weg
staat. Zo is er de regelgeving rondom afval waarin is bepaald dat eenmaal afgedankt materiaal afval is en als zodanig moet worden behandeld. Deze wetgeving is in
enkele gevallen zeer relevant – denk aan het illegaal dumpen van afval en het beperken van de verspreiding van toxische stoffen – maar kan in andere gevallen de
ontwikkeling naar een circulaire economie in de weg staan. Bedrijven die wel afval als grondstof gebruiken, moeten nu van allerlei uitzonderingsregels gebruikmaken,
terwijl dat eigenlijk andersom zou moeten zijn.
Een ander voorbeeld is de wetgeving rondom kartelvorming, zoals onder meer in het regeerakkoord wordt onderkend. Bedrijven mogen onderling geen afspraken
maken rondom bijvoorbeeld de prijs. In de circulaire economie ontstaat er echter een andere samenwerking in de keten, waarin bepaalde afspraken juist handig
zijn. Ook hier geldt dat bedrijven die dit doen om uitzonderingen moeten vragen en bepaalde risico’s lopen, terwijl ze juist waarde creëren voor de samenleving. Het
Transitieteam is daarom positief over het voornemen van het kabinet om te onderzoeken of en hoe de mededingingswetgeving kan worden aangepast, als deze een
goede samenwerking tussen bedrijven en in ketens, met het oog op duurzaamheid, in de weg staat.
ONTBREKEN VAN MARKTPRIKKELS.
In veel gevallen is juist het ontbreken van marktprikkels de oorzaak van het probleem. Zo zijn er geen of weinig incentives voor het gescheiden aanbieden van afval of
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voor het weigeren van wegwerpproducten. Goed gedrag wordt niet beloond. Het omkeren van de standaardsituatie kan al helpen. Daar is letterlijk het ‘omgekeerd
inzamelen’ in gemeenten op gebaseerd. Voor de waardevolle fracties komt de gemeente aan huis, voor het restafval moet men naar een afvalpunt.
SAMEN: MARKTPRIKKELS WERKEN CONTRAIR OF ONVOLDOENDE VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE.
Opgeteld leiden deze marktprikkels ertoe dat partijen die circulair werken bijzonder hun nek uit moeten steken. Sterker, veel prikkels werken contrair aan de beweging
die we willen maken in de richting van de circulaire economie. Sommige bedrijven geven aan zich weleens gestraft te voelen als ze circulair werken. Om dit te
veranderen is het nodig dat er op een aantal fronten nieuwe defaults ontstaan. Circulair wordt het nieuwe normaal. Hieronder beschrijven wij enkele principes die
leiden tot deze nieuwe standaard.
2.2.3 PRINCIPES.
Om de doelstelling te bereiken en de problemen uit de weg te ruimen, gaat het Transitieteam uit van enkele principes waaraan de beoogde circulaire eindsituatie moet
voldoen. Situaties zijn veranderlijk en concrete ingrepen zullen steeds moeten worden aangepast aan bestaande contexten, maar deze principes blijven geldig. Zij
kunnen daarom sturing en houvast geven op de langere termijn, al bevinden we ons in een zeer veranderlijke omgeving. Hieronder worden deze principes besproken.
Elk onderdeel eindigt met een korte beschrijving van de nieuwe default die het gevolg is van het leidende principe.
PRINCIPE 1: MAXIMALE WAARDECREATIE: ECONOMISCH, SOCIAAL EN ECOLOGISCH.
De circulaire economie draait om waardecreatie en waardebehoud. Door dit als vertrekpunt te kiezen worden zowel economische als sociale en ecologische waarde
gecreëerd en behouden. Circulaire producten en diensten moeten dus concurrerend zijn en blijven en sociale en ecologische waarde toevoegen. Externe kosten
mogen niet op de samenleving worden afgewenteld. Tegelijk moet er ook oog zijn voor externe winst, zoals de waarde van meer groen, een gezonde oceaan of sociale
inclusie van mensen die nu buiten de maatschappij vallen. Dit principe is dus ook gericht op het realiseren van doelstellingen als het klimaatakkoord en de SDG’s.
Het streven naar duurzame consumptie en productie van consumptiegoederen (SDG 12) dient hand in hand te gaan met de strikte randvoorwaarden die de SDG’s
stellen. Zo mag er geen ecologische schade worden berokkend (SDG 6, 14 en 15) en moet er een bijdrage worden geleverd aan het tegengaan van klimaatverandering
(SDG 7 en 13) Daarnaast moet er gewerkt worden onder ethische werkomstandigheden (SDG 1, 10, 11 en 16). Tot slot draagt een circulaire economie bij aan
economische groei en werkgelegenheid, zowel in Nederland als elders in de wereld (SDG 8).

Figuur 3. De Sustainable Development Goals.

³ Als opvolger van de Millenniumdoelen hebben de Verenigde Naties zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) geformuleerd, die op 1 januari 2016 in werking zijn getreden en gelden voor het jaar 2030. De
doelen moeten een einde maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Figuur 3 toont een overzicht van de SDG’s.
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De nieuwe default wordt: Activiteiten van organisaties op het gebied van duurzame consumptie, productie en hergebruik, creëren waarde op sociaal, ecologisch én
economisch terrein. Als die positieve effecten er niet zijn, moet er een goede reden voor zijn.
PRINCIPE 2: KWALITEIT EN KWANTITEIT GAAN HAND IN HAND.
Bij de circulaire economie is het gebruik van niet-virgin grondstoffen essentieel. In deze Transitieagenda worden deze ‘secundaire grondstoffen’ genoemd. Bij
opschaling van de circulaire economie wordt de juiste kwaliteit van secundaire grondstoffen essentieel voor de producent. Een producent kan alleen gebruikte
materialen toepassen als er sprake is van een continue aanvoer van secundaire grondstoffen van voldoende kwaliteit. Op dit moment is zowel de kwaliteit als de
continuïteit van de toevoer niet op voldoende niveau. Wil de vraag op de markt voor secundaire producten en materialen substantieel groeien, dan moet de kwaliteit
van secundaire grondstoffen omhoog, zonder – in verband met continuïteit van de levering – aan de kwantiteit af te doen. Deze constatering heeft consequenties voor
ontwerp, inzameling en recycling. En voor de producten zelf, als duidelijk is welke eigenschappen en kwaliteit de secundaire grondstoffen hebben.
Op dit moment is voor bepaalde secundaire grondstoffen de prijs-kwaliteitverhouding van de toevoer niet voldoende vanwege het verplichtende karakter van de
inzameling van deze afvalstoffen (NedVang). Uit andere afvalstoffen worden secundaire afvalstoffen geproduceerd waarnaar wel vraag is, maar hier is de beperkende
factor dat de afvalstoffen tegen te lage prijzen laagwaardig kunnen worden verbrand of gestort. Wil de markt voor secundaire producten en materialen substantieel
groeien, dan moet de prijs-kwaliteitverhouding van secundaire grondstoffen zodanig zijn dat ze kan concurreren met primaire grondstoffen. Deze constatering heeft
consequenties voor ontwerp, inzameling, recycling en de prijs van de laagwaardige verwerking van afvalstoffen.
Ten eerste moeten producten zo worden ontworpen dat ze repareerbaar, demonteerbaar en hoogwaardig te recyclen zijn. Op die manier kunnen onderdelen en
grondstoffen er optimaal worden uitgehaald voor hergebruik, met een hoogwaardige kwaliteit van secundaire grondstoffen tot gevolg. Dit heeft consequenties voor
de keuze van de te gebruiken materialen en het productontwerp, die nu het doel dienen om de mogelijkheden voor hergebruik en recycling optimaal te maken.
Waarbij de gekozen materialen niet toxisch mogen zijn en bij voorkeur biobased. Zo worden de kwaliteit en kwantiteit van beschikbare onderdelen en grondstoffen in
de toekomst verbeterd. Circulair ontwerp van producten dient in de haarvaten van de economie te worden opgenomen.
Ten tweede is de inzameling en recycling van belang. De afgelopen jaren is gekozen voor maximale inzameling, om zo verbranding van recyclebaar afval te voorkomen.
Daarom staat op dit moment bij inzameling van verpakkingsafval het volume, ofwel de kwantiteit, voorop in de sturing. Het nadeel hiervan is dat materialen bij
elkaar worden gevoegd die samen niet hoogwaardig kunnen worden benut, bijvoorbeeld volle yoghurtpakken bij plastic verpakkingen. Positief is dat de inzet op
kwantiteit het volume heeft gecreëerd om door te kunnen starten naar kwaliteit, zonder dat er meer verbrand wordt. Dit kan worden bereikt met verbetering van
inzamelingsmethodieken en door toepassing van circulaire ontwerpprincipes. Bij de criteria voor inzameling dient dan de uiteindelijke toepassing van secundaire
grondstoffen centraal te staan, waarbij tevens in voldoende omvang grondstoffen beschikbaar komen om de continuïteit van levering te garanderen.
Ten derde is het van belang dat bij het ontwerp gekozen wordt voor toepassing van de juiste grondstoffen en materialen. Een goede indicatie hiervoor geeft het
concept toepassingswaarde. Productspecificaties volgen momenteel bijna uitsluitend uit de toepassing en het gebruik van het product. Vanuit die specificaties
worden materiaalkeuzes gemaakt. Die materiaalkeuzes worden concreet ingevuld door de keuze van grondstoffen die aan de productspecificaties voldoen. Als men

Duurzame garens voor DESSO tapijt van Tarkett. Tarkett is leverancier van hoogwaardig DESSO tapijt en vervaardigt de producten volgens de Cradle-to-Cradle-principes.
Credit: Tarkett / Desso
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daarbovenop rekening houdt met de toepassingswaarde wordt er bijvoorbeeld geen onnodig hoge kwaliteit gebruikt als men met minder kwaliteit toe kan. De
gekozen grondstof heeft dan de juiste toepassingswaarde. In dit kader is het tevens van belang om geen grondstoffen te gebruiken die na gebruik negatieve effecten
hebben op het recycleproces. En om optimaal gebruik te maken van gerecyclede materialen en herbruikbare onderdelen.
Ten vierde dient voor (gemengde) afvalstoffen het verbranden en storten verder te worden ontmoedigd waardoor sorteer- en recyclingbedrijven niet zowel aan de
voorzijde (laagwaardige verwerking als storten en verbranden) als aan de achterzijde (primaire grondstoffen) op prijs hoeven te concurreren.
Om de kwaliteit en kwantiteit van beschikbare grondstoffen uit de kringloop in de toekomst te garanderen, is – naast een flinke investering in ontwerpmethodes –
op sommige vlakken nog een flinke investering nodig in onderzoek en ontwikkeling van recycletechnieken. Dit speelt bijvoorbeeld een rol met betrekking tot textiel
waarbij het op dit moment nog niet mogelijk is om recyclaat te leveren met voldoende toepassingswaarde.
Tot slot staat dit principe voor het waar mogelijk gebruiken van niet-toxische en duurzaam gewonnen grondstoffen.
De nieuwe default wordt: In het ontwerp van producten wordt expliciet gekozen voor circulaire ontwerpprincipes. Bij de keuze voor materialen wordt gewerkt met
de juiste toepassingswaarde van onderdelen of grondstoffen, waarbij de focus ligt op duurzaam gewonnen en niet-toxische grondstoffen. Bij de inzameling wordt
gekozen voor een methode die hoogwaardige kwaliteit van secundaire grondstoffen als output heeft, in combinatie met voldoende kwantiteit.
PRINCIPE 3: KIES HET OPTIMALE SCHAALNIVEAU.
Het kiezen van het juiste schaalniveau bij hoogwaardig (her)gebruik van materialen is niet gemakkelijk. Activiteiten zijn contextgebonden: wat werkt in Amsterdam
is niet automatisch ook het beste voor Apeldoorn. Er moet steeds worden gekeken naar de aard en specifieke context, de problemen en kansen van de regio. Een
goed uitgangspunt is om te werken met wat lokaal voorhanden is, waarbij het streven qua schaalgrootte is naar ‘zo klein als mogelijk en zo groot als nodig’. Voordelen
daarvan zijn transportbeperking, kostenefficiëntie, governance van de kringloop en transparantie. Dit vereist:
• Koesteren van kleine kringlopen die er al zijn, bijvoorbeeld lokale initiatieven waarbij van ingezameld plastic weer nieuwe producten worden gemaakt voor
gebruik in de buurt.
• Opzetten van regionale kringlopen op basis van hoogwaardige inzet van secundaire grondstoffen.
• Sluiten van nationale kringlopen tussen stad en platteland waar mogelijk.
• Bij internationale stromen kijken naar impact op sociale, ecologische en financiële aspecten en aansluiting zoeken bij de IMVO-convenanten waar die voorhanden zijn.
Hierbij moet steeds rekening worden gehouden met milieu en sociale effecten (principe 1), want op lokale schaal werken en denken is niet per definitie op al die
vlakken beter. Schaalvoordelen zorgen er soms voor dat het verschepen van producten beter is voor mens of milieu dan lokaal produceren. Bovendien kunnen
economische, sociale en ecologische effecten elkaar tegenwerken. Wat sociaal beter is, is niet per definitie ook beter voor het milieu. De ‘juiste’ keuze bestaat niet
altijd! Er is altijd sprake van een afweging.
Het is daarom ook van belang dat keuzes transparant zijn. Maak duidelijk waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn, zodat ze aangepast kunnen worden bij veranderende
context of inzichten. Hierbij moet naar de hele keten worden gekeken. Alleen wanneer producenten rekening houden met wat er voor- en achter hen in de keten
gebeurt, kan een weloverwogen besluit worden genomen. Er zou om deze reden ook in korte, overzichtelijke ketens moeten worden samengewerkt. Dit hoeven niet
altijd fysiek korte schakels te zijn.
De nieuwe default voor de schaalgrootte wordt: Zo klein als mogelijk en zo groot als nodig. Hierbij wordt over het schaalniveau nagedacht, waarbij de hele keten wordt
meegenomen. Deze afweging wordt transparant en helder verantwoord, bijvoorbeeld op basis van een levenscyclusanalyse (LCA).
PRINCIPE 4: INNOVATIE VOOROP. NEEM RISICO EN INVESTEER!
De transitie naar een circulair systeem vraagt een hoop aanpassing en vernieuwing. We staan voor grote uitdagingen. Aan deze uitdagingen kan overheid, noch het
bedrijfsleven, alleen tegemoetkomen. Er moet dan ook ruim baan worden gegeven aan bottom-up initiatieven, start-ups en innovatieve experimenten van bestaande
bedrijven. Juist deze experimenten kunnen met innovatieve antwoorden voor bestaande problemen komen. We moeten hierbij niet bang zijn voor fouten. Sommige
initiatieven zullen succesvol zijn, andere niet. Sommige zullen alleen een regionale of specifieke oplossing bieden, andere bieden wellicht aanknopingspunten voor het
oplossen van het issue in een andere context. Het Transitieteam is van mening dat we hierbij af moeten van te veel risicomijdend gedrag. Immers, als we alle risico’s
al volledig kunnen inschatten, is het vaak geen disruptieve innovatie.

⁴ Een mooi voorbeeld van dit principe is te vinden op www.fastcompany.com/40486883/these-diy-machines-let-anyone-recycle-plastic-into-new-products.
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De nieuwe default wordt: Investeer en geef ruimte aan innovatie en bottom-up initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar een circulaire
economie. Accepteer de risico’s die daarbij horen.
PRINCIPE 5: EXTERNE KOSTEN ZIJN OPGENOMEN IN DE PRIJS.
Partijen die producten op de markt brengen die niet passen in de circulaire, duurzame economie, dienen daarvoor financieel bij te dragen aan het oplossen van de
problematiek. Met andere woorden: partijen die vervuiling veroorzaken, moeten hiervoor ook financieel opdraaien. Zo ontstaat een prijs voor producten waarin de
externaliteiten integraal zijn opgenomen. Dit zal leiden tot een meer gelijk speelveld.
De nieuwe default wordt: We betalen de volledige prijs voor producten, inclusief externe kosten.
PRINCIPE 6: EIGENAARSCHAP VAN EEN PRODUCT LIGT DAAR WAAR OP DE MEEST EFFECTIEVE MANIER WAARDE KAN WORDEN TOEGEVOEGD DAN
WEL BEHOUDEN.
In het huidige systeem verkopen veel bedrijven hun producten die vervolgens in bezit van de gebruiker komen. Hiermee loont het om veel producten op de markt te
brengen, ook al vraagt de consument er niet naar, zie ook hoofdstuk 2.2.2 (analyse). Dit principe kan op verschillende manieren worden doorbroken, afhankelijk van
het te kiezen verdienmodel. Onderdeel hiervan kan bijvoorbeeld een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn (UPV, in het Engels aangeduid als Extended
Producer Responsibility, EPR). Hiermee krijgen partijen die producten op de markt brengen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten op een
zorgvuldige wijze worden hergebruikt dan wel verwerkt.
De nieuwe default wordt: Producenten (en importeurs) blijven verantwoordelijk voor hun producten en zorgen voor hoogwaardig hergebruik. Dit kan zowel in een
‘closed loop, closed source-scenario’ als in een ‘open loop en open source-benadering.’
PRINCIPE 7: HANDEL OP BASIS VAN SOCIALE EN PSYCHOLOGISCHE INZICHTEN.
Duurzaam gedrag van mensen is essentieel voor het realiseren van de circulaire economie. We kunnen die circulaire economie alleen bereiken als gedrag van burgers
is gericht op het zo zuinig mogelijk gebruiken en het zo lang mogelijk in de keten houden van producten en materiaal. Consumenten kunnen door producenten en
retailers worden verleid om eerder hun product voor hergebruik, reparatie of renovatie aan te bieden, in plaats van het weg te gooien als afval.
Dit vraagt om twee zaken. Ten eerste is de standaardsituatie nu nog gebaseerd op niet-circulair gedrag. Het omkeren van de standaardsituatie of het standaardaanbod
helpt om circulair gedrag makkelijker te maken. Ten tweede kan de consument/burger een actieve houding ontwikkelen. Consumenten kunnen actief hun zoek-, koop, gebruik- en afdankgedrag zo inzetten dat bedrijven sneller kunnen overschakelen naar circulaire businessmodellen. De consument kan met zijn gedrag waardevolle
informatie geven. Een consument kan zelfs een medeontwerper van een circulair businessmodel worden of een toeleverancier van hernieuwbare materialen of uit
elkaar gehaalde componenten. Dat noemen we: Van consument naar ‘prosument’.
De nieuwe default wordt: De makkelijkste keuze voor consumenten wordt de circulaire keuze. En consumenten pakken een actieve rol in de circulaire economie,
bijvoorbeeld bij het tegengaan van verspilling. In beide gevallen moet onafhankelijke consumenteninformatie beschikbaar zijn, op basis waarvan mensen goede
keuzes kunnen maken.⁵
2.2.4 CONSEQUENTIES.
De zeven principes gelden als toetssteen voor de 38 acties en interventies die worden voorgesteld in het kader van de actieagenda. Het geeft het kader aan waarin
de Transitieagenda is opgesteld.

⁵ Zie definitie door Dr. Conny Bakker, TU Delft.
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gebruiken van en het zo lang mogelijk in de keten houden van producten en materialen.
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3. ACTIE- EN INTERVENTIEAGENDA.
“When you go to a more detailed level of CE it becomes a lot more complex. It requires a lot of training and education to make people truly understand what such
propositions mean. One of the key challenges is that it requires a wide range of skills and capabilities.” - Jad Oseyran, IBM
De circulaire economie komt alleen tot stand als we in staat zijn om onze wensbeelden voor de toekomst van de circulaire economie te vertalen naar concrete acties.
Deze acties moeten concrete resultaten genereren die inspireren en de weg vrijmaken voor vervolgstappen in de (versnelling van de) transitie naar de circulaire
economie. In dit hoofdstuk worden de concrete acties beschreven die zijn ingebracht vanuit vele stakeholders. Acties die volgens het Transitieteam invulling geven
aan de doelstellingen en principes uit hoofdstuk 2 en acties die er samen voor zorgen dat de circulaire economie versneld wordt bereikt. Hierbij wordt steeds een
onderscheid gemaakt tussen concrete actielijnen voor producten met een korte omloopcyclus en producten met een middellange en lange omloopcyclus.
• Korte omloopcyclus. Dit zijn producten die niet lang meegaan en snel worden vervangen, zoals wegwerpproducten en verpakkingen. Meestal worden ze slechts
eenmalig of een beperkt aantal keer gebruikt.
• Middellange en lange omloopcyclus. Dit zijn producten zoals kleding en textiel (middellange omloopcyclus) en huishoudelijke apparaten en meubels (lange
omloopcyclus). Deze producten worden meermalen gebruikt en zijn vaak van een dusdanige kwaliteit dat hergebruik, reparatie en refurbishment in theorie
mogelijk en zakelijk gezien kansrijk zijn.
Binnen deze tweedeling wordt vervolgens steeds een onderscheid gemaakt in drie fases van de productencyclus: ontwerp- en productiefase, retail- en gebruiksfase
en de fase waarin producten opnieuw worden benut. Deze driedeling in fases is gebaseerd op het ‘Value Hill-model’ (zie figuur 4). Naast de acties die specifiek zijn
voor producten met een korte of een lange omloopfase, zijn er ook acties nodig die meer generiek van aard zijn. Deze overkoepelende prioriteiten staan in paragraaf
3.1. Tot slot worden de concrete acties in een matrix weergegeven, geplot op de mogelijkheden voor uitvoer.

OPTIMAL
USE
CIRCULAR

ADD
VALUE

VALUE
RECOVERY

RETAIN
VALUE

RETAIL
REUSE/REDISTRIBUTE
ASSEMBLY

REFURBISH
REMANUNFACTURE

MANUFACTURING

RECYCLE
EXTRACTION

ENABLERS EN NETWERKORGANISATIE

Figuur 4. De Value Hill.
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3.1. OVERKOEPELENDE PRIORITEITEN.
“If the environmental impact or resource-use is reflected in the price, you will naturally see sustainable products and services grow in demand.” - Andy Ridley, Circle
economy
Meerdere acties zijn van toepassing op de verschillende omloopsnelheden en de verschillende fases in de levenscyclus – en zijn wellicht ook interessant voor
verschillende Transitieteams.
Deze acties zijn, met andere woorden, essentieel om de circulaire transitie in zijn geheel te laten slagen. Het Transitieteam benadrukt deze overkoepelende prioriteiten
dan ook eerst expliciet.
3.1.1 PRIJS VAN GRONDSTOFFEN.
Mede door de lage olieprijs zijn nieuwe, op olie gebaseerde grondstoffen goedkoper dan gerecyclede alternatieven. In deze prijzen zijn externe kosten, zoals die in
het kader van CO2, echter niet meegenomen. Dit prijsverschil houdt koplopers niet tegen, maar het peloton wel. Voor een daadwerkelijke overschakeling naar de
circulaire economie is eerlijk beprijzen essentieel.
Er dient daarom een beprijzing te komen waarin externe kosten zijn meegenomen. Een eerste stap hierin kan zijn om een stevige prijs voor CO2-uitstoot te gaan hanteren.
Deze factor speelt immers niet alleen een hoofdrol in de discussie rondom het klimaat, maar ook bij het bereiken van een circulaire economie. Deze CO2-prijs dient
minimaal Europees, maar het liefst breder internationaal vastgesteld te worden. Op korte termijn kunnen Nederlandse organisaties echter al werken met een zogenaamde
schaduwprijs. Hierin wordt bij offertes en aanbestedingen een fictieve prijs van bijvoorbeeld 100 euro per ton CO2 gehanteerd. De prijs van 100 euro per ton CO2 is
gebaseerd op onderzoek, waarbij gekeken is naar de prijs die nodig is om de twee graden-doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs te behalen. Bij het hanteren van
deze prijs als schaduwprijs wordt het bedrag uiteindelijk niet betaald, maar op deze manier komen bij aanbestedingen wel de CO2-arme voorstellen bovendrijven.
De overheid heeft een aantal mogelijkheden om bepaalde producten en diensten fiscaal te bevoordelen of te benadelen. Zo zijn auto’s met veel CO2-uitstoot fiscaal
zwaarder belast dan auto’s met weinig of geen uitstoot. Dit principe kan ook breder worden toegepast in de circulaire economie. Belasting op primaire grondstoffen
kan omhoog; belasting op arbeid en gerecyclede producten kan omlaag. Dit is echter een ingewikkeld geheel met veel regels, zowel in binnen- als buitenland. De
concrete actie bestaat uit het instellen van een commissie die in opdracht van het kabinet op dit punt een weloverwogen en breed gedragen voorstel ontwikkelt.
Hierbij kan ten eerste worden voortgeborduurd op het werk van PBL , Ex’Tax en De Groene Zaak. De SER doet er momenteel onderzoek naar en zal voor het einde
van dit jaar met bevindingen komen. Ten tweede lijkt het verstandig om rondom een aantal onderwerpen, zoals minder belasting op loon, experimenteerruimte te
creëren, zodat op kleine schaal kan worden geëxperimenteerd. Deze experimenten dienen gepaard te gaan met onderzoek zodat de effecten, zowel de negatieve als
de positieve, goed kunnen worden gemonitord.
Het Transitieteam stelt voor om de mogelijkheden voor het bestaande instrumentarium van fiscaliteit, heffingen en subsidies beter te richten op de circulaire
economie. Dit dient met prioriteit ter hand genomen te worden. Het kabinet geeft in het regeerakkoord aan de opbrengst van vergroening terug te willen sluizen naar
lagere lasten voor burgers en bedrijven. Het Transitieteam pleit ervoor om hierbij een koppeling te maken met circulaire initiatieven en businessmodellen van burgers
en bedrijfsleven.
Ondanks het streven van het kabinet om te komen tot het vervangen van fossiele, kritieke en niet-hernieuwbare grondstoffen door overvloedig beschikbare
hernieuwbare grondstoffen, blijkt dat in Nederland belastingkortingen voor fossiele brandstoffen nog steeds bestaan. Een voorbeeld hiervan is de lage energieprijs
voor grootverbruikers. Het Transitieteam roept het kabinet op om deze belastingkortingen zo snel mogelijk af te schaffen en de baten terug te sluizen naar lagere lasten
voor circulaire initiatieven en businessmodellen van burgers en het bedrijfsleven.
Concrete actie 1. Verken de mogelijkheden om een stevige prijs voor CO2-uitstoot (bijvoorbeeld 100 euro per ton) te hanteren. Eerste stap vanuit deze
Transitieagenda is het introduceren van een schaduwprijs bij aanbestedingen, zowel door de inkopende overheid als door het inkopende bedrijfsleven.
Concrete actie 2. Stel een commissie in vanuit het kabinet om een langetermijnplan voor fiscale prikkels te ontwikkelen, mede op basis van het werk van de SER,
met ruimte voor experiment. Sluit hierbij aan bij de Raadsconclusies Milieuraad juni 2016 en steek in 2018 in op de inzet van de OESO op dit punt.
Concrete actie 3.Schaf subsidies en belastingkortingen op fossiele brandstoffen af en benut de opbrengsten ten behoeve van de circulaire economie.
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3.1.2 INTERNATIONALE SAMENWERKING.
Zoals in hoofdstuk 2 wordt vermeld is het werken aan een circulaire economie in Nederland sterk verweven met de internationale context. Bij de diverse acties die
het Transitieteam voorstaat, staat beschreven of deze in nationaal dan wel internationaal verband kunnen worden aangepakt. Het Transitieteam is van mening dat er
extra aandacht moet zijn voor de kansen die internationale samenwerking biedt, naast de consequenties voor de aanpak qua schaalniveau. Met name de vergroting
van de exportmogelijkheden voor koplopende bedrijven op het vlak van de circulaire economie behoeft aandacht. In dit kader is het ook van belang te beseffen dat
een vergrote export van circulaire producten direct bij kan dragen aan doelen van ontwikkelingssamenwerking. Een stevig neergezette Wikipedia-achtige omgeving
waarin alle kennis, voorbeelden en mogelijkheden voor de circulaire economie wereldwijd worden neergezet kan hierbij een mooie stap zijn. De kenniskaart circulaire
economie van Het Groene Brein vormt hiervoor een passend fundament. Een sterke inzet op Holland Circular Hotspot is essentieel. Hierin werken diverse partijen
vanuit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen aan een sterk internationaal profiel van Nederland op het vlak van de circulaire economie.
Daarnaast kan de samenwerking binnen het Grondstoffenakkoord ook worden doorgezet in een gezamenlijke lobby bij met name de Europese Unie. Kernpunt van
een dergelijke lobby zou het verbreden van de ecodesignrichtlijn van energie naar materialen en grondstoffen (lees circulaire economie) moeten zijn. Interessant is
om hierbij te onderzoeken op welke manier het Stakeholderforum rondom de circulaire economie kan worden ingezet. Ook aansluiting bij het World Circular Economy
Forum ligt hierbij voor de hand.
Concrete actie 4. Versterk het samenwerkingsverband Holland Circular Hotspot. Bekijk in dit kader ook de mogelijkheid om vanuit bestaande initiatieven een
wereldwijd aansprekende wiki-omgeving op te zetten rondom de circulaire economie.
Concrete actie 5. Voer vanuit het Grondstoffenakkoord een gezamenlijke lobby bij de Europese Unie, met als eerste onderwerp het inbrengen van circulaire
economie en optimaal gebruik van grondstoffen in de ecodesignrichtlijn. Een tweede onderwerp is verbreding en verdieping van de EPR, met als bijzonder
aandachtspunt het uitbreiden van de ecodesignrichtlijn (zie ook actiepunt 6 en 7). Een derde onderwerp kan zijn het afvalbeleid. Een vierde onderwerp kan zijn de
handhaving rondom directe import (zie ook actiepunt 14).
3.1.3 PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID.
Het Transitieteam constateert dat het instrument producentenverantwoordelijkheid (EPR) een essentieel onderdeel is van maatregelen die kunnen worden getroffen
om de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Ervaring leert dat het middel, mits goed ingezet, effectief werkt en relatief snel kan worden ingezet.⁸ EPR
zorgt dat het bedrijfsleven de vrijheid heeft om binnen afgesproken randvoorwaarden en doelstellingen zelf de methode te kiezen om tegen zo laag mogelijke kosten,
een zo hoog mogelijke milieuwinst te boeken. Het is een middel dat goed ingezet kan worden zolang de circulaire economie nog geen mainstream is.
In deze fase van de transitie naar een circulaire economie kan producentenverantwoordelijkheid een belangrijk instrument zijn om producenten en importeurs (mede)
verantwoordelijk te maken voor de inzameling, verwerking en recycling van de door hen op de markt gebrachte producten. Hiermee beoogt dit instrument de kosten
van het afvalbeheer van producten op te nemen in de productprijs, om het hergebruik en de recycling van afgedankte producten te bevorderen en om producenten
te stimuleren tot ecodesign. De bestaande producentenverantwoordelijkheden in Nederland (onder andere voor elektronische apparatuur en autowrakken) vloeien
voornamelijk voort uit Europese regelgeving.
Aandachtspunten bij de organisatie van producentenverantwoordelijkheid:
• De focus dient niet alleen bij het afvalprobleem te liggen, maar vooral ook aan de ontwerpkant van een product.
• Voor de invoering dient duidelijkheid gegeven te worden over inzameling, afzet en kwaliteit van de secundaire grondstoffen die met betreffende afvalstoffen
gegenereerd kunnen worden. Dit kader dient met betrokken partijen, zoals de recyclingindustrie, te worden bepaald.
• De R-ladder kan als basis dienen om materialen hoogwaardig in de kringloop te houden.
• In dit kader is het nodig dat reststromen die binnen de huidige afspraken als afval worden geduid, ingezet kunnen worden als secundaire grondstoffen.
• De huidige inzamel- en recyclingnormen op basis van percentage van massa leiden tot onvoldoende prikkels om blijvend te streven naar optimalisering van
hoogwaardig product- en materiaalhergebruik.
• Kies voor een convenant als een goed werkbare vorm om ambities te verwoorden en partijen zichtbaar bij elkaar te brengen.
• Kies voor producentenverantwoordelijkheid als leidend principe als dat in de fysieke afval- en hergebruikketen van de betreffende productgroepen praktisch,
logisch en werkbaar is. Daarbij is de mate waarin de betreffende branches professioneel georganiseerd zijn een belangrijke randvoorwaarde voor succes.
• Heb voldoende oog voor de onderlinge afhankelijkheden. Er is immers veelal sprake van een ketenprestatie die moet worden geleverd. Zorg dus voor een stevig
commitment bij alle deelnemende partijen, op basis van een inhoudelijk meerjarenprogramma dat direct gerelateerd is aan de te bereiken (EU-)doelstellingen.

⁸ Met name gebaseerd op het onderzoek vanuit EY: ‘Exploration of the role of Extended Producer Responsibility for the circular economy in the Netherlands.’ Juni 2016. Maarten Dubois.
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Naast bovenstaande punten speelt bij de discussie omtrent de producentenverantwoordelijkheid de vraag wat Nederland hier zelfstandig in kan oppakken en
uitvoeren en wat beter in Europees verband kan worden opgepakt. Maatregelen vanuit de EPR die gaan over het einde van de keten, dus de inzameling van gebruikte
producten, kunnen in Nederland zelfstandig worden opgepakt. Maatregelen die gaan over het op de markt brengen van andere producten, bijvoorbeeld middels
de ecodesignrichtlijn, dienen in EU-verband te worden opgepakt. De meeste consumptiegoederen worden in Nederland immers geïmporteerd en de Nederlandse
markt is te klein om hierin een eigen koers te varen. Het is sterker als dit in Europees verband wordt geregeld. Daar kunnen Nederlandse partijen zich dan uiteraard
wel sterk voor maken.
Op basis van bovenstaande pleit het Transitieteam om de EPR in Nederland uit te breiden met nieuwe productgroepen (verbreding) en om de bestaande vormen te
verdiepen met nieuwe maatregelen.
VERBREDING VAN PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID NAAR NIEUWE PRODUCTGROEPEN.
Het Transitieteam pleit ervoor om producentenverantwoordelijkheid uit te breiden naar nieuwe productgroepen. Hiervoor lijken vooral wegwerpproducten, textiel
en meubels in aanmerking te komen. Dit zijn grote stromen die op dit moment nog niet voldoende worden ingezameld en gerecycled, maar wel veel voorkomen in
zwerfafval. Neem bijvoorbeeld sigarettenpeuken.⁹ Ook het Rijksbrede programma Circulaire Economie geeft een aanzet tot uitbreiding naar nieuwe productgroepen,
waarbij EPR voor textiel, matrassen en luiers als mogelijkheid wordt genoemd. Afhankelijk van de context kan dit per productgroep op verschillende manieren worden
ingericht, indien mogelijk op vrijwillige basis en waar nodig opgelegd middels regelgeving. Per productgroep zal in goed overleg met producenten moeten worden
onderzocht op welke manier de EPR kan worden ingericht en welke ambitieuze doelstellingen hieraan worden verbonden. Dit dient bij voorkeur op Europees niveau
te worden geregeld, gelet op het streven om in Europa een gelijk speelveld te creëren. Mocht dit echter te lang duren, dan kan altijd worden gekeken of een uniform
stelsel van EPR tussen een aantal vooruitstrevende lidstaten en branches kan worden afgesproken. Dit conform de aanpak die is gekozen in de internationale Green
Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR).
Een specifiek aandachtsgebied hierbij is het tegengaan van zwerfafval door middel van EPR. Zwerfafval bestaat in Nederland voornamelijk uit een combinatie van
verpakkingen, kauwgom en sigarettenpeuken. De kosten voor het opruimen van deze lekkages komen nu voor het grootste deel bij de gemeentelijke belastingbetaler
terecht. Uitgebreide EPR biedt een kans om deze maatschappelijke lasten te internaliseren en onder te brengen bij consument en producent van de (verpakkingen van)
producten die in zwerfafval voorkomen. Daarmee biedt het een incentive voor producenten om veel steviger op innovatie en preventie in te zetten. Het Transitieteam
stelt daarom voor om voor zwerfafval een nieuw EPR-schema te introduceren.
VERDIEPING VAN PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID.
Naast het uitbreiden naar nieuwe productgroepen bepleit het Transitieteam dat het middel EPR zo wordt ingezet dat dit leidt tot incentives bij bedrijven ten gunste
van de circulaire economie. EPR kan met diverse verdiepingsmaatregelen, naast recycling, ook andere doelstellingen dienen, zoals de ervaring in Frankrijk uitwijst.¹⁰
Met diversificatie van tarieven binnen verwijderingsbijdragen kan bijvoorbeeld ecodesign worden gestimuleerd. Ook zou binnen recyclingdoelstellingen onderscheid
kunnen worden gemaakt tussen hoogwaardige en laagwaardige vormen van recycling. Er kan worden getoetst op hergebruik van schaarse materialen (bijvoorbeeld
Rare Earth Elements) in plaats van op totaalgewicht van hergebruikte materialen. En de rol van EPR kan worden verlengd naar de export van tweedehandsgoederen
(bijvoorbeeld elektronische apparaten) naar ontwikkelingslanden, zodat ook deze spullen goed worden verwerkt en gerecycled.
Het Transitieteam ziet met name potentie in verdiepingsmaatregelen die EPR effectiever laten zijn vanuit het oogpunt van ecodesign voor circulariteit. Bijvoorbeeld
door een diversificatie van tarieven te hanteren, om te beginnen voor plastic verpakkingen. Producten met een goede score op circulariteit (beter recyclebaar en
repareerbaar, meer recyclede content), krijgen dan voor de consument een lager tarief of een bonus. Producten met een slechte score krijgen een hoger tarief. De
verschillen dienen stevig en significant te zijn en gebaseerd op de milieu-impact over de hele keten en de mate van circulair herontwerp.
Een belangrijke kennisvraag is hoe de verdiepingsmaatregelen effectief kunnen worden ingevoerd. Daarom pleit het Transitieteam als eerste stap voor verder
onderzoek naar de potentie van deze maatregelen. Voor producten met een korte omloopcyclus geldt al deels een producentenverantwoordelijkheid. Denk hierbij
aan verpakkingen. Het onderzoek zal onder meer moeten uitwijzen hoe verdiepingsmaatregelen op deze productgroep kunnen worden toegepast. Betrokkenheid
van bij de ROV aangesloten partijen is hierbij van belang. Ook zal moeten worden bekeken wat er op nationaal niveau mogelijk is en waarvoor een Europese aanpak
wenselijk dan wel noodzakelijk is. Zo is een Europese aanpak waarschijnlijk noodzakelijk om met EPR ecodesign te bevorderen. Met een relatief kleine afzetmarkt kan
Nederlandse differentiatie van verwijderingsbijdragen bijvoorbeeld minder effect sorteren dan wanneer deze bijdragen op Europees niveau worden afgestemd. Het
Transitieteam pleit daarom voor voortvarende uitvoering van het voorstel van de Europese Commissie om deze differentiatie binnen de EU toe te passen.¹¹

⁹ H et fenomeen sigarettenpeuken in de openbare ruimte is bij uitstek een voorbeeld van wegwerpproducten waarbij preventie, ontwerp en retourlogistiek op een circulaire wijze opgepakt kunnen worden.
Daarom wordt in de Transitieagenda Kunststoffen voorgesteld om te onderzoeken of EPR voor de tabaksindustrie kan worden ontwikkeld. In sigarettenfilters zit relatief veel kunststof verwerkt.
¹⁰ Eenzelfde soort voorstellen voor verdieping van EPR wordt gedaan in de Transitieagenda Kunststoffen (o.a. in de automotive en de consumentenelektronica).
¹¹ Voorgesteld in ‘Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy (2015)’.
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Het initiatief tot het invoeren van verdiepingsmaatregelen ligt niet alleen bij de overheid. Bedrijven kunnen er bijvoorbeeld zelf voor kiezen om hun eigen producten
terug te nemen, bijvoorbeeld met een terugnamegarantie, in plaats van zich aan te sluiten bij collectieve inzamel- en recyclingsystemen. Op deze manier ontstaan er
monostromen met kansen voor refurbishment, hergebruik van onderdelen en hoogwaardiger hergebruik van specifieke materialen.
Tot slot is het van belang om in de uitwerking de samenhang met de IMVO-convenanten rondom bijvoorbeeld textiel te bekijken. Het kan namelijk zo zijn dat rondom
meerdere onderwerpen een introductie van EPR ook positieve effecten heeft op de agenda van Ontwikkelingssamenwerking (OS). Deze positieve wisselwerking dient
verder te worden onderzocht.
HANDHAVING EN EPR.
Het systeem van EPR werkt goed. Maar voor een volgende stap op weg naar de circulaire economie zijn extra maatregelen nodig, met name op het vlak van handhaving.
Afval is namelijk big business en illegale inzameling en verwerking loont nog steeds. Naar schatting bedraagt de maatschappelijke schade door het onjuist verwerken
van afval 2,45 miljard euro per jaar (bron: ILT). De handhaving van regels en het toezicht op afvalverwerking zijn verantwoordelijkheden en taken van de overheid.
Toezichthouders en handhavers hebben in de weerbarstige praktijk een lastige rol, maar ook hier laten commitment, bevlogenheid en focus al mooie resultaten zien.
Voorwaarde is wel dat ze de ruimte krijgen van hun gemeentelijke opdrachtgevers. Een meer landelijke aanpak is hiervoor gewenst, evenals een betere samenwerking
met andere handhavingsorganisaties en belanghebbende partijen.
Concrete actie 6. Onderzoek de mogelijkheid om EPR te verbreden naar de productgroepen wegwerpproducten, meubels en textiel.
Concrete actie 7. Onderzoek de mogelijkheid om EPR in Nederland te verdiepen, onder meer door sterk in te zetten op prikkels voor onder andere circulair design,
reparatie en refurbishment. Een eerste stap hierin is om onder meer op basis van ervaringen in Frankrijk de mogelijkheden in Nederland concreet te maken.
3.1.4 AANWAKKEREN INNOVATIES.
Innovaties zijn nodig, zowel technische als sociale. In alle fases van de levenscyclus en zowel bij producten met een korte omloopcyclus als bij producten met een
middellange en lange omloopcyclus.
Veel van de maatregelen in dit hoofdstuk gaan over het beter benutten van de toepassingswaarde van grondstoffen en over de systemen die hiertoe kunnen leiden.
Neem bijvoorbeeld een andere vorm van afvalinzameling of meer producentenverantwoordelijkheid. De kern van de opgave is echter dat bedrijven marktprikkels
direct koppelen aan prikkels voor sociale en ecologische waardecreatie en -behoud. Aanvullend op de maatregelen die al in paragraaf 3.1.2 en 3.1.3 worden voorgesteld
beveelt het Transitieteam aan om vanuit dit perspectief de diverse ‘Circular Valleys’ in Nederland veel steviger te positioneren en internationaal te profileren. Dit vanuit
de ervaring dat slimme, langjarige investeringen in de innovatieve landbouw- (Wageningen), water- (Wetsus Leeuwarden) en hightechsector (Brainport Eindhoven)
een enorme boost geven aan Nederlandse innovaties en ondernemerschap. Bijvoorbeeld rondom innovaties als 3D-printen en blockchaintechnologie waarin Smart
Industry en Smart Cities worden gecombineerd met de circulaire economie. Dit wordt onder meer aangetoond door de 3D-Makerszone in Haarlem met innovatieve
bedrijven, een kenniscluster en een ondersteunende gemeentelijke en provinciale overheid. Een Circular Valley voor mode en textiel, waarbij alle krachten van
innovatieve ondernemingen in Twente, Tilburg, Amsterdam en andere delen van Nederland worden gebundeld, biedt in dit kader een interessant perspectief.
Essentieel hierbij is dat er met name voor start-ups en mkb-bedrijven additionele financiering is en dat deze bedrijven actief worden ondersteund bij het maken van
stappen richting de circulaire economie. Dit kan bijvoorbeeld door een ‘loket’ of een kennisplatform dat ondernemers actief ondersteunt bij het vinden van resources.
Dit kan zowel vanuit de overheid als vanuit regionale fondsen. De overheid kan hierbij ook als ‘launching customer’ optreden.
Aparte aandacht bij innovatie is nodig voor de logistieke sector. In deze sector worden op dit moment vele innovaties vormgegeven rondom energie-efficiency en
kostenbesparing. Essentieel onderdeel hierbij is de ontwikkeling van samenwerkingsvormen tussen de logistieke partijen, waarbij zowel de logistiek van de bezorging
als van de reverse logistics (logistiek voor retourstromen) is meegenomen. Vanuit concurrentieoverwegingen wordt er nu niet altijd met een optimaal gevulde wagen
gereden. Er zijn in theorie modellen bekend waarbij partijen effectief samenwerken op dit vlak, met als gevolg veel minder logistieke bewegingen. In de praktijk
werken deze modellen echter nog onvoldoende.
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CONTRACTVORMEN.
Bij circulair inkopen van consumptiegoederen onderscheiden we drie hoofdvormen van contracten die de circulariteit van een productstroom kunnen vergroten.
1. PRODUCT-SERVICE-SYSTEMEN
‘Pay per use contract’: hierbij betaalt de inkopende organisatie voor het gebruik van het product, maar de producent/leverancier blijft de eigenaar: Prestatiecontract
(performance based).
2. KOOP-TERUGKOOP.
In dit geval wordt de inkopende organisatie wel eigenaar van het product. Beide partijen spreken af dat de producent/leverancier aan het eind van de gebruiksperiode
het product terugkoopt.
3. KOOP-DOORVERKOOP.
Bij het inkopen van het product leggen beide partijen vast dat een derde partij zich na gebruik op circulaire wijze zal ontfermen over de producten en/of materialen.

Concrete actie 8. Versterk ondernemerschap en innovatie voor de circulaire economie door diverse Circular Valleys stevig neer te zetten. Eerste stap hierin is om de
diverse bestaande hubs rond mode en textiel samen te brengen. Tweede stap is om dit ook rondom andere onderwerpen te doen en om op basis van de behoeften
van deze Valleys een plan te maken om deze uit te breiden. Deze Valleys kunnen direct worden verbonden met de aanpak van Holland Circular Hotspot, voor de
internationale uitstraling en samenwerking. Daarnaast is in dit kader aparte aandacht nodig voor sociale innovatie in de logistieke sector en het versterken van
ondersteuning van het mkb op dit vlak.

3.1.5 INKOOP EN VERSTERKING VRAAG UIT DE MARKT.
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en de aangenomen motie in de Tweede Kamer om 10% circulair in te kopen, kunnen overheden en bedrijven
de komende jaren actief aan de slag met circulair inkopen. Dat is van groot belang. Circulair inkopen is namelijk een hefboom voor de circulaire economie. Circulaire
aankopen kunnen direct leiden tot een werkende circulaire businesscase. Nederland heeft daarbij ook direct baat bij meer circulaire initiatieven in het buitenland.
Dit kan onder andere gestimuleerd worden door circulair inkopen daar te promoten, bijvoorbeeld door intensieve samenwerking tussen steden. Op deze manier kan
een ‘economy of scale’ worden gerealiseerd.
Bestaand beleid is ook al op circulair inkopen ingericht. Circulair Inkopen is onderdeel van de Rijksbrede aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Bij
dit Maatschappelijk Verantwoord Inkopen zijn een aantal aspecten centraal gesteld (zie Plan van Aanpak MVI 2015-2020 en Manifest MVI 2016 t/m 2020), zoals de
professionalisering van de inkoop, de verankering van MVI in de hele organisatie en het vertalen van ambities van (semi) overheidsinstellingen naar hun eigen inkoop.
Deze aspecten vormen de kern van de MVI-aanpak van het Rijk. Bij het Manifest MVI zijn meer dan honderd overheden aangesloten die eveneens deze aspecten
onderschrijven. Inmiddels is er ook een ‘circulair inkopen academie’ voor lokale overheden. Ook wordt in 2018 de opvolger van de Green Deal Circulair Inkopen
ondertekend, waarbij naast overheden een groot aantal bedrijven is aangesloten. De Transitieagenda begint op dit punt dus niet bij nul. De eerste stappen zijn gezet
en het is nu van belang om de geleerde lessen vanuit de Green Deal Circulair Inkopen breder te gaan implementeren en oplossingen te vinden voor knelpunten rond
het opschalen van pilots. Het is daarom zaak om het vervolg op deze Green Deal stevig te ondersteunen en de ambitie hoger te leggen dan 10%.
Circulair inkopen dient in 2030 gemakkelijk en normaal te zijn voor bedrijven en overheden. Dit geldt overigens ook voor partijen uit het onderwijs en de cure and care,
zoals ziekenhuizen. Bij de invoering van circulair inkopen kan inmiddels worden gebruikgemaakt van vastgestelde standaarden, zoals de ISO 20400 voor sustainable
procurement. Punt van aandacht hierbij is dat de aanbestedingen en procedures ook het mkb in staat stellen om actief mee te participeren in deze aanbestedingen.
Concrete actie 9. Overheden en bedrijven kopen circulair in met oog voor nieuwe verdienmodellen. In 2020 wordt bij alle aanbestedingen van consumptiegoederen
‘circulair’ meegenomen, tenzij dat niet kan of onwenselijk is. In dat geval dient er uitleg gegeven te worden waarom het niet kan bij uitvraag (door aanbestedende
dienst) of waarom het niet kan bij leveren. Dit wordt bij elke tender vastgelegd en is in Tenderned zichtbaar. In 2018 pakt de rijksoverheid verder door met twee pilots
voor specifieke productgroepen rondom consumptiegoederen.
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3.1.6 GEDRAG.
Efficiënter met onze producten omgaan is niet alleen een taak voor de producent maar ook voor de consument. Of het nu gaat om aanschaffen, gebruiken of afdanken,
de consument moet in zijn rol andere keuzes maken. Bijvoorbeeld bij het voorkomen van zwerfafval. We gaan van oude gewoontes (een artikel kopen en na gebruik
weggooien) naar vernieuwing van aanschafopties (zoals delen of repareren) en we gaan anders denken over afval (‘Is dit nog een grondstof?’). De standaardoptie, de
makkelijkste keuze, moet de circulaire keuze worden. Dit vergt in eerste instantie verandering van het standaardaanbod. Refuse en re-use zijn zo geen ‘heldendaad’
meer, maar het nieuwe normaal.
De grootste normverandering voor dit nieuwe normaal zit hem in een ander denkconcept: we gaan van eigenaar naar gebruiker. We zien al een lichte verandering in de
voorkeur voor de deeleconomie en de toegangseconomie. Mensen zien vaker de voordelen van tijdelijk toegang in plaats van bezit. Maar het zijn nog echte voorlopers,
de early adopters, die hier al actief aan meedoen. Hoe eerder de early majority ook meedoet, hoe eerder de norm verandert.
Een grote groep consumenten lijkt bereid om duurzaam te consumeren, als het maar eenvoudig, helder en niet (veel) duurder is. Er is bovendien een (beperkte)
groep mensen die bereid is om meer te betalen voor consumptiegoederen met een keurmerk of een lagere CO2-uitstoot. Het zijn met name de sociale en fysieke
omstandigheden die het moeilijk maken om daadwerkelijk nieuwe gewoontes aan te leren. Denk aan de winkelmedewerker die vriendelijk een tasje aanbiedt. Of denk
aan het tekort aan feedback vanuit de overheid over wat er gebeurt met de resultaten van afvalscheiding. Mensen krijgen geen inzicht in de reparatiemogelijkheden
of wat er met afgedankte spullen gebeurt. En deels zijn mogelijkheden om circulair gedrag te vertonen nog niet breed beschikbaar of kost het meedoen simpelweg
te veel moeite of geld. Het is daarom belangrijk om circulair gedrag gemakkelijker te maken en twijfels bij de consument weg te nemen. Ook moet in het beprijzen
worden gekozen voor een lage prijs voor circulaire producten, bijvoorbeeld door middel van lage belastingen. Dit op basis van feiten en gevalideerde inzichten en niet
op basis van gevoel en emoties.
Het Transitieteam stelt bij verandering van gedrag het concept van small wins centraal: veelvuldig gezette kleine stappen bouwen op naar grote veranderingen. We
vragen van mensen een nieuw normaal, een andere kijk op de bestaande normen, rationele overtuigingen en gewoontes. Een dergelijke normverandering kan
niet op korte termijn worden gerealiseerd met een grootschalige interventie. Mensen moeten breken met oude gewoontes, experimenteren en kennismaken met
nieuwe gedragingen die passen in de circulaire economie. Op kleine schaal diepgaand interveniëren is wel mogelijk¹² en dat geeft verandering op lange termijn: “Een
snel bewegende reeks kleine veranderingen kan sneller een drastische wijziging van de status quo bereiken, dan een enkele belangrijke beleidsverandering.”¹³ Dit
principe van kleine veranderingen noemen we ‘small wins’. Voor de consument wordt de overgang daarmee ook een stuk overzichtelijker en concreter. Een keer een
deelauto huren is eenvoudiger dan ‘duurzaam te leven’ of ‘circulair te leven’. Meer over de achtergronden van gedrag en de aanpak van small wins is te vinden in het
rapport ‘De transitie naar een nieuw normaal’ van Milieu Centraal. Hierin is een tabel opgenomen met vele acties waar consumenten aan kunnen deelnemen.
Concrete actie 10. Geef consumenten handelingsperspectief door small wins centraal te stellen en zorg dat de basisvoorwaarden daarvoor in orde zijn. Als eerste stap
hierin worden campagnes gestart op het vlak van levensduurverlenging van producten, door repareren, demonteren, opknappen en delen.
3.1.7 BEWUSTWORDING EN ONDERWIJS.
Bij alle gesprekken over de circulaire economie komen gedrag, bewustwording en competenties sterk terug. Dit gaat niet alleen over het maken van een bepaalde
keuze als consument. Ook de competenties van mensen werkzaam in een beroep zijn hierbij essentieel. Met name in het (v)mbo is hier veel te winnen, omdat het deze
mensen zijn die de circulaire economie handen en voeten geven. Er zijn hierbij al tal van initiatieven die vaak los van elkaar kleine stappen zetten, maar samen nog
niet het hele onderwijssysteem kantelen. Er is meer actie en meer samenhang nodig. Met een stevige impuls, mede ondersteund vanuit het Ministerie van OCW. De
uitkomsten van het traject van de Commissie Schnabel en het Curriculum.nu geven hiervoor concrete mogelijkheden. Het Transitieteam stelt voor dat partijen, onder
wie het ministerie van OCW, deze mogelijkheden actief uitwerken in het masterplan duurzaam en circulair onderwijs.
Concrete actie 11. Ontwikkel een masterplan voor duurzaam en circulair onderwijs (Circular Skills). De activiteiten van de Coöperatie Leren voor Morgen, IKcircuLEER
en de white paper ‘Circulair onderwijs’ kunnen hiervoor als basis dienen. Eerste stap hierin is om op basis van de sociale agenda en de kennisagenda in het
Grondstoffenakkoord een werkbijeenkomst te organiseren waarin dit masterplan wordt uitgewerkt.

¹² Termeer, C.J.A.M., Dewulf, A. & Biesbroek, G.R. (2017). ‘Transformational change: governance interventions for climate change adaptation from a continuous change perspective.
’ Journal of Environmental Planning and Management, 60 (4), 558-576.
¹³ Lindblom, C. (1979). ‘Still Muddling, Not Yet Through.’ Public Administration Review, 39 (6), 517-526
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3.1.8 UITFASEREN VAN NIET-RECYCLEBARE PRODUCTEN.
Als we met elkaar stevig inzetten op circulair ontwerp, circulaire businessmodellen en een goede inzameling en verwerking, is er veel gewonnen. Er zijn echter, nu en
in de toekomst, veel producten in omloop die slecht hoogwaardig kunnen worden herbenut. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bank waarin hout, kunststof en textiel
verlijmd zijn. Het Transitieteam is van mening dat het uitfaseren van slecht recyclebare producten een uitgangspunt moet zijn.
Dit is echter niet zo eenvoudig te realiseren. Ten eerste is internationaal gezien de norm van ecodesign momenteel geen leidend principe in de productie. De
verwachting is dan ook dat er in de nabije toekomst nog steeds producten ons land binnenkomen die niet of slecht te recyclen zijn. Daarom is extra investeren in
scheidingstechnologieën essentieel, zodat deze producten toch nog na gebruik kunnen worden benut.
Ten tweede zullen er altijd nieuwe inzichten ontstaan rondom toxische stoffen. Asbest werd bijvoorbeeld lange tijd als ongevaarlijk beschouwd. In de toekomst
kunnen ook over andere stoffen nieuwe inzichten ontstaan. Dit kan een belemmering vormen voor de recycling van waardevolle grondstoffen. Dat kan ook gelden
voor het streven naar de uitfasering van wijdverspreide sporen van toxische stoffen in onze maatschappij. Het Transitieteam adviseert de overheid om hier voor een
op risico-gebaseerde insteek te kiezen. Kies alleen voor recycling van grondstoffen met toxische stoffen wanneer dat verantwoord is voor mens en milieu. Kies voor
vernietiging van deze grondstoffen wanneer dat nodig is om geen onnodige claim te leggen op recycling in de toekomst.
Om het uitfaseren handen en voeten te geven stelt het Transitieteam het volgende voor:
• Dring de verkoop van niet-circulaire producten terug door:
- dynamische kaders vast te stellen rondom circulariteit, in samenwerking met het NEN;
- te inventariseren welke producten uitgefaseerd dienen te worden;
- te onderzoeken welke maatregelen effectief zijn om deze producten uit te faseren. Het is hierbij verstandig om klein te beginnen (small wins).
• Ga om met slecht recyclebare producten die nu op de markt zijn door:
- deze op een goede manier te verwerken;
- inzicht te geven in welke producten dat zijn;
- actief technieken hiervoor te ontwikkelen.
Concrete actie 12. Ontwikkel een plan voor herbenutting van niet hoogwaardig te recyclen consumptiegoederen, met aandacht voor extra inzet op
scheidingstechnologieën en een risico-gebaseerde omgang met toxische stoffen. Dit op basis van de hierboven geschetste aanpak.
3.1.9 HOOGWAARDIGE RECYCLINGINDUSTRIE GERICHT OP DE CIRCULAIRE ECONOMIE.
De concretisering van de circulaire economie kan voor een deel plaatsvinden binnen de bestaande en nieuw te ontwikkelen recyclingindustrie. Deze industrie heeft
al veel bijgedragen aan het opnieuw benutten van gebruikte materialen en kan zich verder ontwikkelen tot een omgeving waarin wordt bijgedragen aan de circulaire
economie. De recyclingindustrie kan zich daarbij richten op het leveren van secundaire grondstoffen met een kwaliteit die gelijkwaardig is aan de kwaliteit van primaire
grondstoffen.
Ook moet bij de recycling van grondstoffen meer en meer rekening worden gehouden met effecten voor een derde gebruikscyclus of zelfs nog verder. Er moeten nog
stappen worden gezet om zo’n situatie te realiseren. Zo moet er worden gekeken naar een continue kwaliteit van secundaire grondstoffen, in voor de maakindustrie
vereiste volumes. In samenhang hiermee moet ook het inzamelen en scheiden van afval in dienst staan van de door de markt vereiste prijs-kwaliteitverhouding.
Hierbij dient optimalisatie plaats te vinden in de gehele keten, van bronscheiding tot en met verwerking tot regeneraat.
Concrete actie 13. Ontwikkel een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een recyclingindustrie die zich richt op prijs-kwaliteit van secundaire grondstoffen en een
betere recycling, die het ook mogelijk maakt om materiaal in een volgende keten nogmaals hoogwaardig te gebruiken. Deze actie kan voortborduren op acties die
reeds in gang zijn gezet vanuit de sector en het Rijk, bijvoorbeeld in het kader van VANG en het Convenant Meer en Beter Recyclen. Dit kan in de loop van de tijd verder
worden uitgebreid. Deze actie wordt onder meer concreet ingevuld door de vormgeving van een icoonproject, zie hoofdstuk 4.
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3.1.10 ONTWIKKELINGEN EN TRENDS IN DE DETAILHANDEL.
ONLINE EN OFFLINE VLOEIEN SAMEN.
In het komende decennium veranderen miljoenen winkels en dienstverlenende instanties van traditionele bedrijven in ‘verbonden winkels’ of connected stores die
24/7 online zijn. Een deel van deze winkels bestaat uit internationale bedrijven die geen aparte vestiging in ons land hebben, zoals Zalando en Amazon.
CONSUMENTEN KOPEN STEEDS MEER BIJ BUITENLANDSE WEBSHOPS/RETAILERS.
Uit onderzoek van Eurostat blijkt dat inmiddels 25% van de personen die een onlineproduct of dienst aanschaft, dit doet bij een webshop of dienstverlener in een
ander EU-land. Als de trend van de afgelopen jaren zich doorzet, zal dit percentage de komende jaren sterk stijgen. Aan webshops is vaak niet eenvoudig te zien of ze
al dan niet in ons land gevestigd zijn.
IMPORT UIT DERDE LANDEN.
Een groot deel van de producten in de winkels is afkomstig uit derde landen, bijvoorbeeld uit landen in Azië. Een deel hiervan zijn merkartikelen van grote internationale
producenten en fabrikanten en een deel is private label. Inmiddels kopen consumenten ook steeds meer buiten de EU via webshops zoals Alibaba, de zogenaamde
direct import. Deze webshops verkopen ook producten die niet voldoen aan de hoge kwaliteits- en veiligheidseisen uit de EU. Dit heeft een negatief effect op het
gelijke speelveld voor de gehele detailhandel, on- en offline.
SINGLE DIGITAL MARKET.
De Europese Unie streeft naar een eenvormige, vrij toegankelijke digitale markt in alle lidstaten, waar geoblocking sterk aan banden zal worden gelegd. Er zal een
verkoopplicht voor webshops binnen de hele EU zijn.
Concrete actie 14. Voer vanuit het Grondstoffenakkoord een gezamenlijke lobby bij de Europese Unie rondom het versterken van regelgeving ten behoeve van een
gelijk speelveld, met name rondom online verkoop. Waaronder specifieke aandacht voor het handhaven rondom directe import uit derde landen.
3.1.11 DE TOELEVERANCIER.
In de circulaire economie wordt veel gesproken over andere businessmodellen en het gebruik van andere materialen. Hierbij wordt vaak gekeken naar de producenten
om het te doen en naar de overheid om hiervoor de kaders eenduidig te stellen. Naast deze partijen spelen de toeleveranciers van de producten en materialen een
essentiële rol. Immers, zij kunnen de transitie naar een circulaire economie versnellen door proactief in te spelen op de circulaire economie. Dit is voor toeleveranciers
lastig, omdat zij normaal gesproken handelen op basis van een vraag. Ook zijn veel toeleveranciers mkb-bedrijven, met in veel gevallen beperkte R&D-capaciteiten.
Om hier meer stappen in te kunnen zetten is het van belang om de toeleveranciers actief te betrekken bij de gesprekken over de circulaire economie en om de
mogelijkheden voor deze partijen om bij te kunnen dragen aan de circulaire economie nader te onderzoeken.
Concrete actie 15. Ontwikkel een plan voor de toeleveranciers in het kader van de circulaire economie.
3.1.12 ONTWIKKELEN SECTORPLANNEN.
Een groot deel van de acties in de Transitieagenda is sectoroverstijgend en werkt bijvoorbeeld zowel voor meubels als voor textiel. De aanpak kan echter nog effectiever
worden als sectoren worden uitgedaagd om, conform de aanpak van de Transitieagenda’s, te komen met een ambitieus sectorplan waarin zij onderling afspraken
maken over een concreet groeipad naar circulariteit. Hierin dienen, op basis van de doelstellingen en de principes uit hoofdstuk 1, concrete acties voor de betreffende
sector te zijn uitgewerkt. Het voorstel is om dit uit te werken voor meerdere sectoren, zoals die rondom meubels, textiel, elektrische apparaten en verpakkingen. In
deze sectoren zijn tijdens de ontwikkeling van deze Transitieagenda de eerste contouren van een gerichte actieagenda al aangegeven. Diverse partijen kunnen hierbij
trekker zijn, waarbij in ieder geval de betreffende brancheorganisatie een centrale rol kan spelen, aangevuld met relevante partijen die moment geen lid zijn van die
brancheorganisatie. In hoofdstuk 4 wordt een aanzet gedaan voor de sectorplannen, inclusief één of meer icoonprojecten. Hierbij is de keuze voor deze sectoren niet
als exclusief bedoeld. Het Transitieteam roept daarom ook andere sectoren op om een dergelijk sectorplan op te stellen.
Bij de sectorplannen is het zaak om zoveel mogelijk synergie te creëren. Dezelfde grondstoffen en materialen spelen immers een rol in meer sectoren.
Concrete actie 16. Werk een actieplan uit voor verschillende sectoren. De eerste stap hierin is de ontwikkeling van een conceptsectorplan door de branchevereniging,
in nauwe samenwerking met het Transitieteam. Deze eerste stap is inmiddels opgepakt en de stand van zaken tot nu toe is weergegeven in hoofdstuk 4.
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3.1.13 AANPASSING WET- EN REGELGEVING.
In de Transitieagenda Consumptiegoederen komen op verschillende plekken actiepunten naar voren die consequenties hebben voor wet- en regelgeving. Hierbij
geldt dat deze voorgestelde aanpassingen steeds moeten worden gezien als een middel voor het bereiken van de doelen rondom de circulaire economie. Als een
ander middel beter geschikt is om het doel te bereiken, dan kan dat middel worden overwogen. Naast de genoemde punten in de Transitieagenda speelt al jaren de
discussie rondom de afvalwetgeving. In deze paragraaf wordt hier nader op ingegaan.
De huidige (afval)regelgeving is gebaseerd op een lineaire economie waarin we producten maken, gebruiken en vervolgens afdanken (end-of-life). In een circulaire
economie proberen we tijdens de productiefase alle productieresiduen en reststromen om te zetten in zo hoogwaardig mogelijke materialen en substanties om
vervolgens deze (restanten van) producten na de gebruiksfase weer op te werken tot nieuwe grondstoffen en producten. Het huidige wetgevingssysteem, waarin
stoffen en materialen als product of grondstof dan wel als afvalstof worden geclassificeerd en gekwalificeerd, is nog niet goed ingericht op de circulaire economie.
Verschillende interpretaties door handhavers en toezichthouders kunnen leiden tot onzekerheid en ongelijkheid bij zowel private als publieke stakeholders. In het
nieuwe LAP3 wordt al wel geanticipeerd op de circulaire economie.
De uitvoering van de huidige afvalregelgeving zorgt voor een aantal belemmeringen:
• Wanneer een herbruikbaar materiaal of herbruikbare stof het predicaat afval heeft, kan dit belemmeringen opleveren bij het hoogwaardig benutten en
vermarkten van deze substantie, vooral bij export. Tegelijkertijd biedt het begrip afvalstof in Nederland ook de mogelijkheid om te sturen op hoogwaardig
hergebruik via het LAP (minimum verwerkingsstandaard).
• Materiaal met de status afval kan een onaantrekkelijk imago hebben.
• Op (landelijk) beleidsniveau is er vaak de wil om circulaire initiatieven in de markt te faciliteren. Toch kan een onderneming elders in de keten alsnog vastlopen.
Dit doet zich voor op het niveau van Rijk, provincie en gemeente, maar ook op het vlak van rollen, zoals beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Bij het maken van nationaal circulair beleid moet worden geborgd dat er voldoende draagvlak is bij alle overheidslagen, zodat deze partijen zich aan dit beleid
committeren en er ook naar handelen. Dat alles wel binnen de verantwoordelijkheid voor andere belangen, zoals de zorg voor de bescherming van het milieu.
• Daarnaast is Europese harmonisatie weliswaar gewenst, maar voor de korte termijn niet haalbaar en niet strikt noodzakelijk om een aantal ferme circulaire
stappen te zetten.
• Beleidsformulering moet over de sectorgrenzen én beleidsvelden heen gaan.
Concrete actie 17. Zorg voor spoedige aanpassing van de bestaande afvalwet- en regelgeving, waarbij het denken in termen van afval- en reststromen (naar herkomst)
wordt omgebogen naar denken in termen van herbenutting (grondstof voor een bepaalde toepassing). Het huidige stelsel van vergunningverlening, handhaving en
toezicht, dient bij de aanpassing te worden meegenomen. Voor zover het Europese regelgeving betreft kan dat alleen door een actieve inbreng van Nederland, bij
voorkeur samen met gelijkgezinde lidstaten in Europese beleidsprocessen.

3.2 PRODUCTEN MET EEN KORTE OMLOOPCYCLUS.
“Circulair denken is het enige houdbare model.”- Marga Hoek, Business for Good
Producten met een korte omloopcyclus kenmerken zich door een eenmalig of slechts kort gebruik, waarbij reparatie en refurbishment door de aard van de producten
niet zinvol is. Hier ligt de focus dus op vermijden en verminderen van grondstofgebruik. We bespreken de mogelijkheden in de drie levensfases van zo’n product:
ontwerp en productie, retail en gebruik, en tot slot het opnieuw benutten van het product.
Bij producten met een korte omloopcyclus spelen verpakkingen een grote rol. Rondom verpakkingen en circulariteit speelt inmiddels veel. Essentieel hierin is de
ingestelde EPR voor verpakkingen, waarbij direct het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) is opgericht. Het KIDV heeft inmiddels een grote schat aan informatie
verzameld over de circulaire economie in relatie tot verpakkingen. Bij de onderstaande inzichten heeft het Transitieteam gebruikgemaakt van materiaal van het KIDV.¹⁴
Naast verpakkingen spelen alledaagse gebruiksvoorwerpen als kopjes en bakjes een grote rol. Door deze producten circulair te maken wordt direct de circulaire
economie zichtbaar gemaakt bij de consument.

¹⁴ Zie bijvoorbeeld https://www.kidv.nl/7047/oogst.html?ch=DEF
https://www.kidv.nl/3401/activiteiten.html?ch=DEF&category=7398.
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GEPERSTE BALEN MET AFGEDANKTE WEGWERPGEBRUIKSGOEDEREN
Wegwerpgebruiksgoederen en verpakkingen zijn veelal gemaakt van plastic en worden vaak eenmalig gebruikt.
Voorbeelden zijn plastic bekertjes, flesjes en houdbaarheidsfolie. Het is belangrijk om spullen met een beperkte
functie zoveel mogelijk te vervangen door duurzame alternatieven en overbodige verpakkingen zoveel mogelijk terug
te dringen. Producten die nog wel worden gebruikt, bijvoorbeeld om voedselverspilling tegen te gaan, moeten zo
worden ontworpen dat verbranden niet de enige optie is. We streven dan naar recycling en re-purpose.
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3.2.1 ONTWERP- EN PRODUCTIEFASE.
In de doelstelling rondom de R-ladder uit hoofdstuk 2 speelt het terugdringen van gebruik een belangrijke rol. Het Transitieteam ziet hierbij het terugdringen van
producten die onnodig zijn en het circulair ontwerpen van deze producten als belangrijke oplossingsrichtingen.
Het Transitieteam denkt hier bijvoorbeeld aan de grote stroom van relatiegeschenken, naslagwerken, jaarverslagen, welkomstcadeaus, loyaliteitsgeschenken en
gadgets die vaak gratis worden aangeboden en velen niet of moeilijk kunnen weigeren. In de praktijk blijken deze producten nauwelijks een andere functie te vervullen
dan de ceremoniële. Ze worden vaak na gebruik of zelfs zonder gebruik weggegooid.
TERUGDRINGEN VAN PRODUCTEN DIE ONNODIG ZIJN.
De hoogste trede op de R-ladder is Refuse: het weigeren of stoppen met aanbieden van spullen. Voor spullen waarvan de functie beperkt is of gemakkelijk te vervangen
door een duurzaam alternatief, kan dat het hoogste doel zijn. Ook het terugdringen van overbodige verpakkingen verdient hier aandacht. Denk bijvoorbeeld aan
sierverpakkingen en te grote verzenddozen. Duurzaamheid moet integraal meegewogen worden in de toepassing en verstrekking van deze materialen en producten.
Deze markt kan een forse impact hebben, niet alleen in verhouding tot de feitelijke gebruikswaarde van deze spullen, maar ook op de beeldvorming. Het gratis
weggeven van dergelijke producten en/of gebruiken van overbodige verpakkingen, werkt immers het beeld tegen dat grondstoffen waardevol zijn.
Per geval zou bekeken moeten worden of het terugdringen van dergelijke producten door verboden, met specifieke campagnes of ander instrumentarium moet
worden bereikt. Het gekozen middel dient hierbij te passen bij het doel en in verhouding te staan tot de milieuwinst. Verbieden wordt door diverse partijen als middel
genoemd. Voor een aantal wegwerpproducten of kort-cyclische producten kan een totaalverbod of een verbod op gratis afgifte worden overwogen. Het verbod op
gratis uitgifte van plastic tasjes laat zien dat dit kan en dat het werkt. Het draagvlak daarvoor bleek in de samenleving aanwezig, zo bleek ook uit de geruisloze invoering
en acceptatie. Draagvlak mag echter geen voorwaarde sine qua non zijn. Draagvlak ontstaat namelijk vaak vanzelf als de maatregel eenmaal is ingevoerd. Wel is er de
noodzakelijke voorwaarde dat de maatregel in verhouding moet staan tot de impact: als het te weinig oplevert voelen mensen zich niet serieus genomen. Een verbod
werkt het beste daar waar voor iedereen helder is dat er ook daadwerkelijke resultaten worden gerealiseerd, zoals duidelijke impact op afval en milieu.
Het Transitieteam is van mening dat het hierbij nodig is om ook in te zetten op beïnvloeding van sociale normen. Bijvoorbeeld door mensen op een beleefde manier
‘nee’ te leren zeggen tegen de genoemde relatiegeschenken. Maar bijvoorbeeld ook voor het aanschaffen van eenmalig te gebruiken producten, zoals wegwerpservies.
Ook gevers van gratis relatiegeschenken kunnen worden geïnspireerd om het blijk van waardering op een andere manier vorm te geven. Daar waar dit soort producten
een sterke marketingfunctie vervullen en vermindering van gebruik niet met gedragsbeïnvloeding alleen lukt, zou de overheid het gebruik ervan moeten ontmoedigen.
CIRCULAIR ONTWERPEN VAN KORT-CYCLISCHE PRODUCTEN.
Waar mogelijk kunnen producten zo worden ontworpen dat zij langer meegaan zodat het producten met een middellange omloopcyclus worden. Kern hierbij is
om van eenmalig naar langdurig en veelvuldig gebruik te komen. Echter, het terugdringen van gebruik of het ontwerpen voor langdurig gebruik is niet altijd mogelijk
of wenselijk. Hierbij denkt het Transitieteam aan verpakkingen van verse producten die daardoor langer houdbaar zijn. In dat geval moet zoveel mogelijk gebruik
worden gemaakt van duurzame grondstoffen en moet het product zo worden ontworpen dat het gemakkelijk gescheiden kan worden ingezameld en hergebruikt of
gerecycled. Hierbij is onder meer het gebruik van monomaterialen essentieel. Daarnaast is hierbij de overgang naar biobased materialen van belang. Hierbij spelen
nu nog diverse belemmeringen voor marktintroductie.
Het Transitieteam realiseert zich dat hier ook een belangrijke rol ligt voor de driehoek tussen overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het initiëren
van een gezamenlijke campagne met concrete handelingsperspectieven kan een mooie start voor het beïnvloeden van sociale normen zijn. In deze tekst gaat het om
een grote diversiteit aan producten. Om voor het vervolg duidelijkheid te geven stelt het Transitieteam voor om op hoofdlijnen als volgt te handelen:
• Gratis artikelen uitfaseren of lang-cyclisch maken.
• Verpakkingen verduurzamen.
• Wegwerpgebruiksgoederen, zoals wegwerpservies, hard cups, wegwerpbarbecues en opblaasbadjes, verduurzamen en lang-cyclisch maken.
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VOOR PRODUCTEN MET EEN KORTE OMLOOPCYCLUS STELLEN WIJ TWEE CONCRETE ACTIES VOOR IN DE ONTWERP- EN PRODUCTIEFASE.
Concrete actie 18. Versterk productinnovatie. Ontwerp producten met een korte omloopcyclus met duurzame materialen, op een manier die hoogwaardig hergebruik
gemakkelijk maakt. Hierbij is onder meer het gebruik van monomaterialen essentieel. Eerste stap hierin is het opzetten van specifieke trajecten rondom producten
met een korte omloopcyclus in het CIRCO-traject. CLICKNL (organisator van CIRCO) kan hierin met producenten de eerste stappen zetten. De mogelijkheden om dit in
internationaal verband te doen dienen hierbij nog verder te worden onderzocht.
Concrete actie 19. Verken de meest effectieve maatregelen om gebruik van onnodige producten te voorkomen, bijvoorbeeld specifieke verboden, design voor re-use
en gezamenlijke campagnes. Dit mede op basis van ervaringen in andere landen. Eerste stap is een (internationale) verkenning naar de impact van en het draagvlak
voor maatregelen rondom bepaalde kort-cyclische artikelen. Het ministerie van I&M kan, in nauwe samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties en
bedrijven, opdracht geven deze verkenning uit te voeren.

3.2.2 RETAIL- EN GEBRUIKSFASE.
Het gebruik van producten met een korte omloopcyclus moet zoveel mogelijk worden teruggedrongen. We moeten af van onnodig gebruik van producten en
verpakkingen. Voor wegwerpartikelen en -verpakkingen zijn vaak al duurzame alternatieven voorhanden. Denk aan luiers en babydoekjes en dergelijke. Ook voor
voedsel zijn vaak duurzame alternatieven beschikbaar, bijvoorbeeld door de omschakeling van dierlijk naar plantaardig voedsel (zie ook de Transitieagenda Biomassa
& Voedsel). Gebruik van deze alternatieven betekent een omschakeling in levensstijl voor veel consumenten. De detailhandel en groothandel kunnen hierbij helpen.
Zij hebben een belangrijke schakelfunctie naar de consument. Retailers bepalen in hoge mate welke producten en diensten worden aangeboden en beïnvloeden
daarmee het keuzeproces van consumenten en organisaties. De detail- en groothandel kunnen consumenten daarom ondersteunen door bijvoorbeeld meer
duurzame producten of producten zonder onnodige verpakking aan te bieden.
Naast de ontwikkeling van duurzame alternatieven is het nodig om aandacht te hebben voor de verpakkingen. De diversiteit aan (combinaties van) materialen in
verpakkingen maakt de inzameling en recycling nodeloos ingewikkeld en beperkt financieel en milieurendement van de systemen. Op dit terrein is veel winst mogelijk,
te beginnen op locaties waar de bedrijven en consumenten veel invloed hebben op de samenstelling van wat er wordt verkocht. Neem bijvoorbeeld de kantoor-,
winkel- en dienstensector. Of denk aan festivals, stations en evenementenlocaties.
Het Transitieteam stelt dan ook voor om samen met retailorganisaties – inclusief de online detailhandel – een plan van aanpak te maken om duurzame alternatieven
als nieuwe default aan te bieden. Op dit vlak gebeurt in Nederland al veel, initiatieven waarbij het Transitieteam graag wil aansluiten. Het eerste idee hierbij is om te
werken met concrete product-marktcombinaties. Vooral omdat hierbij duidelijk is welke afspraken met wie gemaakt dienen te worden. In het plan van aanpak dient
aandacht te zijn voor internationale online webshops, zoals Alibaba.
Ook voor horeca en festivals is een nieuwe default nodig. In overleg met partijen die grotere uitgiftepunten beheren, zoals de NS en festivals, kan bijvoorbeeld een
systeem worden ingevoerd waarbij je als klant extra moet betalen als je geen eigen beker bij je hebt.
VOOR PRODUCTEN MET EEN KORTE OMLOOPCYCLUS STELLEN WIJ TWEE CONCRETE ACTIES VOOR IN DE RETAIL- EN GEBRUIKSFASE.
Concrete actie 20. Ontwikkel samen met de retail een plan van aanpak voor duurzaam consumeren. Een eerste stap hierin is om met de fysieke en online
retailorganisaties een plan van aanpak te maken rondom een aantal concrete product-marktcombinaties en deze aan te bieden als nieuwe default. Het voorstel is dat
het Transitieteam Consumptiegoederen medio 2018 dit plan van aanpak presenteert, samen met Detailhandel Nederland en individuele retailers.
Concrete actie 21. Ontwikkel een ‘Green Deal Afvalvrije Horeca & Festivals 2.0’. Hierin staat het doorvoeren van de nieuwe default centraal. Aansluitend kan worden
ingezet op circulaire festivals. Hierbij kan worden aangesloten op de ‘Green Deal Afvalvrije Festivals’. In dit kader kan een project worden gestart met een looptijd
van, bij voorkeur, vier jaar om in 2022 een aantal festivals volledig circulair te kunnen laten worden en de tijdens dit project opgedane kennis en ervaring te delen met
andere festivals (zowel nationaal als internationaal).
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3.2.3 OPNIEUW BENUTTEN.
Het gebruik van kort-cyclische producten moet worden teruggedrongen. Dat wat wel wordt weggegooid, moet zo hoogwaardig mogelijk (op de R-ladder) opnieuw
worden benut. De consument – de burger – heeft hierin een belangrijke rol te vervullen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat consumenten bereid zijn om over te
stappen op ander gedrag, als dit tenminste eenvoudig is. Dit blijkt onder andere uit het al jarenlang geaccepteerde gescheiden inleveren van glas en papier. De
infrastructuur moet het de consument gemakkelijk maken om de afgedankte goederen gescheiden in te leveren. Hoe meer moeite de consument moet doen om afval
gescheiden in te leveren, hoe kleiner de kans dat hij het doet. Dit principe leidt tot een aantal consequenties voor de huidige inzamelsystematiek.
In de huidige praktijk van inzameling en sortering slagen partijen er nog onvoldoende in om het voor de consument helder te maken hoe deze kan bijdragen aan een
hoogwaardige inzameling en verwerking van afval. Dit heeft het draagvlak onder de bevolking voor een effectief en kostenefficiënt inzamelsysteem ondermijnd. Tegelijk
zien we dat de afgelopen jaren de inzameling van met name kunststof verpakkingsmateriaal een enorme vlucht heeft genomen. De prikkel voor ketenpartijen is echter
in de huidige situatie vooral gericht op kwantiteit (zoveel mogelijk scheiden) en nog onvoldoende op het inrichten van een inzamel-, sorteer- en recyclingsysteem dat
leidt tot kwalitatief hoogwaardige recycling en toepassingen in nieuwe producten.
Naast bovenstaande punten constateert het Transitieteam dat:
• er geen eenduidigheid is in de communicatie over afvalscheiding
(nut en noodzaak). Ook verschilt het per gemeente en per
locatie buitenshuis (bijvoorbeeld station, kantoor, school,
sportvereniging) wat er wel en niet in welke bak of zak mag.
• de afvalscheiding verschillend is tussen gemeenten in
bronscheiding versus nascheiding, in het al dan niet gescheiden
inzamelen van GFT en in het gescheiden inzamelen van plastics
dan wel PMD.
• financiële arrangementen de basis vormen voor het
inzamelingssysteem. Hierdoor blijft het voor de burger lastig om
goed met afvalscheiding om te gaan. Zo is het niet uit te leggen
dat sommige producten niet bij het plastic mogen, ‘omdat er
niet voor betaald is’. De bruikbaarheid van het materiaal moet
leidend zijn voor de inzameling, financiering moet volgen.
Standaard pictogrammen voor het scheiden van afval
• gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling van het We moeten het de consument gemakkelijk maken om afgedankte goederen gescheiden in te leveren. Voor een effectieve
geheel aan huishoudelijk afval en daarom kiezen voor de beïnvloeding van het consumentengedrag is het noodzakelijk dat er, waar mogelijk, meer eenduidige inzamelsystemen
optimale mix van inzameling, sortering en verwerking voor het worden ingezet en overal op dezelfde manier gecommuniceerd wordt over afvalpreventie en afvalscheiding. Op veler
gehele pakket aan huishoudelijk afval – en niet alleen vanuit het verzoek heeft Rijkswaterstaat standaardsets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding ontwikkeld. Deze
oogpunt van verpakkingen.
pictogrammen worden nu rechtenvrij beschikbaar gesteld. Het doel is meer afvalscheiding en betere kwaliteit door betere
• producten met een korte omloopsnelheid, zoals blikjes en flesjes, herkenbaarheid en uniformiteit.
bijdragen aan zwerfafval en een verlaging van de leefbaarheid in
Nederland.
Credit; Pictogrammen voor afvalscheiding: Rijkswaterstaat en Mijksenaar wayfinding experts juni 2017
• in Europese wetgeving onderscheid wordt gemaakt tussen
stedelijk en industrieel afval, terwijl in Nederland onderscheid
wordt gemaakt tussen huishoudelijk en bedrijfsafval. Dit leidt tot een aantal knelpunten:
- Scheiding in huishoudelijk en bedrijfsafval (dat lijkt op huishoudelijk afval) beperkt de effectiviteit en kostenefficiency van het totale inzamel- en recyclingsysteem
in Nederland.
- De scope van het Besluit verpakkingen en de Raamovereenkomst II is beperkt tot de inzameling en verwerking van verpakkingsafval afkomstig van huishoudens.
Hierdoor wordt bij de inzameling en recycling van verpakkingsafval afkomstig van bedrijven geen vergoeding in het vooruitzicht gesteld.
- Er is onnodige belasting door te veel inzamelvoertuigen in oude stadskernen en in hoog stedelijk gebied, bijvoorbeeld in een straat in de Amsterdamse Pijp waar
gemiddeld zeventien verschillende inzamelvoertuigen per dag doorheen rijden.
- Via uitzonderingsclausules in wet- en regelgeving is afvalscheiding voor bedrijven vaak niet verplicht. Het resultaat is in dit geval dat nog steeds veel recyclebaar
afval in de verbrandingsoven terechtkomt.
Het Transitieteam houdt voor ogen dat het voor de burger in 2030 helder en duidelijk moet zijn welk gedrag van hem wordt verwacht, overal en altijd, waar hij
ook komt. Het inzamel- en verwerkingssysteem moet in 2030 daartoe zijn ingericht. Dit betekent dat er een oplossing moet zijn gevonden voor bovengenoemde
knelpunten. Het Transitieteam stelt daarom voor om in 2018 afspraken te maken rondom producentenverantwoordelijkheid, de kwaliteit van ingezamelde kortcyclische stromen, inzamelsystemen en communicatie. Zie hieronder een korte uitwerking.
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PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID.
Afval is in feite een resultaat van hoe producenten en retailers hun producten en verpakkingen op de markt brengen en hoe consumenten daar vervolgens mee
omgaan. De kosten die hiermee zijn gemoeid dienen daarom principieel via uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op conto te komen van deze partijen.
De verwachting van het Transitieteam is dat met uitgebreide producentenverantwoordelijkheid effectieve prikkels kunnen worden gegeven aan producenten en
retailers en uiteindelijk consumenten. Dit om tot een kostenefficiënt en effectief retour- en recyclingsysteem te komen en te voorkomen dat onnodige producten
en verpakkingen op de markt worden gebracht. De uitwerking van de producentenverantwoordelijkheid gaat dus, wat het Transitieteam betreft, verder dan alleen
de inzameling en verwerking van kort-cyclische (verpakkings)producten en de kosten daarvan. Op dit vlak dient goed gekeken te worden naar de ervaringen die
bijvoorbeeld door het KIDV zijn onderzocht in het kunststofketenonderzoek.
KWALITEIT VAN INGEZAMELDE KORT-CYCLISCHE STROMEN.
Rondom kwaliteit spelen de volgende punten:
• Gemeenten, producenten en afvalinzamelaars maken binnen een jaar afspraken over een gezamenlijke agenda. Welke stappen moeten in de keten worden gezet om te
komen tot betere recycleresultaten? Dit kan eenvoudig door controles op grondstoffen uit ingezamelde verpakkingen waarvoor op het moment geen vraag bestaat. Komt
dit door de samenstelling? Door de manier van inzameling? Of door de sortering? Door het antwoord te krijgen op deze vragen ontstaat een gezamenlijke innovatieagenda.
• Voor de stroom afgedankte plastic verpakkingen wordt in het kader van de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen II tussen partijen afgesproken hoe
tot een hogere kwaliteit wordt gekomen van aan de sorteer- en recyclinginstallaties aan te bieden plastics.
• Voor de lange termijn kan gedacht worden aan het gezamenlijk vaststellen van toekomstige objectieve criteria. Op basis hiervan kunnen gemeenten voor een
systeem van inzameling van stromen kiezen. Het gaat bijvoorbeeld om de keus tussen bron- of nascheiding, Diftar of omgekeerd inzamelen. Dit past bij het
programma VANG, waar gemeenten ook van elkaar leren. Ruimte voor innovatie blijft belangrijk, dit heeft ons immers deze systemen opgeleverd. Hierbij staat
leren van innovatie, opschalen bij succes en stoppen wanneer het toch niet de juiste weg blijkt te zijn, meer centraal dan nu het geval is.
• Het Transitieteam vraagt gemeenten waarvan inzameling- en recyclingprestaties duidelijk achterblijven afspraken te maken om gescheiden afvalinzameling op
een hoger plan te brengen. Gemeenten worden ondersteund zodat de komende jaren via innovatie in alle gemeenten, wijken en buurten gescheiden inzamelen
de standaard wordt. Ook in wijken met een relatief dichte bevolking en veel hoogbouw en ook voor organisch afval (GFT). Zo nodig vraagt het Transitieteam aan
het Rijk welke instrumenten het in kan zetten als deze aanpak niet tot de gewenste resultaten leidt.
INZAMELINGSSYSTEEM BEDRIJFSAFVAL VERGELIJKBAAR MET HUISHOUDELIJK AFVAL.
Voor de knelpunten als gevolg van het onderscheid tussen huishoudelijk afval en bedrijfsafval wordt in het kader van het programma ‘VANG Buitenshuis’ in samenspraak met
afvalinzamelaars naar oplossingen gezocht. Hoe kunnen logistieke processen slim worden gebundeld en financiële prikkels worden gelijkgetrokken? Het Rijk streeft ernaar om
in 2018 experimenteerruimte te bieden en een plan te maken voor het verbeteren van de inzameling. In dat licht wordt de ook wettelijke verplichting voor afvalscheiding bij
bedrijven geëvalueerd, waarbij uitzonderingsregels tot een minimum worden beperkt met als doel een helder handelingsperspectief voor bedrijven en handhavers.
Vanuit de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen volgt het principe dat producenten betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen voor de verpakkingen die
ze op de markt brengen. Vanuit dit principe zou naar mening van het Transitieteam het Afvalfonds dus niet alleen voor huishoudelijk verpakkingsafval een vergoeding
moeten aanbieden aan gemeenten, maar ook eenzelfde vergoeding moeten geven aan andere ontdoeners van vergelijkbaar verpakkingsafval. Denk hierbij aan
bedrijven in de KWD-sector, scholen, sportverenigingen, etc. Het Transitieteam pleit er daarom voor om hierover nadere afspraken te maken, zodat meer (bedrijfs)
verpakkingsafval slimmer en beter gescheiden wordt en kostenefficiënter wordt ingezameld en gerecycled.
EENDUIDIGE COMMUNICATIE VOOR EN GEDRAG VAN DE CONSUMENT.
In Nederland blijft het een punt van zorg dat veel producten met een korte omloopsnelheid niet worden ingezameld en uiteindelijk op straat terechtkomen. Producten
als blikjes en flesjes en dergelijke dragen bij aan zwerfvuil en een verlaging van de leefbaarheid in Nederland. In landen als Zweden en Noorwegen is dit probleem
effectief aangepakt met een regeling rondom statiegeld. Het verdient aanbeveling om in Nederland ondanks alle discussies het gesprek over invoering van een
systeem gericht op statiegeld en andere financiële arrangementen die logistieke retoursystemen effectief kunnen ondersteunen, opnieuw te voeren. Niet alleen
gericht op circulariteit, maar juist ook ter voorkoming van zwerfafval waarbij door gebruik van nieuwe sensor- en track and trace-technologie de kosten van het
retoursysteem zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Zie ook een recente studie van CE Delft.¹⁵
Voor een effectieve beïnvloeding van het consumentengedrag is het noodzakelijk dat er, waar mogelijk, meer eenduidige inzamelsystemen worden ingezet en er
overal op dezelfde manier gecommuniceerd wordt over afvalpreventie en -scheiding. Gemeenten en bedrijven kunnen al snel de nieuw ontwikkelde pictogrammen
gebruiken, maar doen er goed aan om deze uiterlijk per 1 januari 2019 bij hun burgers te introduceren. Gemeenten, bedrijven, materialenorganisaties voor bijvoorbeeld
verpakkingen en apparaten, alsmede afvalinzamelaars, kunnen nog veel beter communiceren over hoe afval te voorkomen is, wat het nut van afvalscheiding is en
wat bij afdanking in welke afvalbak of -zak moet. Inhoud moet daarbij leidend zijn, niet de financiële arrangementen. Zo ontstaat een logischer en daarmee ook goed
uitlegbaar inzamelingssysteem. Voor heel Nederland zijn dan eenduidige richtlijnen nodig met betrekking tot de boodschap wat wel of niet in welke bak of zak mag.
Partijen implementeren deze afspraken op basis van een eveneens in 2018 gezamenlijk op te leveren communicatieplan.
¹⁵ Rapport: ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes.’ CE Delft, 2017.
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Op basis van bovenstaande punten rondom producten met een korte omloopsnelheid stellen wij de volgende concrete acties voor bij de fase waarin producten
opnieuw worden benut:
Concrete actie 22. Een gezamenlijke agenda gericht op keteninnovatie. Gemeenten, producenten en afvalinzamelaars maken binnen een jaar afspraken over een
gezamenlijke agenda. Welke stappen moeten er in de keten worden gezet om te komen tot betere recycleresultaten? Dit kan eenvoudig door controles op ingezamelde
verpakkingen waarvoor op het moment geen vraag is. Komt het ontbreken van vraag door de samenstelling? Door de manier van inzameling? Of door de sortering?
Door antwoord te krijgen op deze vragen ontstaat een gezamenlijke innovatieagenda.
Concrete actie 23. Eenduidiger inzamelingslogistiek bij gemeenten. Voor de lange termijn kan gedacht worden aan het gezamenlijk vaststellen van toekomstige
objectieve criteria op basis waarvan gemeenten een systeem van inzameling van stromen kunnen kiezen. Het gaat bijvoorbeeld om de keus tussen bron- of
nascheiding, Diftar of omgekeerd inzamelen. Dit past bij het programma VANG, waar gemeenten ook van elkaar leren. Ruimte voor innovatie blijft belangrijk, dit heeft
ons immers ook deze systemen opgeleverd. Hierbij staat leren van innovatie, opschalen bij succes en stoppen wanneer het toch niet de juiste weg blijkt te zijn, meer
centraal dan nu het geval is.
Concrete actie 24. Bedrijfsafvalinzameling moet effectiever en efficiënter. In 2018 wordt in samenspraak met de afvalinzamelaars onderzocht hoe de inzameling van
bedrijfsafval in relatie tot huishoudelijk afval kan worden verbeterd. Door het Rijk wordt experimenteerruimte geboden. De wettelijke verplichting voor afvalscheiding
bij bedrijven wordt geëvalueerd.
Concrete actie 25. Verbeteren van de kwaliteit van plastic verpakkingsafval en vergoeding voor vergelijkbaar afval. Voor de stroom afgedankte plastic verpakkingen
wordt in het kader van de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen II tussen partijen afgesproken hoe er tot een hogere kwaliteit van aan sorteer- en
recyclinginstallaties aan te bieden plastics gekomen wordt. Partijen maken daarnaast nadere afspraken zodat meer (bedrijfs)verpakkingsafval slimmer, beter
gescheiden en kostenefficiënter wordt ingezameld en gerecycled.
Concrete actie 26. Financiële arrangementen voor effectieve retoursystemen. In het kader van de circulaire economie dient er een gemeenschappelijk plan te worden
ontwikkeld voor verbreding van de toepassing van retourpremiesystemen en andere financiële arrangementen die logistieke retoursystemen effectief kunnen
ondersteunen.
Concrete actie 27. Eenduidige communicatie. Overheden en bedrijven gebruiken de nieuw ontwikkelde pictogrammen per 1 januari 2019. Daarnaast maken
gemeenten, bedrijven, materialenorganisaties voor bijvoorbeeld verpakkingen en apparaten en afvalinzamelaars een gezamenlijk communicatieplan, met eenduidige
richtlijnen voor de communicatie over hoe afval te voorkomen is, wat het nut is van afvalscheiding en wat bij afdanking in welke afvalbak of -zak moet.
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3.2.4 CONCLUSIE PRODUCTEN MET EEN KORTE OMLOOPCYCLUS.
De aanpak van het Transitieteam Consumptiegoederen kenmerkt zich voor producten met een korte
omloopcyclus door zes hoofdelementen:
• Een focus op het verminderen van productie en gebruik van deze producten. Refuse en reduce
staan centraal in onze aanpak.
• Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid stimuleert innovaties gericht op beperking van
minder en/of eenmalig gebruik, slimmer ontwerp en betere recycling.
• Producten die nog wel worden gebruikt, bijvoorbeeld doordat gebruik hiervan voedselverspilling
tegengaat, moeten zo worden ontworpen dat verbranding niet de enige optie is, maar dat
recycling en re-purpose mogelijk is. Als uitgangspunt hiervoor geldt dat te gebruiken producten
zoveel mogelijk dienen te bestaan uit recyclebare materialen. Een essentieel aspect hierbij is de
omschakeling naar gebruik van biobased grondstoffen (zie ook de Transitieagenda’s Biomassa &
Voedsel en Kunststoffen).
• Voor producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt kan de inzameling veel
efficiënter en effectiever worden georganiseerd. Er kan meer eenduidigheid in gemeentelijke
inzamelsystemen worden nagestreefd. En in het belang van een heldere communicatie naar
de burger is het verstandig om tot een nadere afstemming te komen tussen de inzameling van
huishoudelijk bedrijfsafval en de afvalinzameling binnen- en buitenshuis.
• De toepassing van het gerecyclede materiaal dient centraal te staan en niet de plek waar de
producten vrijkomen.
• De definities van afval en einde-afval dienen te worden veranderd.
3.3 PRODUCTEN MET EEN MIDDELLANGE EN LANGE OMLOOPCYCLUS.

2018

1. Refuse

2. Reduce

3. Re-use
4. Repair

5. Refurbish

6. Remanufacture

7. Re-purpose

8. Recycle

Ook voor (middel)lang-cyclische producten bekijken we de drie fases in hun levensduur uit het Value
Hill-model: ontwerp en productie, retail en gebruik, en opnieuw benutten.
9. Recover
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3.3.1 ONTWERP- EN PRODUCTIEFASE.
Voor producten die langduriger worden gebruikt geldt dat zij zo moeten worden ontworpen dat zij zo lang mogelijk zo hoog mogelijk op de R-ladder kunnen blijven.
Zij moeten dus zo worden ontworpen dat zij repareerbaar en verbeterbaar zijn en voor zover mogelijk moeten zij ontdaan zijn van toxische stoffen die hergebruik
in een volgende cyclus onmogelijk maken. Het demontabel maken, legolisering, (gebruikmaken van modulaire standaardproducten) en het design voor recycling
zorgen ervoor dat producten langer en gemakkelijker kunnen worden hergebruikt en na gebruik en hergebruik kunnen worden benut voor refurbishment. Om
dit voor een bedrijf ook financieel aantrekkelijk te maken zijn andere marktprikkels nodig. Als een bedrijf bijvoorbeeld een product niet verkoopt, maar betaald
krijgt voor het gebruik dan krijgt dit bedrijf een prikkel om producten zo te maken dat ze lang meegaan en goed herstelbaar zijn. Bij reparatie is het van belang om
rekening te houden met de wettelijke aansprakelijkheid van producenten. Als producten worden gerepareerd binnen de periode voor de voor dat product geldende
wettelijke aansprakelijkheid, is het nodig dat reparatie gebeurt door een partij die hiervoor geautoriseerd is. Om dit mogelijk te maken moet meer kennis over circulair
ontwerpen worden ontwikkeld en moeten bedrijven kunnen worden ondersteund met kennis over business- en verdienmodellen. Een specifiek punt van aandacht
hierbij is het maken van een overzicht van huidige initiatieven en bestaande kennis. Veel hiervan is inmiddels beschikbaar via circulairondernemen.nl. Dit initiatief
dient de komende jaren te worden uitgebreid.
Om bovenstaande te bereiken is het nodig om de komende jaren meer te investeren in de infrastructuur, zoals onder meer de oprichting van een kennisplatform.
Verder zal de huidige Europese aanpak (waaronder het ‘Ecodesign Working Plan’ en het ‘CEN-CENELEC-standaardisatietraject voor de materiaal efficiency in de
Ecodesignrichtlijn’) intensiever moeten worden gevolgd. Deze infrastructuur dient zowel gericht te zijn op design en businessmodellen als op de fase na het gebruik
van producten en diensten. Ook dient hierbij expliciet aandacht te zijn voor het onderwerp ‘transitie als proces’. Als bedrijven circulaire businessmodellen gaan
hanteren, beïnvloeden ze daarmee ook hun klanten. Dat kan weer leiden tot meer circulaire vraag. Bedrijven hebben daarmee ook een markt-activerende rol. Dit
laat de circulaire webshop loopedgoods.com momenteel al mooi zien. Het Transitieteam stelt voor dat diverse partijen die er in Nederland zijn op dit vlak de handen
ineenslaan en gezamenlijk initiatieven uit de praktijk verder helpen met circulaire innovaties, mede vanuit het oogpunt van markt-activatie. Het Transitieteam sluit
hiermee aan bij de inzet in het regeerakkoord om extra accent te leggen op ontwikkeling en verspreiding van kennis en best practices voor de circulaire economie.
Dit kan vooral door gezamenlijk een aantal grotere projecten, zoals de icoonprojecten vanuit de Transitieagenda’s, te gaan ondersteunen met kennis en inzichten.
Het voorstel is om hierbij aan te sluiten bij de ontwikkeling van diverse initiatieven die zijn ontstaan of worden opgezet, zoals CIRCO, het Lectorenplatform Circulaire
Economie, Nederland Circulair! en BOOST CE.
VOOR PRODUCTEN MET EEN MIDDELLANGE TOT LANGE OMLOOPCYCLUS STELLEN WIJ DE VOLGENDE CONCRETE ACTIE VOOR IN DE ONTWERP- EN
PRODUCTIEFASE:
Concrete actie 28. Het kennisplatform van circulair design en circulaire businessmodellen moet worden uitgebreid en versterkt. In Nederland bieden het bestaande
CIRCO-programma van CLICKNL, het programma Nederland Circulair!, TNO en diverse andere partijen aanknopingspunten voor een stevig kennisplatform. Dit kan
worden doorontwikkeld en internationaal uitgerold. Belangrijke punten voor doorontwikkeling zijn: een flexibele netwerkorganisatie, verdieping van de kennis en
instrumenten, samenwerking met financiële instellingen, de ontwikkeling van nieuwe curricula op mbo- hbo- en universitair niveau en de investering van retailbranche
en producenten. Eerste stap hierin is een overleg tussen Rijkswaterstaat, CLICKNL, Lectorenplatform Circulaire Economie, Nederland Circulair!, TNO en diverse
bedrijven en overheden om de contouren van dit platform te schetsen. Dit bijvoorbeeld in het kader van het in ontwikkeling zijnde BOOST CE-programma, waarin dit
plan al een aantal stappen verder is uitgewerkt.

3.3.2 RETAIL- EN GEBRUIKSFASE.
ANDERE VERDIENMODELLEN.
De komende jaren zullen steeds meer innovatieve verdienmodellen hun intrede doen waarbij niet het bezit, maar de functie, de prestatie of de dienst centraal staat.
Hierbij staat waardetoevoeging en/of -behoud voorop: men moet zo hoog mogelijk op de Value Hill blijven. Ook hebben producten een langere levensduur, met als
resultaat minder of efficiënter gebruik van grondstoffen. Voorbeelden zijn het pay-per-lux-model, waarmee Philips en de Schiphol Group ervaring hebben opgedaan,
waarbij licht in plaats van lampen wordt geleverd. Een ander voorbeeld is Bundles, dat wasbeurten levert in plaats van een wasmachine.
Het Transitieteam constateert dat deze verdienmodellen een belangrijke stimulans kunnen zijn voor het ontwerpen van energiezuinige producten met een lange
levensduur. De voorbeelden laten zien dat een andere, op circulariteit gebaseerde sturingsfilosofie mogelijk is en ook werkt. Ze laten echter ook zien dat het lastig is
om de financiële kant van het verhaal rond te krijgen binnen de huidige wetgeving en financieringsstructuur.
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Als Transitieteam zien wij voor producten met een middellange en lange omloopcyclus in de gebruiksfase de overstap naar andere business- en verdienmodellen als
kern. Uit onderzoek van het PBL blijkt dat de milieuvoordelen hierbij wel afhankelijk zijn van de operationalisering van de nieuwe verdienmodellen.¹⁶ Er is nog geen
vuistregel bekend waarin de verschillende toepassingen van deze verdienmodellen gekoppeld zijn aan de reductie van grondstoffen en milieu-impact. Ook is niet altijd
duidelijk bij welke producten deze verdienmodellen wel en niet werken. Op dit vlak is al wel werk verricht door onderzoekers van de Radboud Universiteit,¹⁷ Copper8
en Circle Economy. Het verdient aanbeveling om hierop voort te bouwen.
Om een aantal van de circulaire verdienmodellen verder te kunnen implementeren is het van belang dat er zicht komt op de restwaarde van producten. Op dit moment
is er in veel gevallen geen sprake van bewezen restwaarde waardoor de producten worden afgeschreven naar nul. Omdat er geen regie is op de tweedehandsmarkt
wordt dit in stand gehouden. Als er meer zicht is op de daadwerkelijke restwaarde en er niet meer wordt vastgehouden aan de boekhoudkundige restwaarde, kunnen
circulaire verdienmodellen concurrerender worden.
Voor de implementatie van enkele circulaire verdienmodellen en om cruciale lessen te kunnen leren, is financiële ruimte nodig om te kunnen experimenteren. Daar
moet een zekere mate van vrijheid in zitten, maar een en ander mag niet ongericht verlopen. Als onderdeel van een platform, zie concrete actie 28, zou een taskforce
met speelruimte kunnen experimenteren met de financiering van nieuwe verdienmodellen.
Het Transitieteam constateert dat de bovenstaande nieuwe verdienmodellen niet altijd passen in de risicomodellen van financiële instellingen of in de boekhoudkundige
spelregels die worden gesteld binnen private (accounting) standaarden en wet- en regelgeving. Op dit vlak is niet alleen een rol weggelegd voor de overheid.
Non-profitinstanties als de Raad voor de Jaarverslaggeving en de IFRS spelen immers ook een belangrijke rol bij het opstellen van boekhoudkundige richtlijnen,
bijvoorbeeld rondom lease. In de praktijk van nieuwe verdienmodellen wordt nog weleens ervaren dat verslagleggingsregels belemmerend werken. Meer specifiek
kan de huidige leaseregelgeving bijvoorbeeld gevolgen hebben voor balansverhoudingen. Het geeft met name voor kleine partijen problemen bij het verkrijgen van
financiering, vanwege niet toereikende solvabiliteitsratio’s.
Van belang is om dergelijke belemmeringen in wetgeving, accountancy en belastingen verder in kaart te brengen en aan te passen en daarnaast te komen tot kaders
waarin hergebruik en reparatie actief worden meegenomen. Als deze belemmeringen in regelgeving worden weggenomen zullen meer partijen overstappen op deze
verdienmodellen. Hierbij zullen zij voor zichzelf de prikkel creëren om producten zuiniger en met een langere levensduur te ontwerpen. Van belang hierbij is tevens om
beter te onderbouwen dat nieuwe verdienmodellen, zoals circulaire leasesystemen, een stimulans zijn voor ecodesign en daarmee leiden tot een verlengde levensduur.
De NBA kan samen met partijen die een circulaire economie nastreven onderzoek doen naar mogelijke belemmeringen van verslagleggingsregels. Van belang is om
deze belemmeringen aan te kaarten bij instanties als de IFRS. Hiervoor is het nuttig om een Engelstalige publicatie te maken over circulaire verdienmodellen in relatie
tot de boekhoudkundige en accountancyregels.
De overheid zal het gesprek met de producenten aan moeten gaan om te onderzoeken hoe de wet- en regelgeving moet worden aangepast, zodat dit het circulaire
proces niet langer in de weg staat. Hierbij kan voortgebouwd worden op de uitkomsten van de werkgroep ‘Belemmeringen en Stimulansen’ van het DNB
Duurzaamheidsplatform, waarin financiële sector en stakeholders zich samen met de DNB buigen over deze problematiek.
DEELECONOMIE.
Naast het ontwikkelen van andere verdienmodellen kan ook worden gebruikgemaakt van mogelijkheden tot delen, zodat de deeleconomie groeit. De deeleconomie
wordt hier gedefinieerd als ‘het fenomeen dat mensen elkaar gebruik laten maken van hun onbenutte consumptiegoederen, eventueel tegen betaling’.¹⁸
Veel apparaten worden incidenteel gebruikt door consumenten, denk aan boormachines, tuingereedschap, hogedrukreinigers etc. Deze categorie apparaten wordt nu
incidenteel uitgeleend of verhuurd aan andere consumenten. Dit fenomeen kan verder worden opgeschaald door de inzet van internetplatforms. Ook kan de deelauto,
in veel grotere mate dan nu, opgang doen. Zeker als leasemaatschappijen het concept van de deelauto gaan omarmen is een grote schaalsprong mogelijk. Bijvoorbeeld
door leaserijders aan te moedigen hun auto te verhuren op momenten dat zij deze niet gebruiken. Ten slotte zou gedeeld eigenaarschap bij consumenten, zoals nu opgang
vindt in de krappe, stedelijke woningmarkt, bij burgerinitiatieven omtrent duurzame energie en gemeenschappelijke groene ruimten moeten worden aangemoedigd en
versimpeld. Om dat aantrekkelijk te maken kunnen businessmodellen gericht op ‘samen delen’ meer concurrerend worden gemaakt, bijvoorbeeld door bezit duurder te
maken. Denk aan een forse verhoging van de kosten voor een parkeervergunning of extra belasting op zeldzame materialen. Er is echter nog veel onderzoek nodig naar
factoren die de concurrentiekracht van dergelijke businessmodellen versterken, de motieven van gebruikers en de barrières van huidige regelgeving.

¹⁶ PBL, ‘Van betalen voor bezit, naar betalen voor gebruik’, 18 mei 2017.
¹⁷ Jonker e.a., ‘Business modellen voor de circulaire economie’, oktober 2016.
¹⁸ Meelen en Frenken 2014; Frenken e.a. 2015.
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HET DELEN VAN GEREEDSCHAP
Veel apparaten worden incidenteel gebruikt door consumenten, denk aan hogedrukreinigers, boormachines en
ander gereedschap voor het klussen. Deze categorie apparaten wordt nu incidenteel uitgeleend of verhuurd aan
andere consumenten. Bij dit soort consumptiegoederen kan meer gebruik worden gemaakt van mogelijkheden tot
delen, zodat de deeleconomie groeit. In de deeleconomie laten mensen elkaar gebruik maken van hun onbenutte
consumptiegoederen, eventueel tegen betaling. Het met elkaar delen van consumptiegoederen zou moeten worden
aangemoedigd en versimpeld. Om dat aantrekkelijk te maken kunnen businessmodellen gericht op ‘samen delen’
meer concurrerend worden gemaakt, bijvoorbeeld door bezit duurder te maken.
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EEN ANDERE ROL VOOR DE CONSUMENT.
Voor producten met een middellange tot lange omloopcyclus geldt dat consumenten het vanzelfsprekend moeten gaan vinden om zorgvuldig om te gaan met
producten en materialen om zo een concrete bijdrage te leveren aan het behoud van natuurlijk kapitaal en klimaatverandering tegen te gaan. Deze producten zijn vaak
nog goed als men erop uitgekeken is. Hergebruik moet in zulke gevallen gestimuleerd worden. Producten die nog goed zijn moeten niet worden weggegooid, maar
een nieuwe eigenaar krijgen. Dit kan deels door bedrijven en de overheid worden vormgegeven, maar in de circulaire economie hebben de consumenten zelf ook een
actieve rol. Bijvoorbeeld als ‘prosument’. Deze rol is in diverse voorbeelden al zichtbaar en succesvol, maar is nog slechts beperkt ontwikkeld. Een mooi voorbeeld is
het Amerikaanse platform Quirky (zie www.quirky.com). Hier worden op basis van ideeën van consumenten, samen met die consumenten, producten ontwikkeld. In
andere cases speelt de 3D-printer een essentiële rol, bijvoorbeeld om van plastic afval weer nieuwe producten voor thuis te maken. Het Transitieteam is van mening
dat het verder vormgeven van de rol als prosument essentieel is, met name bij producten met een middellange en lange omloopcyclus.
OPTIMALE LEVENSDUUR.
In de circulaire economie speelt de verlenging van de gebruiksduur een belangrijke rol. Consumenten laten producten eerder repareren of verbeteren als zij daarvoor
beloond worden. Bijvoorbeeld als repareren goedkoper is dan het aanschaffen van nieuwe producten. Bij de verlenging van de gebruiksduur is het echter wel van
belang om goed naar de wetgeving te kijken. Op dit moment zijn producenten voor een aantal consumptiegoederen verplicht om voor de te verwachten levensduur
een gratis garantie af te geven. Als de levensduur wordt verlengd, wordt automatisch deze verplichting ook verlengd. Hier moet nog goed naar de wenselijkheid
gekeken worden. Idealiter dient een lange garantietermijn juist als incentive voor kwaliteitsverbetering. Ook de wet op de productaansprakelijkheid is van invloed
op de haalbaarheid van zaken, zoals reparatie door niet door de producent geautoriseerde reparateurs en andere gebruiksduurverlengende activiteiten, zoals
refurbishment. Hier dient nog goed naar gekeken te worden.
Gebruiksduurverlenging is daarbij niet in alle gevallen nastrevenswaardig. Vooral bij apparaten waarvan het energieverbruik een significant deel van de impact
veroorzaakt, zorgt innovatie er vaak voor dat vervanging op een bepaalde termijn beter is. Dit geldt bijvoorbeeld sterk voor ijskasten. Daarom spreken wij bij deze
categorie over een ‘optimale levensduur’ van apparaten. Voorts streven wij naar het bij elkaar brengen van de feitelijke gebruiksduur en de optimale levensduur.
Dit pleit nog eens extra voor sturing op circulair ontwerp (design for recycling) waardoor het in de toekomst makkelijker wordt om alleen onderdelen te vervangen
die door technologische innovaties zijn ingehaald. Aan de andere kant is het zo dat fabrikanten soms nog steeds baat hebben bij een korte levensduur, omdat
consumenten hierdoor versneld overgaan tot een nieuwe aanschaf. Prikkels die dit tegengaan zijn gewenst.
Het bieden van transparantie kan hierbij uitkomst bieden, bijvoorbeeld door middel van uitbreiding van het energielabel, zodat direct de ontwikkelingen in de
ecodesignrichtlijnen worden meegenomen. Gedacht wordt aan informatie over grondstoffengebruik en de verwachte levensduur, waarvan het optimale punt
bij elektrische apparaten steeds beter kan worden bepaald en verlengd. Mogelijk kan hierbij worden aangesloten bij het lopende project ‘Material efficiency in
ecodesign’, waarbinnen op verzoek van de Europese Commissie normen worden ontwikkeld voor het duurzaam gebruik van materialen in producten.
Kennis over levensduur en milieuprestaties dient ook breed voor consumenten beschikbaar te komen, zodat zij in staat zijn een zorgvuldige afweging te maken. Dit kan
bijvoorbeeld via een eenvoudige app waarmee ze kunnen achterhalen hoe producten scoren. Partijen als de Consumentenbond, Milieu Centraal, SMK en anderen,
kunnen hiervoor in 2018 een plan ontwikkelen dat vervolgens in uitvoering wordt genomen. Hierbij kan worden gekeken naar en voortgebouwd op het bestaande
systeem RecycleManager. In deze app staan alle inzamelpunten in Nederland zo weergegeven dat je als consument precies kunt zien welk punt het dichtstbij is. Ook
kan er voortgebouwd worden op de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal die ook door veel gemeenten wordt gebruikt. De app voor levensduur zou op beide aan
kunnen sluiten. In 2030 zal het voor consumenten normaal zijn om bij elk product de afweging te maken of het moet worden gerepareerd, opgeknapt of (gedeeltelijk)
vervangen, en te weten waar men daarbij geholpen kan worden. Dat is deels omdat tegen 2030 andere verdienmodellen gehanteerd worden door bedrijven, deels
omdat de nieuwe default zoals beschreven in de inleiding dan breed door consumenten wordt gedragen.
CONSEQUENTIES.
Als een groot deel van Nederland overstapt op circulaire producten en diensten met circulaire verdienmodellen en op grote schaal producten gaat delen, dan heeft
dat aanmerkelijke consequenties. Op dit moment is een aantal nieuwe verdienmodellen nog rendabel omdat de partijen die volgens deze modellen werken de eerste
zijn en er bijvoorbeeld ook marketingvoordeel uit halen. Wat gebeurt er als vele bedrijven dit gaan doen? En als er bijvoorbeeld op grote schaal boormachines geleend
worden, betekent dit ook dat er minder boormachines worden verkocht. Zijn er verliezers in deze opties?
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Voor producten met een middellange tot lange omloopcyclus stellen wij de volgende concrete acties voor in de retail- en gebruiksfase.
Concrete actie 29. Vergroot de impact van nieuwe business- en verdienmodellen. De eerste stappen die hierin kunnen worden gezet zijn:
•	Doorgronden van succesfactoren van de goede voorbeelden rondom nieuwe verdienmodellen, vanuit het belang van de bedrijven. De succesfactoren dienen
hierbij zowel economisch, sociaal als milieutechnisch te zijn.
•	Ontwikkelen van vuistregels voor nieuwe verdienmodellen. In 2018 dienen vuistregels en criteria voor verdienmodellen in specifieke productgroepen te
worden ontwikkeld zodat duidelijk wordt bij welk product welk verdienmodel goed kan werken en welk milieuvoordeel kan worden behaald. Onderdeel van de
ontwikkeling hiervan is het maken van een plan van aanpak voor de toepassing van de verdienmodellen, waarbij wordt voortgebouwd op bestaande studies van
Copper8 en Circle Economy.
•	Oprichten van een taskforce met speelruimte om te experimenteren met de financiering van nieuwe verdienmodellen. Deze taskforce dient idealiter te zijn
gekoppeld aan het kenniscentrum uit paragraaf 3.3.1 (concrete actie 28) en aan een bestaand/nieuw op te richten CE-fonds om businesscases sluitend te
kunnen maken. Hierbij zou een fonds (denk bijvoorbeeld aan Invest-NL) kennis die al is ontwikkeld met financiële instellingen over financiering van nieuwe
verdienmodellen, een en ander concreet kunnen toepassen.
•	Start een campagne richting het IFRS om de circulaire economie te verwerken in de accountancyregelgeving en doe met de NBA en andere relevante partijen
onderzoek naar mogelijke belemmeringen in verslagleggingsregels. Stel deze onder meer bij de IFRS aan de orde.
•	Onderzoek de consequenties van de nieuwe verdienmodellen.
Concrete actie 30. Creëer samen met prosumentenorganisaties zoals Cooperation of Good en bedrijven die vernieuwende circulaire businessmodellen willen
ontwikkelen een living lab, waarin gedurende twee jaar wordt geleerd hoe actieve consumenten kunnen helpen bij het winstgevend maken van circulaire
businessmodellen.
Concrete actie 31. Neem belemmeringen in wet- en regelgeving weg. In aanvulling op het werk van Ruimte voor Regels en andere initiatieven dienen de belemmeringen
in kaart gebracht en aangepakt te worden. We dagen de rijksoverheid, de NBA en andere partijen uit om dit samen met het Transitieteam in 2018 actief op te pakken
en rondom een aantal specifieke gevallen trajecten op te zetten, bijvoorbeeld rondom de leasewetgeving, de accountancyregels en de IFRS.
Concrete actie 32. Maak kennis over de optimale levensduur van producten met een lange en middellange omloopsnelheid beschikbaar voor consumenten. Onderdeel
hiervan is de vraag hoe consumenten deze kennis kunnen toepassen bij hun keuze voor producten. Het voorstel is dat partijen als de Consumentenbond en Milieu
Centraal dit gezamenlijk oppakken en hierbij tevens de koppeling maken met bestaande initiatieven, zoals de RecycleManager en de Afvalscheidingswijzer.
Concrete actie 33. Neem de levensduur en het grondstofgebruik op in het energielabel, met medeneming van de ontwikkeling rondom de ecodesignrichtlijnen.
3.3.3 OPNIEUW BENUTTEN.
De consumptiegoederen die uiteindelijk worden afgedankt moeten hoogwaardig worden ingezet voor nieuwe producten. Hiervoor zijn slimme retour- en
inzamelsystemen nodig. Voor bedrijven moet het lonen om een duurzaam grondstoffenbeleid te voeren en hun werknemers en klanten te faciliteren bij afvalpreventie
en -scheiding. De afval- en recyclingsector is een essentiële schakel tussen producenten en consumenten om ervoor te zorgen dat afgedankte producten en
verpakkingen niet meer hoeven te worden verbrand en – zo nodig na behandeling – hoogwaardig kunnen worden toegepast. Een essentieel punt hierbij is dat
meer kennis nodig is om de kwaliteit van gereclameerde materialen te verbeteren, zodat deze daadwerkelijk hoogwaardig in het proces behouden kunnen blijven.
Het verdient aanbeveling om hiertoe informatie-uitwisseling binnen ketens te stimuleren. Gedacht wordt aan informatie over de materialen waaruit producten/
productonderdelen bestaan en specifieke informatie die nodig is om reparatie, revisie, hergebruik van onderdelen en recycling van materialen mogelijk te maken.
Voortgebouwd kan worden op onderzoek door RHDHV naar de potentie van een materialenpaspoort en keteninformatiesystemen.¹⁹
VERWERKING HOOGWAARDIGE GRONDSTOFFEN NA GEBRUIK.
Nadat producten door hergebruik, reparatie en refurbishing zo lang mogelijk zijn gebruikt, moeten onderdelen en/of materialen in laatste instantie worden gerecycled.
Het programma Ruimte in Regels kan bijdragen aan het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving die hoogwaardige verwerking in de weg staat. Hierbij
is het van belang om in te zetten op het vergroten van kennis bij autoriteiten (zoals omgevingsdiensten) over mogelijkheden in en interpretaties van bestaande
regelgeving die ruimte kunnen bieden aan hoogwaardige verwerking. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde komen bij het toekennen van een ‘einde-afvalstatus’. Waar
dit geen uitkomst biedt, moet worden bekeken welke andere instrumenten hiertoe kunnen worden ingezet, zoals aanpassing van wet- en regelgeving. Zo staat de
maximale bewaartermijn van drie jaar voor afval het hergebruik van auto-onderdelen in de weg. Van belang is om te onderzoeken of en op welke wijze de maximale
opslagtermijn voor afvalstoffen van drie jaar uit het ‘Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen’ verlengd kan worden, voor het geval dat er in meer duurzame
en meer hoogwaardige verwerkingswijzen wordt voorzien.
¹⁹ Royal Haskoning DHV, ‘Haalbaarheid Grondstoffenlabel’, 10 juni 2014.
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HOUTSNIPPERS BIJ EEN RECYCLINGBEDRIJF
Nadat producten door hergebruik, reparatie en refurbishing zo lang mogelijk zijn gebruikt, moeten onderdelen
en/of materialen in laatste instantie worden gerecycled. Een goede afvalscheiding en –inzameling is erg belangrijk
om kwalitatief hoogwaardige materiaalstromen te verkrijgen. De houtsnippers op de foto zijn niet vermengd met
kunststoffen of andere materialen en kunnen hoogwaardig worden toegepast in bijvoorbeeld plaatmateriaal. De
afval- en recyclingsector is een essentiële schakel tussen consumenten en producenten. Zij kan ervoor zorgen dat
afgedankte producten en materialen niet meer hoeven te worden verbrand en – zo nodig na behandeling – op een
hoogwaardige manier kunnen worden toegepast.
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Hergebruik van spullen als kunst.
Uitleg; De consumptiegoederen die uiteindelijk worden afgedankt moeten hoogwaardig worden
ingezet voor nieuwe producten. Hergebruik als kunst is natuurlijk ook mogelijk.
Credit; Kiekuniek
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Producten zoals meubels en kleding worden nog niet altijd goed ingezameld voor
recycling en komen vaak in de verbrandingsoven terecht. Dit terwijl het materiaal goed
geschikt is voor recycling of hoogwaardig hergebruik. Het Transitieteam is van oordeel
dat voor recycling geschikt materiaal niet verbrand mag worden. Kwaliteitsverbetering
van gerecycled materiaal in combinatie met het ontwikkelen van afzetmarkten voor
secundaire producten, alsmede het leveren in voldoende kwantiteit zijn daarvoor
vereisten. Secundaire grondstoffen moeten daarbij een zodanige prijsvorming krijgen
dat ze ook in economisch opzicht kunnen concurreren met primaire grondstoffen.
Maatschappelijk verantwoord inkopen door de overheid en marktpartijen, in combinatie
met het verplichten tot de inzet van kwalitatief hoogwaardige secundaire grondstoffen
zijn belangrijke instrumenten. Aanvullend kunnen financiële maatregelen of de inzet
van (wettelijke) sturingsinstrumenten, zoals een sorteerplicht, worden overwogen. Dit
om te kunnen verzekeren dat voor recycling geschikte materialen niet voor verbranding
worden aangeboden. Van belang hierbij is dat de markt voor secundaire grondstoffen
steeds meer Europees wordt (single market). Afspraken op Europees niveau voor
hoogwaardige recycling zijn daarom wenselijk. Een actueel voorbeeld is het Afvalfonds
Verpakkingen, dat het initiatief heeft genomen om te komen tot Europese specificaties en
meetmethoden voor de kwaliteit van ingezameld verpakkingsmateriaal. Dit draagt bij aan
het borgen van kwaliteit en stimuleert hoogwaardiger recycling.

Door de verhoging van de kwaliteit van secundaire grondstoffen en de vergroting van de afzetmarkten ervan neemt het aanbod van materiaal dat voor verbranding
wordt aangeboden af. Het Transitieteam constateert echter ook dat wanneer ecodesign en design for recycling de nieuwe default zijn geworden, er nog geruime tijd
nodig zal zijn om materiaal dat niet geschikt is voor recycling uit te faseren. Verbranding zal in de tussenliggende periode nog een onderdeel in de afvalverwerking zijn.
Van belang hierbij is wel dat lock-in-situaties worden voorkomen. Het is immers niet de bedoeling om verbrandingscapaciteit in stand te houden vanuit onmisbaarheid
voor de energievoorziening, CO2-productie of financiële belangen, terwijl het aanbod van niet-recyclebaar afval onvoldoende is.
In lijn met het regeerakkoord en aanbevelingen van het PBL²⁰ kan de afvalstoffenbelasting op verbranden en storten hier de juiste incentives creëren. Ook zijn
afspraken tussen de sector, eigenaren en de overheid in het kader van aanpassing van de capaciteit en het veranderen van functie wenselijk. Daarbij kan worden
bezien of voor de uiteindelijke transformatie van verbranding naar recycling een transformatiefonds noodzakelijk is om de afvalsector in dit proces te begeleiden.
EXPORT VAN GEBRUIKTE PRODUCTEN.
Een aanzienlijk deel van de producten die na gebruik worden afgedankt, waaronder veel elektronica (met name ICT-producten), wordt in Nederland ingezameld voor
hergebruik. Dit hergebruik vindt deels plaats in Nederland, maar vaak ook in landen buiten Europa. Dat ondersteunt enerzijds de hergebruiksdoelstelling en anderzijds
helpt het bij het overbruggen van de digital gap in bijvoorbeeld Afrika, waar onze ICT-producten worden hergebruikt. Op dit moment is onduidelijk hoeveel producten
op deze manier worden uitgevoerd, ook is er geen monitoring op de kwaliteit ervan. Onder de EVOA worden enkel gegevens bijgehouden over de export van materialen
uit elektronisch afval, niet over herbruikbare apparaten.
Het is van belang om zowel de hoeveelheid van de op deze wijze ingezette apparatuur te monitoren, als om de kwaliteit te bewaken zodat er geen afval of near waste
(apparaten die echt aan het einde van hun levensduur zijn) worden verzonden. Positief is dat dit al een vereiste is onder de WEEE-Richtlijn, waarbij bij export documenten
moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de apparaten inderdaad nog werken en getest zijn. Dit om te voorkomen dat e-waste onder voorwendsel van hergebruik naar
landen wordt geëxporteerd waar de eisen voor verwerking minder hoog liggen. Deze apparaten zullen echter uiteindelijk ook in deze landen in de afvalfase belanden, waar ze
niet meer onder producentenverantwoordelijkheid vallen. In het kader van onderzoek naar de verdieping van EPR kan daarom worden nagedacht over de mogelijkheid om
de verantwoordelijkheid te verlengen naar de export van tweedehands goederen, zodat ook deze spullen goed worden verwerkt en gerecycled en EPR ook wordt ingezet als
internationaal instrument. Hiervoor dient onderzocht te worden welke consequenties dit heeft voor onder meer het Verdrag van Bazel. Ook moet de mogelijk noodzakelijke
vergroting van de capaciteit van de douane in ontwikkelingslanden onderzocht worden. Onderdeel van dit internationale aspect kan ook de ontwikkeling van decent jobs in
zich ontwikkelende landen zijn. Dit onderdeel dient breder te worden opgepakt in Nederland, bijvoorbeeld in samenhang met de Transitieagenda Maakindustrie.
Slimme retoursystemen en circulaire ambachtscentra.
De vraag is welke retoursystemen passen bij een systeem waarbij voor afvalinzameling een brede(re) producentenverantwoordelijkheid geldt. Slimme retoursystemen
rond lang-cyclische producten als meubels en huishoudelijke apparaten kunnen wellicht anders worden opgebouwd dan bij kort-cyclische producten zoals
wegwerpproducten en verpakkingen. Post- en pakketdiensten, zoals PostNL, Zalando en DHL, krijgen steeds meer interesse om producten zoals kleine apparaten op
te halen, omdat zij vaak na aflevering van pakketten met lege auto’s terugrijden. Ook is er een initiatief van het producenteninzamelsysteem WeCycle om inzameling te
koppelen aan het moment dat een installatie in huis plaatsvindt. De klant bestelt in de winkel of op de website een groot apparaat zoals een wasmachine. Bij aflevering
²⁰ PBL (2017) ‘Fiscale vergroening: Belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval.’
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kunnen klanten niet alleen het oude grote apparaat meegeven aan de bezorger of installateur, maar ook andere apparaten zoals een föhn, een oude tv of broodrooster.
In dit soort oplossingen liggen kansen voor producenten om hun producten slim en kostenefficiënt retour te krijgen. Deze slimme systemen gaan niet als vanzelf
lopen. Er is dus noodzaak om de verschillende oplossingen en systemen goed in kaart te brengen en op impact te evalueren. Zo zou een koppeling kunnen worden
gemaakt met een retourpremie voor apparaten. Deze retourpremie zou vervolgens van de bezorgkosten kunnen worden afgetrokken. Overigens worden de kansen
rondom slimme retourlogistiek op dit moment belemmerd door wetgeving en vergunningen rond het vervoeren van ‘afval’. De overheid zal moeten onderzoeken of
genoemde post- en pakketdiensten kunnen worden vrijgesteld van wettelijke administratieve verplichtingen. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat daartoe nietuitgeruste bedrijven activiteiten met afvalstoffen gaan ontplooien. Dit speelt zeker bij afvalstoffen waaraan vaak risico’s verbonden zijn. Daarbij rijst de vraag of afval- en
productregelgeving in een aantal gevallen niet beter ineengeschoven zou moeten worden. Voor andere producten die niet zomaar met PostNL en andere logistieke
dienstverleners meegegeven kunnen worden, dient het burgers gemakkelijker te worden gemaakt om afgedankte spullen kwijt te kunnen op een locatie waar verwerking
zo hoog mogelijk op de R-ladder is gegarandeerd. Gemeenten kunnen hierbij streven naar een ruimtelijk beleid waarin verschillende initiatieven slim ten opzichte van
elkaar zijn gesitueerd. Het blijkt namelijk dat circulaire ambachtscentra goede mogelijkheden bieden en steeds beter aanslaan. Denk aan locaties waar combinaties van
milieustraten, kringloop- en weggeefwinkels en ambachtslocaties geconcentreerd zijn. Bij deze ambachtslocaties is men bedreven in reparatie, het opknappen en uit
oude producten nieuwe producten maken, zoals bij Repair Cafés en met 3D-printing. Voorbeelden van dergelijke centra zijn de Tilburgse kringloopwinkel La Poubelle
en het 3D-lab in Amsterdam. Er komen veel klanten en het levert werkgelegenheid op, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen
bij de totstandkoming van dergelijke initiatieven een verbindende en faciliterende rol vervullen, maar ook producenten kunnen dergelijke centra voor de circulaire
economie adopteren en/of sponsoren. Om de bedrijvigheid die hiermee samenhangt meer concurrerend te maken is verlaging van lasten voor arbeid noodzakelijk,
gecombineerd met een verhoging van de lasten op de consumptie van primaire grondstoffen. Zeker als de milieu-impact van winning en productie daarvan hoog is ten
opzichte van gerecycled materiaal. Zorgvuldige en gescheiden inzameling van afgedankte consumptiegoederen moet de sociale norm zijn in 2030. Aansluitend hierop is
een materialenpaspoort van belang. Zo kunnen de ingezamelde producten eenvoudig worden gescand zodat zichtbaar wordt uit welke onderdelen en grondstoffen ze
zijn gemaakt en wat de mogelijkheden voor hergebruik en herbenutting zijn.
Voor producten met een middellange tot lange omloopcyclus stellen wij de volgende concrete acties voor in de fase waarin producten opnieuw worden benut:
Concrete actie 34. Dring verbranding van grondstoffen terug. De eerste stappen die hierin kunnen worden gezet zijn:
•	Uitwerken acties door overheid, eigenaren van de AVI’s en afvalverwerkende industrie zodat per 1-1-2020 materiaal dat geschikt is voor recycling niet meer wordt verbrand.
•	Uitwerken van een plan van aanpak tot 2030 door de recyclingsector, eigenaren van de AVI’s en de overheid inzake de aanpassing van de capaciteit van de
verbrandingsinstallaties en een mogelijk andere functie daarvan.
Concrete actie 35. Monitoring van export, in nauwe samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het Transitieteam stelt voor om op dit vlak een
aantal maatregelen nader te onderzoeken, te weten:
• Invoeren van een registratie van export van voor hergebruik geschikte producten.
•	Invoeren van kwalitatieve voorwaarden van voor hergebruik geschikte producten in het algemeen en in het bijzonder voor producten die voor hergebruik naar
niet-OESO-landen worden geëxporteerd. Dit in samenhang met de Transitieagenda Maakindustrie.
•	Bevorderen dat exporteurs zich inzetten voor de inzameling en de verantwoorde verwerking van door hen in niet-OESO-landen op de markt gebrachte producten.
Concrete actie 36. Verken slimme retoursystemen. In 2018 dient door producenten samen met de post- en pakketdiensten, installateurs en anderen een verkenning
gestart te worden naar de mogelijkheden voor een slimmere retoursystematiek, gebruikmakend van de leerervaringen van diverse producenten en retailers zoals
Auping, Bol.com, Coolblue en het onderzoeksprogramma LogiCE. Hierbij dienen de verschillende systemen met elkaar vergeleken te worden op impact.

Concrete actie 37. Circulaire ambachtscentra moeten worden opgeschaald en gefinancierd. Hierin zijn op korte termijn drie stappen te nemen:
1.	In 2018 wordt door koplopers onder de gemeenten en provincies, producenten van consumptiegoederen, de BKN en de NVRD een integraal plan daartoe tot
stand gebracht en in uitvoering genomen. Het achterliggend doel is dat in 2030 in alle regio’s dergelijke centra functioneren. Daarvoor worden publieke middelen,
onder andere puttend uit de besparingen in de afvalverwerking, en private middelen (vanuit producentenverantwoordelijkheid) bij elkaar gelegd.
2.	Zorg voor lage werkgeverslasten op arbeid en behoud het lage btw-tarief op reparatie om zo de circulaire ambachtscentra te versterken. Dit dient te worden
uitgewerkt door het Rijk in een verkennend onderzoek naar de impact van deze maatregelen, inclusief de mogelijkheden en de snelheid van eventuele
implementatie. De interventietrekker voor het financieel instrumentarium binnen het Grondstoffenakkoord kan dit onderzoek in gang zetten.
3.	Verken een materialenpaspoort en keteninformatiesystemen voor consumptiegoederen. Dit in aansluiting op het pleidooi om een grondstoffenpaspoort in de
bouw in te zetten. De aanbeveling van RHDHV is om dit te doen binnen de sectoren textiel en elektronica.
Concrete actie 38. Zorg voor een doorontwikkeling van scheidingstechnologieën voor verschillende grondstofstromen, zoals textiel, matrassen en dergelijke. Zie
ook het icoonproject rondom textiel en matrassen in hoofdstuk 4. Eerste stap hierin is om met verschillende branches, zoals de meubelbranche, te bekijken welke
technologieën dienen te worden doorontwikkeld.
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3.3.4 CONCLUSIE PRODUCTEN MET EEN MIDDELLANGE EN LANGE OMLOOPCYCLUS.
1. Refuse

De aanpak van het Transitieteam Consumptiegoederen voor producten met een middellange en lange
omloopcyclus kenmerkt zich door drie hoofdelementen:
• Focus op businessmodellen waarbij een marktprikkel ligt op optimale levensduur, reparatie en het
zo hoog mogelijk op de R-ladder houden van producten.
• Creëer experimenteerruimte en vernieuw financiële modellen om deze nieuwe business- en
verdienmodellen op te schalen en breed toepasbaar te krijgen.
• Voorkom verbranding van recyclebare grondstoffen.

2. Reduce

3. Re-use

3.4 SAMENHANG, CONSEQUENTIES EN TOETS AAN DOELSTELLINGEN.

4. Repair

3.4.1 SAMENHANG.
5. Refurbish

In dit hoofdstuk staan 38 acties. Van heel concreet en direct uitvoerbaar tot acties die nog verder
moeten worden uitgewerkt. Met de veelheid aan acties beogen wij als Transitieteam de verschillende
problemen rondom de marktprikkels die er nu zijn aan te pakken. Hiervoor is een enkele actie of een
actie op een van de verkeerde prikkels niet voldoende. Wij pleiten voor een ‘én-én-én-én-aanpak’. Door
te werken aan innovaties, circulair te ontwerpen, nieuwe verdienmodellen te versterken en tegelijkertijd
aan een betere manier van afvalscheiding en andere regelgeving te werken, kunnen de prikkels zo
worden gericht dat organisaties circulair gaan ondernemen. In onderstaand schema geven we zicht op
de samenhang.

6. Remanufacture

7. Re-purpose

8. Recycle
Vuistregels nieuwe
verdienmodellen
Doorgedrongen
succesfactoren nieuwe
verdienmodellen
Kenniscentrum circulaire
design en businessmodellen
Ontwerp duurzame materialen
en hoogwaardig hergebruik
Plan van aanpak voor recyclingindustrie
gebaseerd op kwaliteit secundaire
grondstoffen
Convenant hoogwaardige recycling
evenementenafval
Scheiding en hoogwaardige
recycling textiel

Circulaire hubs
stevig neerzetten

9. Recover

Taskforce financiering
nieuwe verdienmodellen
Wegnemen belemmeringen
wet- en regelgeving

CIRCULAIR
VERDIENMODEL

Verbod
wegwerpproducten

BEWUST
KOOPGEDRAG

CIRCULAIR
ONTWERP

Ketenakkoord grondstoffen
Circulair inkopen
overheden en bedrijven
Levensduur in energielabel

HOOGWAARDIGE
RECYCLING

OPTIMAAL
GEBRUIK

Acties niet verbranden
recyclebaar afval

Kennis optimale
Monitoring en handhaving
levensduur
RETOUR
recycling en retour
Financiële arrangementen voor
Eenduidige communicatie
Verkenning slimme
effectieve retoursystemen
rondom afvalinzameling
retoursystemen
Gezamelijke agenda
Eenduidiger logistiek
keteninnovatie afvalinzameling
voor inzameling

Uitfasereb niet
recyclebare producten

Plan van aanpak
duurzaam produceren

Plan van aanpak online
verkoop circulaire economie
Living lab consumenten en
circulaire businessmodellen
Centra Innovatief
Vakmanschap
Aantrekkelijk maken
businessmodellen delen

UITBREIDEN EN VERDIEPING PRODUCTENVERANTWOORDELIJKHEID

Uitbreiden en verdieping
productenverantwoordelijkheid
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Masterplan voor sociale
agenda en onderwijs
Gezamelijke lobby in EU vanuit
grondstoffenakkoord

Prijs op
externe kosten

Lange termijn plan
fiscale prikkels ten gunste
van de circulaire economie

Afschaffen belastingkorting
fossiele brandstoffen
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3.4.2 CONSEQUENTIES EN TOETS AAN DOELSTELLINGEN.
De vier gekozen subdoelstellingen uit hoofdstuk 2 hebben op de verschillende omloopsnelheden verschillende consequenties en leiden ook tot verschillende acties.
Hieronder worden deze in een tabel op hoofdlijnen benoemd, zodat de bijdrage van de kern van de acties op de subdoelen inzichtelijk wordt.
MIDDELLANG EN LANGE
OMLOOPCYCLUS

SUBDOELEN

OVERKOEPELENDE PRIORITEITEN KORTE OMLOOPCYCLUS

a.

•	Versterking export voor sociale,
ecologische en financiële waardecreatie.

•	Gebruik van gerecyclede en
hernieuwbare materialen.

•	Ontwikkeling maatschappelijke prijs
stimuleert verlaging van gebruik.
• Vergroting draagvlak.

• Niet gebruiken
•	Ontwikkelen alternatieven voor
verpakkings- en wegwerpmateriaal.

•	Ontwikkeling maatschappelijke prijs en
financiële prikkels stimuleren hergebruik
en reparatie.
• Competentie-ontwikkeling
•	Sorteerplicht voor recyclebaar afval met
randvoorwaarden.

• Design for recycling.
• Ecodesignrichtlijn.
• Dialoog recycling- en maakindustrie.
•	Inzameling afstemmen met/voor
recycling.

Waardecreatie

b. Rethink, refuse en reduce

c. Zo lang en hoogwaardig mogelijk gebruiken

•

d. Optimale benutting functionaliteit

Inrichting van circulaire ambachtscentra

•	Niet gebruiken van (middel)langcyclische producten die nu steeds meer
kort-cyclisch worden, zoals bepaalde
meubels en textiel.
•	Design for repair, re-purpose, upgrade
en recycling.
• Langer gebruik door repareren.
•	Langer gebruik door re-use van
goederen door anderen (tweedehands).
•	Marktprikkels voor circulaire economie
door andere businessmodellen.
•
Dialoog recycling- en maaksector.
•

Intensiever gebruik door delen.

3.5 CONCRETE ACTIES EN TIJDSLIJN.
De kern van de Transitieagenda Consumptiegoederen wordt gevormd door de concrete acties die moeten leiden tot een circulaire economie. Deze acties zijn
verschillend van aard en impact en ook verschillend in mate van uitwerking. Er is een groot verschil tussen de verschillende acties qua uitvoering. Sommige acties
kunnen direct worden uitgevoerd, andere pas na een politieke keuze, overleg in de EU of na nieuwe technische ontwikkelingen. Hieronder staan alle acties in een
matrix, gecategoriseerd op mate van mogelijkheden in de uitvoering.

CONCRETE ACTIES

METEEN DOEN. SLUIT AAN
OP LOPEND BELEID.

POLITIEKE KEUZE IN
NEDERLAND.

AFSTEMMING
INTERNATIONAAL.

TECHNOLOGISCHE
ONTWIKKELING NODIG.

Overkoepelende prioriteiten
1. Stevige prijs voor CO2.

x

2. Ontwikkeling langetermijnplan
voor fiscale prikkels.

x

3. Afschaffen belastingkorting op
fossiele brandstoffen.

x

4. Stimuleer Holland Circular
Hotspot.

x

5. Gezamenlijke lobby vanuit
Grondstoffenakkoord in de EU.

x

6. Verbreden EPR naar textiel,
wegwerpproducten en meubels.

x

(x)

7. Verdiepen van bestaande EPR.

X

(x)
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8. Stimuleren circular valleys.

x

9. Circulair inkopen in 2020.

x

10. Acties rondom small wins voor
consumenten.

x

11. Masterplan voor duurzaam en
circulair onderwijs: Circular Skills.

x

12. Ontwikkelen plan voor
herbenutting producten die niet
hoogwaardig te recyclen zijn.

x

x

13. Plan van aanpak voor
recyclingindustrie gebaseerd op
kwaliteit secundaire grondstoffen.

X

14. Ontwikkel plan voor circulariteit
bij de online verkooppunten.

x

15. Ontwikkel plan voor circulariteit
bij de toeleverancier.

x

16. Uitwerken sectorplannen
meubels, elektrische apparaten,
wegwerpproducten en textiel.

x

17. Aanpassing wet- en regelgeving.

2018

x

x

x

x

Korte omloopcyclus
18. Ontwerp producten met korte
omloopcyclus met duurzame
materialen.

x

19. Verkenning van effectieve acties
ter voorkoming van onnodige kortcyclische producten.

x

x

20. Plan van aanpak duurzaam
consumeren.

X

21. Ontwikkel een Green Deal
Afvalvrije Horeca & Festivals 2.0.

x

22 Een gezamenlijke agenda
keteninnovatie afvalinzameling.

x

23. Eenduidiger logistiek voor
inzameling.

x

24. Effectieve inzameling
bedrijfsafval.

x

25. Verbeteren kwaliteit plastic
verpakkingsafval.

x

26. Financiële arrangementen voor
effectieve retoursystemen.

x

27. Eenduidige communicatie
rondom afvalinzameling.

x

Middellange en lange
omloopcyclus.
28. Uitbreiden kennisplatform
circulair ontwerp en
businessmodellen.

x

29. Vergroten impact circulaire
business- en verdienmodellen.

x

30. Living lab ‘prosument’.

x

31. Aanpassen wet- en regelgeving
voor circulaire verdienmodellen.
32. Ontwikkelen communicatie
rondom optimale levensduur.
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33. Levensduur opnemen in het
energielabel.

x

34. Voorkomen verbranden voor
recycling geschikt materiaal.

x

35. Monitoring van export
van gebruikte producten voor
hergebruik buiten de EU.

x

36. Verkenning slimme
retoursystemen.

x

37. Opschalen en financieren van
circulaire ambachtscentra.

X

38. Doorontwikkelen diverse
scheidingstechnologieën.

2018

x
x

x

x

Acties uit de sociale agenda.
Campagnes om mensen mee te
nemen in de circulaire economie.

x

Ontwikkel Circular Skills (zie
actiepunt 11).

x

Ontwikkel best practices rondom
sociale aspecten en HRM-beleid.

x

Neem sociale aspecten expliciet
mee in uitvoer icoonprojecten.

x
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HERGEBRUIK VAN PLAATMATERIAAL IN DE INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE.
De Koninklijke CBM (Branchevereniging voor interieurbouw en Meubelindustrie) heeft het initiatief genomen om
een aanzet te geven voor een integraal sectorplan voor de meubelsector. Doelstelling voor 2030:
•	50% van de reeds in de markt aanwezige oude voorraad – behandeld en onbehandeld – plaatmateriaal, wordt
niet langer verbrand, maar verwerkt, hergebruikt en gerecycled.
•	50% van al het nieuwe plaatmateriaal dat in Nederland op de markt komt is circulair. Dat wil zeggen, designed
voor re-use, en/of met behulp van biobased alternatieven.
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HOOFDSTUK 4. SECTORPLANNEN EN ICOONPROJECTEN.
In hoofdstuk 3 is de analyse gekoppeld aan een actieagenda. De meeste acties zijn algemeen van aard en toepasbaar op vele sectoren. Om al op korte termijn
concreet en zichtbaar aan de slag te kunnen gaan stelt het Transitieteam voor om voor vier ketens een actieplan te ontwikkelen (zie concrete actie 16). Aanvullend
hierop is het voorstel om per sector een icoonproject op te pakken en dat in 2018 te ontwikkelen. Inmiddels zijn met een aantal sectoren de eerste contouren van een
dergelijk sectorplan verkend, inclusief een icoonproject. Deze contouren worden hieronder weergegeven voor de sectoren meubels, textiel, elektrische apparaten
en verpakkingen. Ook presenteert het Transitieteam twee extra, overkoepelende icoonprojecten: De deeleconomie en de campagne Trots op de circulaire economie.
De eerste drie icoonprojecten en sectorplannen zijn:
• 4.1 Meubels. Plan van aanpak voor de sector en een icoonproject rondom matrassen.
• 4.2 Textiel. Concreet invulling geven aan een roadmap circulair textiel, met als icoonproject Circular Textile Valley.
• 4.3 Elektrische apparaten. Plan van aanpak voor de sector met als icoonproject ‘product as a service’.
Deze drie plannen en icoonprojecten worden hieronder kort beschreven.
Naast de drie sectorplannen inclusief icoonproject, heeft het Transitieteam nog drie andere icoonprojecten geïdentificeerd die goed passen bij de principes uit
hoofdstuk 2. Deze drie icoonprojecten zijn:
• 4.4 Aan kwaliteit moet je werken. Een icoonproject rondom kwaliteit van secundaire grondstoffen en de consequenties hiervan voor inzameling en verwerking.
• 4.5 Deeleconomie.
• 4.6 Campagne: trots op de circulaire economie.
Voor alle icoonprojecten geldt dat dit projecten zijn die in één keer meer acties in werking zetten en meerdere principes uit hoofdstuk 2 illustreren. Het Transitieteam
ziet deze icoonprojecten als hefbomen voor het realiseren van de hele agenda.
4.1. MEUBELS.
De meubelindustrie en interieurbouw is een branche met veel midden- en kleinbedrijf. Ruim de helft van de 1.450 bedrijven heeft tussen de 1 en 5 medewerkers.
De branche kent veel kleine interieurbouwers en woonmeubelfabrikanten, maar ook een aantal middelgrote en grote spelers en een aantal ‘volumebedrijven’, zoals
Ikea en Beter Bed, die zelfstandig opereren of onderdeel zijn van internationale concerns. Een integrale benadering en samenwerking tussen alle stakeholders is
nodig om te komen tot een aanpak die schaal heeft. De Koninklijke CBM (de branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie) heeft in samenspraak met
het Transitieteam het initiatief genomen om een aanzet te geven voor een integraal sectorplan voor de meubelsector. Dit plan wordt hieronder kort beschreven. Er is
een uitgebreidere versie beschikbaar.
4.1.1 SECTORPLAN MEUBELS.
Bij de invulling van het sectorplan ‘meubels’ zijn er twee grote uitdagingen die afzonderlijke aandacht vragen:
• Oude meubels en interieurs. Kernvraag: Wat te doen met de oude niet-circulaire meubelvoorraad? Focus ligt hierbij op verlengen van de levensduur, de
tweedehandsmarkt en hoogwaardig hergebruik.
• Nieuwe meubels en interieurs. Kernvraag: Hoe kan gegarandeerd worden dat nieuwe meubels en interieurs herbruikbaar blijven? Focus ligt hierbij vooral op
circulair design (design voor re-use) en circulaire productie.
Om deze uitdagingen vorm te geven worden drie concrete materiaal- of productstromen gekozen, te weten matrassen, plaatmateriaal en kunststoffen. Samen
vormen deze drie stromen de bulk van het materiaal uit de meubelindustrie. Per stroom wordt er gekeken naar een aanpak rondom het design en een aanpak voor
hoogwaardig hergebruik. Hieronder wordt de aanpak voor de drie stromen kort uiteengezet.
MATRASSEN.
Doelstelling voor 2030:
• 67% van alle reeds op de markt aanwezige oude matrassen wordt ontmanteld, hergebruikt en gerecycled op een manier waarbij de verschillende onderdelen
opnieuw worden benut, zo hoog mogelijk op de R-ladder.
• 75% van alle nieuwe matrassen die op de markt komen is circulair, designed for re-use.
Jaarlijks komen in Nederland 1,2 miljoen afgedankte matrassen als afval op de markt. Twee derde belandt bij de milieuparken en wordt verbrand. Een derde van
de matrassen wordt in een tweetal particuliere fabrieken gereinigd, ontmanteld en verwerkt tot nieuwe grondstoffen die veelal worden gebruikt als vulmateriaal
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of voorlopig worden opgeslagen. Tot op heden is het niet gelukt een goed werkend businessmodel te ontwikkelen voor de jaarlijkse verwerking van 1,2 miljoen
matrassen. Dat vergt meer onderzoek.
Samen met de belangrijkste stakeholders in dit segment, onder meer Auping, Hilding Anders, IKEA en Beter Bed, wordt er momenteel gewerkt aan een plan om beide
doelstellingen te behalen. Voor beide trajecten is meer onderzoek de eerste stap, omdat er nog geen aanpak is ontwikkeld die op alle facetten werkt. Dit onderzoek is
nodig om te komen tot een design for re-use, met duurzame en biobased materialen, en om te komen tot hoogwaardig hergebruik.
Het voorstel is om een innovatiefonds te starten (Matrassen Recycling Nederland) om voor beide doelstellingen de noodzakelijke activiteiten in gang te zetten.
Vanuit het fonds is onderzoek nodig om een roadmap voor matrassen op te stellen met de focus op genoemde doelstellingen voor 2030. Vanuit dit fonds kan extern
onderzoek plaatsvinden, kennis worden ontwikkeld en verzameld (ook internationaal) en kunnen alle acties gefinancierd worden die nodig zijn om de doelstellingen
te realiseren.
Voor de oprichting van dit fonds zijn twee stappen nodig:
• Voor de korte termijn is een startinvestering nodig van de overheid om de actieagenda matrassen op te stellen en ten uitvoer te brengen. De startsubsidie is nodig
als hefboom om de matrassenrecycling versneld in beweging te krijgen en design for re-use een impuls te geven.
• Het fonds kan op termijn verduurzaamd worden. Hierbij moet worden gekeken hoe er verdere financiering kan komen, bedoeld om verdere concrete stappen te
zetten in het circulair maken van de matrasketen. Mogelijkheden hiervoor worden in de sector verkend.
Het voorstel is om een interdisciplinair samengestelde groep wetenschappers meerjarig te verbinden aan het innovatiefonds om zodoende goed onderbouwd de
keuzes te kunnen maken. Het Groene Brein wordt gevraagd om dit punt op te pakken.
PLAATMATERIAAL.
Doelstelling voor 2030:
• 50% van de reeds in de markt aanwezige oude voorraad van behandeld en onbehandeld plaatmateriaal wordt niet langer verbrand maar verwerkt, hergebruikt
en gerecycled.
• 50% van al het nieuwe plaatmateriaal dat in Nederland op de markt komt is circulair. Dat wil zeggen designed voor re-use en/of ontworpen met biobased
materiaalalternatieven.
Jaarlijks worden in Nederland miljoenen tonnen behandeld en onbehandeld plaatmateriaal als afval aangeboden aan de afvalverwerkende bedrijven. Dit wordt
grotendeels nog niet opnieuw hoogwaardig benut. Het is belangrijk een onderscheid aan te brengen tussen onbehandeld en behandeld plaatmateriaal. Onbehandeld
plaatmateriaal wordt samen met hout- en zaagafval (a-hout) op beperkte schaal al verwerkt tot nieuwe platen en nieuwe houtproducten. Dat is mooi.
Met de verwerking van behandeld plaatmateriaal (b-hout) is het minder goed gesteld. Het overgrote deel van dit plaatmateriaal wordt na gebruik verbrand door
bedrijven in de afvalverwerking of door bedrijven in de sector met een houtmotverbrander die over de juiste filters beschikt. In veel gevallen is dit materiaal beplakt
of behandeld met niet-biologisch afbreekbare materialen zoals HPL, melamine en niet-biologische verven, lijmen of lakken. Jaarlijks gaat het ook hier om miljoenen
vierkante meters plaatmateriaal die niet opgewerkt worden tot nieuwe grondstof.
Voor plaatmaterialen zijn diverse concrete acties nodig.
•

•
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Onbehandeld plaatmateriaal.
- Om de verwerking van onbehandeld plaatmateriaal (a-hout) een impuls te geven kunnen alle bedrijven uit de sector de handen ineenslaan en een actieagenda
ontwikkelen voor het circulair produceren, gebruiken en verwerken van onbehandeld plaatmateriaal.
- Dit vergt een integrale samenwerking tussen producenten en leveranciers van plaatmateriaal, meubelfabrikanten, interieurbouwers, toeleveranciers (verven,
lijmen, lakken), afvalverwerkingsbedrijven, logistieke bedrijven en andere stakeholders die hier de schouders onder willen zetten.
- Daarbij dient aansluiting te worden gezocht met het Actieplan Bos en Hout en de Transitieagenda Biomassa & Voedsel. Het opzetten van een ketenproject hout
is aan te bevelen.
Behandeld plaatmateriaal.
- Het is noodzakelijk onderzoek te starten naar nieuwe verwerkingsmogelijkheden van de oude, reeds op de markt aanwezige voorraad behandeld plaatmateriaal
(b-hout).
- Het is noodzakelijk onderzoek te starten om nieuwe biobased alternatieven te ontwikkelen voor lijmen, verven, lakken en beplakken van plaatmaterialen (design
for re-use).
- Aansluiting bij de eerdergenoemde circulaire ambachtscentra biedt wellicht mogelijkheden in de praktijk om nieuwe producten uit oud behandeld plaatmateriaal
te maken.

CONSUMPTIEGOEDEREN

Loof

DESIGN VOOR RE-USE VAN MATRASSEN
Voor producten die langduriger worden gebruikt geldt dat zij zo moeten worden ontworpen dat zij zo lang mogelijk,
zo hoog mogelijk op de R-ladder kunnen blijven. Zij moeten dus zo worden ontworpen dat zij repareerbaar en
verbeterbaar zijn en voor zover mogelijk moeten zij ontdaan zijn van toxische stoffen die hergebruik in een volgende
cyclus onmogelijk maken. Het demontabel maken, legolisering, (gebruikmaken van modulaire standaardproducten)
en het design voor recycling zorgen ervoor dat producten langer en gemakkelijker kunnen worden hergebruikt en na
gebruik en hergebruik kunnen worden benut voor refurbishment.
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De verschillende concrete acties komen niet vanzelf van de grond. Als dit alleen aan de markt wordt overgelaten is de verwachting dat de doelstellingen voor 2030 niet
gerealiseerd zullen worden. Het is belangrijk dat de overheid middelen ter beschikking stelt om een roadmap voor plaatmateriaal te ontwikkelen. Daarmee kan de
actieagenda die moet worden opgesteld voor plaatmateriaal versneld ten uitvoer gebracht worden.
KUNSTSTOFFEN IN MEUBELS.
Bij de productie van meubels en interieurs wordt, naast hout en houtproducten, ook gebruikgemaakt van materialen zoals metaal, glas, schuim en kunststof.
Interieurbouwers gebruiken veel solid surface materiaal. Dat zijn kunststoffen zoals Corian en HI-MACS. Na gebruik worden de meeste producten die zijn gemaakt
met solid surface materiaal direct vernietigd en verbrand via afvalverwerkingsbedrijven. Dat is verlies van grondstoffen, want met goede initiatieven moet het mogelijk
zijn om dit materiaal opnieuw te bewerken, om te smelten en in te zetten bij het maken van nieuwe meubels. Partijen die hierbij betrokken zijn moeten gezamenlijk
nieuwe businessmodellen ontwikkelen voor de verwerking van solid surface materiaal en andere kunststoffen.
CBM en het Transitieteam willen samen met stakeholders in en om de sector een actieagenda opstellen om het gebruik van kunststoffen in meubels en interieurs
circulair te maken. Ook hier moeten we de tweeslag maken:
• Wat te doen met de oude, reeds op de markt aanwezige kunststoffen?
• Welke biobased alternatieven zijn er mogelijk en hoe kunnen we via circulair design re-use een impuls geven?
Bij deze actieagenda is het noodzakelijk om een dwarsverband te leggen en samen te werken met de Transitieagenda Kunststoffen.
4.1.2 AANPAK MEUBELS EN ICOONPROJECT.
De aanpak van de drie stromen kan ervoor zorgen dat de meubelbranche in sterke mate circulair wordt. Dit naast het werk van de vele voorlopers die in de sector
actief zijn. Het is in deze sector mogelijk om een integrale aanpak te ontwikkelen met alle betrokken stakeholders, voor zowel de voorkant van de keten (design voor
re-use), als de achterkant van de keten (de verwerking van producten na gebruik). Om hier met verve aan te werken stelt het Transitieteam voor om rondom de aanpak
van matrassen de komende jaren te werken aan een icoonproject waarin een groot deel van gebruikte matrassen hoogwaardig opnieuw wordt benut en waarbij met
partijen uit de branche wordt gezorgd voor het op de markt brengen van nieuwe matrassen die gemakkelijk te demonteren en te recyclen zijn.
4.2 TEXTIEL.
Kleding en textiel zijn bij uitstek consumptiegoederen die geschikt zijn om aan te pakken in het kader van de circulaire economie. Er liggen hier zowel ecologische
uitdagingen, zoals de hoge milieudruk en veel verspilling in de keten, als economische kansen, zoals veel kennis, veel innovatieve initiatieven en kansen voor versterking
van ambachten en historische textielhubs. En zoals Peter Leferink al zei: mode is tevens een metafoor voor wat er in de maatschappij gebeurt en wat we voor de
toekomst kunnen verwachten.
Er is in Nederland een convenant rondom duurzaam textiel dat gericht is op de internationale
productieketen. Hierin staan negen aspecten van duurzaam textiel benoemd. Een hiervan is de circulaire
economie, bezien als de sluiting van de grondstoffenketen. Binnen de convenanttekst is er geen ranking
van de negen issues op het gebied van duurzaamheid. Vanuit de branche rondom mode, interieur, tapijt
en textiel is het initiatief genomen voor een ‘Roadmap circulair textiel’. Deze roadmap geeft mede invulling
aan het onderdeel rondom grondstoffen in het convenant. Inmiddels is de roadmap opgeleverd, figuur 5
geeft deze schematisch weer.
De roadmap geeft een compleet beeld van de aspecten van de circulaire textielketen. Het schetst een
duidelijk Nederlands handelingsperspectief tot het sluiten van de kringloop door innovaties op het vlak
van mechanische en chemische recycling, grootschalige inzameling en fijnmazige sortering en toepassing
van gerecyclede vezels in design en productie. Op dit moment beperken concrete acties zich veelal nog tot
stappen van individuele probleemeigenaren of gelegenheidscoalities.

Recycling van textiel
Uitleg; Rondom textiel wordt veel ingezameld en gesorteerd. Hierbij ontstaan hergebruikstromen die direct opnieuw benut kunnen worden
voor de tweedehandsmarkt en reststromen die niet voor de tweedehandsmarkt geschikt zijn. Zij vinden deels hun weg naar een toepassing
als isolatievezels voor de auto-industrie. De eerste hergebruikstromen zijn financieel gezien op dit moment al interessant. De tweede stroom
veel minder, met name omdat er op dit moment nog onvoldoende mogelijk is in het kader van het hoogwaardig opnieuw benutten van
herwonnen textielvezels voor oorspronkelijke kleding en textielproducten.
Credit; Frankenhuis-Product
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Figuur 5. Roadmap Circulair Textiel.
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4.2.1 SECTORPLAN TEXTIEL.
Om tot versnelling, actievere (mede-)sturing en facilitering te komen heeft het Transitieteam samen met de brancheorganisatie Modint het initiatief genomen om te
komen tot een actieve uitrol van de roadmap. Dit in de vorm van een sectorplan, inclusief concrete acties en een icoonproject.
Het kernidee hierbij is om van een verzameling losse, mooie, veelal nog kleinschalige initiatieven te komen tot een breed gedragen beweging richting de circulaire
economie waarbij de circulaire initiatieven leverage krijgen en grotere fashion brands en retailers meedoen. Om hier te komen zijn er op korte termijn vijf stappen
nodig.
1. VERGROTING EN VERANKERING DRAAGVLAK.
Er is in de sector een platform circulaire economie. Hier zijn ruim honderd personen in actief, afkomstig uit circa vijftig organisaties, waaronder twintig bedrijven. Het
voorstel is om dit platform structureel uit te bouwen en te verankeren in de bestaande business, met meer meetings, zowel algemeen als op specifieke issues en met
een online platformfunctie waarin onder meer aandacht is voor het verzamelen van best practices en het verbinden van partijen. Maar ook met het opbouwen van
concrete capaciteit in recycling, circulair design, productie, marketing en retail.
2. BEWUSTWORDING BIJ CONSUMENT.
Sluit aan bij en leer van initiatieven elders in Europa, als het gaat om het meenemen van de consument bij de transitie naar circulair textiel. Kijk bijvoorbeeld eens
naar het European Clothing Action Plan (ECAP). In de UK heeft WRAP de Love your Clothes-campagne opgezet. Deze campagne kan eenvoudig worden gekopieerd
naar de Nederlandse situatie.
3. CONCREET AAN DE SLAG.
Bedrijven die concreet aan de slag willen in hun eigen bedrijf en omgeving moeten hierbij ondersteund worden met trainingen en advies op maat, met specifieke
kennis van de sector, de initiatieven en de mogelijkheden. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan de mogelijkheden van product- en businessontwerp, maar
ook aan de materiaaleigenschappen en de mogelijk toxische stoffen die aan de garens of als kleurstof zijn toegevoegd. Het voorstel is om in nauwe samenwerking met
CIRCO een branchespecifiek trainingsprogramma op te zetten met aandacht voor design en businessmodellen.
4. RECYCLINGTECHNOLOGIEËN.
Rondom textiel wordt veel ingezameld en gesorteerd. Hierbij ontstaan hergebruikstromen die direct opnieuw benut kunnen worden voor de tweedehandsmarkt
en reststromen die niet voor de tweedehandsmarkt geschikt zijn. Zij vinden deels hun weg naar een toepassing als isolatievezels voor de auto-industrie. De eerste
hergebruikstromen zijn financieel gezien op dit moment al interessant. De tweede stroom veel minder, met name omdat er op dit moment nog onvoldoende mogelijk
is in het kader van het hoogwaardig opnieuw benutten van herwonnen textielvezels voor oorspronkelijke kleding en textielproducten. Om met de reststroom die
niet geschikt is voor de tweedehandsmarkt meer te kunnen doen is technische ontwikkeling van de herwinningstechnologieën nodig. Zie ook concrete actie 38 in
hoofdstuk 3. Zowel de mechanische sortering en vervezeling als de chemische recycling dienen verbeterd te worden.
Daarbij zal net zoals in het ontwerp van kleding en textiel ook in de recycling aandacht zijn voor de zo veel mogelijk te extraheren en uit te faseren toxische stoffen in
kleding en textiel.
5. VERDIENMODELLEN IN DE FASHION.
De detailhandel in mode en kleding wordt geconfronteerd met de trend van steeds snellere wisseling van collecties. Door de hevige concurrentie tussen kledingmerken
kan geen enkele producent of retailer zich individueel aan deze ontwikkeling ontworstelen. In gezamenlijkheid tussen kledingbranche en overheid dient te worden
onderzocht welke ongewenste prikkels er zijn om hier mee door te gaan en welke aanknopingspunten er zijn om deze fast fashion af te remmen. En dat zonder dat
het verdienvermogen van de mode- en kledingbranche wordt aantast. Daarbij zou het uitgangspunt moeten zijn dat zo goed mogelijk wordt aangesloten op de
daadwerkelijke individuele behoeftes van consumenten (vraag op maat) en dat er zo min mogelijk voorraden worden aangelegd (just in timemanagement). Ook moet
er gekeken worden of er in winkels zichtbare retourfaciliteiten mogelijk zijn voor kledingreparatie en -productie.
6. EPR VOOR KLEDING EN TEXTIEL.
Zoals in paragraaf 3.1.3 is aangekondigd wordt er verkend of en hoe een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor kleding en textiel kan bijdragen aan
het realiseren van de circulaire economie. Daarin wordt vanuit systeemperspectief een koppeling gemaakt met de bovenstaande ambities en het onderstaande
icoonproject om de prikkels op de kleding- en textielmarkt in circulaire richting om te buigen.
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4.2.2 ICOONPROJECT TEXTIEL. DUTCH CIRCULAR TEXTILE VALLEY.
Het Transitieteam en Modint zijn op zoek gegaan naar een icoonproject waarin de zes hierboven beschreven stappen kunnen worden gecombineerd. Het resultaat:
Dutch Circular Textile Valleys.
Er bestaan in Nederland diverse regio’s met zowel historie als toekomstperspectief rondom textiel, mode en kleding. Onder meer Twente, Tilburg, Arnhem en
Amsterdam, elk met hun kenmerkende zwaartepunt, respectievelijk: hoogwaardige recycling, bedrijfskleding, design en business. Zo timmert het Amsterdam Fashion
Institute (AMFI) hard aan de weg (www.amfi.nl) en werken diverse partijen in de regio Twente aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe recyclingmethoden.
Het idee is ontstaan om deze vier regio’s ambitieus en met perspectief op hoogwaardige recyclingtechnologieën door te ontwikkelen tot Circular Textile Valleys
waarbij bestaande en nieuwe bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden zich gezamenlijk krachtig richten op circulaire textielrecycling en -productie. Het
Transitieteam en Modint stellen voor om in Twente te starten met deze valleys, door een eerste ontwikkel- en pilotproductiecapaciteit te realiseren waarvan ontwerpers
en brands (producenten) gebruik kunnen maken om proefcollecties circulair te ontwikkelen en te produceren, zowel in de fashion (B2B) als voor werkkleding (B2B).
De valley in Twente kan uit de volgende stappen en onderdelen zijn opgebouwd:
1. ONTWIKKEL PILOT- EN PRODUCTIECAPACITEIT VOOR HOOGWAARDIGE RECYCLING.
Zorg voor pilot- en productiecapaciteit met alle technische hoogwaardige kennis van dit moment. Met als oogmerk om van afgedankte kleding die niet meer te
gebruiken is op de tweedehandsmarkt nieuwe vezels te maken. De technieken die hiertoe in aanmerking komen zijn de hoogwaardige mechanische vervezeling en de
chemische recyclingtechniek SaXcell. In de pilot worden beide technieken toegepast, zodat oude textiel kan worden omgevormd tot hoogwaardige secundaire vezels.
Deze pilotfabriek dient deze vezels op pilotcapaciteit te ontwikkelen.
2. PILOTPRODUCTIES MET GERECYCLEDE VEZELS.
Pas de gerecyclede secundaire vezels toe in nieuwe kleding en textielproducten met mainstream partijen uit de modewereld, de bedrijfskleding en (interieur)textiel.
Bijvoorbeeld een partij die zich ook richt op de fast fashion. Betrek hierbij eveneens enkele van de pionierende partijen die nu al werken aan een circulaire fashionketen,
zoals MUD-Jeans, Blue Loop, Brightloops, AMFI, Re-Blend, Strawberry Earth en vele anderen, waaronder ook bedrijfskledingbedrijven. Ontwikkel nieuwe (corporate)
fashion- en textielitems. In dit proces moet ook aandacht zijn voor de marketingkant en uiteraard voor het circulaire businessmodel. Het hele proces van het maken
van kleding en textiel dient dus uitgevoerd te worden, van vezelontwikkeling tot het maken van garen, het design en het weven of breien van het doek.
3. DOORONTWIKKELING VAN DE PILOTS.
Er zijn in de doorontwikkeling diverse mogelijkheden. De verkregen vezels kunnen op grotere schaal worden benut om in Nederland weer kleding en textiel te
gaan maken (reshoring). Echter, gezien de schaal van de sector en de markten en de beperkte capaciteit in Nederland zal er ook kennisexport naar de reguliere
productielanden, met name in Azië, noodzakelijk zijn om circulair textiel op te schalen. Dit kan door vezels uit de Nederlands kleding- en textielafvalberg als
secundaire vezels naar andere delen van de wereld te exporteren om daar tot nieuw textiel te worden vermaakt. Maar ook door het verkopen van hier ontwikkelde
recyclingtechnologie aan internationale textielproductiebedrijven, onder impuls van een groeiende vraag naar textiel met gerecyclede vezels. De balans hierin hangt
sterk af van marktkeuzes. In deze derde fase van het icoonproject dient ook aandacht te zijn voor het borgen van de gerecyclede content in textiel, middels een
betrouwbare track-and-trace. Het Nederlandse initiatief ReMo heeft hiervoor een effectief systeem ontwikkeld dat naast het percentage gerecyclede vezels tevens
met behulp van de Modint EcoTool de milieuwinst doorrekent (klimaat, energie en water). Zo’n systeem zal, vooral ook in de fase van pilotproducties, belangrijk zijn
voor start-up en mainstream (bedrijfs)kledingbedrijven en retailers die nieuwe, circulaire wegen inslaan, ter onderbouwing van circulaire claims naar consumenten
en institutionele inkopers.
4. ONTWIKKELING CIRCULAIRE AMBACHT- EN MAAKINDUSTRIE IN KLEDING EN TEXTIEL.
De kennis rondom textielproductietechnieken zoals weven en breien is weggezakt. Om uiteindelijk toe te groeien naar vier Circular Textile Valleys waarin de regionale
textielhotspots met elkaar verbonden zijn, is een aantal zaken essentieel:
• Nieuwe werkgelegenheid creëren en deze zo mogelijk koppelen aan circulaire maakindustrie-centra.
• Kennis en kunde (her)ontwikkelen rond textiel en kleding maken, op (v)mbo- en hbo-niveau.
• Innovatie stimuleren door gangbare maakprocessen te koppelen aan moderne technologie. Denk aan een digitaal kledingpatroon of ondersteuning met nieuwe
robottechnologie.
De resultaten van dit icoonproject zijn:
• een doorontwikkeling van hoogwaardige recyclingmethodieken voor textiel.
• nieuwe lijnen in de (corporate) fashionindustrie, met hoogwaardig textiel op basis van secundaire grondstoffen. Hierbij wordt upcycling concreet.
• samenwerking tussen start-ups en mainstream partijen.
• nieuwe businessmodellen.
• een doorontwikkeling van de textiel(recycling)bedrijvigheid en de ambacht- en maakindustrie. Dit zorgt voor werkgelegenheid in de vier Circular Textile Valleys
in Nederland.
• innovatieve technologieën en aanpakken die vermarkt kunnen worden in het buitenland.
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4.3 ELEKTRISCHE APPARATEN: VAN BEZIT NAAR (GEDEELD) GEBRUIK.
In hoofdstuk 3 komen bij herhaling maatregelen voor gericht op elektrische apparaten. Deze maatregelen richten zich aan de ene kant op de voorkant van de keten,
namelijk design en gebruik. Hoe kun je elektrische apparaten zo ontwerpen dat ze lang meegaan en na de optimale gebruiksduur weer eenvoudig hoogwaardig
opnieuw kunnen worden benut? En hoe kunnen bedrijven hun incentives zo inrichten dat een optimale gebruiksduur ook financieel interessant wordt? Aan de andere
kant richten de maatregelen zich op de achterkant van de keten. Wat kunnen we na gebruik nog met de materialen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de inzameling
optimaal verloopt?
Dit sectorplan richt zich zowel op de voorkant als op de achterkant van de keten. Het voorstel is om voor de voorkant van de keten een icoonproject te starten rondom
product as a service en deelconcepten. Voor de achterkant van de keten is het idee om aan te sluiten bij bestaande initiatieven.
4.3.1. VERSTERKING VOORKANT VAN DE KETEN. HET ICOONPROJECT PRODUCT AS A SERVICE.
De Transitieagenda leunt zwaar op nieuwe business- en verdienmodellen, bijvoorbeeld het product as a service-model. De gedachte bij product as a service is
dat de gebruiker het product niet bezit, maar betaalt voor het gebruik. In theorie is het zelfs mogelijk dat de energierekening voor apparaten niet langer bij de
gebruiker ligt. Dit levert een model op met een incentive voor producenten om een optimale gebruiksduur en laag energiegebruik te realiseren. Dit terugdringen van
grondstoffengebruik en CO2-uitstoot is voor het Transitieteam het uitdrukkelijke doel van de inzet van het product as a service-model.
Rondom het idee van product as a service bestaat nog een groot aantal onzekerheden en vragen en bovendien staat wetgeving een en ander in de weg. Dit zijn
allemaal zaken waar nu los van elkaar aan wordt gewerkt. Bovendien is er op dit moment maar een beperkt aantal mooie voorbeelden van dit model en is het nog
lastig om snel een flinke schaal te creëren. Willen we de doelstellingen uit het Grondstoffenakkoord halen dan is het volgens het Transitieteam Consumptiegoederen
essentieel om de nieuwe business- en verdienmodellen snel op te schalen. Een ideaal middel hiervoor is het opzetten van grootschalige pilots. Ons voorstel is
om in Nederland een pilot te starten met woningbouwcoöperaties, aanbieders van elektrische apparaten en gemeenten. Rondom deze pilot worden de nodige
onderzoeken en wetgevingsvraagstukken die spelen voortvarend opgepakt zodat gebruikers, overheid, bedrijfsleven en wetenschap gezamenlijk kunnen optrekken
in één gecoördineerde actie. Daarnaast dient de pilot om zichtbaarheid te creëren en daarmee een voorbeeld te zijn van het nieuwe normaal.
BOTTOM-UPONTWIKKELING TOTAALCONCEPT.
Om aantrekkelijk te zijn voor consumenten moet product as a service niet alleen duurzaam zijn, maar ook de kwaliteit van leven verbeteren. Dat doet dit concept door
de verantwoordelijkheid voor apparaten weg te nemen en daarmee zekerheid te bieden en te ontzorgen. Deelconcepten kunnen bovendien het gemeenschapsgevoel
in de buurt verhogen. Dan moeten echter wel de juiste diensten op de juiste manier worden aangeboden. Het Transitieteam denkt daarom aan een bottom-upaanpak
van bewonersparticipatie waarin community building en de problemen en wensen van de bewoners het uitgangspunt zijn.²¹ Bewoners inventariseren zelf hun
behoeften en bepalen wat voor hen passende oplossingen zijn. Zij ontwikkelen een totaalconcept voor de buurt, met als doel het terugdringen van grondstof- en
energiegebruik en het verbeteren van de kwaliteit van leven én samenleven.
Bewoners inventariseren samen met de woningbouwcorporatie en de gemeente het huidige bezit en gebruik. Op basis hiervan worden passende aanbieders van
elektrische apparaten aangetrokken en wordt gezamenlijk een menukaart opgesteld met keuze uit verschillende apparaten, zoals inbouwapparatuur voor de keuken.
Hierbij geldt voor alle apparaten die via dit model worden aangeboden dat er één aanspreekpunt is en één contract. Men zou zelfs een all-in huis kunnen ontwikkelen
waarin elektrische apparaten maar ook het energiegebruik zijn inbegrepen in de huur. In de menukaart worden ook deelconcepten opgenomen, bijvoorbeeld een
gezamenlijke kelder met wasmachines, een schuur met gedeeld gereedschap of parkeerplaatsen voor deelauto’s en -fietsen. Ook initiatieven als een repaircafé, een
speelgoedbibliotheek, een weggeefwinkel of een inzamelpunt voor kleine elektrische apparaten kunnen hier deel van uitmaken. Maar ook trainingen, opleidingen
en stages. Zo wordt een totaalconcept voor de buurt ontwikkeld dat niet alleen voordelen biedt voor grondstof- en energiegebruik, maar ook voor kostenbesparing,
gemeenschapsvorming, inclusiviteit en maatschappelijke participatie van de buurtbewoners. Een inzamelpunt helpt deelnemende producenten bovendien hun
inzameldoelstelling te halen.
Het totaalconcept inclusief de menukaart dient gezamenlijk in een pre-concurrentiële setting te worden onderzocht en ontwikkeld. De uiteindelijke opdrachten van de
woningbouwcoöperatie kunnen in een gewone tender worden vormgegeven.

²¹ Zie ter voorbeeld: www.sdinet.org. SDI (Slum Dwellers International) werkt al jaren met een succesvolle bottum-upmethode voor dataverzameling, community building en wijk-upgrading.
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Enkele aandachtpunten spelen hierbij mee:
• Schaal. Om snel schaal te behalen is voorschrijving vanuit de overheid nodig. Dit kan gebeuren op natuurlijke momenten, bijvoorbeeld wanneer besloten is dat
een wijk aardgasvrij moet worden of wanneer om andere redenen grootschalig ver- of gebouwd moet worden.
• Financiering. Momenteel lukt het financiering te verkrijgen voor kleinere pilots, maar niet om op te schalen naar tweeduizend huishoudens of meer. Financiële
instellingen blijken vaak circulaire businessmodellen af te wijzen vanwege de moeilijk in te schatten risico’s. Maar ook omdat zij gewend zijn om het contract
rondom koop te financieren in plaats van rond gebruik. Het grote knelpunt zit hem in vragen over eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Enkele oplossingen
zijn hier mogelijk. Vanuit de overheid kan een waarborgfonds waarschijnlijk helpen om financiering te bespoedigen. Ook kan SDE++ circulariteit meegenomen
worden in subsidies voor de energietransitie. Daarnaast kan er gewerkt worden met een revolverend fonds of kan er door de keten een coöperatie worden
opgezet die eigenaar wordt van de producten. Ten slotte kunnen financiële risico’s daar neergelegd worden waar de kosten het laagst zijn door het in kaart
brengen van de financiële keten. In hoeverre deze oplossingen werken dient onderzocht te worden tijdens de uitvoer van het icoonproject.
• Restwaarde. Ook spelen boekhoudkundige hobbels mee, zoals de eis voor afschrijving naar nul tenzij restwaarde bewezen kan worden. Dit kan worden aangepakt
door een materialenbank of marktplaatstracker om restwaarde aan te tonen.
• Onderzoeken. Vragen rondom vuistregels voor milieuwinst, leasewetgeving, accountancyregels en dergelijke moeten in deze pilot worden opgepakt. Dat geldt ook
voor kennis over bestaande succesvolle, maar vooral ook over niet succesvolle cases. Het voorstel is om deze vragen onder te brengen bij het nog in ontwikkeling
zijnde kennisplatform, dan wel bij het programma BOOST CE. Een eerste stap hierin is om alle relevante onderzoeksvragen bijeen te brengen.
4.3.2. VERSTERKING VAN DE ACHTERKANT VAN DE KETEN.
Op dit moment bestaan er voor elektrische apparaten diverse convenanten rondom inzameling, zoals de bestaande EPR rondom de productgroepen in de sector
van elektrische apparaten en de inzameling van WeCycle. Er zijn vele voorbeelden waarbij er door deze afspraken hoogwaardige recycling tot stand komt, zoals
het voorbeeld van Coolrec. Het voorstel is om voor alle elektrische apparaten een plan van aanpak te maken voor de volgende fase in de circulaire economie, met
aandacht voor verdieping van de EPR. Dit plan van aanpak kan worden ontwikkeld met partijen vanuit het zogenaamde monitoringsberaad (partijen vanuit convenant,
gemeente, NVRD en dergelijke).
4.4 ICOONPROJECT ‘AAN KWALITEIT MOET JE WERKEN!’
Testcentrum voor de innovatie van gerecyclede kunststoffen.
4.4.1. ACHTERGROND.
In deze agenda gaat het Transitieteam uit van een aantal principes, waarvan de omslag van sturing op kwantiteit naar sturing op kwaliteit er één is. Hiermee wordt
bedoeld dat er sturing komt op kwaliteit bij inzameling en verwerking van afval zodat er hoogwaardige secundaire grondstoffen kunnen worden gemaakt, met een
constante kwaliteit. Een kwaliteit waarbij de grondstoffen kunnen worden gebruikt voor de productie van nieuwe consumentengoederen. Om dit te bereiken is een
stevige omslag in denken nodig, omdat de huidige sturing bij inzameling bijna volledig op kwantiteit is gericht, zowel landelijk als regionaal en lokaal.
De omslag van kwantiteit naar kwaliteit geldt natuurlijk voor alle afvalstromen, maar op korte termijn heeft dit met name prioriteit voor de verwerking van kunststof
verpakkingen en kort-cyclische producten.
DE UITDAGING
Het gebruik van gerecyclede content in kunststofproducten kent de nodige hindernissen. Er zit een gat tussen het aanbod van grondstof en de toepassing van recyclaat.
Aan de vraagzijde is niet altijd duidelijk welke specificaties er allemaal mogelijk zijn voor kunststoffen van gerecycleerde herkomst. Tegelijk doen recyclers aan de
aanbodkant hun best om het materiaal zo goed mogelijk op te werken tot een kwaliteit waar de markt mee uit de voeten kan, zonder precies te weten wat de eisen van
die marktpartijen zijn. Er is in kwalitatief opzicht nog een aanzienlijk verbeterpotentieel als het gaat om de toepassingen van post-consumer kunststof verpakkingsafval.
Huidige verbeterprocessen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen verlopen traag omdat de technologieën die het opwerken tot een recyclaat met marktpotentie
over heel Europa bij verschillende leveranciers verspreid liggen. Dat kan beter.
EEN UNIEK TESTCENTRUM VOOR KWALITEIT.
Marktpartijen denken dat vraag en aanbod in gerecyclede content elkaar sneller kunnen vinden als we een versnelling kunnen aanbrengen in de innovatie van
opwerktechnologie. Niet zozeer om nieuwe technologieën te ontwikkelen, maar om bestaande technologieën van diverse fabrikanten zodanig op een representatieve
praktijkschaal te combineren dat er snel een proces te assembleren is dat van een bestaande kunststoffractie recyclaat kan maken waar vraag naar is in de markt. Zo’n
faciliteit bestaat in heel Europa niet. En Nederland heeft hiermee de potentie in handen een makelaar in gerecycleerde kunststoffen te worden. De standaarden of
normeringen die hieruit voortvloeien kunnen standaarden voor een internationale markt worden.
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HET RESULTAAT.
Een testcentrum met deze capaciteiten leidt ertoe dat
• vraag en aanbod in recyclaat elkaar sneller vinden.
• de milieurendementen van hele recycleprocessen geoptimaliseerd kunnen worden.
• de kwaliteit van recyclaat wordt verbeterd en daarmee waarde wordt toegevoegd en het aantal toepassingen wordt verbreed.
• de wens tot normering en certificering van bepaalde kwaliteiten recyclaat geen theoretische exercitie blijft, maar gebaseerd wordt op echte businesscases.
• differentiatie in tarieven voor het Afvalfonds steeds preciezer op marktprijzen van recyclaten aangepast kunnen worden.
INVESTERINGEN.
Het Transitieteam schat in dat een goed geoutilleerde faciliteit in Nederland een investering vraagt van ongeveer vier miljoen euro.

Credit: Omrin
Meer kwaliteit bij de inzameling, sortering en recycling van afval.
Bij de inzameling, sortering en recycling van afval moet er meer sturing komen op kwaliteit. Hierdoor kunnen er hoogwaardige secundaire grondstoffen worden gemaakt met een constante kwaliteit. Een kwaliteit waarbij
de grondstoffen kunnen worden gebruikt voor de productie van nieuwe consumptiegoederen. Om dit te bereiken is een stevige omslag in denken nodig, omdat de huidige sturing bij inzameling bijna volledig op kwantiteit
is gericht, zowel landelijk als regionaal en lokaal. De omslag van kwantiteit naar kwaliteit geldt natuurlijk voor alle afvalstromen, maar op korte termijn heeft dit met name prioriteit voor de verwerking van kunststof
verpakkingen en kort-cyclische producten.
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4.5 ICOONPROJECT DEELECONOMIE.
4.5.1. ACHTERGROND.
De deeleconomie is een essentieel onderdeel bij het realiseren van een circulaire economie, vooral om een optimaal productgebruik te kunnen bewerkstelligen. In
de Transitieagenda Consumptiegoederen hebben we dat zowel in de principes en de doelstellingen als in de concrete acties verwoord. Om hier concrete invulling
aan te geven stelt het Transitieteam voor om een icoonproject te ontwikkelen op basis van bestaande initiatieven rondom de deeleconomie. De deeleconomie wordt
hier gedefinieerd als ‘het fenomeen dat mensen elkaar gebruik laten maken van hun onbenutte consumptiegoederen, eventueel tegen betaling’. Het gaat hier dus
om het delen van producten, met als resultaat een betere benutting. Dit werkt in principe voor alle stakeholders binnen een gemeente: uiteraard van consument tot
consument, maar ook scholen kunnen onderling spullen gaan delen en een school met een bibliotheek of een sportvereniging met een zwembad.
In dit icoonproject willen wij voortbouwen op vier aspecten die de laatste jaren in Nederland zijn ontstaan rondom de deeleconomie.
1. Platform.
In Nederland zijn op dit moment meerdere platforms actief die zich richten op de deeleconomie. Peerby en Croqqer maken het mogelijk om van consument tot
consument producten en klussen te delen, van een grasmaaier en een bladblazer tot schilder- en tuinklussen. Een ander voorbeeld is Snappcar, waarbij een
consument een auto van een andere consument kan lenen. Een algemeen deelplatform waar meerdere online platforms samenkomen en waarbij alle vormen
van delen worden gecombineerd, is die van stichting HeelNederlandDeelt. Hier kunnen op lokaal niveau alle stakeholders in een gemeente, van scholen, de lokale
overheid, sportverenigingen en consumenten tot ondernemers en maatschappelijke initiatieven, deelnemen en met meerdere sectoren meedoen.
2. Fysieke plek.
Naast platforms zijn er ook fysieke plekken waar je spullen kunt delen. Van een speeltuin waar je spelletjes kunt delen in Rotterdam, tot een bibliotheek waar je meer
dan alleen boeken kunt delen. Een ander voorbeeld is een lokale kringloopwinkel waarbinnen een plek wordt ingericht ten behoeve van het delen van spullen.
3. Community managers.
Op diverse plekken in Nederland zijn er voor HeelNederlandDeelt community managers actief die in gemeenten de deeleconomie handen en voeten geven. De community
managers verbinden mensen en initiatieven met elkaar en organiseren diverse activiteiten zoals workshops en presentaties om zo de deeleconomie te bevorderen.
4. Ruimtelijke inrichting.
Om de deeleconomie te vergroten is het een interessante optie om te kijken naar de ruimtelijke inrichting. Bij het bouwen van nieuwe woonwijken wordt er gekeken
naar de parkeernorm. Je kunt hier bijvoorbeeld in opnemen dat 25% van de parkeerplekken bedoeld is voor mensen die hun auto delen. Of je kunt bij bouwprojecten
gemeenschappelijke ruimtes ontwikkelen waar de deeleconomie vorm krijgt. Dit heeft als voordeel dat er ook veel sociale cohesie in een wijk kan ontstaan.
4.5.2. ICOONPROJECT.
Het doel van dit icoonproject is het versterken van een lokale deeleconomie via de digitale deelmarktplaats van HeelNederlandDeelt, waarbij burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties op eenvoudige wijze producten en diensten met elkaar kunnen delen. Het idee achter dit icoonproject is om de vier elementen die
hierboven zijn beschreven te combineren in een stevige aanpak in een gemeente, stad of dorp.
EEN VOORBEELD OP GEMEENTELIJK NIVEAU.
Het icoonproject kan er als volgt uitzien. In Tilburg (of een andere gemeente) wordt een aantal plekken aangewezen als fysieke deellocaties. Dit dienen zowel
bestaande locaties te zijn als locaties die nog gebouwd gaan worden. Als bestaande locatie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het Tilburgse La Poubelle. Voor
deze locaties wordt een community manager aangesteld die zorgt voor een bloeiende deeleconomie in de buurt en daarbij ook een sociale rol vervult. Deze aanpak
wordt ondersteund door in deze gemeente een zeer actieve online community te bouwen via HeelNederlandDeelt.nl/TilburgDeelt, in een gezamenlijke aanpak met
mogelijke andere bestaande platforms. Zo ontstaat er een gebied waarbij de fysieke plek, de ruimtelijke inrichting, een community manager en het online platform
elkaar versterken. Het voorstel van het Transitieteam is om in 2018 met minimaal drie gemeenten een plan te maken voor een gemeentelijke aanpak rondom de
deeleconomie, met daarin de vier elementen verweven.

²² Meelen en Frenken 2014; Frenken e.a. 2015.
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DE DEELECONOMIE
Naast platforms zijn er ook fysieke plekken waar je spullen kunt delen. Van een speeltuin waar je spelletjes kunt delen
in Rotterdam, tot een bibliotheek waar je meer dan alleen boeken kunt delen. Een ander voorbeeld is een lokale
kringloopwinkel waarbinnen een plek wordt ingericht ten behoeve van het delen van spullen, zoals boeken.
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4.6 ICOONPROJECT: GEZAMENLIJK TROTS OP WAT GOED GAAT.
In de transitie die we op weg naar een circulaire economie doormaken, zien we dingen die goed gaan, maar falen we ook nog op punten. Dat wat niet goed gaat lijkt
sneller onder de aandacht te komen dan wat wel werkt. Enerzijds omdat er scepsis is, maar anderzijds omdat er geen gerichte aanpak is om een en ander goed onder
de aandacht te brengen. Daar willen we verandering in brengen met als doel om herkenbaarheid te creëren en daarmee te laten zien hoeveel partijen stappen zetten
richting de circulaire economie. Dit zorgt ervoor dat mensen aanhaken.
4.6.1. ICOONPROJECT. DE CIRCULAIRE BEWEGING.
Vrijwel alle partijen die zich bezighouden met de transitie naar een circulaire economie hebben voorbeelden van wat zij doen om hiertoe te komen. Neem Landal
GreenParks, dat steeds meer afvalscheiding op zijn parken introduceert. Of kijk naar de NS, die van het door hen ingezamelde plastic afval bekers maakt. Of Planq, die
van afgedankte materialen weer nieuwe stoelen en tafels maakt, of de Gemeente Amsterdam die een project steunt om van koffiedrab zeep te maken. Of de NVRD,
die met haar leden steeds meer producten, zoals minicontainers, circulair aanbesteedt.
Probleem is echter dat dit soort initiatieven los van elkaar worden genomen en niet altijd zichtbaar zijn als circulaire ideeën. Met de circulaire beweging willen partijen
dan ook een gezamenlijke noemer introduceren waaronder deze producten helder en duidelijk als circulaire initiatieven gelanceerd kunnen worden. Zo worden ook
andere partijen uitgedaagd om mee te doen en wordt het ook voor mensen die niet dagelijks met het thema bezig zijn duidelijk hoe ontzettend veel er al gebeurt.
Doel:
• Delen voorbeelden.
• Bewustwording bij burgers.
• Wegnemen scepsis bij burgers.
• Inspireren van bedrijven en mensen om zich aan te sluiten bij de circulaire beweging.
Acties:
1. Het inventariseren van circulaire initiatieven waarbij we kijken wat iedere partij als campagnemiddel kan aanbieden. Een circulaire trein van de NS? Een grootse
campagne van alle afvalinzamelaars in NL? Een week van de circulaire economie bij Albert Heijn of Landal?
2. Het ontwikkelen van een herkenbaar logo dat kan worden gebruikt door alle bedrijven, instellingen en branches op communicatie-uitingen van hun initiatief.
3. Criteria opstellen waaraan partijen moeten voldoen, op basis van de leidende principes. Partijen kunnen daarmee aan hun gebruikers laten zien en bewijzen dat
zij voldoen aan deze criteria.
Om deze acties snel en adequaat uit te voeren is het voorstel om aan te sluiten bij een bestaand platform dat hier al stappen in heeft gezet. Concreet is het voorstel om
deze circulaire campagne te ontwikkelen in samenwerking met Nederland Circulair! en aan te sluiten bij het online platform http://circulairondernemen.nl.
“You cannot be successful, nor call yourself successful, in a society that fails.” - Feike Sijbesma, CEO van Royal DSM

64

CONSUMPTIEGOEDEREN

Landal GreenParks

DUURZAME INGERICHTE VAKANTIEPARKEN DOOR SUCCESVOLLE SAMENWERKING
IN RECREATIEKETEN DOOR LANDAL GREENPARKS EN RENEWI
Met bijna 13.000 vakantiewoningen verspreid over ruim 75 parken kan Landal GreenParks worden gezien als een
kleine stad. Samen met afvaldienstverlener Renewi (voorheen Van Gansewinkel) werkt de recreatieketen aan
reductie van het grondstoffenverbruik in de parken. Door onder meer de inkoop van hoogwaardige en eenvoudig
te repareren meubels met een lange levensduur wordt het grondstofgebruik teruggedrongen en de kwaliteit van de
beleving van de recreant verhoogd.
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5 CONSEQUENTIES VAN DE ACTIEAGENDA.
Met alle voorgaande activiteiten worden kansen gecreëerd voor meer bedrijvigheid, meer banen en tegelijkertijd minder verspilling van grondstoffen en een beter
milieu. Maar er zullen partijen zijn, bijvoorbeeld werknemers binnen bedrijven, die met recht vraagtekens zetten bij de gevolgen voor hun bedrijf, organisatie of baan.
Wat betekent een wereld zonder verbranding van afval voor afvalbedrijven, organisaties die juist de afgelopen decennia fors hebben geïnvesteerd in verbrandingsovens
met energieterugwinning, maar ook in de opleiding van hun personeel? Wat betekent een wereld waarin producenten hun geld niet langer verdienen met het steeds
meer produceren en verkopen van producten, maar juist met diensten? Wat betekent een wereld waarin we misschien nu nog veel mechanisch recyclen, maar in
toenemende mate willen sturen op een hoogwaardiger hergebruik van producten? Welke vaardigheden vraagt dat van medewerkers, maar ook van managers? Wat
betekent een wereld waarin bedrijven meer met elkaar moeten gaan samenwerken in plaats van concurreren, om (inter)nationaal te overleven? Wat vraagt dat ten
slotte van de vaardigheden van medewerkers en de aansturing binnen het bedrijf? Veel vragen die nog niet het begin van een antwoord hebben gekregen binnen het
Transitieteam, maar waarmee we wel aan de slag moeten. Want de antwoorden kunnen de actie-, kennis-, investerings- en sociale agenda in hoge mate beïnvloeden.
5.1 KENNISAGENDA
5.1.1 KADER VOOR KENNISAGENDA EN AANSLUITING OP BESTAANDE AGENDA’S.
Bij de Kennisagenda Consumptiegoederen bouwen we voort op de reeds ontwikkelde Nationale Wetenschapsagenda, het Rijksbrede Programma Circulaire Economie
en de Kennisagenda Circulaire Economie van Het Groene Brein. Kern van deze drie agenda’s wordt gevormd door de verschillende domeinen waarop kennis moet
worden ontwikkeld en daarnaast door de verschillende fases van de transitie.
In een transitie onderscheiden we vier fases:
1. Voorontwikkeling.
2. Opstarten.
3. Versnellen.
4. Stabiliseren.
In elke transitiefase gelden andere kennisvragen op de verschillende domeinen. De domeinen zijn hierbij geformuleerd als:
1. Consument en maatschappij.
2. Techniek en systeem.
3. Economische waardenetwerken.
4. Governance en transitie.
Schematisch ziet deze circulaire matrix er als volgt uit:
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Aanvullend op deze indeling is onderscheid in de duur en dynamiek van het uit te voeren onderzoek relevant. Voor sommige vragen is kortlopend onderzoek relevant:
in drie tot zes maanden tijd kan kennis uit fundamenteel onderzoek worden toegepast in de praktijk en kan bestaande kennis worden gebundeld om tot nieuwe
inzichten te komen. Voor andere vragen is langlopend onderzoek nodig. Een onderscheid hierin wordt vaak niet gemaakt, maar is wel essentieel om innovatie te
versnellen.
5.1.2 BORGING VAN KENNIS.
Op het vlak van de circulaire economie wordt bijzonder veel kennis ontwikkeld. Dit onderzoek beslaat een breed scala aan onderwerpen. Van onderzoek naar de
mogelijkheden met materialen en verdienmodellen, tot onderzoek naar de invloed van toxiciteit en gedrag. Veel onderzoek is echter niet bekend bij uitvoerende
partijen en blijft op de plank liggen. Het is essentieel om hierin twee stappen te zetten:
1. Ontwikkelde kennis, zowel in Nederland als internationaal, dient op een logische en handige wijze beschikbaar te komen voor bedrijven en andere partijen die
concreet aan de slag willen. Voor dit punt is door diverse partijen, met financiering vanuit I&M, de kenniskaart circulaire economie opgezet. Het Transitieteam is
van mening dat deze tool moet worden doorontwikkeld en moet worden neergezet vanuit het Grondstoffenakkoord. Hiervoor is naast uitbreiding van de kaart
ook versterking nodig in de communicatie naar de markt.
2. Er is zicht nodig op lopend onderzoek. Dit ontbreekt op dit moment in Nederland. Er is actie nodig om dit te inventariseren en met elkaar te verbinden.
5.1.3 KENNISVRAGEN CONSUMPTIEGOEDEREN.
Naast de algemene vragen die staan verwoord in de kennisagenda van het Rijksbrede programma, is er binnen de Transitieagenda Consumptiegoederen een
aantal specifieke vragen naar voren gekomen. Deze specifieke vragen worden hieronder weergegeven op basis van het type kennis dat dient te worden ontwikkeld
(kortdurend, dan wel langdurend onderzoek). Hierbij is geen nadere indeling gehanteerd, omdat dit soms onlogisch was en in andere gevallen de helderheid niet
ten goede kwam. Hieronder volgt dus meer een lijst van benodigde onderzoeken die uitgevoerd moeten worden om de Transitieagenda goed uit te kunnen voeren.
KORTLOPENDE ONDERZOEKEN.
A. Onderzoek naar huidige stand van zaken.
a. Doorgronden van de succesfactoren van de goede voorbeelden rondom nieuwe verdienmodellen, vanuit het belang van de bedrijven. De succesfactoren
dienen hierbij zowel economisch en sociaal als milieutechnisch te zijn.
b. Onderzoeken van enkele voorbeelden die zijn mislukt, om hier lering uit te kunnen trekken.
B. Analyse van milieudruk van producten in relatie tot het circulair maken van deze producten.
C. Onderzoek naar verbreding van EPR.
a. Verbreding naar de sectoren verpakkingen, meubels en textiel.
b. EPR als middel voor tegengaan van zwerfvuil.
c. EPR en internationale samenwerking.
d. Onderzoek naar het huidige functioneren, in aansluiting op al lopend onderzoek van onder meer KIDV, zodat hiervan kan worden geleerd bij het opzetten van
nieuwe EPR-systemen.
D. Onderzoek naar de mogelijkheid om bestaande EPR te verdiepen.
a. Verdieping met meer financiële diversificatie.
b. Verdieping met de mogelijkheid voor individuele retourlogistiek.
c. Hoe ver kan verdieping van de EPR gaan? Bijvoorbeeld rondom het aantal jaar van het beschikbaar houden van onderdelen en reparatiemogelijkheden tegen
redelijke prijzen.
d. Andere manieren voor verdieping met als doel het realiseren van een circulaire economie.
E. Onderzoek naar gedrag van consumenten.
a. Onderzoek naar consumentengedrag en -voorkeuren en dit onderzoek ook breed ontsluiten voor zowel overheden als organisaties en marktpartijen. Zo kunnen
veranderingen goed gemonitord worden.
b. Onderzoek welke maatregelen voor de consument een positief effect op de circulaire economie hebben.
c. Onderzoek in hoeverre consumenten bijvoorbeeld refurbished goederen accepteren en onderzoek wat er kan gebeuren om daarin verder verbetering aan te
brengen.
d. Het verzamelen en beschikbaar stellen van kennis over de optimale levensduur van producten met lange- en middellange omloopcyclus voor consumenten.
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F. Onderzoek naar retourlogistiek.
a. Wat moet er bij de inzameling, de regelgeving en de logistiek veranderen om hoogwaardige kwaliteit van secundaire grondstoffen te garanderen?
b. Onderzoek in het geval van consumentenafval de omvang van retourstromen die kunnen worden ingezet voor productontwikkeling.
c. Hoe kunnen reverse logistics en afvalinzameling in grootstedelijke gebieden gecombineerd worden?
d. H
 oe ziet een model eruit waarin partijen in de logistiek intensief samen kunnen werken en ook hun data kunnen delen? Bijvoorbeeld rondom het percentage
waarop vrachtwagens vol dan wel leeg rijden. Op welke manier is dit model operationeel te krijgen?
e. Hoe zien het ontwerp en de werking van geavanceerde netwerken eruit voor de laatste mijl van de logistiek en de eerste mijl van reverse logistics? Welke rol
spelen de logistieke verzamelpunten (UCC) in steden hierin? Kunnen we hier ook werken aan een zogenaamd physical internet waarbij onafhankelijke partijen
de laatste mijl kunnen verzorgen voor meerdere partijen tegelijk?
G. Onderzoek naar herbenutting.
a. Ontwikkelen van een plan voor herbenutting van niet-hoogwaardig recyclebare consumentenproducten, zoals verlijmde meubels.
b. Onderzoek naar specifieke scheidingstechnologieën.
c. Onderzoek naar mogelijkheden om niet-recyclebare producten uit te faseren.
H. Onderzoek naar design.
a. Ontwikkelen van kennis rondom het ontwerpen van producten met een korte omloopcyclus met duurzame materialen. Deze kennis kan worden ingezet in een
track van CIRCO.
b. Ontwikkelen van kennis rondom het ontwerpen van producten met een lange omloopcyclus met duurzame materialen. Deze kennis kan worden ingezet in een
track van CIRCO.
I. Onderzoek naar de deeleconomie.
a. Wat zijn de milieu- en grondstofvoordelen van de deeleconomie?
b. Hoe richt je een project in de deeleconomie in om deze voordelen te maximaliseren?
J. Onderzoek naar de tweedehandsmarkt.
a. Onderzoek naar de werking van tweedehandsmarkten.
		 i. Zijn vraag en aanbod in evenwicht?
		 ii. Wat is de verhouding tussen de nieuwprijs en de tweedehandsprijs?
		 iii. Hoeveel levensduurverlening kan verkregen worden door tweedehandshandel?
		 iv. Kan de restwaarde over tien jaar meer meespelen bij consumentenkeuzes?
K. Onderzoek naar wet- en regelgeving.
a.	Onderzoek het verbod op specifieke wegwerpproducten. Een eerste stap is een verkenning naar de impact van en het draagvlak voor een verbod op bepaalde
kort-cyclische artikelen.
b.	Onderzoek naar belemmerende regelgeving op het vlak van circulaire verdienmodellen, met name leasewetgeving, boekhoudregels en accountancywetgeving,
maar ook regelgeving rondom eigendom en financieringsmodellen van financiële instellingen. Ook dient hierbij gekeken te worden naar de aansprakelijkheid
en verplichte garantie van producenten voor de verwachte levensduur.
L. Ontwikkelen kennis voor volledig circulaire festivals en horeca.
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FUNDAMENTELE EN LANGLOPENDE ONDERZOEKSVRAGEN.
A. Meten.
a. Onderzoek naar een goede en eenvoudige methode om milieudruk over de hele levenscyclus van producten te meten.
b. Onderzoek naar normering en naar het toetsen op impact in het kader van de circulaire economie.
B. Verdienmodellen.
a. Ontwikkelen vuistregels voor nieuwe verdienmodellen.
b. O
 nderzoek naar risicorendementsmodellen. In het kader van het oprichten van een taskforce rond het experimenteren met financiering (concrete actie 29) en
nieuwe verdienmodellen is het nodig dat er kennis wordt ontwikkeld rondom risicorendementsmodellen op het vlak van de circulaire economie.
c. Onderzoek naar garanties en verzekeringen rondom circulaire verdienmodellen.
C. Wet- en regelgeving.
a. Wat betekenen de nieuwe mogelijkheden van reparatie voor de consumentenwetgeving?
b. Wat betekenen de nieuwe verdienmodellen voor de regelgeving rondom garantietermijnen?
D. Marktprikkels.
a. Ontwikkel een langetermijnplan voor fiscale prikkels. Dit is deels een politiek proces dat kan worden gevoed vanuit ondernemers en wetenschappelijke kennis.
Er is behoefte aan meer onderzoek en kennisontwikkeling op het vlak van fiscaal recht en duurzaamheid. De aanstelling van een leerstoel op dit vlak kan
baanbrekend werken.
E. Nieuwe technologie.
a. Onderzoek naar de mogelijkheden van 3D-printing voor reparatie.
b. Onderzoek naar de mogelijkheden om Internet of things in te zetten als enabler van repair, remanufacturing en recycling.
c. Onderzoek naar de mogelijkheden van de blockchaintechnologie voor de circulaire economie.
d. Doorontwikkeling van de technologie voor de scheiding en het hoogwaardig benutten van textiel.
e. Doorontwikkeling van scheidingstechnologieën voor andere stromen grondstoffen dan textiel.
F. Design.
a. Onderzoek naar designstrategieën voor reparatie en hoogwaardig hergebruik.
G. Retourlogistiek.
a. Onderzoek naar de organisatie en evaluatie van slimme retoursystemen, in samenwerking met de betrokken partijen, zoals WeCycle, PostNL, Coolblue en
installateurs.
b. O
 nderzoek naar de meest effectieve wijze van vervoer, op basis van principe 1 (meervoudige waarde) en de consequenties hiervan voor de infrastructuur van
Nederland.
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5.2 INDICATOREN.
De uitvoer van de Transitieagenda moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen zoals verwoord in hoofdstuk 2. Hiervoor zijn indicatoren nodig die ook rekening
houden met de principes zoals beschreven in hoofdstuk 2. Indicatoren op macroniveau, die iets zeggen over de nationale dimensie, en indicatoren op microniveau,
die iets zeggen over de productdimensie. Deze indicatoren zijn op dit moment niet in voldoende mate uitgewerkt. Meer genuanceerd:
•
•
•
•

Indicatoren die insteken op reductie van grondstoffen en milieuvervuiling zijn voorhanden. Bijvoorbeeld rondom de reductie van CO2.
Indicatoren die insteken op behoud van grondstoffen zijn redelijk in beeld. Al zijn die nog niet ver genoeg uitgewerkt. Denk hierbij aan indicatoren rondom
schaarse grondstoffen.
Indicatoren die insteken op het niveau van waardecreatie en -behoud zijn er nog in onvoldoende mate.
Indicatoren ten aanzien van de borging van afspraken over de gehele gebruikscyclus in businessmodellen, retourlogistiek en hoogwaardige verwerking, gebaseerd
op de R-ladder, zijn er nog onvoldoende.

Ten aanzien van bovenstaande is op Springtij 2015 door een tiental specialisten uit de wetenschap en praktijk al grondwerk verricht. Hierop kan worden voortgeborduurd.
Het Transitieteam is juist op zoek naar indicatoren voor waardecreatie, op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Met name op sociaal en economisch vlak missen
nog veel indicatoren, waarbij de circulaire economie ook moet worden gekoppeld aan economische grootheden zoals het Bruto Binnenlands Product en cijfers over
export. Met andere woorden: levert het werken aan de circulaire economie ook een toegevoegde waarde aan bijvoorbeeld de export? Of aan de werkgelegenheid?
Het is niet gemakkelijk om dit type indicatoren te ontwikkelen. Het is echter wel topprioriteit om hier werk van te maken. Het Transitieteam roept daarom partijen
uit het Grondstoffenakkoord op om heldere indicatoren te ontwikkelen die passen bij de verschillende Transitieagenda’s en verschillende schaalniveaus. Onderdeel
hiervan is het betrekken van andere overheden bij de ontwikkeling van deze indicatoren, zoals de provincies.
5.3 SOCIALE AGENDA.
“When planning for a year, plant corn.
When planning for a decade, plant trees.
When planning for life, train and educate people.” - Chinees gezegde
Een transitie behelst een grote maatschappelijke verandering. Om breed draagvlak voor de transitie naar een circulaire economie te waarborgen, is een sociale
agenda daarom onontbeerlijk. Sociale aspecten spelen een rol op de arbeidsmarkt, bij arbeidsomstandigheden en bij het betrekken van consumenten (is de circulaire
economie ´inclusief´ voor mensen met uiteenlopende opleidingen, inkomens, leeftijden, leefstijlen enz.?) en in Noord-Zuidverhoudingen (draagt de circulaire
economie bij aan fair trade?). Hieronder worden de sociale aspecten verder vormgegeven in een aantal concrete acties.
5.3.1 DRAAGVLAK.
Het uitvoeren van de Transitieagenda Consumptiegoederen betekent nogal wat. Niet alleen in de zin van nieuwe technologieën en de toepassing van andere
materialen, maar vooral in de vorm van gedrag van mensen. De omslag vindt pas plaats als we met elkaar de nieuwe business- en verdienmodellen omarmen, als
‘delen’ het nieuwe ‘hebben’ wordt en als repareren en het gebruiken van refurbished apparaten algemeen zijn geaccepteerd. Kortom: draagvlak is essentieel.
De grootste normverandering zit in de beweging van eigenaar naar gebruiker. We zien al een lichte verandering in de voorkeur voor de deeleconomie en de
toegangseconomie. Mensen zien de voordelen van tijdelijke toegang in plaats van bezit, maar we spreken nog van echte voorlopers als het gaat om mensen die dit
al actief doen. Hoe groter deze groep wordt, hoe eerder de norm verandert. De consument heeft vooral zijn medeconsument nodig om hierin te worden gesteund.
Hierbij zijn campagnes en andere instrumenten essentieel om in te zetten.
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5.3.2 COMPETENTIES IN HET ONDERWIJS.
Zoals uit de Transitieagenda blijkt is het werken aan competenties bij mensen in opleiding essentieel om de circulaire economie te bewerkstelligen. De agenda
betekent nieuwe normen bij consumenten, maar het vereist ook andere vaardigheden van werkenden. Bij veel beroepen verandert het vakgebied. Bij de installateur
gaat het om CO2-besparing en hergebruik van materialen. Bij de accountant om het werken met meervoudige waarde. Bij de financieel dienstverlener gaat het om
het werken met andere verdienmodellen en bij de bakker om het sluiten van lokale kringlopen. Bij de kapper, de loodgieter, de ontwerper, de bankdirecteur: overal
verandert er veel. Zonder circulaire educatie van mensen in opleiding heeft de agenda op de lange termijn geen zin. Ook op dit vlak gebeurt er al veel in Nederland,
maar het zijn vaak nog losse initiatieven. Deels spelen deze initiatieven in het formele onderwijs, bijvoorbeeld in een school. Deels spelen deze in opleidingen voor
mensen die al werkzaam zijn. Ook zijn er voorbeelden van het zogenaamd non-formele leren, waarbij mensen leren zonder in een gestructureerde leeromgeving te
zijn. De bestaande voorbeelden zijn stuk voor stuk prachtig, maar samen zorgen ze nog niet voor de competenties die nodig zijn. Het opstellen van een masterplan,
startend vanuit de bestaande initiatieven, is daarom essentieel. Wij pleiten er derhalve voor om dit masterplan voor heel Nederland te implementeren, vanuit de vijf
Transitieteams en het Programma DuurzaamDoor en in nauwe samenwerking met de Coöperatie Leren voor Morgen. Een masterplan van peuter tot professional. Dit
naar voorbeeld van ‘Build Up Skills’, zodat er een Circular Skills-programma ontstaat.
5.3.3 EFFECTEN OP ARBEIDSMARKT EN WERKGELEGENHEID.
Als de Transitieagenda wordt uitgevoerd krijgt dit effect op de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. Er komen andere beroepen, zoals de grondstofdelver, en sommige
bestaande beroepen kunnen een grote groei verwachten, zoals dat van de reparateur. Als producten zo worden gemaakt dat ze langer meegaan en eenvoudiger
gerepareerd kunnen worden, komen er immers meer arbeidsplaatsen voor reparateurs. Ook als materialen hoogwaardig opnieuw benut worden, bijvoorbeeld door
van ingezameld plastic weer nieuwe Senseo’s te maken, betekent dat in de praktijk dat er meer werk komt in het nascheidings- en verwerkingsproces. Een ander
voorbeeld: als er door een hoogwaardige scheidingstechnologie van oude textiel weer nieuwe vezels gemaakt kunnen worden, kan de textielindustrie nieuwe kansen
krijgen in Nederland. Uit berekeningen van TNO blijkt dat er op deze manier netto ongeveer 54.000 banen bij kunnen komen in ons land. De precieze gang van
zaken is hierbij moeilijk te overzien dan wel te sturen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er door de circulaire economie meer werkgelegenheid komt. Dit blijkt zowel
uit onderzoek naar de algemene gang van zaken,²³ als uit onderzoek naar specifieke sectoren.²⁴ Toch blijven dit ook macrocijfers waarvan we de consequenties op
werkvloerniveau nog onvoldoende kunnen inschatten. Het verdient daarom aanbeveling om hier binnen het Grondstoffenakkoord meer aandacht aan te besteden,
vooral lerende uit de praktijk.
Wat wel duidelijk is: het ambacht komt terug. Zoals hierboven al blijkt spelen veel van de voorbeelden waarbij banengroei wordt gerealiseerd zich af rondom een
ambacht. Het instellen van circulaire ambachtscentra dient te leiden tot een groot aantal werkplekken rondom ambacht. Om van oude materialen weer nieuwe
producten te maken, door meer producten te repareren, maar ook door oude banken weer opnieuw te stofferen. Kortom, door de circulaire economie komt ambacht
in hoger aanzien te staan, met als gevolg meer werkgelegenheid voor ambachtslieden.
Overigens is het ook zo dat bij andere beroepen juist krimp kan plaatsvinden, bijvoorbeeld door automatisering van administratief werk. Uit divers onderzoek (zie
hierboven) blijkt echter dat de effecten van de circulaire economie op de arbeidsmarkt positief zijn en dat negatieve effecten met name worden veroorzaakt door
andere innovaties die los staan van de omslag naar een circulaire economie, zoals robotisering.
Essentieel hierbij is om in te spelen op de kansen, maar ook om oog te hebben voor mensen die hun baan mogelijk verliezen. Omscholing en het bieden van nieuwe
kansen zijn hierbij van groot belang. Er worden andere competenties van werknemers verwacht en er zullen geregeld creatieve oplossingen nodig zijn. Dat vraagt
aandacht binnen het personeelsbeleid van private en publieke organisaties. In een aantal voorbeelden is te zien dat het intensief betrekken van mensen op de
werkvloer bij de circulaire economie bijzonder goed werkt. Zo laat Interface zien hoe je medewerkers optimaal kunt betrekken bij de circulaire economie, zie kader.²⁵

²³ Onderzoek van TNO laat zien dat er in Nederland 54.000 banen bij kunnen komen door de circulaire economie.
²⁴ Bijvoorbeeld het onderzoek van KPMG Sustainability rondom de recycling van elektrische apparaten en lampen.
²⁵ Overgenomen uit SER-advies ‘Werken aan de circulaire economie, geen tijd te verliezen’.
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Circulair via een persoonlijke aanpak.
Sinds 1994 betrekt Interface, fabrikant van tapijttegels, werknemers bij duurzaamheid en de circulaire economie binnen het bedrijf. Interface heeft acht lessen
geformuleerd, waar anderen met dezelfde uitdagingen profijt van kunnen hebben.
1. Zichtbaar leiderschap en commitment door senior management is essentieel om te laten zien dat het bedrijf duurzaamheid serieus neemt.
2. Vorm een ambassadeursnetwerk om de duurzaamheidsagenda binnen het bedrijf te promoten.
3.	Overtuig medewerkers via een gerichte, persoonlijke aanpak. Zorg dat de juiste middelen zoals kennis, visie, constante feedback en erkenning aanwezig zijn om
medewerkers te enthousiasmeren.
4. Maak medewerkers verantwoordelijk voor duurzaamheidsdoelstellingen. Dit vergroot hun commitment.
5.	Investeer in medewerkers om hen met oplossingen te laten komen, door middel van kennisuitwisseling op alle niveaus en het bieden van externe sparringpartners.
Blijf met hen in gesprek en gebruik hun creativiteit om oplossingen te vinden.
6. Zorg voor gerichte betrokkenheid van medewerkers en belanghebbenden.
7. Benadruk de duurzaamheidstrategie in iedere boodschap.
8.	Voorkom cynisme, blijf de boodschap met actie ondersteunen. Het opbouwen van vertrouwen en het betrekken van medewerkers vraagt om voortdurende
inspanning, vooral als er lastige uitdagingen zijn.
9. Tevens heeft Interface, adviesdienst ‘InterfaceRaise’ opgericht om lessen te delen en andere organisaties te helpen om duurzaamheid in hun cultuur te verweven.

Dit voorbeeld laat zien dat circulaire veranderingen in organisaties samen kunnen gaan met goed personeelsbeleid, zodat vroegtijdig kan worden ingespeeld op de
veranderingen, er zoveel mogelijk ingezet kan worden om huidig personeel mee te nemen en zo nodig bij en om te scholen. Organisaties moeten dus investeren in de
scholing en ontwikkeling van de werknemers. Dit kunnen zij doen door scholing financieel mogelijk te maken. Maar ze kunnen ook werknemers tijd geven om scholing
te volgen. Hiervoor kunnen afspraken gemaakt worden in cao’s. Een mogelijkheid om te onderzoeken is om en bij- en omscholing op te nemen in de EPR die in de
Transitieagenda is opgenomen. Op deze manier kunnen partijen met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om opleidingen op de goede manier ter hand te nemen
in de sector. Daarnaast is het nodig om bij de best practices rond de circulaire economie en de uitvoering van de icoonprojecten expliciet aandacht te besteden aan de
sociale dimensie en de opname ervan in het HRM-beleid. Zo kunnen we leren van de praktijk en op deze wijze de sociale innovatie vergroten.
Naast om- en bijscholing en verandering van beroepen, is er nog een andere factor van belang. Door te werken aan de circulaire economie krijgen sommige beroepen
een heel ander aanzien. Op dit moment staat een baan als vuilnisman laag op de maatschappelijke ladder. In de toekomst creëert deze medewerker nieuwe secundaire
grondstoffen en levert hij of zij een grote waarde waar het gaat om hergebruik. Een nieuw profiel voor dit beroep lonkt. Een ander voorbeeld is de combinatie van
schoonmakers en de circulaire economie. Zo laat Vebego zien dat schoonmakers een rol kunnen spelen bij het verwaarden van restmateriaal, door expliciet aandacht
te vragen voor afvalmanagement. Dit leidt tot meer trots bij de werknemers. Partijen die werken aan de circulaire economie kunnen zich met elkaar proactief inzetten
om het werk leuker te maken en meer aanzien te geven.
Gelukkig kunnen we op het vlak van de arbeidsmarkt en transities veel leren van de energietransitie die inmiddels in volle gang is. Onder meer in het programma
Build Up Skills wordt al jaren gewerkt om mensen die werkzaam zijn in de huidige beroepspraktijk van bijvoorbeeld de installatiebranche, tijdig om te scholen zodat
werkgelegenheid behouden blijft en er op individueel vlak geen verliezers zijn.
In deze sociale agenda heeft het Transitieteam een aantal concrete acties benoemd. Deze zijn:
1. Ontwikkel campagnes om mensen mee te nemen in de omslag die de circulaire economie ons kan brengen.
2. Ontwikkel een Circular Skills-programma rondom competenties, van peuter tot professional. Voortbouwend op het initiatief van de Coöperatie Leren voor
Morgen, mede naar het voorbeeld van Build Up Skills.
3. Creëer een sociaal innovatieproces rondom personeelsbeleid (HRM) in de brede zin rondom de circulaire economie. Startpunt hierbij is om de sociale aspecten
expliciet op te nemen in de best practices die beschreven zijn.
4. Zorg dat er bij de uitvoer van de icoonprojecten van de Transitieagenda ook expliciet aandacht is voor het leren op sociaal vlak. Betrek hierbij de O&O-fondsen uit
verschillende sectoren om hun bijdragen aan deze icoonprojecten te verkennen.
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5.4 INVESTERINGSAGENDA.
De actieagenda (zie hoofdstuk 3 en 4) kent een groot aantal acties die door diverse actoren kunnen worden uitgevoerd. Een deel van de acties ligt bij de overheid,
een deel bij consumenten, bij bedrijven, bij wetenschappers en bij ngo’s. Een aantal van deze acties kan zonder veel extra investeringen worden doorgevoerd, als er
tenminste voldoende draagvlak en aanjaagcapaciteit is. Bij andere acties is eerst een investering nodig. In het algemeen brengen coördinatie- en overgangsproblemen
in de startfase van de transitie naar een circulaire economie hoge transactiekosten mee. Dit maakt investeren in de eerste fase onaantrekkelijk. Er zijn daarom op
dit moment publieke middelen nodig om de leercurve te faciliteren waarin de bedrijfsmodellen en financieringsmogelijkheden van de toekomst zullen ontstaan. De
plannen rondom het oprichten van een publiek investeringsfonds (InvestNL) bieden daartoe goede mogelijkheden. Om gericht deel te nemen in circulaire bedrijven
is wel een specifiek circulair fonds nodig.
Kortom, sommige acties kunnen zonder al te veel middelen worden ingezet, andere kunnen pas bij voldoende extra investeringen worden gerealiseerd.
Bij deze investeringsagenda maken we gebruik van drie scenario’s voor de extra investeringen:
1. Er is slechts beperkt financiering voorhanden, tot vijf miljoen per jaar.
2. Er is investeringskapitaal voorhanden, tot vijftig miljoen per jaar.
3. Er is voldoende investeringskapitaal voorhanden, honderd miljoen of meer.
5.4.1 SCENARIO 1. ER IS SLECHTS BEPERKT FINANCIERING VOORHANDEN, TOT VIJF MILJOEN PER JAAR.
INZET OP PROCES-MIDDELEN, ONDERWIJS EN NETWERKEN.
Zonder extra financiering is de actieagenda niet uit te voeren. Een minimaal scenario is een zeer beperkte financiële investering van vijf miljoen euro per jaar. In dit
scenario pleit het Transitieteam voor de inzet op middelen die processen op gang brengen die op hun beurt netwerken versterken. Concreet dienen in dit scenario
de volgende activiteiten te worden gefinancierd:
A. STERK INZETTEN OP VERSTERKEN VAN NETWERKEN EN HET AANJAGEN VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE.
Het is essentieel om de energie te benutten die aanwezig is bij de al bestaande projecten en hierbij te leren van elkaar. De circulaire economie kan versneld worden
bereikt door voorbeelden te delen, communities of practices te organiseren en vooral helder te maken waar mensen met steunvragen terecht kunnen. En dan niet,
zoals nu, in allerlei verschillende gremia met steeds weer nieuwe overkoepelende initiatieven, maar in een sterke infrastructuur die voor de gebruiker goed vindbaar
is en tegelijkertijd in de uitvoering velen een kans geeft. Aanzetten hiervoor zijn al in Nederland te vinden, zoals de city-deals, Nederland Circulair!, CIRCO, Circle
Economy, MVO-Nederland, Het Groene Brein en het Sustainable Finance Lab. Het is zaak deze initiatieven verder te bundelen en steviger neer te zetten.
Bij veel bedrijven die het Transitieteam heeft gesproken bestaat de wens om over te stappen op andere businessmodellen of daar meer over te weten. Zij geven
aan dat kennis hierover versnipperd en niet toegankelijk is. Zo hangen deze modellen sterk op het type contract dat is afgesloten, waarbij de juridische kennis nog
maar beperkt is. Ook de kennis over financieringsmodellen die hierbij passen is nog niet breed gedeeld. Ons voorstel is dan ook om in nauwe samenwerking met
de hierboven beschreven netwerken een platform in te richten rondom circulair design en circulaire businessmodellen. Zie ook actiepunt 28 uit hoofdstuk 3. Hier
kunnen bedrijven in een publiek-private-samenwerking experimenteren met nieuwe modellen, waarbij de kennis die hiervoor benodigd is door banken, netwerken,
advocaten en anderen op maat wordt ontwikkeld en toegepast. Dit platform dient gekoppeld te worden aan diverse partijen die hier nu al aan werken, zoals CIRCO,
Nederland Circulair! en het initiatief van BOOST CE.
IKcircuLEER creëert een complete modulaire en toetsbare VMBO-lesmethode over circulaire economie met praktijkverhalen van duurzame koplopers als ‘levende
lessen’. Op basis van 7 lesmodules die al in samenwerking met onderwijsveld en duurzame ondernemers zijn gerealiseerd, is de doorontwikkeling van meer
lesmodules mogelijk. Voor een complete VMBO-lesmethode IKcircuLEER is € 99.000 nodig.
B. STERK INZETTEN OP COMPETENTIES IN HET ONDERWIJS.
Zoals gezegd is het werken aan competenties om bij te dragen aan de circulaire economie een essentieel onderdeel van de actieagenda. Op dit vlak lopen al veel
initiatieven en zijn er volop kansen om met een relatief bescheiden bijdrage veel te bereiken. Zo kan de circulaire economie bijvoorbeeld in het vmbo al voor ongeveer
100.000,- euro met succes in het curriculum worden geïmplementeerd, zie kader. In het mbo zijn ook al diverse initiatieven. Zo werkt een stad als Amsterdam
aan de uitvoering van een onderwijsprogramma voor het mbo rondom circulaire economie en duurzame energie, in het kader van een RIF-project (Regionaal
Investeringsfonds). Ook is er een prachtig netwerk rondom duurzaam mbo. Deze projecten en netwerken functioneren goed maar zijn nog kleinschalig. Met een extra
impuls van 200.000,- per jaar kunnen bestaande netwerken de verschillende projecten beter verbinden en kan er grootschalig worden gewerkt aan competenties
voor de circulaire economie in het mbo. Ditzelfde geldt voor de aanpak in het primair, voorgezet en hoger onderwijs. Het voorstel is daarom om minimaal 500.000,- te
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investeren in een Circular Skills Programma voor circulair onderwijs, direct gekoppeld aan de Coöperatie Leren voor Morgen, die deze overgang op dit moment met
verve oppakt. Dit naar voorbeeld van Build Up Skills.
C. BESTAANDE REGELINGEN VANUIT DE OVERHEID ONDERBRENGEN IN EEN STEVIG LOKET.
Op dit moment zijn er vanuit de overheden diverse instrumenten beschikbaar waarbij partijen middelen kunnen aanvragen voor circulaire projecten. Een overzicht
hiervan is te vinden op de website van Nederland Circulair!.
We bevelen aan om te onderzoeken of de verschillende regelingen, van onder meer de ministeries EZK, BZK en I&W, kunnen worden ondergebracht in één loket. Het
zou mooi zijn als hierbij ook de bestaande regelingen van andere partijen, zoals het afvalfonds, kunnen worden betrokken. In dit scenario is meer geld niet zozeer
noodzakelijk, maar wordt de kans om te versnellen vergroot door het creëren van synergie. Onderdeel van deze aanpak kan een mkb-toets zijn waarbij binnen de
bestaande regelingen extra ruimte wordt gecreëerd voor mkb-bedrijven. Daarnaast dienen er bij dit loket middelen te worden vrijgemaakt voor professionals die
bedrijven concreet verder helpen. Niet door de regelingen te beheren, maar door naar bedrijven toe te gaan en mogelijkheden te verkennen. Een digitaal loket is
hiervoor niet afdoende. Deze professionals dienen idealiter te functioneren vanuit het kennisnetwerk, zoals omschreven in deze Transitieagenda.
In dit kader dient tevens nader onderzocht te worden of het in oprichting zijnde Invest-NL hierin een rol van betekenis kan spelen.
D. UITZETTEN VAN ENKELE CRUCIALE ONDERZOEKEN.
In de kennisagenda staan enkele cruciale vragen. Onder meer de vraag naar het ontwikkelen van vuistregels voor de resultaten en impact van nieuwe business- en
verdienmodellen. Het is onze aanbeveling om een aantal van deze onderzoeken hoe dan ook uit te voeren in 2018.
E. HET VERANDEREN VAN WET- EN REGELGEVING.
Investeer in menskracht bij de overheid om met spoed enkele belemmerende regelgevingen aan te passen en mogelijkheden te creëren voor proeftuinen en
experimenteerruimte.
F. HET AANJAGEN VAN DE UITVOERING VAN DE AGENDA.
Voor de uitvoer van de agenda is veel nodig. Een van de essentiële zaken is dat er goede sturing komt op de uitvoer, maar ook op het aanjagen en op het nemen van
besluiten. Regie is hierbij een randvoorwaarde. Hiervoor is voldoende capaciteit nodig.
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5.4.2 SCENARIO 2. ER IS INVESTERINGSKAPITAAL VOORHANDEN, TOT VIJFTIG MILJOEN PER JAAR.
INZET OP UITVOERING ICOONPROJECTEN EN PRIJSVRAAG.
Bij een extra financieringsimpuls van vijftig miljoen per jaar kan meer van de agenda worden ingevuld. In dit scenario pleit het Transitieteam voor de volgende
activiteiten op het vlak van financiering, aanvullend op scenario 1.
FINANCIERING VAN DE ICOONPROJECTEN.
In hoofdstuk 4 staan zes icoonprojecten beschreven. De ideeën voor deze projecten zijn uitgekristalliseerd en voor elk van deze icoonprojecten is draagvlak zodat op
redelijk korte termijn overgegaan kan worden tot actie – zowel rondom het vormgeven van de projecten zelf, als voor het opzetten en uitwerken van al het onderzoek
dat nodig is rondom deze icoonprojecten. De icoonprojecten zijn zo gekozen dat een groot aantal actiepunten uit hoofdstuk 3 door de zes icoonprojecten wordt
ingevuld. Het zijn projecten die een sneeuwbaleffect kunnen veroorzaken. Daarom pleit het Transitieteam ervoor om als eerste deze zes icoonprojecten te realiseren
en hierin te investeren.
Een deel van de benodigde investeringen voor deze icoonprojecten kan vanuit de markt worden opgebracht. Er is daarnaast echter extra financiering nodig vanuit de
overheid. Daarom zullen de businesscases van de zes icoonprojecten worden voorgelegd aan RVO en RWS om te bekijken welke mogelijkheden het bestaande fiscale,
subsidie- en financieringsinstrumentarium van de overheid biedt, ter facilitering van deze projecten en om te beoordelen waar en in hoeverre dit mogelijk is. In dit
kader zal tevens worden onderzocht of het in oprichting zijnde Invest-NL hierin een rol kan spelen. Bekeken zal worden of bestaande regelingen afdoende zijn of dat
eventuele aanvullende overheidsondersteuning in bekostiging of financiering gewenst is.
De kosten voor deze icoonprojecten bedragen:
- Meubels: naar schatting 6 miljoen per jaar.
- Circular Textile Valley: 15 miljoen.
- Aan kwaliteit moet je werken: 4 miljoen.
- Product as a service: 5 miljoen voor de opstartfase en onderzoek. Het overige dient uit de markt te komen.
- Deeleconomie: 3 miljoen per jaar voor de beschreven voorbeeldprojecten.
- Gezamenlijk trots op wat goed gaat: 250.000,- per jaar.
Steeds dient het icoonproject gefinaliseerd te worden in een publiek-private-samenwerking. Voor elk icoonproject wordt begin 2018 een businessplan ontwikkeld,
met onder meer een precisering van de kosten en de te verwachten opbrengsten.
PRIJSVRAAG.
Het Transitieteam wil graag inzetten op het instrument van de prijsvraag. Dit werd recent ook door CPB als kansrijk instrument gezien. Die prijsvraag kan zowel worden
ingezet voor grote circulaire uitdagingen als voor kleinere stappen. De aanbeveling is om een aanzienlijk bedrag te koppelen aan deze prijsvraag om zo innovaties uit
te lokken die bijvoorbeeld nieuwe icoonprojecten kunnen worden.
5.4.3 SCENARIO 3. ER IS VOLDOENDE INVESTERINGSKAPITAAL VOORHANDEN, HONDERD MILJOEN OF MEER.
INZETTEN OP FONDS MET HEFBOOMWERKING EN EEN SUBSIDIEREGELING.
Het is voor het volledig uitvoeren van de Transitieagenda cruciaal dat er financiële middelen voorhanden zijn. Als deze middelen beschikbaar zijn stelt het Transitieteam
voor om, naast de voorstellen die benoemd zijn onder scenario 1 en 2, aanvullend in te zetten op het oprichten van een fonds waarbij alleen vanuit de hefboomgedachte
wordt geïnvesteerd. Een hefboom waarbij steeds wordt gewerkt vanuit de vliegwiel-gedachte om met een beperkte investering van bijvoorbeeld 100.000 euro, een
project mogelijk te maken van enkele miljoenen. Een fonds van waaruit vernieuwende bedrijvigheid rondom de circulaire economie gerealiseerd kan worden. Bij
een dergelijk fonds hebben partijen uit de markt samen al een gedegen plan dat met een extra financiële impuls daadwerkelijk kan worden gerealiseerd, steeds
in publiek-private-samenwerkingen. Dit kan via separate fondsen op productniveau (bijvoorbeeld een matrassenfonds), maar ook via een meer algemeen circulair
fonds waar alle Transitieagenda’s gebruik van kunnen maken. Een dergelijk fonds zal met name een bekostigingscomponent bevatten dat aanvullend op bestaand
fiscaal en subsidie-instrumentarium kan worden ingezet ter dekking van de nog onrendabele top van circulaire businesscases. Bijvoorbeeld rondom projecten met
product as a service. Dit fonds zou ondergebracht kunnen worden als een onderdeel binnen Invest-NL, met specifieke, aan de circulaire economie gekoppelde doelen.
In de uitvoering van de sectorplannen zal het Transitieteam Consumptiegoederen nauw samenwerken met RVO en de fondsbeheerder om leerervaringen in kaart
te brengen aangaande de geschiktheid van en eventuele gewenste aanpassingen aan bestaand fiscaal-, subsidie- en financieringsinstrumentarium en het fonds.
SUBSIDIEREGELING.
Naast investeringen zijn in deze fase van de circulaire economie ook subsidies nodig. Een subsidieregeling naar voorbeeld van de regelingen rondom energie lijkt
hierbij een goede keuze. Een op circulaire economie gerichte variant van het SDE+-programma wordt door diverse partijen gesuggereerd: Stimulering Duurzaam
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Materiaalgebruik (SDM). Deze SDM dient ondersteunend te zijn aan de volgende doelen:
•
•
•
•

Het omzetten van afval naar secundaire grondstoffen. Dit kan zowel via traditionele recycling als via chemische recycling gebeuren.
De doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs december 2015 ondersteunen.
Het bevorderen van het gebruik van secundaire grondstoffen/recyclaat of secundaire grondstoffen in producten.
Voorrang geven aan secundaire en biobased materialen.

Bedrijven en (non-profit) instellingen die secundaire grondstoffen produceren of dit gaan doen, zouden gebruik kunnen maken van de subsidieregeling SDM. De
subsidieregeling is bedoeld voor de stimulering van recycling en hergebruik van gebruikte producten, materialen en grondstoffen. Met de SDM stimuleert het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling naar een duurzame en circulaire economie in Nederland. Secundaire grondstoffen zijn beter voor het
milieu, maken Nederland minder afhankelijk van primaire grondstoffen en zijn goed voor de economie.
5.4.4 FINANCIERINGSOPZET.
Bij de financiering van de icoonprojecten en bij de oprichting van het fonds (scenario 2 en 3) is de wijze van financiering van belang. Het gaat hierbij immers om
projecten die een investering vergen waarbij die investering vanuit verschillende partijen opgebracht dient te worden. Deels vanuit bestaande investeringsinstellingen,
deels vanuit de overheid. Het is daarom gewenst een checklist te creëren, waarin de voornaamste onderdelen zouden kunnen zijn:
1. Investeer met betrokken partijen in het goed beschrijven van het verdienmodel.
2. Beredeneer wat de risicoverlagende elementen op langere termijn zijn, zoals grondstofprijzen e.d.
3. Bekijk op basis van de impact van het voorstel en de beschreven risico’s welke publiek-private partijen betrokken dienen te zijn in de financiering, alsmede wat
hierbij een goede rolverdeling zou zijn.
4. Op basis van het verdienmodel kunnen risico’s nader worden ingeschat en kan gekeken worden wat een passende financieringsvorm is. Denk aan risicokapitaal/
schuldfinanciering of kasstroom-financiering.
5. Kies de financier in relatie tot de omvang van de investering.
		 a.Relatief kleine investeringen, denk aan tonnen, zullen veelal moeilijk te financieren zijn via de reguliere weg van banken en institutionele beleggers.
		 b. Bundeling via een fonds is wellicht een oplossing.
Belangrijk bij financiering zijn veelal de kasstromen. Mochten er in een project nog onvoldoende kasstromen zijn voor financiering in de huidige financieringsmarkt,
dan zal een van de partijen een offer moeten brengen om zaken toch doorgang te laten vinden. Hiertoe kan gezamenlijk besloten worden bij voldoende impact van
het project. De oplossing hierbij is om initieel een lagere winstgevendheid te accepteren tegenover een, op langere termijn, meer duurzaam businessmodel.
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6. PROGRAMMATISCHE AANPAK VOOR HET VERVOLG,
INCLUSIEF GOVERNANCE EN MONITORING.
De Transitieagenda Consumptiegoederen wordt samen met de andere vier Transitieagenda’s op 15 januari 2018 gepresenteerd. Voor de agenda rondom
consumptiegoederen spelen er daarna de volgende zaken:
1. DE AGENDA IS NIET AF.
De agenda is in enkele maanden tot stand gekomen en ongetwijfeld ontbreken er zaken of blijken voorgestelde acties toch minder handig dan gedacht. De agenda kan
steeds worden aangescherpt. Het is onze hoop dat het een levend document is.
Rond de agenda moet draagvlak worden gezocht bij vele partijen die betrokken kunnen zijn bij acties. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in bepaalde branches een
eigen akkoord te maken met de brancheorganisaties, bedrijven, overheden en maatschappelijke partijen. Dit vergt tijd en er is draagvlak voor nodig. Dit bouwen van
draagvlak is al begonnen en gaat continu door.
2. UITVOER VAN CONCRETE ACTIES DIE DIRECT KUNNEN WORDEN OPGEPAKT.
Een aantal concrete acties kan direct worden uitgevoerd, of in ieder geval worden voorbereid. Ons voorstel is dat het Transitieteam in 2018 blijft bestaan om regie te
houden op de uitvoering van de concrete acties. Hiervoor is een werkbudget nodig en mensen die gecommitteerd zijn op het voeren van regie.
3. ONTWIKKELING AANPAK EN STURING OP DE LANGE TERMIJN.
In de Transitieagenda staat een aantal punten die vragen om politieke keuzes en internationale samenwerking. Ons voorstel is om met de betrokkenen een apart plan
op te stellen om deze acties op gang te brengen.
4. INDICATOREN EN MONITORING.
In de Transitieagenda staan enkele subdoelen waar indicatoren van kunnen worden afgeleid. Deze zijn op dit moment nog niet meetbaar gemaakt. Instrumentarium
moet hier nog voor worden opgezet en ontwikkeld.
5. REGIE EN STURING OP DE LANGE TERMIJN.
Zoals bij punt 2 al is opgemerkt stellen wij voor om het Transitieteam in 2018 voort te laten bestaan om regie te voeren over de concrete acties die direct kunnen
worden opgepakt. Daarnaast is het nodig dat het Transitieteam in deze periode een plan ontwikkelt voor regie en sturing op de langere termijn. Een onderdeel van
dit plan kan zijn om een nationale ambassadeur voor circulaire economie aan te stellen, in navolging van het succesvolle voorbeeld van de watergezant. Een ander
onderdeel hiervan kan zijn de instelling van een borgingscommissie circulaire economie, naar analogie met het energieakkoord. De borgingscommissie circulaire
economie kan, al dan niet in samenhang met de borgingscommissie van het energieakkoord, bijvoorbeeld tweemaal per jaar rapporteren over de voortgang.
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SAMENVATTING
Kunststof en rubber zijn niet weg te denken uit onze samenleving. De afgelopen vijftig jaar heeft het gebruik van kunststoffen een enorme
vlucht genomen. Mede door de veelzijdige eigenschappen is de wereldwijde toepassing vertwintigvoudigd. Kunststoffen zijn sterk, stijf, flexibel,
vormvast of juist vormvrij en dragen zo bij aan comfort, veiligheid, houdbaarheid, hygiëne en energie-efficiëntie. Met kunststof geproduceerde
toepassingen leveren ook ten opzichte van het gebruik van andere materialen een bijdrage aan het verminderen van de CO2-emissies. Behalve
een groot aantal voordelen, brengt de grootschalige toepassing van kunststof ook nadelen met zich mee. Het gebruik van (veelal) fossiele
grondstoffen en energie oefent druk uit op het milieu. De verspreiding van plastic zwerfvuil en microplastics op land en in zee resulteert in een
groeiende vervuiling van de ecosystemen. Dus ondanks alle voordelen, zien wij ons gesteld voor een aantal belangrijke uitdagingen.
Deze transitieagenda neemt al deze punten mee in een actie- en interventieagenda voor de komende jaren vanuit de gezamenlijke ambitie in het Grondstoffenakkoord
om een versnelling te bewerkstelligen in de transitie naar de circulaire (kunststof)economie, waar kunststof van waarde is en blijft. Kunststoffen hebben in 2050
een geringe voetafdruk en zijn gemaakt van gerecyclede of hernieuwbare – biobased - kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit. Er is niet langer sprake van
verbranding van plastics, onnodig materiaalgebruik behoort tot het verleden. Met de circulaire kunststofeconomie levert de sector een bijdrage aan de energie- en
klimaatdoelstellingen. Er worden geen zorgwekkende stoffen in kunststoffen verwerkt die een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid en het ecosysteem.
Door het sluiten van de kunststofketen zorgen producenten, retailers én consumenten ervoor dat macro- en microplastics niet langer lekken naar het milieu.
DOELEN VOOR 2030
Momenteel wordt in Nederland slechts 250-300 Kton kunststof per jaar gerecycled, terwijl kunststofproducenten circa 2.000 Kton op de markt brengen. Afgezet tegen
de hoeveelheid afgedankte kunststofmaterialen (1.700 Kton) betekent dit dat er jaarlijks 300 Kton meer in gebruik blijft bij een recyclingpercentage van 15-17% van de
potentiële stroom te verwerken kunststoffen. Meer dan 5x zoveel wordt momenteel aangeboden aan afvalverbrandingsinstallaties (1.313 kton). In onderstaand figuur
wordt het streefbeeld van de kunststof materiaalstromen in 2030 geschetst zoals het transitieteam voor ogen heeft: ambitieus en haalbaar.
De afvalverbranding zal in 2030 zijn afgenomen met -44%, van in totaal 1.313 kton (2016) naar 740 kton (2030). Deze afname wordt verklaard door:
meer gescheiden inzameling door meer milieustraten met meer bakken voor harde kunststoffen en meer en betere sorteerinstallaties;
de ontwikkeling van betere nascheiding van kunststoffen uit restafval;
de ontwikkeling van ‘closed loop’ retoursystemen (bv. bij matrassen) als gevolg van EPR-systemen voor meubels, kleding, gevelbouw, en de automotive;
afname van de export van ongesorteerde plastics (vooral naar China) door strengere controle hier (ILT) en door importrestricties elders.
Met de afgenomen verbranding van kunststoffen wordt in de periode 2016-2030 de uitstoot van CO2 in Nederland met 0,97 Mton1 verminderd.

1

Het CPB hanteert een omrekenfactor van 1,7 kton CO2 voor de besparing van 1 kton reductie in de verbranding van kunststoffen.
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Door forse investeringen in meer mechanische en chemische recycling en door investeringen in de productie van biobased plastics, neemt de productie en het op de
markt brengen van nieuwe (virgin) fossiele plastics af van 1.700 naar 1.090 kton (= -36%). Naar verwachting zal de afname in verbranding van recyclebare kunststoffen
en het op de markt brengen van nieuwe (virgin) fossiele plastics na 2030 versneld afnemen.
Daar het op dit moment niet mogelijk is om in te schatten hoeveel CO2-besparing gerealiseerd wordt met de verschuiving van de productie van fossiele naar gerecyclede
en hernieuwbare (biobased en CCU) kunststoffen, is het niet mogelijk om een aanvullend kwantitatief effect te bepalen, maar zal in de periode 2016-2030 de uitstoot
van CO2 in Nederland in ieder geval met meer dan 1 Mton afnemen.
ACTIE- EN INTERVENTIEAGENDA
Om deze transitie versneld te realiseren, worden vier ontwikkelrichtingen nader uitgewerkt in acties en interventies, gekoppeld aan een sociale agenda, een kennis- en
investeringsagenda en een investeringsagenda:
1. P reventie. Meer met minder en het voorkomen van lekkage
Voorkomen is beter dan genezen. Er worden 6 lijnen geschetst waarlangs het onnodig materiaalgebruik en ‘lekkage’ in het milieu van kunststoffen kan worden
voorkomen, en waarbij toegewerkt wordt naar een zo hoog mogelijke gebruikswaarde en kwaliteit: (1) van product naar dienst, (2) van lineair naar circulair
design, (3) van economische naar gebruikswaarde, (4) van eenmalige naar meermalige toepassingen, (5) waar mogelijk voorkomen van schadelijke additieven
en microplastics in het milieu, (6) van lange naar korte ketens door o.a. 3D-printing, Internet of Things en blockchain technologie.
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2. M
 eer vraag en aanbod van hernieuwbare kunststoffen
Om kunststoffen meer in de kringloop te houden en de CO2-voetafdruk te verminderen, wordt ingezet op (a) het verminderen van verbranding en export van
recyclebare kunststoffen en (b) een verschuiving van productie en gebruik van ‘virgin’ fossiele kunststoffen naar gerecyclede en hernieuwbare – biobased kunststoffen. Daarvoor moet zowel de vraag naar deze gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen als de productiecapaciteit fors toenemen en in balans raken
om de doelstelling van 100% circulair in 2050 te realiseren:
a. D e vraag naar gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen kan gestimuleerd worden door internalisering van externe kosten in de prijs van virgin fossiele
plastics, door meer in te zetten op circulair inkopen van bedrijven en overheden en door de verbreding en verdieping van producentenverantwoordelijkheid
(EPR). Producentenverantwoordelijkheid kan een prikkel geven voor producenten en retailers om alleen circulair ontworpen producten (zonder schadelijke
stoffen en zonder toevoeging van microplastics) op te markt te brengen, om meer verantwoordelijkheid te nemen voor o.a. reparatie om de prestaties van
het product en de levensduur van producten te verlengen. Om ook een eind te maken aan zwerfvuil, wordt gepleit wordt voor een verbreding van EPR rond
producten die nu nog veel in zwerfvuil voorkomen, zoals sigarettenpeuken. De sectoren met de grootste kunststof stromen (verpakkingen, bouw, automotive
en consumentenelektronica) worden verder uitgedaagd om te komen met plannen hoe zij concreet in hun sector deze doelstellingen nader invullen voor
specifieke product-markcombinaties en hoe zij deze gaan doorvoeren.
b. Het aanbod van gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen kan een forse impuls krijgen als het onaantrekkelijker wordt om afgedankte kunststoffen te
verbranden of te exporteren, waardoor investeren in opschaling van mechanische recycling en biobased kunststof productie lonend worden. Recentelijk
zijn er interessante ontwikkelingen die de verwachting rechtvaardigen dat chemische recycling een grote ontwikkeling krijgt. Door mechanische recycling
kunnen kunststoffen niet oneindig gerecycled worden en (schadelijke) additieven kunnen daarmee niet worden uitgefilterd. In de verdere toekomst kan de
ontwikkeling van CO2 of methaan als grondstof voor de kunststof productie (Carbon Capture and Utilization (CCU)) wellicht ook rol van betekenis krijgen.
3. Betere kwaliteit, meer milieurendement
Om de vraag naar en de toepassing van gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen te versnellen, is vertrouwen bij de toepassende industrie in de
gebruikskwaliteit en het milieurendement van deze materialen een vereiste. Ingezet wordt om met de industrie te komen tot een actieplan kwaliteit waarin
in de keten meer gestuurd wordt op kwaliteit van gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen. In dat actieplan dient aandacht te worden geschonken aan
het opzetten van standaarden voor recyclaat met verschillende ‘grades’, om vertrouwen te creëren bij de afnemers over de aansluiting van de grades bij de
benodigde kwaliteit en toepassingsmogelijkheden. Ook zal in het actieplan de ontwikkeling van een handreiking voor gebruik van ‘track en trace systemen’,
zoals markers en watermerken, opgenomen kunnen worden. Tenslotte kan hierin aandacht worden gegeven aan de mogelijkheden om binnen bestaande en
te ontwikkelen EPR-schema’s, waarin een EPR-fonds zorgt voor een ‘afvalbeheersbijdrage’ vanuit producenten en importeurs en een inzamelvergoeding voor
inzamelaars (veelal gemeenten) te komen tot een gedifferentieerd tarief waarmee producenten en importeurs worden gestimuleerd om circulaire - kwalitatief
hoogwaardige en recyclebare - producten op de markt te brengen en waarmee inzamelaars worden beloond voor het aanbieden van zo zuiver mogelijke
(mono)stromen van afgedankte kunststoffen.
4. Strategische (keten)samenwerking
Ketenregie en een gezamenlijke strategie van stakeholders uit bedrijfsleven, wetenschap, ngo’s en overheden is cruciaal voor succes. Er is sprake van onderlinge
afhankelijkheid van bedrijven in productketens, van landen door de verwevenheid van de (wereld)economie, waardoor ieder voor zich slechts beperkte
invloed kan uitoefenen. Inzetten op (strategische) samenwerking helpt daarom de circulaire economie te creëren. Daarbij wordt onder meer voorgesteld
om ketensamenwerking te stimuleren via een voucherregeling waarmee de ketenregie (regisseur) bekostigd kan worden. Ook wordt ingezet op regionale
samenwerking tussen diverse stakeholders die gezamenlijk investeren in labs en ‘hubs’. Internationaal kan tussen overheid en Nederlandse bedrijven en
ngo’s samengewerkt worden om invloed uit te oefenen op Europese kaders (zoals rond EPR en Ecodesign) en samenwerking te bevorderen in bestaande en
nieuw te ontwikkelen internationale netwerken om buitenlandse partijen te inspireren met onze innovaties, maar ook om handreikingen te geven aan landen
met een minder ontwikkelde afvalinfrastructuur (waardoor zij veel last hebben van ‘plastic soep’) om in gezamenlijkheid (in co-creatie) met ons innovatieve
bedrijfsleven daar de circulaire (kunststof)economie te creëren.
SOCIALE AGENDA
In de sociale agenda wordt een schets gegeven van de gevolgen voor de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt, voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden (skills
en opleidingen) en voor de betrokkenheid van mensen in bedrijven en andere organisaties. Deze zijn nog niet kwantitatief, maar alleen al het bewust omgaan met de
sociale effecten van de hierboven geschetste acties en interventies, heeft meerwaarde voor de snelheid van de transitie en de adaptiviteit van overheid en bedrijfsleven
die nodig zijn om mee te gaan in de systeemverandering van de economie. Een beeld wordt geschetst van de verschillen in kwalitatieve werkgelegenheidseffecten
tussen de chemie (van fossiel naar gerecycled/hernieuwbaar), de toepassende industrie (van centrale, grootschalige productie naar decentraal (3D printing),
reparatie en refurbishment, product op maat en ‘just in time management’) en de afval- en recyclingsector (van afvalverbranding naar recycling). Daarnaast wordt
benadrukt dat geïnvesteerd moet worden in opleidingen en de verbinding tussen onderwijs en de praktijk. Hiervan zijn al inspirerende voorbeelden zichtbaar die
navolging en opschaling verdienen.
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INLEIDING
Kunststof en rubber zijn niet weg te denken uit onze samenleving. Moderne auto’s, computers of mobiele telefoons: ze bestaan tegenwoordig voor
het overgrote deel uit kunststofonderdelen. Rijd een willekeurige nieuwbouwwijk binnen en de huizen zijn voorzien van kunststof kozijnen en dito
zonnepanelen. En ook tijdens de wekelijkse boodschappenronde door de supermarkt ligt de kar vol met producten in kunststofverpakkingen. En
dat is niet voor niets. Al deze voorbeelden illustreren de hoge gebruikswaarde van kunststoffen2.
De afgelopen vijftig jaar heeft het gebruik van kunststoffen een enorme vlucht genomen. Mede door de veelzijdige eigenschappen is de wereldwijde toepassing
vertwintigvoudigd. Kunststoffen zijn sterk, stijf, flexibel, vormvast of juist vormvrij en dragen zo bij aan comfort, veiligheid, houdbaarheid, hygiëne en energieefficiëntie. Met kunststof geproduceerde toepassingen leveren ook ten opzichte van het gebruik van andere materialen een bijdrage aan het verminderen van de
CO2-emissies.
Behalve een groot aantal voordelen, brengt de grootschalige toepassing van kunststof ook nadelen met zich mee. Het gebruik van (veelal) fossiele grondstoffen
en energie oefent druk uit op het milieu. De verspreiding van plastic zwerfvuil en microplastics op land en in zee resulteert in een groeiende vervuiling van de
ecosystemen. Dus ondanks alle voordelen, zien wij ons gesteld voor een aantal belangrijke uitdagingen:
•

De macro milieudruk van kunststoffen is hoog, en gelet op het groeiend gebruik ervan zal deze verder toenemen. Zonder specifieke maatregelen zal het
wereldwijde gebruik de komende twintig jaar naar verwachting verdubbelen3. Het is zaak om uitputting te voorkomen van niet-hernieuwbare natuurlijke
hulpbronnen, zoals fossiele grondstoffen. Niet alleen vanuit klimaatoogpunt maar ook om onze geopolitieke afhankelijkheid van olie te beperken, is het wenselijk
zo zuinig mogelijk om te gaan met deze grondstoffen. Dit kan door ze te vervangen door gerecyclede en biobased content, verkregen via mechanische en
chemische recycling of via Carbon Capture and Utilisation (CCU). Deze oplossingen maken substantieel minder aanspraak op onze schaarse bodemschatten.

•

Kunststoffen worden veelal gemaakt uit fossiele olie- en gasproducten, die in de productieketen leiden tot CO2-uitstoot. De Nederlandse uitstoot van
broeikasgassen kan fors verminderen als kunststoffen worden gerecycled in plaats van verbrand. Hoewel op het gebied van recycling al veel gebeurt, is de
omvang en kwaliteit ervan nog beperkt. Meer gebruik van gerecyclede kunststoffen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatopgave.

•

In de maatschappij neemt de zorg toe over de toenemende hoeveelheid ‘plastic soep’ in rivieren, zeeën en oceanen en de (negatieve) effecten van micro- en
nanoplastics op het milieu, de leefomgeving en de gezondheid van mens en dier. Een op preventie gerichte, ambitieuze en geloofwaardige aanpak moet (on)
bewuste lekkage voorkomen om zo de impact op het milieu te reduceren.

Ondertussen heeft de Nederlandse markt de commerciële kracht van circulariteit ontdekt. Er is ‘winst’ te behalen op het gebied van verduurzaming. De positie
van Nederland als innovatief topland (Topsector Chemie) geldt als aanjager en brengt ook economische groei binnen bereik. Dit wordt ook benadrukt in diverse
Nederlandse en internationale rapporten .
Kunststoffen kunnen dus veel beter worden ingezet en gebruikt, bezien in het licht van een duurzame, circulaire economie. Draagvlak bij consumenten moet worden
versterkt voor die kunststoftoepassingen die wel degelijk een maatschappelijke toegevoegde waarde leveren. De positieve en negatieve kanten van kunststoffen zijn
tot op heden zelden in hun onderlinge samenhang beschouwd. Deze transitieagenda neemt alle punten in ogenschouw. Dit document geeft het noodzakelijke proces
weer en fungeert als reisgids op weg naar een circulaire kunststofeconomie, waar kunststof van waarde is en blijft!
Deze transitieagenda is een gezamenlijk product van een transitieteam, waarin experts uit bedrijfsleven, kennisinstellingen, non-gouvernementele organisaties (ngo’s)
en overheden zitting hadden. Input van relevante stakeholders, verzameld tijdens georganiseerde stakeholderbijeenkomsten en netwerken, is erin verwerkt. Deze
agenda bevat maatregelen die gericht zijn op de korte en (middel)lange termijn. Ze kunnen als hefboom werken om de transitie naar de circulaire kunststofeconomie
in een stroomversnelling te brengen. Zo komt de in hoofdlijnen geschetste toekomst daadwerkelijk binnen bereik. De komende jaren dienen de acties verder te
worden ontwikkeld en de sociale, maatschappelijke en economische ontwikkelingen goed te worden gevolgd. Monitoren en herijken van de acties is derhalve
onderdeel van de uitvoering.

Onder kunststoffen worden in deze transitieagenda ook natuurlijke en synthetische rubbers (elastomeren) verstaan, naast de groepen van thermoplasten en thermoharders.
Bron: Denkstatt studie, June 2010, ‘The impact of plastics on life cycle energy consumption and greenhouse gas emissions in Europe’
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VISIE: DE TRANSITIE NAAR EEN CIRCULAIRE
KUNSTSTOFKETEN VERSNELLEN
Nederland in 2050: de winning van nieuwe grondstoffen gebeurt op geheel duurzame wijze. Gebruik van secundaire grondstoffen en biomassa
is gemeengoed geworden. Producten en materialen zijn ontworpen voor optimale gebruikswaarde en hergebruik, zonder waardeverlies of
schadelijke emissies. Kortom, de komende decennia werkt Nederland toe naar een circulaire economie, aldus het Rijksbrede programma
‘Nederland circulair in 2050’.
Dit betekent concreet dat alle producten met kunststoffen over ruim dertig jaar circulair zijn. Ze hebben een geringe voetafdruk en zijn gemaakt van gerecyclede
of hernieuwbare kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit. Er is niet langer sprake van verbranding van plastics, onnodig materiaalgebruik behoort tot het
verleden. Met de circulaire kunststofeconomie levert de sector een bijdrage aan de energie- en klimaatdoelstellingen alsook aan de voedselagenda. Er worden geen
zorgwekkende stoffen in kunststoffen verwerkt die een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid en het ecosysteem. Door het sluiten van de kunststofketen
zorgen producenten, retailers én consumenten ervoor dat macro- en microplastics niet langer lekken naar het milieu.
WAT BETEKENT DIT?
Deze visie impliceert dat ons land de komende jaren een grootschalige omslag moet maken. Het vraagt om gelijktijdige verandering op veel niveaus, binnen talrijke
deelmarkten en bij een diversiteit aan toepassingen. Door de veelheid van producten en deelmarkten, met elk hun eigen karakteristieken, is de opgave complex. Met
deze visie beogen wij een systeemverandering in gang te zetten naar een circulaire economie, waarin kunststoffen geen negatieve effecten hebben op het milieu en
waarbij we ons natuurlijk kapitaal zo min mogelijk aantasten. Om deze transitie te realiseren, stellen wij vier ontwikkelrichtingen voor. Aan iedere richting is een set van
acties en interventies gekoppeld om de versnelling naar de circulaire economie in gang te zetten.
1. 	Preventie, meer met minder en het voorkomen van lekkage
Het voorkomen van onnodig materiaalgebruik bij consumenten en producenten in combinatie met het toewerken naar een zo hoog mogelijke
gebruikswaarde en kwaliteit van kunststoffen.
2. 	Meer vraag en aanbod van hernieuwbare kunststoffen
Het inzetten op de verschuiving van gebruik van fossiele grondstoffen naar de toepassing van recyclede en hernieuwbare kunststoffen. Daarvoor moet
zowel de productiecapaciteit als de vraag naar deze gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen fors toenemen en in balans raken om de doelstelling
van 100% circulair in 2050 te realiseren.
3.	Betere kwaliteit, meer milieurendement
Om het gebruik van hernieuwbare kunststoffen te versnellen, is een kwaliteitsverbetering en normering van gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen vereist.
De introductie van nieuwe kwaliteitssystemen in de keten waarborgt in elke fase een hogere kwaliteit met een meer vraaggestuurde keten als resultaat.
4.	Strategische (keten)samenwerking
Ketenregie en een gezamenlijke strategie van stakeholders uit bedrijfsleven, wetenschap, ngo’s en overheden is cruciaal voor succes. Er is sprake van
onderlinge afhankelijkheid van bedrijven in productketens, van landen door de verwevenheid van de (wereld)economie, waardoor ieder voor zich slechts
beperkte invloed kan uitoefenen. Samen zijn we sterk!
DOELEN
De transitie naar een volledig circulaire kunststofeconomie in 2050 behelst zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve uitdaging. Kwantitatief gezien betreft dit het
ombuigen van het verbranden, storten en de export (van laagwaardige) kunststofstromen naar het terugbrengen in de kringloop. De kwalitatieve uitdaging is gericht
op de hoge gebruikswaarde en lage(re) externe kosten van deze materialen in de keten. In de uitwerking van de vier ontwikkelrichtingen komen beide elementen
terug. Overigens kan de geschetste kwantitatieve ombuiging zonder de kwaliteitsslag van kunststofstromen niet slagen.
Er is op macroniveau een beeld gevormd van de huidige kwantitatieve kunststofstromen in Nederland. Dit vormt de basis om de huidige situatie goed te kunnen duiden
en om kwantitatieve doelen te kunnen formuleren. Uiteindelijk wordt zo het beeld geschetst waar we in 2030 kunnen staan. Er is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van
actuele data (2016). Bij gebrek aan volledige data is in enkele gevallen een inschatting van bepaalde stromen gemaakt.
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Bron: Plastics Europe

Op basis van het huidige beeld wordt momenteel slechts 250-300 Kton kunststof per jaar gerecycled, terwijl kunststofproducenten circa 2.000 Kton op de markt brengen.
Afgezet tegen de hoeveelheid afgedankte kunststofmaterialen (1.700 Kton) betekent dit dat er jaarlijks 300 Kton meer in gebruik blijft bij een recyclingpercentage
van 15-17% van de potentiële stroom te verwerken kunststoffen. Ruim twee keer zoveel kunststof wordt momenteel aangeboden bij afvalverbrandingsinstallaties.
Meer dan 5x zoveel wordt momenteel aangeboden aan afvalverbrandingsinstallaties (1.313 kton). Mechanische en chemische recycling en productie-uitbreiding van
biobased plastics biedt veel potentie om het gebruik van nieuwe fossiele kunststoffen in 2030 met 50% terug te dringen.
Vervolgens is een inschatting gemaakt van relevante parameters. Er is gekeken welke doelstellingen ambitieus en tegelijkertijd haalbaar zijn, gelet op de acties en
interventies uit de volgende hoofdstukken.
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DOELEN EN PARAMETERS
2017 (%)

2030 (%)

Onderbouwing van verandering

Jaarlijkse groei plastics consumptie

--

1,5*

Jaarlijks afnemende groei kunststof (15)

Jaarlijkse groei afgedankte plastics

--

1,0*

Minder afdanking door groei producten met lange(re) levensduur (1)

Afgedankte plastics via route zonder sortering

48,5

10

Ongesorteerde afvalstromen zullen significant worden teruggedrongen (1)

Afgedankte plastics via route zonder sortering
die verbrand worden (%)

80

80

Geen verandering in %.

Afgedankte plastics via route zonder sortering
die geëxporteerd worden

9

2

Dankzij hoge gebruikswaarde, effectieve retoursystemen,
zwerfvuilbestrijding, handhaving (2)

Gesorteerde plastics als input voor
mechanische recycling

32%

50%

Toegenomen kwaliteit gesorteerde plastics leidt tot meer recycling en
minder verbranding (3)

Rendement mechanische recycling

75%

85%

Toegenomen kwaliteit van gesorteerde plastics (3)

Chemisch gerecyclede plastics

0

10

Groei in chemische recycling (2)

Rendement chemische recycling

0

60

Expert inschatting van rendement van chemische recycling

1,5

15

Groei in (duurzaam) geproduceerde bioplastics (2)

Geproduceerde bioplastics

Op basis van deze parameters en doelstellingen is tot het volgende beeld gekomen van Nederland in 2030, als de beschreven acties en
interventies zijn opgepakt en uitgevoerd.

Deze nummers staan voor de ontwikkellijnen, die voor deze ontwikkeling zorgen:
(1) preventie,
(2) meer vraag en aanbod,
(3) betere kwaliteit en milieurendement,
(4) meer strategische ketensamenwerking.
* Gemiddeld per jaar over de hele periode 2017-2030.
5
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Bron: Plastics Europe

Door de blijvende groei van plastics toepassingen, zal het totale volume plastics dat op de markt gebracht wordt nog stijgen tot 2.460 kton (= gemiddeld 1,5% groei
per jaar). Relatief gezien zal het volume dat daarna door consumenten wordt afgedankt door meer preventiemaatregelen (ontwikkellijn 1, o.a. langere levensduur
van producten) minder snel toenemen (accumulatie is dan jaarlijks 510 kton i.p.v. 300 kton in 2017). De lekkages onder in het schema nemen af als gevolg van een
beter gescheiden inzameling en sortering van kunststoffen, een effectieve aanpak van zwerfvuil, en een ontmoediging in de export van laagwaardig kunststof afval.
Bij de import van kunststof afval dat aan recyclers wordt aangeboden, gaan we ervan uit dat dit hoogwaardig afval is, dat goed te recyclen is. Vooralsnog zijn we ervan
uitgegaan dat dit constant blijft, gelet op het feit dat in de transitieagenda geen ambitie is uitgesproken om de import van kunststof afval voor recycling te vergroten.
De afvalverbranding zal zijn afgenomen van in totaal 1.313 kton (2016) naar 740 kton (2030). Dat betekent een daling van -44%. De afname wordt verklaard door:
• meer gescheiden inzameling door meer milieustraten met meer bakken voor harde kunststoffen en meer en kwalitatief betere sorteercapaciteit;
• de ontwikkeling van betere nascheiding van kunststoffen uit restafval;
• de ontwikkeling van ‘closed loop’ retoursystemen (bv. bij matrassen) als gevolg van EPR-systemen voor meubels, kleding, gevelbouw, en de automotive;
• afname van de export van ongesorteerde plastics (vooral naar China) door strengere controle hier (ILT) en door importrestricties elders.
Met de afgenomen verbranding van kunststoffen wordt in de periode 2016-2030 de uitstoot van CO2 in Nederland met 0,97 Mton verminderd.
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Door forse investeringen in meer mechanische en chemische recycling en door investeringen in de productie van biobased plastics, neemt de productie en het op de
markt brengen van nieuwe (virgin) fossiele plastics af van 1.700 naar 1.090 kton ( = -36%). Naar verwachting zal de afname in verbranding van recyclebare kunststoffen
en het op de markt brengen van nieuwe (virgin) fossiele plastics na 2030 versneld afnemen.
Daar het op dit moment niet mogelijk is om in te schatten hoeveel CO2-besparing gerealiseerd wordt met de verschuiving van de productie van fossiele naar gerecyclede
en hernieuwbare (biobased en CCU) kunststoffen, is het ook niet mogelijk om een kwantitatief effect te bepalen. Neemt niet weg, dat juist door een lagere CO2voetafdruk, veel producenten ervoor zullen kiezen om te investeren in mechanische en chemische recycling en in de productie van biobased plastics. Hiermee wordt
in de periode 2016-2030 de uitstoot van CO2 in Nederland naar verwachting met meer dan 1 Mton verminderd.

6

Het CPB hanteert een omrekenfactor van 1,7 kton CO2 voor de besparing van 1 kton reductie in de verbranding van kunststoffen.
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UITGANGSPUNTEN
De transitie naar een circulaire kunststofeconomie kent vele uitdagingen en de aanpak vergt een lange adem. Het totale proces is slechts
beperkt te plannen; het vraagt om flexibiliteit in houding en gedrag van alle actoren. Het betekent ook op cultureel en sociaal vlak aanpassing
van denken en handelen. Het gaat namelijk niet alleen om de ontwikkeling van een circulaire markt. Het vereist gelijktijdig een omschakeling
in de oriëntatie van traditionele ondernemingen, die hun businessmodel hebben gestoeld op het lineaire principe van productie, gebruik en
afdanken. Deze transitie dwingt alle partijen – producenten en consumenten - om vroeg of laat de omschakeling te maken naar circulair
handelen.
Door bewust stil te staan bij deze maatschappelijke opgave, het proces actief gezamenlijk vorm te geven, komt dit de versnelling in de transitie naar een circulaire
economie ten goede. In de uitwerking van de acties in deze agenda is het gewenst hier expliciet bij stil te staan.
IN DEZE AGENDA HANTEREN WIJ DRIE UITGANGSPUNTEN:
1. De circulaire kunststofeconomie is geen doel op zich. Het is een middel om een duurzamere samenleving te ontwikkelen, waarin waarde voor
mens en milieu centraal staat en zo hoog mogelijk. Dit moet ook terugkomen in het economisch handelen van producenten, detailhandel en
consumenten. Voor dit uitgangspunt is een focus op optimalisatie van de hele productlevenscyclus van belang. Bij het economisch handelen wordt
ook gekeken naar de effecten voor energie- en watergebruik en de effecten op andere vitale systemen, zoals die voor voedsel en biodiversiteit.
2. Voor de transitie naar de circulaire kunststofeconomie is het noodzakelijk dat technische-, sociale- én systeeminnovaties van de grond komen. Dat kan alleen als
bij de interventies niet alleen oog is voor zuinig en zorgvuldig gebruik van grondstoffen, maar ook voor het belang van de individuele ondernemer. Die zich ook
zal moeten aanpassen aan de maatschappelijke omstandigheden, maar tegelijkertijd alleen investeert in innovaties als die meerwaarde bieden voor de lange(re)
termijn. Dat geldt in feite ook voor het collectieve Nederlandse bedrijfsleven, dat zicht wil houden op een gelijk (Europees) speelveld en behoud van een gezonde
concurrentiekracht en financiële markt in Europa en de rest van de wereld. De transitie biedt een groeimogelijkheid maar deze moet wel duurzaam worden
verankerd in het economisch bestel.
3.	De transitie naar de circulaire kunststofeconomie is een wereldwijde opgave. De vervlechting van de wereldeconomie en de mondiaal zichtbare milieueffecten
vragen om acties en interventies op zowel nationaal, Europees als mondiaal niveau. De transitieagenda bevat acties vanuit het perspectief waar wij nationaal
gezien ‘over gaan’. Daarnaast zijn acties opgenomen die de transitie naar de circulaire kunststofeconomie in Europees verband en op mondiaal niveau in gang
moeten zetten.
DAARNAAST GELDEN DE VOLGENDE VERTREKPUNTEN:
1.	Definities: om discussie over definities van de circulaire economie te voorkomen, gaan wij uit van de definitie zoals gehanteerd door de Ellen MacArthur
Foundation7.
2.	Scope: deze actieagenda bevat geen specifieke activiteiten die gericht zijn op het opruimen van zwerfafval in de openbare ruimte, langs rivieren, op stranden, in
zeeën en oceanen. Op dit gebied gebeurt al veel door partijen hier in Nederland in het kader van de Landelijke Aanpak Zwerfafval (LAZ), de Green Deals, de RWS
Mackathon Challenge en door initiatiefnemers. Opruimacties brengen de transitie naar een ander, circulair economisch systeem echter niet dichterbij, maar zetten
wel in op een bijdrage aan de bewustwording van burgers. Werken aan deze bewustwording is en blijft nodig en dient derhalve te worden opgeschaald naar
andere Europese lidstaten. Dit kan met een aantal Green Deals, waarbij er naast opruimen ook preventiemaatregelen aan de orde komen en het ingezamelde
plastic wordt verwerkt in nieuwe producten. Ook het OSPAR-verdrag en de Kaderrichtlijn Maritieme Strategie bevatten doelen en brongerichte maatregelen
om de uitvoering van opruimacties te monitoren. Circa 55% van de lekkage in de oceanen ‘lekt’ uit vijf landen in Zuidoost Azië. Er wordt actief onderzocht hoe
Nederlandse kennis en expertise kan bijdragen aan het stoppen van deze kunststoflekkage op internationaal niveau. Export van kunststofmateriaal naar landen
buiten de EU wordt gemonitord en verboden in het geval dit tot lekkage leidt.
3.	Lock-in: deze transitieagenda omschrijft de maatregelen die de beoogde versnelling in gang zetten en die passen bij de genoemde uitgangspunten. Gezien de
complexiteit van de kunststofketen is er helaas niet één knop waaraan we kunnen draaien. Het is noodzakelijk om de keten met meerdere knoppen tegelijk bij
te sturen, aangezien ieder stap direct effect heeft op elkaar aansluitende schakels in de keten. Er zijn acties voor de korte en lange termijn geformuleerd, die op
elkaar moeten aansluiten en waarbij voorkomen dient te worden dat nieuwe ‘lock-ins’8 worden gecreëerd die nieuwe innovaties in de weg staan.

Bron: ‘Glossary’ The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics (p102), van de Ellen MacArthur Foundation (EMF).
Blokkade voor innovaties, doordat in het verleden fors is geïnvesteerd in andere innovaties die de nieuwe innovaties in de weg staan.
7

8
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4.	Kansenperspectief: de transitieagenda’s voor de verschillende thema’s staan niet op zichzelf. De realisatie van een circulaire economie is een systeemtransitie,
waarbij opereren binnen de systeemgrenzen van deze planeet centraal staat. Tegelijkertijd is het niet mogelijk deze transitie succesvol te realiseren als niet ook
sociale systeemgrenzen worden gerespecteerd. De kansen die het bewerkstellingen van een circulaire economie biedt, liggen niet alleen op het gebied van het
creëren van werkgelegenheid. Door op basis van een wenkend perspectief te werken, werken we aan het realiseren van een toekomstbestendige economie en
maatschappij in Nederland, versterken we onze positie als kennisland en leveren we tegelijkertijd een bijdrage aan het realiseren van een mooiere en betere
wereld voor iedereen.
5.	Werelddoelen: de VN werelddoelen - de Sustainable Development Goals (SDG’s) - zijn wereldwijd vastgesteld en bieden hiervoor een raamwerk en
handelingsperspectief. Door in partnerschap bij te dragen aan de transitie naar de circulaire economie, kan Nederland bijdragen aan diverse werelddoelen. Een
integrale, holistische aanpak is hierbij onontbeerlijk: oplossingen mogen geen nieuwe, onvoorziene ecologische en maatschappelijke problemen veroorzaken.
De Europese Commissie heeft klimaatdoelstellingen voor 2030 geformuleerd. Om de klimaatdoelen te halen is een wereldwijde inspanning van alle landen
nodig. Ook Nederland wil de uitstoot van CO2 nog verder beperken. Iedere sector moet daaraan bijdragen. Met de voorgestelde ontwikkelrichtingen en daarbij
behorende acties kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de Nederlandse klimaatopgave.
FOCUS EN AANPAK
De markt van kunststof en rubber is omvangrijk en kent een diversiteit aan toepassingen en materialen met een grote verscheidenheid aan materiaaleigenschappen.
Daarnaast is sprake van verschillende deelmarkten die elk beschikken over hun eigen herkomstbronnen, sorteer- en recyclingtechnieken en afzetkanalen. Deze
markten hanteren verschillende logistieke systemen en financiële regelingen. Ook de rol tussen overheid en het afvalverwerkend bedrijfsleven verschilt.
In Nederland wordt jaarlijks circa 2000 Kton kunststoffen op de markt gebracht. Kunststoffen worden in Europa toegepast als verpakking (40%), als bouwmateriaal
(20%), in de automotive (9%), de elektrotechnische industrie (6%) en overige toepassingen (25%).

Bron: Plastics Europe

Om de opgave in deze transitieagenda hanteerbaar te maken, is gekozen voor de toepassingen en sectoren waar de impact het grootste kan zijn. Het betreft vooralsnog
de vier toepassingen die de grootste omvang hebben op de Europese markt, namelijk kunststofverpakkingen, bouw, automotive en consumentenelektronica.
Dit komt ook terug in de acties en interventies.

Dit is exclusief de productie en toepassing van rubber. Jaarlijks wordt 160 Kton rubber op de markt gebracht (50/50% natuurlijk/synthetisch) en toegepast in autobanden
(70-80%), de bouw (15%) en in de elektrotechnische industrie (5-15%).

9
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Bron: PlasticsEurope 2017.

VAN ONTWIKKELRICHTING NAAR ACTIES EN INTERVENTIES
Deze agenda fungeert als een reisgids voor de kunststoftransitie naar de circulaire economie. De eerdergenoemde vier ontwikkelrichtingen zijn opgesteld op basis van
de uitdagingen die voortkomen uit de complexiteit van de markt. Met deze transitieagenda wordt voortgebouwd op de inzichten en resultaten van eerdere initiatieven,
samenwerkingsverbanden en andere plannen. Om tot een versnelling te komen, zijn de ontwikkelrichtingen uitgewerkt in een aantal thema’s (operationele doelen),
die vervolgens zijn opgedeeld in activiteiten. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) wordt vanuit de toezichts- en handhavingsrol bij de opstart,
uitwerking en uitvoering van de acties betrokken. Elke actie is zoveel mogelijk geconcretiseerd. Partijen die willen bijdragen bij de uitwerking van de acties kunnen
altijd aansluiten. In de actie- en interventieagenda wordt een aantal keer de relatie met de andere transitieagenda’s besproken, dit kan nog worden verbreed.
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ONTWIKKELRICHTING 1:
PREVENTIE. MEER MET MINDER, VOORKOMEN VAN LEKKAGE
Het gebruik van kunststof groeit. En dat komt niet alleen door toepassingen die een hoge maatschappelijke toegevoegde waarde hebben.
Door de negatieve effecten van overmatige productie en consumptie, lekkages en het effect hiervan op ons milieu en onze grondstoffen,
is het noodzakelijk preventiemaatregelen te nemen.
Deze eerste ontwikkelrichting is gericht op het efficiënter gebruik van en onnodig weglekken van kunststoffen in de productie en consumptiefase10. In deze
ontwikkelrichting zijn hiervoor zijn zes hefbomen gedefinieerd:
1. Van product naar dienst
2. Van lineair naar circulair ontwerp
3. Van economische naar gebruikswaarde
4. Van eenmalig naar meermalig
5. Van schadelijke naar natuurlijke additieven
6. Van lange naar korte ketens
Voor deze onderdelen worden de sectoren van de verpakkende industrie, de bouw, de automotive en de consumentenelektronica uitgedaagd en door partners van
het Grondstoffenakkoord terzijde gestaan om sectorplannen te presenteren. Hierin komen deze thema’s aan de orde en worden doelstellingen geformuleerd voor
specifieke product-markcombinaties.
1. VAN PRODUCT NAAR DIENST
Minder en efficiënter produceren kan door anders naar producten te kijken. Het gebruik van nieuwe businessmodellen en het opnieuw kijken naar producten én
processen kunnen daarbij helpen. Als een producent zijn product als dienst in de markt zet, krijgt hij veel meer feedback over de kwaliteit en het gebruik van het
product. De ontwikkeling van ‘product naar dienst’, zoals bijvoorbeeld leaseconstructies, kan daarom een belangrijke rol krijgen om tot zuiniger en (her)gebruik van
grondstoffen te komen. Tegelijkertijd neemt de prestatie van het in lease uitgebrachte product toe en sluit het beter aan bij de behoeften van de klant. Tussen 20182022 werken bedrijven samen met andere maatschappelijke stakeholders aan concrete projecten rond geschikte product-marktcombinaties binnen de sectoren
verpakkingen, bouw, automotive en consumentenelektronica.
Daarbij is het ook van belang om afspraken tussen partijen in de keten te maken over wat er na gebruik met een product gebeurt. Vervolgens kunnen deze concrete
initiatieven en trajecten worden opgeschaald binnen de EU, en internationaal geagendeerd als ‘best practice’. Deze actie hangt nauw samen met, en versterkt de
hierna volgende acties met betrekking tot de op te stellen sectorplannen. Het is interessant om meer big data te analyseren om zo inzicht te krijgen waar en waarom
we welke grondstoffen gebruiken voor welke toepassing. Dit kan ons de komende jaren ook helpen om bij te sturen in de implementatie van de strategie.

10

Verschillende acties in de volgende ontwikkelrichtingen (2, 3 en 4) dragen ook bij aan het voorkomen van lekkage, bijv. EPR op zwerfvuil en de internationale acties.
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Uitwerking kan plaatsvinden via regionale hotspots, in samenspraak met de Topsector HTSM (TKI Smart Industries). Voor een brede aanpak van ‘product naar dienst
‘verwijzen wij naar de desbetreffende passages in de Transitieagenda Consumptiegoederen.
1

Beoogd resultaat

Inventarisatie van kansrijke opties van producten naar diensten, incl. bijbehorende implementatiestrategie

Actiehouders

Bedrijfsleven/sectoren, Rijksoverheid

Benodigd budget

€ 50.000 per jaar. Cofinanciering door bedrijven.

Tijdspad

2018-2022

2. VAN LINEAIR NAAR CIRCULAIR ONTWERP
Het anders nadenken over en ontwerpen van op de markt te brengen kunststofproducten kan bijdragen aan het maximaliseren van de gebruikswaarde, het verlengen
van de levensduur en het vergemakkelijken van reparatie, demontage of recycling. Het voorkomt bijvoorbeeld dat consumenten hun kunststofproducten alleen
moeten vervangen omdat een (klein) onderdeel kapot is. Maar het ondervangt ook dat recyclers niet in staat zijn om de materialen uit het product te recyclen door
verlijming of coating. In 2030 zou als gevolg van onderstaande maatregelen alleen nog producten op de markt worden gebracht die circulair zijn ontworpen.
SECTORPLANNEN
Omdat producten zo divers zijn, is een ‘one size fits all’ aanpak niet wenselijk. Het voorstel is dat de sectoren verpakkingen, bouw, automotive en consumentenelektronica
zelf eigen ambitieuze plannen voor de komende jaren opstellen. Daarbij worden zij uitgedaagd om concrete ambities te formuleren voor hun kunststofproducten. Zij
maken met andere stakeholders afspraken over het implementeren van ‘circulair ontwerpen’ als uitgangspunt bij de productontwikkeling. In het sectorplan komen
doelstellingen, aanpak, tijdpad en essentiële eisen terug.
2

Beoogd resultaat

Opmaken van vier sectorplannen, incl. uitvoerings- en monitoringsplan

Actiehouders

Sectoren, bedrijven, VNO-NCW, Rijksoverheid (incl. ILT)

Benodigd budget

€ 250.000 (eenmalig).

Tijdspad

2018/2019

CIRCO-TRACKS
Het circulair ontwerpprogramma CIRCO, met de zogenaamde CIRCO-tracks, is een middel om marktpartijen te helpen bij het circulair ontwerpen en anders te kijken
naar de product-marktcombinaties. De komende jaren wordt dit programma versterkt en ook internationaal opgeschaald. CIRCO heeft een faciliterende functie, die
vergelijkbaar is met de Meerjarenaanpak Energie-efficiency (MJA). In de periode 2018-2022 worden jaarlijks vijf tot tien CIRCO-tracks gefinancierd, maar alleen als
de desbetreffende bedrijven co financieren, garanderen dat de bevindingen worden doorgevoerd in de organisatie, en dat de opgedane kennis en ervaring breed
worden gedeeld.
Het is de bedoeling dat minimaal de helft van CIRCO-tracks een internationaal karakter krijgt om zo mondiaal op te schalen. Deze methodiek maakt ook onderdeel uit
van te sluiten internationale convenanten, zoals bijv. de beoogde resultaten met een Internationale Green Deal met Indonesië11.

Onderdeel van de Memorandum of Understanding over Waste Management en de Circulaire Economie tussen de Nederlandse Staatssecretaris van Milieu,
Sharon Dijksma en de Indonesische Minister van Milieu en Bosbouw, Siti Nurbaya, dd. 23 november 2016.

11
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Beoogd resultaat
Actiehouders

2018

Ketenpartijen (circa 200) hanteren circulair ontwerpen i.c.m. een ander businessmodel
Rijksoverheid, Unilever, Philips, branches van merkeigenaren, en via CIRCO (Reversed concept TU Delft, Partners for Innovation)

Benodigd budget

€ 200.000 per jaar. Cofinanciering door deelnemende bedrijven

Tijdspad

2018-2022

ONDERWIJSPROGRAMMA’S CIRCULAIR ONTWERPEN
Begin bij de oorsprong. Productontwikkelaars moeten eerst leren hoe ze producten circulair ontwerpen. Daarom is het noodzakelijk dat mbo’s, hbo’s en universiteiten
circulair ontwerpen direct opnemen in hun curriculum voor toekomstige ontwerpers. Naast de TU Delft, dat al een opleidingstraject op het gebied van Circulair
Ontwerpen heeft, ontwikkelt het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV) momenteel een wetenschappelijk onderwijsprogramma voor het circulair ontwerpen
van verpakkingen. In het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van het KIDV wordt fundamenteel onderzoek uitgevoerd door bedrijven. Deze programmalijn
kan worden uitgebreid, conform de opgedane ervaringen met CIRCO en de al bestaande ‘Guidelines Design with Recycled Plastics’12 en de recyclability-website
van het KIDV13. Het Platform Onderzoek & Onderwijs RKI neemt de coördinatie van het onderzoeksprogramma van verpakkingen voor haar rekening en zorgt voor
de uitrol richting de onderzoeks- en onderwijsprogramma’s van mbo’s, hbo’s en universiteiten. Inmiddels hebben veel onderzoeksinstellingen al lopend onderzoek
gemeld en voorstellen ingediend voor projecten. Bijv. het Centre for Sustainability (CfS) kan deze programma’s koppelen aan de directe praktijk, zoals bijvoorbeeld
experimenteren in ‘Hotspots’ (fieldlabs, experimenteerruimte, living labs, innovation hubs etc.). CIRCO heeft nu nog een projectmatig karakter. Dat kan worden
omgezet naar een meer structurele vorm, gericht op kennisdeling en cross-sectorale ketensamenwerking.
4

Beoogd resultaat

Realisatie van een ontwikkelingsrichtlijn voor circulair ontwerpen (driejarig programma)

Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

NRK, CfS, KIDV, CIRCO, Rijksoverheid (inclusief ministerie OCW)
€ 500.000
2019

3. VAN ECONOMISCHE WAARDE NAAR GEBRUIKSWAARDE
Bij de traditionele beoordeling van producten, wordt voor het vaststellen van de waarde gekeken naar vier fasen: productie, gebruik, inzameling en herverwerking.
De toegevoegde waarde van het product in de gebruiksfase is echter alleen intuïtief bekend. Daarom is het belangrijk een methode te ontwikkelen die helpt om deze
gebruikswaarde te bepalen, zonder dat dit afbreuk doet aan de ambities van een klimaat neutrale en circulaire economie. Deze methode voorkomt het onnodig op
de markt brengen van kunststof producten en kan helpen bij een rationele keuzebepaling van het materiaal dat kan worden toegepast. Er kan worden onderzocht
of het mogelijk is de kosten (in euro’s) te berekenen voor het geval het product niet zou bestaan of met ander materiaal zou moeten worden gemaakt. Er zijn
verschillende mogelijkheden om de verduurzaming van kunststoftoepassingen te beargumenteren. De feitelijke duurzaamste oplossing kan je alleen bepalen door
met een onafhankelijke LCA de opties met elkaar te vergelijken. Duurzaamheidsclaims moeten in de toekomst altijd wetenschappelijk worden onderbouwd. De
gebruikswaarde toont de baten van het product. Deze worden vervolgens afgezet tegen de ecologische voetafdruk. Kennis van de gebruikswaarde is voor ondernemers
een extra factor in de businesscase. De kennis van de gebruikswaarde wordt daarna ook ingezet in de ontwikkelingslijn circulair ontwerpen en andere programma’s
op gebied van circulair ontwerpen.

Bron: http://www.partnersforinnovation.com/media/Guidelines-designing-with-recycled-plastics.pdf
Bron: https://recyclability.kidv.nl/
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Beoogd resultaat

2018

(reken)methode die bijdraagt aan het bepalen van de gebruikswaarde

Actiehouders

NRK, branches, TNO, Rijksoverheid (ministerie EZK)

Benodigd budget

€ 460.000 (eenmalig)

Tijdspad

2018/2019

4. VAN EENMALIG NAAR MEERMALIG
Er worden nog steeds veel producten op de markt gebracht, die slechts eenmalig worden gebruikt. Daarbij wordt vaak niet bij alternatieven stilgestaan die wel
meermalig te gebruiken zijn. Het verdient aanbeveling om in 2018 een inventarisatie uit te voeren naar producten die nu nog slechts een eenmalig gebruik kennen en
een grote milieu-impact hebben. Een aanpassing van het systeem en het ontwerp maakt straks het meermalig gebruik van deze producten mogelijk. Een voorbeeld
hiervan: bloemenveilingen die kijken naar de mogelijkheid om eenmalig toegepaste sierteelt trays te vervangen door meermalig te gebruiken trays. In 2019 worden de
mogelijkheden voor systeemaanpassing tot meermalig gebruik (internationaal) opgeschaald. Dat is ook het moment om te beoordelen of voor bepaalde toepassingen
marktprikkels of andere stimulansen nodig zijn, om het eenmalig gebruik van dergelijke producten tot een minimum te beperken. ‘Van eenmalig naar meermalig’
is niet in alle gevallen mogelijk of verstandig. Het is altijd noodzakelijk om de milieukosten van het product of de verpakking in perspectief te plaatsen met de
gebruikswaarde en andere belangrijke eigenschappen, zoals bijvoorbeeld het voorkomen van voedselverspilling, de voedselveiligheid en volksgezondheid. In de
uitwerking van deze actie wordt een link gemaakt met de mogelijkheden van de deeleconomie, die aan dit soort product-dienstcombinaties raakt. De deeleconomie
wordt nader belicht in de Transitieagenda Consumptiegoederen.
6

Beoogd resultaat

Overzicht geschikte producten om te transformeren van eenmalig naar meermalig.

Actiehouders

Ministerie IenW, bedrijfsleven, bloemenveilingen

Benodigd budget

€ 50.000 (eenmalig)

Tijdspad

2018/2019

5. VAN SCHADELIJKE NAAR NATUURLIJKE ADDITIEVEN
A. MICROPLASTICS DOOR BEWUSTE TOEVOEGING
Producenten voegen vanwege de functionele eigenschappen soms microplastics toe aan hun producten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij cosmetica (scrubs) en in
schurende reinigingsmiddelen. Na gebruik van het product kunnen zuiveringsinstallaties de microplastics uiteindelijk moeilijk uit het water filteren. Fabrikanten
kiezen bewust voor microplastics, er zijn echter natuurlijke alternatieven op de markt die minder risico geven op aantasting van ecosystemen (zoals silicium).
De Europese Commissie en sommige lidstaten pleiten ervoor om microplastics in cosmetica uit te faseren. Wij zijn hier voorstander van en zullen dit vanuit Nederland
ondersteunen.
7

Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

22

Aansluiting op pleidooi van Europese Commissie om microplastics in Cosmetica uit te faseren (een verbod)
Ministerie IenW
2018-2019

KUNSTSTOFFEN

Foto credit
Bron:
Rijksbreed Circulaire Economie beeldbank
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B. MICROPLASTICS DOOR SLIJTAGE
Microplastics ontstaat echter ook door slijtage van kunststofproducten. Denk bijvoorbeeld aan autobanden op de weg of het wassen van kleding. De aanbeveling is
om voor deze producten in te zetten op innovaties die slijtage tegengaan, in eerste instantie voor autobanden, wasmachines kleding en verven en lakken. Het voorstel
is om samen met sectoren automotive (banden), chemie (verven en lakken) en kleding en textiel een (onderzoeks)programma te ontwikkelen, als eerste begin in het
kader van (uitgebreide) producentenverantwoordelijkheid14.
8

Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

Innovaties voor het tegengaan van slijtage van de belangrijkste microplastics producerende kunststofproducten.
NVR, VACO, VNCI, Kleding & Textielbranche, Ministerie IenW, RIVM
€ 60.000 (eenmalig)
2018/2019

C. ADDITIEVEN
Producenten voegen additieven toe aan kunststoffen ter verbetering van de kwaliteit, veiligheid en/of het gebruiksgemak. Sommige additieven zijn aangemerkt als
‘zeer zorgwekkende stoffen’(ZZS), zoals broomhoudende brandvertragers. Als deze producten in de afvalstromen terecht komen moet worden beoordeeld in hoeverre
recycling en hergebruik vanuit milieu oogpunt verantwoord is. Zorgvuldige recycling, met toepassing van het recyclaat in een afgebakend aantal productgroepen waarin
het risico van blootstelling van mens en milieu aan ZZS verwaarloosbaar is, is mogelijk qua milieu voetafdruk een betere oplossing dan storten of verbranden. Een
helder afwegingskader is gewenst, zodat voor productontwikkelaars èn recyclers altijd duidelijk is hoe om te gaan met welke additieven in kunststoffen. Nederland
moet zich binnen Europa inzetten om een evenwichtig afwegingskader tot stand te brengen, waardoor kunststofrecycling mogelijk blijft. Tegelijkertijd is het nodig te
investeren in onderzoek naar alternatieve natuurlijke materialen als vervanger van bestaande additieven met zeer zorgwekkende stoffen.
9

Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

Afwegingskader hoe om te gaan met ZZS
Ministerie IenW, RIVM, NRK, PlasticsEurope, Natuur en Milieu
€ 100.000 (eenmalig)
2018-2020

D. NATUURLIJKE ALTERNATIEVEN
BIOMIMICRY
Hoewel er op de natuur gebaseerde alternatieven beschikbaar zijn, worden deze alternatieven nog weinig in de kunststofmarkt toegepast. Deze alternatieven zijn
echter van groot belang om schadelijke additieven en pigmenten te vervangen. Vanaf 2018 moet extra aandacht komen voor het versterken van de ontwikkeling
van dergelijke op natuur gebaseerde alternatieven. Leren van de natuur, de basisgedachte achter de circulaire economie, is hier cruciaal. Het model hiervoor heet
‘Biomimicry’. Het vormt niet alleen een inspiratiebron en richtlijn voor holistische oplossingen, maar kan ook als toetssteen worden toegepast. Zowel op product-, op
proces- als op systeemniveau biedt het leren van de natuur de mogelijkheid om een circulaire economie te realiseren.

Voor de automotive en haar toeleverende industrie (waaronder bandenfabrikanten) bestaat tot nu toe alleen een EPR voor autowrakken, die uitgebreid kan worden voor alle onderdelen, van circulair ontwerp en reparatie
tot afdanking en recycling.

14 
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10 Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

2018

Programma Biomimicry
Interface, NRK, PlasticsEurope, Stichting Biomimicry, Ministerie EZK, IenW
€ 70.000 (eenmalig)
2019/2020

RUBBER UIT PAARDENBLOEMEN
Rubber kan ook gewonnen worden uit paardenbloemen. Al enkele jaren doen TU Enschede, WUR en enkele bedrijven onderzoek naar de inzetbaarheid hiervan.
Het is een belangrijke ontwikkeling die rubber meer biobased maakt en de afhankelijkheid van natuurlijke rubberplantages vermindert. Paardenbloemen vormen een
interessante optie voor wisselverbouwing van gewassen in de landbouw. Daarvoor dient samenwerking tot stand gebracht te worden tussen industrie en agrarische
sector.
11 Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

Nieuwe hernieuwbare grondstof voor rubber
NRK, TU Twente, WUR, Ministerie LNV
€ 50.000 (eenmalig)
2018/2019

6. VAN LANGE NAAR KORTE KETEN
Ketenverkorting is een andere manier om de productie van kunststofproducten efficiënter en effectiever te maken. Door meer te werken volgens het principe ‘vraag
op maat’ kunnen producenten de keten verkorten, het logistieke proces vereenvoudigen en dus kosten besparen. Kansrijk zijn de mogelijkheden van ‘3D-printing’, ‘just
in time management’ met minder of geen voorraden en het gebruik van andere digitaliseringsmethoden, zoals bijvoorbeeld blockchain.
Stabiliteit van productieketens is tot nu toe veelal afhankelijk geweest van tussenvoorraden. Nieuwe internettechnologie en decentrale productie maakt dat die
voorraadvorming, en dus verspilde grondstoffen en een substantiële kostenpost voor bedrijven, niet meer nodig hoeft te zijn.
In de periode 2018-2022 worden de huidige ‘hot spots’, waarin nu al wordt geëxperimenteerd en geïnvesteerd, versterkt vanuit het perspectief dat ketenverkorting
in 2030 heel normaal is. De versterking van de ‘hot spots’ vindt plaats in samenwerking met bedrijven, regionale- en lokale overheden en overige partners die
hernieuwbare kunststofmaterialen leveren. De ‘smart industry’ wordt uitgedaagd om via ketenverkorting tot nieuwe toepassingen te komen. De innovaties en
oplossingen worden in ‘hot spots’ ondersteund in de verbinding met regionale kennisinstituten en met een actief lange termijn innovatiebeleid voor het MKB.
Financiers worden uitgenodigd om deze partijen verder te ondersteunen vanuit het perspectief dat lange termijn beleggingen gaan renderen. Recycling kan hiermee
herkenbaarder worden gemaakt op stads- of regioniveau. Door inzichtelijk te maken welke producten er gemaakt kunnen worden van afval uit de lokale milieustraat,
grofvuil en de verpakkingenzak groeit de betrokkenheid van bedrijven en consumenten. Hierop kunnen lokale producenten inspelen door het maken van producten
van lokale grondstoffen. Vooral grotere gemeenten kunnen hier vanuit vergunningen en aanbestedingen een snelle start maken. Dit wordt verder uitgewerkt in
ontwikkelrichting 2, waar circulair inkopen is benoemd. Deze nieuwe concepten moeten verder worden onderzocht en kunnen input leveren voor de eerder genoemde
sectorplannen. Uitwerking wordt opgepakt in samenspraak met de transitieagenda Maakindustrie en de TKI Smart Industries.
12 Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

25

Ketenverkorting opgenomen de sectorplannen en is een onderdeel van diverse hotspots
Ministerie EZK, RVO.nl, HUBS en LABS, CfS, PSP Zwolle, Kennis- en innovatieagenda Transitieagenda’s
€ 50.000 (eenmalig). Cofinanciering bedrijfsleven
2018-2022
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ONTWIKKELRICHTING 2: MEER VRAAG EN AANBOD VAN
HERNIEUWBARE KUNSTSTOFFEN
Deze ontwikkelrichting bevat maatregelen om de vraag naar en toepassing van hernieuwbare kunststoffen op te schalen. Deze recyclede en
hernieuwbare kunststoffen kunnen de traditionele primaire, fossiele kunststoffen gaan vervangen. Om de marktvraag naar hernieuwbare
kunststoffen te laten groeien, moeten de toepassende bedrijven en andere opdrachtgevers meer verantwoordelijkheid nemen. Het Rijk kan
daarbij zo nodig faciliteren met overheidsmaatregelen. Parallel hieraan is het van belang dat het aanbod van hernieuwbare kunststoffen
meegroeit met de vraag.

Bron: NRK.

A. MEER VRAAG
Om minder CO2 uit te stoten en meer kunststoffen in de kringloop te houden, is het nodig dat de vraag vanuit de toepassende industrie naar gerecyclede en
hernieuwbare kunststoffen gaat toenemen. Om dit realiseren is de onderlinge samenhang van vier hefbomen cruciaal belang:
1. Prijs
2. Van eigendom naar gebruiksrecht
3. Circulair inkopen
4. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR)
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1. Prijs
De prijs van olie en gas, en dus van de meeste fossiele kunststoffen, is de afgelopen tijd dusdanig laag dat geweest dat de industrie vooralsnog niet kiest voor het
toepassen van gerecyclede of hernieuwbare kunststoffen in hun producten. Om te zorgen dat de vraag naar hernieuwbare kunststoffen toeneemt, is het belangrijk
dat de prijs van het gebruik van fossiele grondstoffen (inclusief de maatschappelijke kosten van de CO2-uitstoot) omhoog gaat. Tegelijkertijd kunnen positieve prikkels
het op de markt brengen van circulair ontworpen producten stimuleren15. Het is de komende jaren van belang om financiële prikkels te vinden en te implementeren
om de marktpenetratie van gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen grootschalig van de grond te krijgen. Uit de recente PBL-studie ‘Fiscale vergroening:
belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval’, komt naar voren dat voor het beprijzen van milieuschade een belasting op de productie
van onder andere kunststoffen effectiever is dan verderop in de keten (consumptie), evenals een goede beprijzing van verbranding en export van kunststofafval.
Uitgangspunt is dat er reden tot belasten is, als er sprake is van negatieve maatschappelijke effecten die niet in de prijs van het product worden verdisconteerd.
Daarnaast voert de SER momenteel een verkenning uit naar financiële en fiscale prikkels om de circulaire economie te versterken. Specifiek voor de kunststof sector
wordt bovenstaande verder onderzocht. Zo mogelijk wordt een ex ante evaluatie van onderstaande beprijzingen uitgevoerd, waarin het effect van de heffingen voor
de nationale productie wordt meegenomen, inclusief de bijbehorende milieuschade (weglek naar het buitenland) en het uitgangspunt van een gelijk speelveld.
Accijns op minerale oliën (en aardgas)
Een inputbelasting op minerale oliën en aardgas bij non-energetisch gebruik, de zogenaamde feedstockheffing, maakt de productie van fossiele plastics duurder
ten opzichte van gerecyclede en hernieuwbare plastics. Het hierboven genoemde PBL-rapport (tabel 4.6) geeft op dit punt aan dat het meer milieuschade dan CO2
betreft en dat de potentiële milieuschade (deels) niet optreedt bij fabricage maar pas in de afvalfase. Hier treedt milieuschade dus ‘downstream’ in de keten op,
maar hij is er wel.
Belasten energiegebruik
Indien hergebruik en recycling van materialen minder energie kost dan nieuw geproduceerde (virgin) kunststoffen, zal een hogere energiebelasting (voor
grootverbruikers) het eerste goedkoper maken ten opzicht van het laatste. Het hangt van de plaats van de primaire productie en recycling af of dit betekent dat er
netto minder CO2-uitstoot op Nederlands grondgebied.
13 Beoogd resultaat

Onderzoek naar invoeren of versterken van financiële en/of fiscale prikkels die gericht zijn op minder energieverbruik en die de vraag in
Nederland naar hernieuwbare grondstoffen stimuleren

Actiehouders

Ministerie van IenW, EZK en Financiën

Benodigd budget

€ 80.000 (eenmalig)

Tijdspad

2018-2020

2. Van eigendom naar gebruiksrecht
Op het moment dat de prijs van kunststoffen door overheidsingrijpen of marktontwikkelingen structureel lijkt te gaan stijgen, is het interessant om ook nieuwe
systemen in de economie te introduceren. Ervan uitgaande dat de prijs van ‘eerste generatie’ kunststoffen inderdaad gaat oplopen, kan het voor beleggers
interessant zijn om ‘long te gaan in kunststoffen’, zoals bijvoorbeeld ook bij termijnmarkten. Zij investeren in het verkrijgen van eigendom van kunststofmaterialen.
Deze komen vervolgens op de markt als een ‘gebruiksrecht’ voor een periode van een x-aantal jaar. De prijs van het gebruiksrecht kan gedifferentieerd worden
en bijvoorbeeld lager uitvallen als de toepassende industrie door aantrekkelijke proposities structureel zuiniger omgaat met deze kunststoffen. De keuze voor
bijvoorbeeld circulair design of een kostenefficiënt retour- en verwerkingssysteem levert zowel beleggers als de industrie een economisch voordeel op.
De looptijd van het gebruiksrecht is afhankelijk van de normale (economische) levensduur van het productenportfolio.

Doorrekening van de interventies op de kunststofverpakkingsketen uit het kunststofketenproject, werkpakket financieel-economisch model, KIDV 2017
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De kosten voor het verkrijgen van het gebruiksrecht bestaat uit twee componenten. Allereerst de ‘carrying cost’ van kunststof, voor een periode van X-jaar.
Daarnaast de noodzakelijke kosten om kunststof weer gebruiksklaar te krijgen voor een volgende cyclus. Producenten hebben direct invloed op de reductie van het
tweede component door contractuele afspraken te maken met gebruikers en producten te ontwerpen die eenvoudiger te hergebruiken zijn. Daarbij kan blockchain
mogelijk faciliteren om grip te houden op de materialen. Resultaat is een potentiële kostenbesparing van tientallen procenten op grondstof voor nieuwe producten.
Daarnaast ontstaat er een economisch interessante markt voor de bestaande afvalstroom van (geschikte) kunststoffen, omdat het mogelijk is er rechtstreeks in te
beleggen.
De bancaire sector kan als initiator een belangrijke rol spelen om deze nieuwe vorm van omgaan met materialen te organiseren en te faciliteren. Zij kunnen
optreden als verbindende partij tussen bedrijven en institutionele beleggers en mogelijk ook fungeren als liquiditeitsverschaffer. De implementatie van dit idee
is complex en vergt een lange adem. Dit kan nader verkend worden, om vervolgens relevante partijen te stimuleren één of meer pilots op te zetten. Bij succes
kan opschaling plaatsvinden tot een volwaardig systeem waarin grote institutionele beleggers gaan investeren. Enkele eerste stappen zijn inmiddels gezet. In de
Metropoolregio Amsterdam is een pilot Excess Materials Exchange van start gegaan, waar een begin wordt gemaakt met het verwaarden van reststromen.
14 Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

Verkenning (2018-2019) en indien positief dan een pilot (2022) en opschalen (2025)
3 grootbanken, PGGM, verzekeraars, Ministeries EZK en FIN
€ 60.000 (eenmalig)
2018/2019

3. Circulair inkopen
Het is een taak van overheid en bedrijfsleven om producten en diensten meer maatschappelijk verantwoord in te inkopen. Het bewust kiezen voor duurzaam en
circulair versterkt de vraag naar gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen. Dit gaat echter niet vanzelf. Circulair Inkopen maakt al onderdeel uit van de Rijksbrede
aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Bij maatschappelijk verantwoord inkopen is een aantal aspecten belangrijk16. Bij dit manifest zijn ruim honderd
overheden betrokken, die hierbij een voorbeeldfunctie vervullen. Toch verdient circulair inkopen nog meer aandacht:
ECO-labels en Green Deal Groencertificaten
Allereerst het stimuleren van het gebruik van gerecyclede en hernieuwbare content in ECO-labels en certificaten. Binnenkort wordt inkopen op basis van hernieuwbare
materialen voorgeschreven in ECO-label(s). Daarnaast wordt gerecycled content opgenomen in de huidige Green Deal Groencertificaten, waar op dit moment
alleen nog biobased content gestimuleerd wordt. In beide gevallen is het nuttig onderbouwde duurzaamheidsclaims toe te voegen. In ECO-labels en de Green Deal
Groencertificaten is het interessant om een stimuleringsmaatregel op te nemen omtrent ‘gunningspunten’ voor circulariteit, zodat bedrijven zo hoog mogelijk gaan
scoren.
15 Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

16

Meer inkopen van gerecyclede en hernieuwbare content
Rijksoverheid, RVO, NRK, VNCI, PlasticsEurope
2018

Zie plan van Aanpak 2015-2020 en Manifest MVI 2016 t/m 2020.
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Green Deal circulair inkopen
Organisaties kunnen aansluiten bij de Green Deal circulair inkopen II, die innovaties rond het gebruik van hernieuwbare kunststoffen stimuleert en inkooppilots
opschaalt. In deze Green Deal trekken producenten samen op met publieke en private inkooporganisaties om op te schalen. Er is hier een groot inkooppotentieel
beschikbaar gezien de aansluiting van Gemeenten en (lagere) overheden. Er worden kansrijke hefboomprojecten opgestart om zowel de directe inkoop van
hernieuwbare kunststoffen door producenten, als de indirecte inkoop door gebruikers te stimuleren. Bedrijven kunnen zich door circulariteit of materiaalgebruik
onderscheiden in de markt. Opdrachtgevers kunnen circulariteit zwaarder laten meewegen in hun gunningscriteria en ook kwaliteitsaspecten laten meewegen
in de beoordeling van inschrijvingen. De aanbestedingswet biedt diverse instrumenten om marktpartijen uit te dagen de grenzen op te zoeken en te innoveren.
Het Rijk gaat concreet aan de slag om twee kunststofgerichte inkooppilots voor de sector bouw (kunststof hergebruik in de GWW-sector) en in meubilair en/of
verpakkingen op te schalen.
16 Beoogd resultaat
Actiehouders

Opschalen inkooppilots
Rijksoverheid, MVO Nederland, NEVI, PIANOO, decentrale overheden, Gemeenten.

Benodigd budget
Tijdspad

2018-2020

Circulair Inkopen binnen de EU
Door circulair inkopen plaatsen Nederlandse bedrijven de toepassingen van recyclede en hernieuwbare kunststoffen ook op de Europese en internationale agenda.
Voor behoud van een gelijk speelveld is het noodzakelijk dat heel Europa aan de slag gaat met circulair inkopen. De komende jaren blijft het Rijk in de EU het belang
van ‘Green Public Procurement’ (GPP) promoten. Daarnaast geven overheden het voorbeeld door op Europees niveau gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen
op te nemen in publieke aanbestedingen. Via grote steden kan GPP nationaal aangekaart worden. Ook is het nuttig om voort te bouwen op lopende initiatieven
voor kennisdeling op Europees niveau, bijvoorbeeld SPP Next: een koplopersgroep van uitvoerders uit een aantal Europese lidstaten. Tevens is het belangrijk de
discussie op beleidsniveau voort te zetten tussen departementen van ‘gelijkgezinde lidstaten’ ten behoeve van uniforme criteria voor circulair inkopen. Vervolgens
kan samen worden opgetrokken richting de Europese Commissie om zo op Europees niveau via EU, Green Public Procurement verder te standaardiseren. De actie
wordt verder geconcretiseerd in de internationale agenda onder ontwikkelrichting 4.
4. Producentenverantwoordelijkheid (EPR)
Op het moment dat de toepassende industrie en importeurs meer verantwoordelijkheid nemen voor hun producten, kan de vraag naar gerecyclede en
hernieuwbare kunststoffen toenemen. Gezien de noodzakelijke transitie naar een circulaire kunststofeconomie zou dit verder moeten gaan dan alleen de
verantwoordelijkheid voor de (kosten van) recycling van kunststofmaterialen. EPR kan mogelijk nog meer sturen op kwaliteit en waarde in de keten. Het doel is
immers om kunststofproducten zo hoog mogelijk op de Ladder van Circulariteit in de kringloop terug te brengen via hergebruik, reparatie en demontage.
Meer sturen op kwaliteit
Kunststofproducenten en importeurs kunnen door meer aan de voorkant van het productieproces te sturen op circulair ontwerpen, het toepassen van gerecyclede
en hernieuwbare kunststoffen bevorderen en maatschappelijke kosten in de keten minimaliseren. Een ander ontwerp, het gebruik van alternatieven, nieuwe
manieren om restmaterialen of hernieuwbaar materiaal op een hoogwaardige manier toe te passen kan bijdragen om een toegevoegde waarde te bieden voor
producenten en consumenten. Dit betekent dat de ontwerper een rol gaat spelen in de technische ontwikkeling, bij het creëren van acceptatie door gebruikers en
bij het mede ontwikkelen van systemen die materiaalkringlopen sluitend maken. Zo kunnen producenten en partners in de productketen een manier vinden om
gerecyclede en hernieuwbare producten en materialen op een hoogwaardige manier in te zetten en toe te passen.
Onderzoek naar verdieping van bestaande EPR.
Evaluatie van de huidige EPR systemen en analyse van de tekortkomingen én de mogelijkheden om te verdiepen in de vier prioritaire sectoren moet is noodzakelijk,
zodat de zogenaamde ‘witte vlekken’ in kaart kunnen worden gebracht. Gevolgd door mogelijkheden hoe deze witte vlekken aan te pakken (verdieping) en welke
winst er zowel qua grondstoffen als financieel te behalen valt bij verdere ketensluiting. De eerder genoemde sectorplannen kunnen hier als input dienen, alsmede
de mogelijkheden die vanuit ontwikkelrichting 1 worden onderzocht en uitgewerkt. Dan kan duidelijk worden welke winst er op termijn te boeken is. Voor de bouw
is het belangrijk om eerst te kijken naar de synergie met de voorstellen die voortkomen uit de Transitieagenda Bouw. Denk bijvoorbeeld aan een EPR Gevelbouw,
waarin ook aandacht is voor de retourlogistiek en recycling van kunststofkozijnen en isolatiemateriaal. De producentenverantwoordelijkheid met betrekking tot
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de automotive zou kunnen worden uitgebreid met het bevorderen van circulair ontwerp. Ook kan de automotive vanuit deze producentenverantwoordelijkheid
onderzoek en maatregelen initiëren om te komen tot een reductie van microplastics in het milieu als gevolg van slijtage van autobanden.
In dit onderzoek kan gebruik gemaakt worden van de geleerde lessen uit de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen II (ROV II) en de ervaringen
bij andere EPR-schema’s binnen de EU, zoals EPRO en EXPRA, waar op gebied van producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen kennis beschikbaar is.
Daarbij wordt ook gekeken met welke initiatieven de Europese Commissie komt in het kader van het EU Circulaire Economie Pakket en de ‘Strategy on Plastics’.
Het is daarnaast van belang om te onderzoeken hoe de aangepaste EPR’s in wet- en regelgeving kunnen worden vastgelegd, zowel op nationaal als op Europees
niveau.
17 Beoogd resultaat

Een plan met concrete voorstellen voor verdieping van bestaande EPR schema’s

Actiehouders

Rijksoverheid (incl. ILT) en sectoren/bedrijfsleven en eventueel andere landen.

Benodigd budget
Tijdspad

€ 80.000 (eenmalig)
2018-2020

Verbreding naar nieuwe sectoren
Maatschappelijke lasten als gevolg van zwerfvuil komen voor een deel bij de belastingbetaler terecht of worden niet opgelost. Daarmee is er maar een beperkte
prikkel om te komen tot innovaties en instrumenten die zwerfafval voorkomen, verminderen of opruimen. Het verbreden van EPR naar wegwerpproducten die
kunststof zwerfvuil veroorzaken, versterkt die prikkel juist wel. De meest voorkomende wegwerpproducten die in zwerfvuil worden aangetroffen, zijn naast
verpakkingen vooral sigarettenfilters (peuken), kauwgom en ballonnen.
Voorgesteld wordt om te beginnen met de aanpak van sigarettenpeuken. Er zijn in het verleden pogingen ondernomen om samen met de tabaksindustrie de
zwerfvuil problematiek van sigarettenpeuken aan te spreken17. De vrijwillige bijdrage van een tabaksfabrikant is toen gestrand op de Nederlandse interpretatie
van het internationaal WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Ongeacht dit internationaal verdrag kan het niet zo zijn dat de tabaksproducenten geen
verantwoordelijkheid nemen voor het inzamelen en verwerken van sigarettenpeuken, die voor het overgrote deel bestaan uit kunststoffen en slecht en langzaam
afbreken in het milieu. Daarom is het gewenst om mogelijkheden te onderzoeken om tot een verbreding van de producentenverantwoordelijkheid te komen op het
gebied van kunststof zwerfafval. In navolging van de verkenning rondom sigarettenpeuken, wordt kauwgom opgepakt.
18 Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

Verkenning introductie EPR voor sigarettenpeuken
Ministerie IenW, VWS, bedrijven/sector, Landelijke Aanpak Zwerfvuil
€ 50.000 (eenmalig)
2018/2019

B. Meer aanbod
Op het moment dat alleen de vraag naar hernieuwbare kunststoffen toeneemt, ontstaat schaarste en onzekerheid bij producenten over de leveringszekerheid en
continuïteit van hun grondstoffen. Het aanbod van gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen moet daarom gelijktijdig en evenredig meegroeien met de snelheid van
de vraagontwikkeling. Om dit realiseren, zijn er zijn zes ‘knoppen’ om aan te draaien:
1. Verbranding en export van recyclebare kunststoffen
2. Gerecyclede / hernieuwbare content
3. Mechanische recycling
4. Chemische recycling
5. Biobased plastics
6. Carbon Capture and Utilisation (CCU)
17

Green Deal Schone Stranden
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1. Verbranding en export van recyclebare kunststoffen
Er is weliswaar energie uit verbranding gewonnen, maar hier staat tegenover dat deze manier van verwerken resulteert in een negatief klimaateffect (CO2-uitstoot)en
een extra vraag naarolie voor de nieuwe productie van plastic. Als we versneld willen toewerken naar een circulaire economie, moeten we verbranding van recyclebare
kunststoffen via een verhoging van de afvalstoffenbelasting ontmoedigen op zodanige wijze dat in 2030 recycling de standaard is en verbranding veel duurder is dan
recycling. Verbranding van kunststoffen, die vanuit technisch oogpunt recyclebaar zijn, vindt dan alleen plaats als geen andere optie meer voorhanden is.
Op termijn zijn er voldoende mogelijkheden beschikbaar om kunststoffen te recyclen en om deze materialen zelfs in de meest elementaire vorm terug te brengen in
de kringloop via alternatieve wegen als chemische recycling en CCU (zie hierna). De hoogte van de afvalstoffenheffing moet voldoende prikkel geven voor ontdoeners
van kunststoffen om geen recyclebare kunststoffen meer aan te bieden voor verbranding. Alleen bij hoge uitzondering kunnen deze afvalstoffen nog aangeboden
worden voor verbranding. Het aantonen van niet-recyclebaarheid kan desgewenst worden ondersteund met een certificaat. Bij de mogelijke ontwikkeling hiervan
dient aandacht te worden besteed aan de haalbaarheid en handhaving van zo’n certificaat en beperking van administratieve lasten.
Transformatie AVI’s
Er is al een afvalstoffenbelasting op storten en verbranden. Die wordt in het regeerakkoord verhoogd en verbreed. In het verlengde daarvan is een mogelijke
exportheffing ook geagendeerd om het weglekken van kunststofafval buiten het circuit van inzameling-sortering-hergebruik/recycling te voorkomen. Het PBL
bevestigt de noodzaak van een exportheffing om het weglekken van recyclebare afvalstromen naar het buitenland te voorkomen. Aanbevolen wordt om te laten
onderzoeken hoe hoog de afvalstoffenbelasting moet zijn om verbranding van recyclebare kunststoffen onaantrekkelijk te maken ten opzichte van hergebruik en
recycling. Een verkenning naar het potentieel en hoeveel niet recyclebare kunststoffen er over blijven, dient hierbij dan ook te worden onderzocht. Gedurende het
transitieproces staan verbrandingsinstallaties (AVI’s) alleen open voor die kunststofstromen waar materiaalbehoud geen optie is. Tegelijkertijd is van belang om de
afvalbedrijven en eigenaren van AVI’s tijdig te mee te nemen met de aankomende en volgende beleidsaanscherpingen. Zij hebben dan gelegenheid om hun lange
termijn bedrijfsstrategie hierop aan te passen en de ombouw of afwaardering van hun installatie in gang te zetten. Dit is verder uitgewerkt in de sociale agenda.
19 Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

Verkenning potentieel en uitwerking van de verhoging afvalstoffenbelasting, tbv meer aanbod recyclaat
Rijksoverheid (incl. ILT), VA
€ 60.000 (eenmalig)
2018/2019

2. Gerecyclede en hernieuwbare content
Overzicht beschikbare toepassingen
Op dit moment is het al mogelijk om gerecycled content en hernieuwbaar materiaal toe te passen in producten, maar dit is niet over het algemeen nog niet het geval.
In 2018 komt een overzicht beschikbaar van producten die op korte termijn van recyclaat of hernieuwbaar kunststof gemaakt kunnen worden. De lijst met de op
korte termijn van recyclaat of hernieuwbar kunststof te maken producten kan als input dienen voor de sectorplannen. In datzelfde overzicht volgt ook een lijst met
toepassingen welke ingewikkelder zijn om van recyclaat of hernieuwbaar materiaal te maken en dus langer de tijd nodig hebben. Het KIDV werkt in 2018 aan een
inventarisatie van knellende wet- en regelgeving rond het gebruik van gerecyclede en hernieuwbare content in de verpakkingen en de mogelijke oplossingen hiervoor.
Hier kan op worden aangesloten.
20 Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

31

Overzicht van toepassingen die op korte en langere termijn gemaakt kunnen worden uit een
bepaald percentage gerecycled of hernieuwbaar materiaal
Ministerie IenW (incl. ILT), NRK, producenten, KIDV
€ 60.000 (eenmalig)
2018/2019.
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Europees convenant en handreikingen voor gerecycled en hernieuwbare content
Op Europees niveau dienen tevens handreikingen te komen, zodat snel een gelijk speelveld ontstaat voor die producten, waarvan duidelijk is dat toepassing
mogelijk is met een (oplopend) percentage gerecyclede en/of hernieuwbare content. Daarvoor is het aan te bevelen om via een Europees convenant afspraken te
maken over bijmenging in specifieke productketens en zo mogelijk tussen producenten in de keten, en overheden op nationaal en Europees niveau. Daarbij kan
geleerd worden van de lessen van ketenprojecten in het kader van het Ketenakkoord Kunststofkringloop.
21 Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

EU-convenant over kunststof toepassingen met bepaald % recyclaat en/of hernieuwbare materialen.
Ministerie IenW, Europese Commissie, Philips en Unilever en andere producten, Nedvang
€ 80.000 (eenmalig)
2019

3. Mechanisch recyclen
Uitbreiding van de huidige capaciteit voor mechanisch recyclen is noodzakelijk. Alleen dan is het mogelijk om meer hernieuwbare kunststoffen op de markt brengen
én te voorkomen dat kunststoffen onnodig in de verbrandingsoven verdwijnen. Van de branche wordt verwacht dat bedrijven niet alleen meer, maar ook een betere
kwaliteit recyclaat op de markt brengen. Het aanbod moet aansluiten bij de toegenomen vraag. De afvalstoffenbelasting, zoals genoemd in ontwikkelingslijn 1, geeft
afvalverwerkers en recyclers de mogelijkheid meer te investeren in uitbreiding van de recyclingcapaciteit en verbetering van het verwerkingsproces. Op die manier
voldoet recyclaat straks aan de kwantitatieve vraag en de kwaliteitseisen van de toepassende industrie. Daarbij kan geleerd worden van innovaties die voortkomen
uit de samenwerking van kennisinstellingen en (MKB-)bedrijfsleven, verenigd in het Platform Onderzoek & Onderwijs RKI, waarbij onder andere Polymer Science
Park, Windesheim, Stenden en Hogeschool Zuyd betrokken zijn.
De recyclingbranche is nu zelf aan zet om een actieplan te ontwikkelen voor het mechanische recyclen van kunststoffen. Het actieplan moet voorstellen bevatten om
te komen tot een uitbreiding van de capaciteit van 250 Kton (2016) naar minimaal 660 Kton (2030). Dit actieplan dient in samenhang met het actieplan voor Betere
Kwaliteit en Milieurendement (ontwikkelrichting 3) te worden ontwikkeld. Het moet nader ingaan op de potentie en de geschiktheid van mechanische recycling
voor soorten kunststoffen en toepassingen. Ook de benodigde capaciteitsuitbreiding en hoe deze capaciteit verwezenlijkt kan worden in het licht van de gestaag
groeiende vraag en kwaliteitseisen vanuit de markt moet aan bod komen.
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Actieplan mechanische recycling, incl. harde recycling doelstelling van 50%
NRK, VA, Plastics Europe, kennisinstellingen, Nedvang, Afvalfonds
€ 60.000 (eenmalig)
2018
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4. CHEMISCHE RECYCLING
Chemische recycling maakt het in potentie mogelijk om kunststof af te breken tot de kleinste chemische bouwstenen (vergassing) waarvan vervolgens monomeren
en polymeren kunnen worden gemaakt, of, iets minder vergaand, naar moleculaire tussenstappen uit de kunststof productieketen (depolymerisatie, pyrolyse).
Chemische recycling biedt daarmee een oplossing voor de afnemende kwaliteit van de polymeerketens na elke kringloop, voor niet mechanisch te scheiden
kunststoffen, voor kunststoffen die verontreinigd zijn met lijmresten (e.d.) en voor kunststoffen die onwenselijke kleurstoffen en andere additieven bevatten. Bij
chemisch recyclen worden alle verontreinigingen en additieven op koolstofbasis tot dezelfde kleinste chemische bouwstenen afgebroken als de kunststof zelf. Zware
metalen en halogenen (chloor, broom) worden apart afgescheiden en ook deze kunnen een nieuwe toepassing krijgen. Chemische recycling biedt daarmee ook
perspectief op het volledig uitfaseren van schadelijke, inmiddels verboden additieven die als ‘legacy’ in het kunststof afval zitten, zonder dat de transitie naar de
circulaire economie daardoor wordt afgeremd. Het probleem op dit moment is dat de milieubaten en economische baten van chemische recycling nog niet altijd
opwegen tegen het energiegebruik en de daarmee gepaard gaande kosten. Er is een grote diversiteit aan technologieën mogelijk, elk met een eigen potentie qua
milieurendement, toepassingen en schaal. Regie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de toegestane technologieën een goed milieurendement en de benodigde
kwaliteit opleveren. Nieuwe ‘lock-ins’ moeten worden voorkomen. Chemische recycling is momenteel al op kleine schaal mogelijk; inzet is om de toepassing ervan te
vergroten.
Voorbeeldproject – PS Loop
De Polystyreen recycling plant in Terneuzen is een mooi voorbeeld van innovatie. Een keten van bedrijven heeft zich verenigd in een coöperatie om kosten en
opbrengsten te delen. Polystyreen isolatiemateriaal (piepschuim) met de broomhoudende brandvertrager HBCD wordt in Terneuzen met behulp van een
extractietechniek verwerkt tot schone polystyreen en zuivere bromiden, klaar voor hergebruik. Deze recyclingtechniek is baanbrekend. Het Verdrag van Bazel heeft
het bestempeld als ‘best beschikbare’ recyclingtechnologie om HBCD-houdend afval te verwerken. Verwacht wordt dat de plant eind 2018 in gebruik zal worden
genomen.
Voorbeeldproject - Ioniqa
Ioniqa Technologies heeft een rendabel recyclingproces ontwikkeld, waarmee ‘de eeuwige PET-fles’ mogelijk wordt. Een technologie die is gebaseerd op Smart
Magnetic Materials, waarmee alle soorten en kleuren PET Polyester oneindig kunnen worden gerecycled tot ‘virgin quality’ PET-grondstof. Een herwonnen grondstof
die in prijs en kwaliteit concurreert met originele fossiele grondstof. De eerste Ioniqa-fabriek zal eind 2018 worden geopend in Nederland.
ACTIEPLAN CHEMISCHE RECYCLING
Vanaf 2018 wordt samen met de chemiesector gewerkt aan een Actieplan Chemische Recycling. Daarin werken partijen onder andere een R&D-programma voor de
komende vijf jaar uit. Het plan bevat ook een heldere definitie van chemische recycling, waarin de keuze voor chemische recycling is vastgesteld. Het laat zien welke
soorten chemische verwerking van afgedankte kunststofmaterialen in welke mate thuishoren in een nationale innovatiestrategie voor de lange termijn (solvolyse,
depolymerisatie, katalytische pyrolyse en vergassing). Daarbij past ook een publiek-privaat ondersteuningsprogramma voor startups, zodat die met nieuwe,
veelbelovende innovatieve technologieën de stap naar opschaling en marktintroductie kunnen maken. Dit publiek-private R&D-programma kan aanhaken bij een te
sluiten convenant tussen de rijksoverheid, milieuorganisaties en de chemische industrie, eventueel zelfs in EU of Noordwest-Europees verband. Dit convenant bevat
afspraken over concrete doelstellingen voor hernieuwbare content in de ‘feedstock’ van de plastics producenten en over concrete afspraken met betrekking tot private
en publieke investeringen in R&D met betrekking tot chemische recycling. Het actieplan sluit ook aan op de Roadmap Chemische Recycling van het KIDV (start 2018).
Daarin wordt de weg naar opschaling uitgewerkt, samen met een breed consortium van potentieel betrokken partijen. De chemie heeft zichzelf als doelstelling gesteld
om voor 2030 minimaal 10% chemische recycling te realiseren, maar met vereende krachten moet dat percentage verhoogd kunnen worden.
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Actieplan Chemische Recycling, incl. innovatiestrategie en PPS ondersteuningsprogramma
Plastics Europe, Stenden, VNCI, Topsector Chemie, KIDV
€ 80.000 (eenmalig)
2018/2019
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DEVULKANISATIE RUBBER
In de afgelopen jaren is geïnvesteerd in de recycling van rubber. De TU Twente en Hogeschool Windesheim voeren samen met de industrie diverse projecten uit
gericht op de devulkanisatie van rubber. Het is er met name op gericht om na het rubber, na de scheiding van rubber, katoen en metaal, zo te bewerken dat het
geschikt is voor hergebruik in uiteenlopende toepassingen. Voor twee projecten is het doel:
• Het devulkanisatieproces voor autobandenrubber als pilot te ontwikkelen en een ‘best practice’ op te stellen voor gebruik van gedevulkaniseerd rubber in nieuwe
autobanen.
• Het extruder-devulkanisatieproces verder te ontwikkelen en een handleiding te maken hoe dit materiaal gecompoundeerd en verwerkt moet worden.
De projecten ondersteunen de ontwikkeling van de technologie voor chemische recycling. De introductie van devulkanisatie heeft ondersteuning nodig bij opschaling.
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Technologie beschikbaar voor hergebruik rubber obv marktvraag

Actiehouders

NRK, RecyBem, Universiteit Twente en RUG, Windesheim

Benodigd budget

€ 50.000 (eenmalig)
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5. BIOBASED PLASTICS
A. ACTIEPLAN BIOBASED PLASTICS
In aanvulling op het mechanisch en chemisch recyclen zorgt ook de productie van plastics uit biotische grondstoffen ervoor dat de productie van fossiele kunststoffen
afneemt. Biobased plastics hebben over het algemeen dezelfde chemische eigenschappen dan fossiele kunststoffen. Naast mechanisch en chemisch recyclen zorgt
ook de productie van plastics uit biotische grondstoffen ervoor dat de productie van fossiele kunststoffen afneemt. Deze biobased plastics zijn te onderscheiden in
bioafbreekbaar (zie (b.) hieronder) en niet-bioafbreekbaar. De laatste groep is gemaakt door biotische grondstoffen (gras, algen, etc.) in een chemisch proces om
te zetten in grondstoffen gelijk aan of vergelijkbaar met de grondstoffen die voor de productie van fossiele kunststoffen gebruikt worden; het verschil is dat ze uit
biotisch materiaal gemaakt zijn in plaats van uit aardolie of aardgas. Ze zijn net als fossiele kunststoffen in principe recyclebaar. Door de snellere hernieuwbaarheid
van de biotische grondstoffen ligt de CO2-voetafdruk van biobased plastics over het algemeen lager dan die van fossiele kunststoffen. Daarbij hangt de ecologische
voetafdruk uiteindelijk wel af van de mate waarin het de voedselproductie op schaarse landbouwgronden verdringt en druk legt op (schaarse) nutriënten. Biobased
materiaal heeft grote potentie in de kunststofeconomie van de toekomst, mits wordt voldaan aan de duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in het kader van de
Green Deal Groencertificaten. Vanuit dit oogpunt is het noodzakelijk om in 2018 een integraal toetsingskader te ontwikkelen, vergelijkbaar met chemisch recyclen.
In het Actieplan Biobased Plastics maken overheden en bedrijfsleven gezamenlijk ketenafspraken, zodat de huidige productie van biobased plastics in 2030 met 15%
gegroeid is.
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Overzicht van producenten en producten die geschikt zijn voor de toepassing in biobased kunststoffen, biobased composieten.
Corbion, Ministerie EZK, NRK, PlasticsEurope
€ 60.000 (eenmalig)
2018
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B. BIOAFBREEKBARE KUNSTSTOFFEN
Er zijn biobased plastics die de eigenschap hebben om uiteindelijk tot CO2 en water af te breken. Voor deze groep is het van belang om te kijken in welke gevallen
zij een toegevoegde waarde hebben. Bioafbreekbare kunststoffen beschikken over andere chemische eigenschappen dan de fossiele en niet afbreekbare biobased
plastics. In het algemeen breken ze alleen af onder bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in een industriële composteerinstallatie (met een hogere
temperatuur en langere verblijfstijd). De toepassing van composteerbare (EN13432 gecertificeerde) plastics heeft vooral nut als er sprake is van ‘co-benefits’. Ook
als het risico op emissies naar het milieu hoog is, zoals bijvoorbeeld bij landbouwplastic, ligt een keuze voor biologisch afbreekbare plastics eerder voor de hand.
Als belangrijke voorwaarde geldt wel dat deze biologisch afbreekbare plastics voldoen aan de afbreekbaarheidseisen van hun omgeving, bijvoorbeeld ISO 17556
voor biologische afbreekbaarheid in de bodem. In het kader van bovenstaand Actieplan Biobased Plastics is het gewenst een inventarisatie te maken van de beste
toepassingsmogelijkheden voor bioafbreekbare kunststoffen. De biobased plastics industrie, de recyclers en composteerders kunnen vervolgens gezamenlijk
duidelijke afspraken maken over onder andere certificering.
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Afspraken tussen marktpartijen over de inzet van en verwerking van bioafbreekbare kunststoffen.

Actiehouders

Ministerie EZK, NRK, PlasticsEurope, HollandBioplastics, KIDV

Benodigd budget

€ 50.000 (eenmalig)
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C. OXO-DEGRADEERBARE KUNSTSTOFFEN
Oxo-degradeerbare kunststoffen lijken kunststoffen die schadelijke effecten op het milieu wegnemen, maar het tegendeel is het geval: ze breken alleen maar af in
microplastics. Daardoor hebben ze nog steeds een negatieve impact op het milieu. Om misverstanden bij consumenten te voorkomen, is het belangrijk het gebruik
van oxo-degradeerbare kunststoffen uit te faseren zodat ze van de markt verdwijnen. Naar verwachting is dit in lijn met de visie van de Europese Commissie (‘EU
Strategy on plastics’).
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Uitfaseren van oxo-degradeerbare plastics
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6. CARBON CAPTURE UTILISATION
Carbon Capture and Utilisation (CCU) is gericht op het opvangen van CO2 uit puntbronnen, zoals fabrieksschoorstenen of misschien in de toekomst zelfs uit de
omgevingslucht. Het wordt vervolgens omgezet in nuttige toepassingen, zoals bouwstenen, in cement of bouwmateriaal, in kassen, enzovoorts. Dit kan met behulp
van katalysatoren en biotechnologische processen, die enzymen of bacteriën gebruiken, én werken met duurzame energiebronnen18.

Bron: Europese Commissie

Naast technologieën voor de directe inzet van opgevangen CO2 -emissies zijn ook technologieën bekend waarbij CO2 indirect wordt toegepast. Het gebruik van
katalysatoren is een van de grootste uitdagingen bij de toepassing van CO2 als een economisch aantrekkelijke grondstof voor kunststoffen. Toch geldt CCU nu al als
een veelbelovende technologie voor de toekomst. LCA-onderzoeken tonen aan dat de inzet van op CO2 gebaseerde polymeren duidelijke milieuvoordelen biedt ten
opzichte van conventionele kunststoffen. Deze voordelen kunnen nog verder worden uitgebouwd door routes voor direct en indirect gebruik van CO2 te volgen. Naast
CO2 kunnen mogelijk ook andere broeikasgassen, zoals methaan, ingezet worden als grondstof voor kunststoffen.
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Verkenning mogelijkheden CCU
Ministerie EZK, topsector Chemie, VNCI
€ 60.000 (eenmalig)
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ONTWIKKELRICHTING 3:
HOGERE KWALITEIT, MEER MILIEURENDEMENT
Voor een goede recycling van kunststoffen is het belangrijk om te kunnen beschikken over schone (mono)stromen. Deze kunnen dan
kostenefficiënt opgewerkt worden tot een kwaliteit die de toepassende industrie weer wil gebruiken als grondstof. Acties en interventies zijn
nodig om de huidige kwaliteit, het milieurendement, van kunststofrecycling fors te verbeteren en daarmee aan de vraag te kunnen voldoen.
Een optimaal inzamel- en sorteringssysteem in combinatie met eenduidig beleid ondersteunt dat. Om dit realiseren zijn in de hele keten
prikkels nodig die gericht zijn op meer gebruikskwaliteit, op een efficiënte inzameling-sortering-recyclingketen en op het creëren van groter
vertrouwen in de kwaliteit van gerecyclede en hernieuwbare kunststoffen.
A. ACTIEPLAN KWALITEIT
Het is noodzakelijk om in 2018 te starten met het opstellen van een keten breed actieplan kwaliteit kunststoffen, waarin wordt gewerkt aan een aantal punten:
• Het opzetten van standaarden voor recyclaat met verschillende ‘grades’, zodat gerecyclede kunststoffen op basis van kwaliteit en toepassingsmogelijkheden
kunnen concurreren met virgin kunststoffen en ook constant zijn in kwaliteit en kwantiteit.
• Het maken van een handreiking voor gebruik van ‘track en trace systemen’, zoals markers en watermerken.
• Een gedifferentieerde vergoeding voor inzamelen (en sorteren) gefinancierd uit de afvalbeheersbijdrage die producenten en importeurs aan
producentenorganisaties betalen in het kader van de diverse EPR-schema’s, afhankelijk van de kwaliteit (en verontreiniging):
- Hogere inzamelvergoeding aan gemeenten als het kunststof afval schoner en beter te recyclen is;
- Producenten en importeurs betalen een lagere afvalbeheersbijdrage als de producten die op de markt gebracht worden circulair ontworpen zijn en goed
recyclebaar (incl. schoon van schadelijke stoffen) en/of gerecycleerde content bevatten als grondstof.
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Actieplan Kwaliteit
ROV-partijen, Nedvang, VNG, NRK, RIVM, KIDV, Ministerie IenW
€ 60.000 (eenmalig)
2018

B. MEER EN BETERE SORTERING
Om de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid van gerecycled materiaal op de Nederlandse markt te garanderen, is uitbreiding van en verhoging van de kwaliteit van
de sorteercapaciteit noodzakelijk. Een gezamenlijk tussen stakeholders op te stellen Actieplan ‘Meer en Betere Sortering’ moet daar het kader voor vormen. Het plan
zal standaarden bevatten voor zoveel mogelijk schone stromen die beantwoorden aan de marktvraag. Meer en betere sortering betreft alle kunststoffen. De volgende
aandachtspunten dienen in het plan terug te komen:
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1. MEER SORTEERCAPACITEIT
Meer sorteercapaciteit is een voorwaarde om de markt pull naar recyclaat te doen slagen. Ontwikkelingen aan de aanbodkant en vraagkant beïnvloeden elkaar
direct. Samenhang levert de zekerheid die zowel de vraag als aanbodkant nodig heeft. De ontwikkeling van scheidings- en recyclingtechnologie om hogere
kwaliteitsstandaarden te halen en goede incentives voor hoogwaardige recycling zijn essentieel. Dit plan wordt ondersteund met de bouw van een aantal nieuwe
sorteerinstallaties, verspreid over heel Nederland in de periode 2022-2025. Deze installaties moeten voldoen aan de nieuwe minimale sorteervereisten, afgestemd
op de marktvraag én gebaseerd op de meest geavanceerde scheidingstechnologieën die in 2018-2020 voorhanden zijn. Hierdoor gaan verbranding en export van nietrecyclebare en zogenaamde niet herbruikbare plastics tot het verleden behoren. Daarmee wordt een nieuwe standaard van kunststof sortering in Europa neergezet en
zijn de oude DKR-normen primair niet meer leidend. De sorteercentra worden zo gekozen, dat deze passen in een slimme logistieke keten van inzameling-sorteringrecycling- vraaggestuurde inzet in producten. Conform bovenstaande zal de Rijksoverheid ter ondersteuning van deze investeringen in 2018 de nieuwe sorteernormen
in de afvalregelgeving19 opnemen.
Meer sorteersystemen bij de gemeentelijke of regionale milieustraten en een uitbreiding van het aantal milieustraten, naast de hieraan gekoppelde handhaving, zijn
noodzakelijk om deze kwaliteitsstimulans verder te ondersteunen. Over andere aspecten van een meer optimaal inzamelingssysteem van (kunststof) afvalstoffen en
de verbinding tussen milieustraten en onder andere kringloopwinkels onder de kapstok van ‘Circulaire Ambachtscentra’, wordt meer gezegd in de Transitieagenda
Consumptiegoederen.
2. SORTEREN OP BASIS VAN KWALITEITSCRITERIA
Vanaf 2020 dient een sorteerplicht op basis van kwaliteitscriteria geïntroduceerd te worden. Dit voorkomt dat recyclebare kunststoffen onnodig in de verbrandingsoven
verdwijnen. Tegelijkertijd stimuleert het de ontdoeners om kunststofmaterialen zo zuiver mogelijk in te zamelen. Overwogen kan worden om een maximale
vervuilingsnorm in het Actieplan ‘Meer en betere sortering’ op te nemen, waarbij bezien wordt hoe dit kan worden verankerd in regelgeving en in handhaving
en toezicht. Een goed kwaliteitsborgingssysteem is wenselijk. Niet-gesorteerde kunststoffen zouden dan ook geen EVOA-beschikking20 meer moeten krijgen, zodat
exporteren niet langer een goedkoop alternatief is.
3. DEFINITIE AFVAL/NIET-AFVAL EN RECYCLING
Duidelijkheid is een vereiste om gerecyclede kunststoffen te kunnen laten voldoen aan de voorwaarden voor “einde-afval” zoals de afvalwetgeving die stelt; alleen
dan mag men ze op de markt te brengen. Eén van de voorwaarden voor de “einde-afval” status is dat het materiaal aan de toepasselijke wetgeving voldoet. In dat
verband speelt met name REACH. Dit vraagt ontsluiting van expertkennis over kunststoffen in afvalstromen. De verhandelbare reststoffen die voortkomen uit een
bewust productieproces en bestemd zijn voor een reguliere markt, vallen in beginsel níet onder het afvalregime. Dit betekent dat het mogelijk is om hernieuwbare
én gerecyclede kunststoffen onder bepaalde voorwaarden als ‘niet afval’ op de markt te brengen. Regelgeving moet aangepast worden waarbij het denken in termen
van afval- en reststromen wordt omgebogen naar denken in termen van her benutting. Daaraan voorafgaand moet de definitie van recycling helder zijn. Er kan pas
sprake zijn van recycling als de recycler het gerecyclede materiaal overdraagt aan een producent voor ‘next use’. Hierover moeten heldere afspraken over gemaakt
worden, het liefst in EU-verband.
Hiervoor is onderzoek nodig naar nieuwe nationale (afval)wet- en regelgeving, betere uitvoering van de bestaande wetgeving (waaronder de herziene EUafvalregelgeving) en vernieuwing in handhaving en toezicht daarvan. Voor nieuwe (afval)wetgeving is het noodzaak een basis te vinden in EU-verband.
4. OPTIMAAL INZAMEL- EN SORTEERSYSTEEM
Het inzamel- en sorteersysteem in Nederland dient gericht te zijn op een zo hoog mogelijke kwaliteit van de uiteindelijke output richting recyclingbedrijven. Bron- of
nascheiding zullen hoe dan ook daaraan moeten bijdragen. Innovaties in zowel bron- als nascheiding zullen uiteindelijk op de lange termijn bepalen wat de meest
kostenefficiënte wijze van inzameling en verwerking is. Dit vraagstuk dat breder speelt dan alleen voor kunststoffen, wordt verder opgepakt en uitgewerkt in de
Transitieagenda Consumptiegoederen.
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Zoals het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3): Nieuw afvalplan voor meer herbruikbare grondstoffen
Europese voorschriften voor het vervoer van afval, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

20

39

KUNSTSTOFFEN

Foto credit
Bron:
Basfoto

AFVALVERWERKING

40

KUNSTSTOFFEN

TRANSITIE-AGENDA
CIRCULAIRE ECONOMIE

30 Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

2018

Actieplan Meer en Betere Sortering
Ministerie IenW, VNG, VA, BRBS, NRK Recycling, NVRD, Nedvang
€ 100.000 (eenmalig)
2018/2019

C. VRAAGGESTUURDE STANDAARDEN VOOR SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN
Productmanagers maken bij het ontwikkelen van nieuwe producten gebruik van ‘standaarden’. Het is een goede stap als circulair ontwerpen en gebruik van
gerecycled materiaal hierin wordt opgenomen, zodat deze werkwijze in het dagelijks handelen geautomatiseerd wordt en het toepassen ook eenvoudiger wordt. Deze
standaarden moeten vergelijkbaar zijn met de huidige ‘grades’ in virgin materialen. Ze zorgen er zo gelijk voor dat gerecyclede kunststoffen op basis van constante
kwaliteit en kwantiteit kunnen concurreren met virgin. Hiervoor wordt door de industrie samen met de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) en NEN
een plan inzake vraag gestuurde standaarden voor hernieuwbare grondstoffen ontwikkeld, waarna deze standaarden bij CEN- en ISO-werkgroepen kunnen worden
geagendeerd ten behoeve van bredere implementatie.
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Een ‘Nederlands Technische Afspraak’ (NTA) voor recyclaat.
NRK, NEN, ILT, bedrijfsleven, Afvalfonds
€ 50.000 (eenmalig) (Excl. Tool)
2018/2019
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ONTWIKKELRICHTING 4:
STRATEGISCHE (KETEN)SAMENWERKING
Alleen wanneer er voldoende vertrouwen is in de gehele product-materiaalketen, kan er een goede ‘match’ ontstaan van aanbod en vraag naar
hernieuwbare kunststoffen. Dit blijkt ook uit de (evaluatie van) de ketenprojecten van het Ketenakkoord Kunststofkringloop. Het doel van deze
transitieagenda is om te versnellen. Dit kan door veel meer en ook beter gebruik te maken van hetgeen er al gebeurt. Door daar actief op in te
spelen, nieuwe verbindingen te leggen en vertrouwen te creëren, kunnen innovatieve projecten doorgroeien en komt de vaart erin. Het bewust
sturen op nieuwe verbindingen tussen stakeholders resulteert in kansen voor nieuwe innovatieve ketenprojecten.
Organisatieontwikkeling is een belangrijk instrument om de transitie vorm te geven en de benodigde kanteling in organisaties te realiseren. Voor een succesvolle
externe ketenaanpak is interne afstemming essentieel, zeker als we naar systeemgericht toezichthouden gaan en de essentiële eisen eerder in de keten moeten
worden nageleefd. Dit punt is verder uitgewerkt in de ‘sociale agenda’.
Om de nieuwe verbindingen en innovatieve ketenprojecten te blijven stimuleren zijn drie thema’s uitgewerkt met een aantal onderliggende acties:
1. Ketenregie en transparantie
2. Innovatie en opschalen
3. Internationaal
1. KETENREGIE EN TRANSPARANTIE
A. OPZET NIEUW PLATFORM
Het huidige platform Ketenakkoord Kunststofkringloop moet worden omgevormd naar een fysiek en virtueel platform waar ketenpartijen elkaar beter weten te vinden
rond circulaire innovaties en ketensamenwerking. De financiering ervan geschiedt door overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen gezamenlijk. Het platform zou
gekoppeld kunnen worden aan een expertisecentrum voor kunststofmaterialen, waar kennis en innovatie wordt gedeeld met relevante stakeholders. Kennis over de
samenstelling en scheiding van kunststoffen, kennis van toegevoegde additieven en pigmenten. Inzichten over alternatieve materialen en over wetgevingsaspecten
zoals REACH en ‘einde-afval’. Dit centrum kan bedrijven adviseren over circulair ontwerpen en businessmodellen die een bijdrage leveren aan het verduurzamen
van de kunststofketen. Het expertisecentrum kan een mooie invulling zijn van de verbreding en verdieping van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.
Het Kennisinstituut voor Duurzaam Verpakken (KIDV) kan wellicht een goed voorbeeld zijn om een dergelijk expertisecentrum voor alle kunststoffen te ontwikkelen.
32 Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

Het sneller verspreiden van goed werkende voorbeelden, inzicht in techniek als
businessmodellen, opschalingsperspectief, feedback en versnelling
Bedrijfsleven, overheid, deelnemers (van het huidige) platform
€ 100.000 (per jaar). Co financiering
2018-2022

B. VOUCHERREGELING
In 2015 en2016 zijn er bij de ketenprojecten van het Ketenakkoord Kunststofkringloop goede ervaringen opgedaan met een ‘voucherregeling’. Ketenpartijen
konden daar gezamenlijk op inschrijven. Zij werden vervolgens voor maximaal een jaar ondersteund door een onafhankelijke ketenregisseur, ‘betaald vanuit de
voucherregeling’. Die heeft de bedrijven geholpen bij een verkenningstraject rond een concreet circulair vraagstuk. Een dergelijke voucherregeling is een goed middel
om private ketensamenwerking te bevorderen. Daarom wordt in 2018 een vervolg op de huidige projecten geagendeerd en/of nieuwe projecten geïnitieerd om
ketenpartijen te helpen (versneld) tot een strategische samenwerking te komen. Ook het opzetten van coöperaties kan in dit verband helpen. Mooie voorbeelden
dienen als inspiratie en basis voor volgende ketenprojecten. Ketentransparantie wordt in dit soort trajecten gestimuleerd door als voorwaarde te stellen dat geleerde
lessen uit de projecten breed gedeeld moeten worden.
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Het boeken van circulaire successen door samenwerkende ketenpartners en exposure van
die mooie voorbeelden. Versnelling in opschaling.

33 Beoogd resultaat
Actiehouders

Ministeries IenW en EZK

Benodigd budget

€ 100.000 (per jaar). Cofinanciering van deelnemende bedrijven

Tijdspad

2018-2022

2. INNOVATIE EN OPSCHALEN
Het is belangrijk om extra aandacht te besteden aan de innovaties die de transformatie van de kunststofketen kunnen versnellen en deze innovaties ook op te
schalen. Experimenteren, versnellen en institutionaliseren maken onderdeel uit van de dynamiek tijdens een transitie. Er zijn vier onderwerpen uitgewerkt die voor
een versnelling moeten gaan zorgen:
SMALL WINS EN EARLY WARNINGS
Een eerste stap is het inzichtelijk maken, ondersteunen en opschalen van kleine initiatieven (‘small wins’) en nieuwe signalen (‘early warnings’) die grote
impact hebben. Deze aanpak richt zich op het zetten van kleine maar betekenisvolle stapjes met zichtbare resultaten ten gunste van de grote maatschappelijke
vraagstukken. Tot de ‘small wins’ en ‘early warnings’ behoren diepgaande veranderingen waarbij sprake is van ingrijpend andere zienswijzen, probleemdefinities
en handelingsperspectieven. Opeenvolgende ‘small wins’ kunnen wel resulteren in grootschalige veranderingen door aanjaagmechanismen in werking te stellen.
Hetzelfde geldt voor het oppikken van nieuwe signalen die grote gevolgen kunnen hebben voor een systeemverandering in de kunststofkringloop. Er wordt gestart
met het inzichtelijk maken van ‘small wins’ en ‘early warning’ die gericht zijn op preventie.
34 Beoogd resultaat

Trendanalyse, incl. opschaling- en implementatieplan

Actiehouders

Ministerie IenW en relevant bedrijfsleven

Benodigd budget

€ 100.000. Cofinanciering deelnemende bedrijven

Tijdspad

2018/2019

FINANCIËLE INSTRUMENTEN VOOR KETENSAMENWERKING
Om de kunststofkringloop te sluiten, is het noodzakelijk om innovatie van kunststoffen te bevorderen. Startups en MKB’s hebben behoefte aan organisatorische
en financiële ondersteuning in de keten. Daarvoor is het belangrijk dat het instrumentarium van de rijksoverheid en RVO inzichtelijk en toegankelijk is voor het
bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan MIA/VAMIL, maar ook andere private fondsen waar actief een beroep op gedaan kan worden, zoals de Stichting Doen. Verder
zijn ook specifiek CE private equity partijen een mogelijkheid om financiële middelen aan te trekken en de transitie naar een circulaire kunststofketen te ondersteunen.
Tegelijkertijd zijn nieuwe vormen van organisatie en financiering interessant om de kosten en baten in de kunststofketen bij innovaties gelijkelijk te verdelen onder de
partners, zoals bij PS-Loop (zie eerder in het document) waar ketenpartners een coöperatie zijn gestart en kosten en baten van de pilot worden gedeeld.
35 Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad
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Verkenning nieuwe organisatie- en financieringsarrangementen om schaalgrootte te realiseren
waarbij oplossingen gevonden voor verdeling risico’s en kosten/baten in de keten.
Ministeries IenW, EZK/RVO, Financiën, Sustainable Finance Lab, Platform voor Duurzame Financiering van de DNB, Community of
Practice Financial Institutes, Natural Capital
€ 60.000 (eenmalig)
2018/2019

KUNSTSTOFFEN
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IMPLEMENTEREN EXPERIMENTEN
Om op te schalen en snelheid te creëren, is het van belang onderwijsinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen en mbo’s aan ‘experimenteerruimte’/‘broedplaatsen’
te koppelen (ook wel Labs en Hubs genoemd). Broedplaatsen kunnen uitgroeien tot een ‘Silicon Valleys’, waar meer innovaties tot stand komen en opgeschaald
kunnen worden. Hiervoor is langdurig publiek en privaat commitment nodig en tegelijkertijd is een verbinding met het onderwijs een cruciale succesfactor (bijv.
Polymer Science Park in Zwolle, de 3Dmakerszone in Haarlem, Centre for Sustainability). Hierbij wordt in eerste instantie aangesloten bij de Labs/Hubs, waar lokale
en provinciale overheden een belangrijke ondersteunende rol vervullen in het verbinden van dat soort partijen en deze activiteiten ook ruimtelijke mogelijk maken.
In het voorjaar van 2018 volgt een overzicht van Labs/Hubs die qua circulaire kunststofkringloop interessant zijn om specifiek bij aan te haken. Agenderen, verbinden
en opschalen staan centraal. Inspirerende en kansrijke innovaties kunnen dan vanuit de regio worden verspreid en opgeschaald. Om innovaties op te schalen is het
belangrijk om bedrijven en financiers te committeren aan die Labs/Hubs, als interface tussen bedrijven en duurzame financiers. Daarvoor kan een ‘dragons den’
worden georganiseerd.
36 Beoogd resultaat

Inzicht in gebruikswaarde Labs/Hubs en het in stelling brengen van onderwijsinstellingen in relatie tot deze Labs/Hubs. Geslaagde
‘Dragons Den’ t.b.v. financiële support voor opschaling van innovaties uit deze Hubs/Labs.

Actiehouders

Regionale onderwijsinstellingen/ontwikkelingsmaatschappijen, Gemeenten,
Provincies, Ministerie EZK/IenW, Centre for Sustainability (CfS), OenO-VANG.

Benodigd budget
Tijdspad

€ 80.000 (eenmalig)
2018/2019

3. INTERNATIONAAL
De transitie naar de circulaire (kunststof)economie in Nederland zal niet slagen als dit geen navolging krijgt in Europa en de rest van de wereld. Overal zal de
kunststofkringloop gesloten moeten worden om onnodige CO2-emissies te voorkomen en plastic soep te bestrijden. Bovendien biedt de circulaire economie
wereldwijd banen, juist in landen waar men afhankelijk is van veel dure import of beschikt over een beperkt verdienvermogen en slechte infrastructuur. Daarom
zullen overheid, bedrijfsleven, ngo’s en kennisinstellingen in Nederland de handen ineen moeten slaan om wereldwijd de ‘zaadjes van de circulaire economie’ te
zaaien. In Europa om gunstige marktcondities te creëren, om breed draagvlak te krijgen voor aanpassing van Europese regelgeving (zoals Ecodesign, de EU Strategy
on Plastics), om een gelijk speelveld te creëren voor onze innovatieve industrie. In de rest van de wereld om ecologische rampen met plastic soep terug te dringen en
te voorkomen en de SDG’s te verwezenlijken, wat bijdraagt aan een stabielere wereld21. Het Nederlandse bedrijfsleven kan hiermee de circulaire innovaties mondiaal
opschalen. Daarom is het van groot belang te investeren in de wereld om ons heen. In ketensamenwerking, maar ook in concrete politieke en economische activiteiten.
Het opzetten van ketensamenwerking met landen buiten de EU moet vervolgens resulteren in een internationale circulaire economie waar niet langer ecologische
en sociale effecten worden afgewenteld op de ander. Om een wereldwijde circulaire kunststofeconomie te realiseren zijn vanuit drie lijnen de volgende acties
geïnventariseerd:
AGENDERING EN BEÏNVLOEDING
•

Prioriteit wordt gegeven aan de gezamenlijke beïnvloeding van Europese lidstaten via een EU-lobbystrategie om een goede implementatie van de EU Strategy on
Plastics te bewerkstelligen en breed draagvlak te creëren voor onderwerpen die wij op Europees niveau geregeld willen zien, zoals preventiemaatregelen, inzet
van gerecyclede/hernieuwbare content, versterking GPP, investeringen in chemische recycling (H2020, ESIF), harmonisering en verdieping van EPR-schema’s.
Daarnaast is het nodig om in Europees kader te werken aan de integratie en implementatie van een kunststof productbeleid (Ecodesign). Daarvoor kunnen de
internationale netwerken zoals UNEP (o.a. Global Partnership on Marine Litter), OESO en G20 worden gebruikt;
Multinationals moeten worden geïnformeerd over de transitieagenda kunststoffen. Vervolgens zouden zij samen met de Rijksoverheid kunnen optrekken in het
verspreiden van kennis omtrent de circulaire kunststofketen, waarbij ook de mogelijkheid wordt gecreëerd om nieuwe innovaties op te schalen
De preventie van onnodig gebruik van kunststof, de aanpak van het weglekken van kunststof en ketensamenwerking zou onderdeel moeten uitmaken van
handelsconvenanten en programma’s gericht op ontwikkelingssamenwerking. Dit betreft ook concrete turnkey projecten;
Op mondiaal niveau is de Nederlandse inzet van belang. Onder het “Verdrag van Bazel“ wordt op mondiaal niveau gewerkt aan (grensoverschrijdend) afvalbeleid,
waarbij ook specifiek aandacht wordt besteed aan de plastic vervuiling van de oceanen. Nederland kan in dat gremium pleiten voor de toepassing wereldwijd
van principes van de circulaire economie voor invulling van het afvalmanagement in derde landen. Ook kan in het kader van SAICM (programma voor chemicals
and waste) voor de periode na 2020 gewerkt worden aan het opnemen van de kansen voor plastic recycling en de mogelijkheden om te investeren in innovatieve
technologieën (zoals rond chemische recycling) waardoor zeer schadelijke stoffen worden geëlimineerd en tegelijkertijd de circulaire economie verder kan
worden gebracht.

•
•
•

21

Relatie met SDG 1 (armoede), 6 (schoon water), 9 (innovatie), 11 (duurzame steden), 12 (duurzame productie en consumptie), 13 (klimaat), 14 (water), 17 (partnerschappen).
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FINANCIERING EN OPSCHALING
•
•
•
•

Tussen 2020 en 2025 wordt bekeken welke Horizon2020 uitvragen interessant zijn ten behoeve van een publiek privaat R&D-programma voor chemische
recycling. Dit zal plaatsvinden in samenwerking met de TKI Chemie. Eenzelfde traject kan verkend worden voor het Actieprogramma Biobased plastics in relatie
tot de TKI Biobased Economy;
Voor de financiële ondersteuning van de kunststofketen levert RVO input aan bij de expert group ‘Support to Circular Economy Financing’. Nederlandse bedrijven
kunnen hierbij uitdagingen en input geven aan RVO;
Gezien de omvang van deze internationale transitie is het nuttig om een ‘circulaire economie gezant’ te benoemen, die zowel de Nederlandse Staat als het
Nederlandse bedrijfsleven in goede positie kan brengen. Dit om de gedachten achter de circulaire (kunststof) economie in Europa en de rest van de wereld te
laten landen, maar ook om het het Nederlandse innovatieve bedrijfsleven in dit kader optimaal te positioneren.
Het publiek-private platform Holland Circular Hotspot (HCH) stimuleert en ondersteunt de internationale inzet van Nederlandse kennis en kunde voor de circulaire
economie. HCH draagt bij aan een internationale markt voor Nederlandse koplopers en stimuleert de implementatie van een circulaire kunststof economie in
het buitenland. Bedrijven kunnen zich bij HCH melden als demonstratieproject voor het buitenland. Andersom agendeert HCH ook opgedane kennis en ervaring
in Nederland. HCH neemt het voortouw om in Europees verband Innovation Deals op te zetten, waarbij wordt gebruikgemaakt van beschikbare dynamische
normstelling zoals de EU aangeeft. HCH wordt ook ingezet om partnerschappen te creëren tussen koplopers in verschillende landen, hiervoor organiseren zij
onder ander in 2018 een inkomende missie.

SAMENWERKING
•
•
•

•
•
•
•

UN Environment (UNEP) werkt de komende jaren aan een resolutie om plasticvervuiling van de oceanen te voorkomen. Deze resolutie wordt voorgelegd aan
The United Nations Environment Assembly (UNEA) en daaruit zullen op mondiaal niveau acties voortvloeien. Daarnaast zet Nederland actief in op het werk van
het Global Partnership for Marine Litter (GPML). Bij beide initiatieven kan aansluiting worden gezocht;
Om een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling in andere landen te stimuleren en afwenteling op mens en milieu te voorkomen, is het belangrijk om
goede initiatieven en projecten internationaal onder de aandacht te brengen en samen verder op door te pakken. Bijv. het concept van de “Clean Urban Delta
Initiative” (Rio de Janeiro, 2015) en de recente ervaringen rond de implementatie van het “Memorandum of Understanding on Waste & the Circular Economy“
met Indonesië (november 2016);
Er zou een koppeling moeten plaatsvinden tussen de acties in de Transitieagenda en (met name) SDG 12, gericht op duurzame productie en consumptie. Dit jaagt
de bijdrage van het Europese bedrijfsleven aan en ondersteunt de communicatie richting de burgers. HCH hoost een side-event bij HLPF SDG top in juli 2018,
waar nog nader te bepalen elementen vanuit de TA kunststoffen kunnen worden geagendeerd;
Buitenlandse bedrijven kunnen veel leren van de Nederlandse CIRCO-methodiek. Duurzame ambassadeurs van Nederlandse multinationals kunnen door een
opleiding ‘Train de Trainer’ hun buitenlandse collega’s gaan opleiden om deze methodiek zo verder te verspreiden;
Vooruitlopend op het aanpassen van de Europese regelgeving wordt gekozen voor een meer regionale aanpak in Europa. De samenwerking wordt gezocht met
andere lidstaten die zich in de voorhoede bevinden richting de circulaire economie;
Het is nuttig om nieuwe innovaties en andere demonstratieprojecten vanuit de circulaire kunststofeconomie te positioneren op Circulaire Economie events,
bijvoorbeeld tijdens het CE-forum in Antwerpen, februari 2019. In 2018 kan een aanvraag worden ingediend om in 2021 een internationale Circulaire Economie
Plastics Top te organiseren. Deze zou Ce of Plastics top zou in 2017 in Davos kunnen worden voorgesproken met aldaar aanwezige duurzame leiders;

37 Beoogd resultaat
Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad
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Internationaal wordt het Nederlandse streven naar een circulaire economie voor kunststof (h)erkend,
gewaardeerd en waar mogelijk afgedwongen.
Ministeries IenW, EZ, BUZA, waar nodig en mogelijk samen met andere Europese landen, HCH, Europese netwerken voor kunststof.
2018-2021
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SOCIALE AGENDA
In deze sociale agenda staan we stil bij de sociale kant van de gewenste maatschappelijke verandering in en naar een circulaire (kunststof)
economie. De transitie is namelijk niet alleen een opgave om zuinig om te gaan met grondstoffen en een opdracht om het milieu te beschermen
of de economie te versterken. De transitie betreft misschien nog wel meer een maatschappelijke en dus sociale opgave, waar menselijk gedrag
doorslaggevend is. De burger als ondernemer en werknemer, als producent en consument. Ieder individu kent, in meer of mindere mate, een
medeverantwoordelijkheid voor deze transitie. Daarvoor dient aandacht en ruimte te zijn in het proces.
Bij het werken in de circulaire kunststofindustrie staan trots, vakmanschap, ondernemerschap, kwaliteit en betrokkenheid centraal. Werknemers uit deze sector
leveren een bijdrage aan een duurzame samenleving. Het betekent dat de transitie ze kansen oplevert, maar het zorgt tegelijkertijd voor veranderingen in
werkomstandigheden, -sfeer en -procedures.
Wij kijken achtereenvolgens naar de arbeidsmarkt(effecten) van de transitie, de rol van werkgever en werknemer in de kunststofketen, en naar de rol van leren in
onderwijs en praktijk. Daarbij beginnen we niet vanaf nul. Er zijn in de afgelopen jaren veel relevante rapporten en adviezen verschenen die invloed hebben op
de uitvoering van deze (sociale) Transitieagenda Kunststoffen. Het betreft onder andere adviezen over sociaal ondernemerschap, de ambachtseconomie, de ‘skills
agenda’, robotisering en werken en leren in de toekomst.
De hiervoor beschreven acties en interventies hebben gevolgen voor de werkgelegenheid, de benodigde kennis en vaardigheden (skills) en organisatie van bedrijven
in Nederland. Naast de vier sectoren die centraal staan in dit plan, zullen ook de chemie en afvalsector effect ondervinden van de ontwikkeling naar de circulaire
kunststof economie. Het is verstandig als de directie van een bedrijf of organisatie, die toewerkt naar een circulair bedrijfsmodel, actief en open de dialoog zoekt met
de eigen werknemers, inclusief de medezeggenschap en vakbonden.
Per sector gaan wij in op de gevolgen voor:
1. de arbeidsmarkt en werkgelegenheid
2. opleidingen en vaardigheden
3. de interne organisatie van bedrijven en tussen bedrijven in (regionale) netwerken
Naar verwachtingen pakken de gevolgen voor de arbeidsmarkt verschillend uit voor sectoren in de (basis)chemie, de kunststof- en rubberindustrie, de toepassende
industrie en de recyclingsector. Die worden hieronder eerst beschreven, waarna wij nader inzoomen op de gevolgen voor opleidingen en organisatieontwikkeling in
bedrijven.
1. ARBEIDSMARKT EN WERKGELEGENHEID
CHEMIE
Zonder de transitie zal de Nederlandse chemie door de toenemende vraag naar plastics jaarlijks gemiddeld circa 1,5% groeien. Wij gaan er vanuit dat deze groei zich
door preventie en zuinig gebruik (ontwikkelingslijn 1) zal beperken tot 1%. Gezien de verwachting dat de klimaatdoelen effect zullen hebben op de CO2-prijs, wordt
het aantrekkelijk om in plaats van fossiel olie en gas te kiezen voor chemische recycling en de toevoeging van biotische grondstoffen voor de productie van nieuwe
plastics. In de verre toekomst wellicht uitgebreid met CO2 of methaan als grondstof (CCU). Dit vergt echter nog veel onderzoek en mogelijk ook veel investeringen
in aanpassing en uitbreiding van installaties. Tegelijkertijd gaan olie- en gas producerende bedrijven zich meer dan ooit richten op de productie van kunststoffen
in plaats van brandstoffen. Grondstoffen worden uit andere bronnen ingekocht. Dit vraagt van de chemische sector minder investeringen in exploratie en meer in
strategische samenwerking met andere ketenpartners. Werkgelegenheid in exploratie zal afnemen, maar de werkgelegenheid groeit in de toeleverende recyclingen biobased plastics industrie. Het betekent dat binnen de chemie relatief weinig verandert in het soort werkzaamheden en in de arbeidsomstandigheden. De
chemische industrie moet, behalve in R&D, met name gaan investeren in opleidingen. Het is zaak medewerkers te scholen zodat zij kennis opdoen van gerecyclede
en biobased grondstoffen als nieuwe ‘feedstock’ voor de installaties. Het is nodig dat mensen kennis hebben van nieuwe innovatieve technologieën voor de chemie
(gebruik van katalysatoren) en biotechnologie (gebruik van enzymen en bacteriën). Inkopers moeten andere instructies krijgen en meer kennis opdoen van de
recyclingmarkt en de biobased plastics industrie.
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Verkenning heroriëntatie chemische industrie op andere positionering op de markt en
effecten voor de werkgelegenheid (kwantitatief en kwalitatief).

38 Beoogd resultaat

Plastics Europe NL, VNCI, VNO-NCW, Topsector Chemie, chemische bedrijven,
Havenbedrijf Rotterdam, Groningen en Zeeland Seaports, Holland Bioplastics, TNO

Actiehouders
Benodigd budget

€ 60.000 (eenmalig)

Tijdspad

2018/2019

KUNSTSTOF EN RUBBER VERWERKENDE INDUSTRIE
De kunststof en rubber verwerkende industrie biedt werk aan ca. 50.000 personen. De (vooral MKB) bedrijven leveren een grote variatie aan modules en (eind)
producten voor toepassingen in de industrie, handel, bouwnijverheid, verpakkingsindustrie en gebruik door consumenten. De (indirecte en directe) export bedraagt
ruim 65% en groeit de laatste jaren gemiddeld met 3%. De transitie vraagt om een aanpassing van de oriëntatie van de bedrijven in de materiaal- en productketen.
Door specialisatie, toenemende kwaliteitseisen en nauwe samenwerking en data/kennisuitwisseling met ketenpartners en kennisinstellingen verandert het werk
in de bedrijven snel. Al met al groeit het opleidingsniveau in de sector. Was het niveau van lager beroepsonderwijs (Lbo) eerder dominant, langzaamaan wordt
het Mbo- en Hbo-niveau de regel. De behoefte aan kennis, scholing en permanente ontwikkeling neemt toe. Automatisering en robotisering stellen nieuwe eisen
aan medewerkers en voor het businessmodel van de bedrijven in deze sector. Maar ook meer kennis bij werknemers van het gedrag van gerecyclede en biobased
kunststoffen en de veranderende vraag vanuit de toepassende industrie (ook naar kunststoffen zonder zeer zorgwekkende stoffen) is benodigd. Dat vraagt om
specifieke scholing, niet alleen van de technisch geschoolden, maar ook van de marketeers en handelaren.

39 Beoogd resultaat

Verkenning arbeidsmarkteffecten voor de kunststof en rubber verwerkende industrie in Nederland, op basis van de geschetste
ontwikkelingen van preventie, groeiende vraag naar gerecyclede en biobased kunststoffen en de vraag naar hoge gebruikswaarde van
kunststoffen op basis van standaardisering en certificering

Actiehouders

NRK, Plastics Europe, VNO-NCW, SER, VNCI, NEN, Natuur en Milieu, Ministerie IenW

Benodigd budget

€ 60.000 (eenmalig)

Tijdspad

2018/2019

TOEPASSENDE INDUSTRIE
De toepassende industrie in de vier benoemde sectoren zal zich moeten aanpassen: van de ontwikkeling van massaproductie naar productie, vervanging, reparatie
en refurbishment ‘op maat’. Dit vraagt om meer investeringen in refurbishment fabrieken voor geretourneerde afgedankte kunststofproducten omdat producenten
steeds meer producten als dienst gaan verkopen. Naast de bekende ketens van toepassende industrie ontstaan in de circulaire kunststofeconomie ongetwijfeld nieuwe
markten. De groei van 3D-printing gaat de markt in elk geval veranderen. Producenten gaan ketens verkorten door 3D-printing, Internet of Things en blockchain. Ze
proberen via decentrale reparatie en vervanging van onderdelen de connectie met de consument te versterken. Dit heeft tot gevolg dat de productie en reparatie
veel decentraler, digitaler en kleinschaliger wordt opgezet om te voldoen aan een vraag die gebaseerd is op ‘product op maat’ en ‘just in time’, zonder kostbare
voorraadvorming. Door hier actief op in te zetten, worden nieuwe kansen gecreëerd voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Er hoeven minder producten geïmporteerd
te worden en er ontstaan repairshops en organisaties die hulp bieden bij services voor kunststofproducten. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe banen voor adviseurs die
helpen bij lease-afspraken of monteurs die onderdelen vervangen. Al deze ontwikkelingen bieden perspectief op nieuwe banen, zowel voor hoger opgeleiden, lager
opgeleiden als voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie Transitieagenda Consumptiegoederen met betrekking tot de ‘Circulaire Ambacht Centra’). Door
te investeren in opleidingen (zie hieronder) worden vervolgens telkens nieuwe banen gecreëerd aan de onderkant van de arbeidsmarkt22.
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• Onderzoek naar mogelijkheden en betekenis van 3D printing, ‘Internet of Things’ en blockchaintechnologie voor de werkgelegenheid
(minder massaproductie, meer productie op maat).
• Onderzoek naar effecten van ketenverkorting voor creatie en verschuiving werkgelegenheid.

Actiehouders

Ministerie EZK, Topsector Smart Industries en HTSM, CPB, CBS, TNO, VNO-NCW, SER, regionale LABS en HUBS, gemeenten

Benodigd budget

€ 60.000 (eenmalig)

Tijdspad

2018/2019

RECYCLINGSECTOR
De huidige afval- en recyclingsector gaat zich de komende jaren meer richten op recycling en ‘grondstoffenmanagement’. Op enig moment worden recyclebare
kunststoffen niet langer meer verbrand. Afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) kunnen niet langer rekenen op buitenlands afval ter compensatie van de teruglopende
hoeveelheid te verbranden afvalstromen. Elders in Europa wordt ook steeds meer gerecycled en de vraag naar recyclaat neemt fors toe, mede onder invloed van
het Europese klimaatbeleid. De afvalsector moet daarom transformeren naar een mechanische of chemische recycler om zich verder internationaal te ontwikkelen
tot grondstoffenmakelaar. In de verwerking van afgedankte kunststoffen zet de robotisering nog verder door, waardoor arbeidsomstandigheden schoner worden.
Afval- en recyclingbedrijven ontkomen er niet aan om een strategie te ontwikkelen hoe zij hun businessmodel willen gaan aanpassen. Ze gaan in gesprek met hun
medezeggenschapsraad, de vakverenigingen, overheid en financiers om te bezien hoe zij de bedrijfstransformatie kunnen realiseren. Tegelijkertijd doen gemeentelijke
en commerciële inzamel- en recyclingbedrijven23 er verstandig aan in gesprek te gaan met hun medezeggenschapsraad en de vakbonden over de manier waarop
zij medewerkers kunnen betrekken bij het proces. Waarbij talenten en creativiteit worden benut en ook wordt nagedacht over en geëxperimenteerd met nieuwe
loopbaantrajecten (van werk naar werk). Een mooi voorbeeld is de vuilnisman in Utrecht die zich ontwikkelt tot materiaaldeskundige.
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• Breed gedragen strategie van afvalbedrijven over transformatie van afvalverbrander naar recycler en grondstoffenmakelaar.
• Interne dialogen met werknemers om talenten te benutten en ruimte voor innovatie te vergroten.

Actiehouders

Vereniging Afvalbedrijven, NVRD, VNO-NCW, Natuur en Milieu, VNG, Rijksoverheid, VNO-NCW.

Benodigd budget

€ 60.000 (eenmalig)

Tijdspad

2018/2019

2. OPLEIDINGEN EN VAARDIGHEDEN
Alle bovengenoemde ontwikkelingen hebben gevolgen voor het curriculum van de basisopleidingen (van lbo tot universiteit) en voor interne opleidingen en coaching
(‘learning on the job’). Er ontstaat behoefte aan meer vakmanschap, oftewel het ontwikkelen van ‘ambachten 2.0’. Lager opgeleiden worden gewaardeerd en kunnen
weer trots zijn op het ambacht dat ze beoefenen. Ze worden bij de uitoefening van hun vak wel ondersteund door nieuwe technologieën, zoals robotisering, die zorgen
voor een hoge(re) productiviteit, kwaliteit en betere arbeidsomstandigheden.
Ook is het noodzakelijk om in te zetten op een sterke interface tussen praktijk en onderwijs. Een mooi bestaand voorbeeld is het Polymer Science Park (PSP) in Zwolle.
De hbo-opleiding van Windesheim met een lectoraat kunststoftechnologie is gekoppeld aan MKB-bedrijven die voor hun kennis en innovaties gebruik kunnen maken
van het beschikbare lab voor het uitvoeren van experimenten. Voor Windesheim levert deze verbintenis de benodigde stageplekken op bij diezelfde bedrijven. Net als
in Zwolle kunnen gemeenten en provincies in het hele land een uitstekende rol spelen bij het tot stand brengen van dergelijke langjarige verbindingen. Maar bedrijven
kunnen ook zelf meer en beter gebruikmaken van sectorgelden voor scholing van werknemers, EFRO en O&O-sectorfondsen. Daarbij zou het goed zijn als de schotten
tussen de verschillende fondsen verdwijnen.

23

Incl. bedrijven die nu nog afvalverbrandingsinstallaties in gebruik hebben.
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• Ontwikkelen ambachten 2.0 door investering in curricula vmbo/lbo/mbo.
• Ondersteuning vanuit gemeenten en provincies voor de ontwikkeling van
Circular Polymer Valleys, naar het voorbeeld van PSP in Zwolle
• Ontschotting O&O-sectorfondsen

Actiehouders

Ministerie OCW, VNG, IPO, Het Groene Brein

Benodigd budget

€ 60.000 (eenmalig)

Tijdspad

2018-2020

3. ORGANISATIEONTWIKKELING
Het herzien van interne routines, standaarden en procedures is van belang om ervoor te zorgen dat de transformatie van de kunststofketen diep in organisaties
kan landen en handelingsperspectief voor elke actor creëert. Dat maakt organisatieontwikkeling tot een belangrijk instrument om de transitie vorm te geven en de
benodigde kanteling in organisaties te realiseren. Voor een succesvolle externe ketenaanpak is interne afstemming essentieel. Alleen als de eisen van de product- en
duurzaamheidsmanager, de marketeer, de inkoper en de financiële manager op elkaar aansluiten, lukt het om de waarde van kunststof in organisaties te versterken.
Ondernemingen kunnen dit stimuleren door de rol van de duurzaamheidsmanager te versterken, intern de ketenaanpak te agenderen en circulariteit op te nemen
in het werkproces, de routines en de structuur.
B-CORPS
Om gedragingen, regimes, routines en structuren te doorbreken die circulair denken en handelen in de weg staan, is aansturing vanuit de top gewenst en is dit ook
vastgelegd in de organisatievorm. Een betere wereld en ondernemen kan heel goed samengaan. De basis vormt een circulaire ‘mindset’ op proces en inhoud, altijd en
overal in de organisatie. Samen werken aan de economie van de toekomst, via Benefit Corporations (B-corps), waarvan het hoofdkantoor van Europa in Amsterdam
zit. B-Corps hanteren strenge sociaal-maatschappelijke criteria en blinken uit op het gebied van milieu-impact, transparantie en corporate governance. Steeds meer
bedrijven beseffen dat consumenten tegenwoordig niet alleen goede producten willen kopen, maar ook van de bedrijven eisen dat ze een bijdrage leveren aan een
betere wereld. De SER heeft dit soort bedrijven als inspirerend voorbeeld naar voren gebracht24.
THE NATURAL STEP
‘The Natural Step’ is een handig hulpmiddel voor bedrijven om ambities te herformuleren. Het is gericht op het leveren van een herstellende bijdrage aan milieu
en maatschappij en het elimineren van een negatieve impact. Tapijtfabrikant Interface heeft hiermee goede ervaringen opgedaan met aansprekende resultaten. De
directie heeft medewerkers letterlijk om hulp gevraagd: ‘Hoe kun jij vanuit jouw expertise aan deze doelstelling bijdragen?’ Dit leidt tot ideeën voor zuinig omgaan met
grondstoffen, energie en water, voor nieuwe kunststofproducten, processen en businessmodellen. Werknemers gaan deze innovaties zelf realiseren, uiteraard vaak
in samenwerking met ketenpartners of met bedrijven uit andere sectoren. Er ontstaat een gevoel van trots als je gezamenlijk kunt bijdragen aan het realiseren van én
een beter bedrijfsresultaat én een duurzamere wereld. Een ambitieuze visie resulteert in een grotere betrokkenheid van medewerkers, deze drijft duurzame innovatie
op, maar zorgt ook voor duurzame inzetbaarheid en kostenbesparingen (bijvoorbeeld minder ziekteverzuim), een betere reputatie en een toekomstbestendige
organisatie.
CIRCULAR VALLEYS
Om de juiste expertise binnen te halen en interne prikkels tot innovatie te organiseren, kunnen kunststofbedrijven (van chemie tot toepassende industrie) ook
meer verbindingen leggen met andere bedrijven in hun omgeving. Het betreft niet alleen de bundeling van krachten in Circular Valleys, zoals de Transitieagenda
Consumptiegoederen beoogt met bijvoorbeeld textiel en de eerder in ontwikkelingslijn 1 genoemde 3D Makerszone fieldlab in Haarlem. Het betreft ook het opzetten
van een regionaal netwerk met diverse kleine MKB-bedrijven, zoals Philips in Drachten. Daarnaast is het noodzakelijk om ook in de interne organisatie meer aandacht
te schenken aan kwaliteitsmanagement. Bedrijfswinsten zijn direct gekoppeld aan gebruikskwaliteit, levensduur en recyclebaarheid. Dit betekent dat marketeers en
verkopers intern een ander perspectief krijgen op hetgeen zij verkopen.
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Aanpak interne organisatieverandering adhv The Natural Step en B-Corp. en de uitkomsten van het SCP/PBL-onderzoek naar omgang
met een verandering van de ‘mindshift’ en gedrag in de CE.

Actiehouders

Interface, Unilever, VNO-NCW, MVO Nederland, Zero Impact Plastics, Natuur en Milieu, Rijksoverheid, B-corp NL, BIT-IenM

Benodigd budget
Tijdspad

€ 100.000 (eenmalig)
2018-2020

KENNISAGENDA EN INNOVATIEAGENDA
Uit de actie- en sociale agenda vloeien veel kennisvragen en innovatieopgaven voort. Er is een inventarisatie gemaakt van fundamentele en
toegepast wetenschappelijke kennisvragen. Om de transitie naar een circulaire kunststofketen te kunnen maken, is het noodzakelijk dat deze
vragen op de agenda van de kennisinstituten en onderzoeks- en onderwijsinstellingen komen.
Het is cruciaal dat kennis wordt ontwikkeld, gedeeld en ook in de praktijk wordt gebracht. Synergie in en coherentie tussen de verschillende circulaire (onderzoeks-)
activiteiten moet resulteren in een gedeelde kennisbasis waarop innovaties (versneld) worden ontwikkeld (startups) en op de markt gebracht (opschaling).
1. AANSLUITING KENNIS- EN INNOVATIEAGENDA’S TOPSECTOREN
Bedrijven, kennisinstellingen en overheden organiseren en financieren in de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het Topsectorenprogramma gezamenlijk
onderzoek en innovatie. Voor deze circulaire kunststofagenda zijn de volgende agenda’s van belang:
TOPSECTOR CHEMIE:
Concreet worden in de volgende Chemie roadmaps vraagstukken uit deze CE-agenda opgepakt:
• Chemistry of Advanced Materials, Task 1: Designing materials with the right functionality, Task 2: Thin films and coatings, Task 3 materials for sustainability.
• Chemical Conversion, Process Technology and Synthesis: Task 1: Making molecules efficiently, Task 2: Making molecules from biomass, Task 3: Making functional
molecules.
• Chemical Nanotechnology and Devices: Task 2: Cradle to cradle 2.0
TKI BIOBASED ECONOMY:
De onderzoekagenda van het TKI BioBased Economy bevat vier programmalijnen, waarvan er drie (Thermische, Chemisch katalytische en Microbiologische conversie)
zijn gericht op de ontwikkeling van omzettingstechnologie van biomassa naar product. De vierde programmalijn (Solar capturing) is gericht op het met behulp van
zonlicht rechtstreeks omzetten van CO2 en water naar andere chemische stoffen.
TKI ENERGIE EN INDUSTRIE:
Uit de onderzoekagenda van het TKI Energie en Industrie is het met name relevant om aansluiting te zoeken bij programmalijn 3, Circulariteit, CCUS voor het sluiten van
koolstofketen. Ook onze agenda bevat acties op het gebied van CCU. Daarnaast wordt in de TKI Energie en Industrie gewerkt aan gebruik en delen van warmtekracht
voor (primaire) functies in bedrijven. Het is belangrijk dat de ontwikkelde technologieën op korte termijn ook op kleinere schaal door (groepen van) MKB-bedrijven
kunnen worden toegepast.
TKI CLICKNL:
Het TKI ClickNL (Topsector Creatieve Industrie) bevat een programmalijn Circular Society. Daarin is de transitie van bezit naar gebruik geagendeerd en wordt met een
‘andere bril’ gekeken naar de functionaliteit van producten en diensten, de vervulling van behoeftes en dus naar fundamentele waarden in de maatschappij. Deze
focus sluit aan op de NWA-routes Circulaire economie (2.3 Consument en Maatschappij) en Smart Industry (1B Smart Services). CLICKNL voert in dit kader ook het
CIRCO-project uit waarbij bedrijven concreet aan de slag gaan met de lessen vanuit het programma Circular Society.
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SMART INDUSTRY AGENDA EN TKI HTSM:
Bij de TKI HTSM staat circulair centraal in de Smart Industry agenda en in het Materialen Transitie Programma. Voor het thema Smart Industry is het zogenaamde Field
Labs model ontwikkeld25. Het fieldlab ‘ThermoPlastic Composites Nederland (TPC NL)’ richt zich zowel op fundamenteel als toegepast onderzoek naar productie met
thermoplastische composieten. In het fieldlab ‘The Garden’ wordt onderzoek gedaan naar Product Lifecycle Management. Dat wil zeggen: het digitaal samenwerken
in de waardeketen om het ontwikkelen, produceren, onderhouden en beheren van producten en diensten te managen en te verbeteren in het complete traject
van idee tot uiteindelijke recycling. Het fieldlab ‘3D Makers Zone’ biedt infrastructuur, kennis, ervaring, netwerken, lopende projecten en kennis over toepassing in
productieprocessen van 3D-printing van kunststoffen, Internet of Things, robotisering en Big Data. En zo zijn er nog een aantal labs en hubs die de transitie naar de
circulaire economie in de kunststofketen kunnen versnellen.
Na aansluiting bij een TKI kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen in de kunststofsector voor de uitvoering van deze kunststofagenda gebruik maken van PPSprojecttoeslag (voor samenwerkingsverbanden) en MIT-regeling (MKB-Innovatiestimulering regio en Topsectoren). Hierin zijn verschillende instrumenten aanwezig,
zoals adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.
In 2018 wordt bij de uitvoering van deze transitieagenda samen met de industrie gekeken naar manieren waarop meer gerichte sturing gegeven kan worden aan
de programmering van de TKI’s voor de circulaire kunststofketen. Dit helpt ook om het topsectorenbeleid sterker te focussen op de economische kansen die het
maatschappelijke thema energietransitie/duurzaamheid biedt.
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Samenwerking tussen kennis- en innovatie agenda TKI, KenI CE en TA kunststoffen

Actiehouders

EZK, TKI, IenW

Benodigd budget

-

Tijdspad

2018

2. INNOVATIEBELEID
Innoveren is geen lineair proces, maar kent vier fasen: exploratie, take-off, versnelling en stabilisatie. Dit is ook terug te vinden in de S-curve van de transitiedynamiek
van Derk Loorbach. Binnen het innovatieproces is een gedeelte gericht op technologieontwikkeling, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van zogenaamde Technology
Readiness Levels (TRL’s). Societal Readiness Levels (SRL’s) zijn ontwikkeld als equivalent van TRL’s en geven een indicatie van de acceptatie van een innovatie door
gebruikers en maatschappij. Om deze acceptatie te versnellen, is een praktijkgerichte aanpak waarin experimenteren centraal staat van groot belang. Door hier
bewust bij stil te staan en gebruik te maken van de labs en hubs, waar de kennis- en innovatievragen samenkomen, kan ook de opschaling versnellen.
Bij de opschaling is het belangrijk om nadrukkelijk aandacht te geven aan kleinschalige toepassing van nieuwe technologieën. Het verkorten van de ‘time to market’
van nieuwe technologie en deze geschikt maken voor het MKB geeft een enorme boost aan de innovatie en CO2-reductie.
Door bij het uitzetten en uitwerken van deze kennis- en innovatieopgaven casushouders en/of probleemeigenaren vanuit het bedrijfsleven te koppelen is het ook
mogelijk om de opschaling te versnellen. Hetzelfde geldt voor pilots vanuit de overheid. Antwoorden en innovaties kunnen zodoende direct na het testen in labs en/
of hubs worden ingezet en opgeschaald. Door het bedrijfsleven expliciet te koppelen aan de kennis- en innovatievragen, blijven feedback loops en de dynamiek
behouden. Wanneer een innovatie nieuw is, is het innovatiesysteem eromheen nog in ontwikkeling. Er zijn slechts een beperkt aantal partijen betrokken en de
samenwerking is nog in opbouw. Een bijkomend voordeel is dat je op deze manier jonge professionals adequaat opleidt, die hard nodig zijn voor het realiseren van
een circulaire economie.

Bron: www.smartindustry.nl/fieldlabs
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In Nederland wordt onderzoek en ontwikkeling (R&D) uitgevoerd door verschillende organisaties en gefinancierd vanuit verschillende bronnen, zowel publiek als
privaat. De belangrijkste organisaties zijn universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten en bedrijven. Er is een generiek innovatie instrumentarium beschikbaar
waar kunststofondernemers gebruik van kunnen maken, zoals RDA, WBSO en de innovatie box. Daarnaast is er nationaal een instrumentarium beschikbaar voor
duurzame innovaties. Ook hier kunnen circulaire kunststofondernemers gebruik van maken26. Daarnaast zijn op Europees niveau diverse instrumenten beschikbaar27.
Voor innovatie in de kunststofketen geldt de ambitie om zoveel mogelijk actief gebruik te maken van het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de
Europese Commissie, namelijk Horizon 2020. Daarbij wordt gekeken naar bilaterale samenwer¬kingsprojecten met de buurlanden en zo mogelijk naar samenwerking
binnen het initiatief Mission Innovation (voor koolstofbehoud).
De Nationale Wetenschapsagenda en de Topsectorenaanpak zijn methoden waarmee meer richting wordt gegeven aan onderzoeksprogrammering. De KIEM-VANGregeling is vanuit het Onderzoeks- en Opleidingsprogramma VANG (O&O-VANG) specifiek beschikbaar voor de kunststofketen. Onderstaande kennisvragen moeten
de komende jaren worden uitgezet. Daarnaast moet onderzoek gedaan worden naar de concrete innovatieopgaven, om zo het innovatiesysteem te versterken.
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Concrete innovatieopgaven, verwerkt in een SWOT

Actiehouders
Benodigd budget
Tijdspad

NWO, CfS, EZK, IenW
€ 60.000
2018/2019

3. KENNISVRAGEN
De kennis(- en innovatie) vragen zijn gerubriceerd naar de vier ontwikkelrichtingen en moeten in 2018 worden geprioriteerd, nader worden uitgewerkt en daarna
worden uitgezet:
KENNISVRAGEN ONTWIKKELRICHTING 1: PREVENTIE, MEER MET MINDER, VOORKOMEN VAN LEKKAGE
VAN PRODUCT NAAR DIENST
•

 elke verdienmodellen uit de circulaire economie zijn geschikt voor de toeleverende bedrijven in de kunststofsector, en met name voor de markten verpakkingen,
W
bouw, automotive en consumentenelektronica?
Zijn de ontwikkelde verdienmodellen voor het verpakkende bedrijfsleven ook geschikt om te introduceren in andere kunststofmarkten?
Resulteren deze verdienmodellen inderdaad in meer circulair denken en handelen en/of moet er rekening gehouden worden met relevante neveneffecten?

•
•

VAN LINEAIR NAAR CIRCULAIR ONTWERP
•

Wat zijn er voor mogelijkheden om het belang van circulair te ontwerpen bij producenten te laten doordringen tot alle lagen in de organisatie? Vormen de huidige
CIRCO-tracks daarvoor het juiste instrument, of zijn er (ook) andere instrumenten die aandacht behoeven? Bijvoorbeeld de aanpak van Unilever. En is deze
aanpak breed inzetbaar of vragen de markten bouw, automotive en consumentenelektronica in dat kader een specifieke aanpak?
Waar liggen aandachtspunten en specifieke kansen voor het circulair ontwerpen van kunststof voedselverpakkingen, onder andere in de zorgsector?
Hoe kunnen productontwikkelaars gestimuleerd worden om te experimenteren met het gebruik van minder additieven?
Welke op de natuur gebaseerde producten en materialen zijn geschikt om toe te passen in de kunststofketen?
Welke mogelijkheden biedt het onderwijs om op alle niveaus het kennisniveau over kunststoffen te verhogen? Denk bijvoorbeeld aan de oorsprong van
kunststoffen, de problematiek van de plastic soep, het verschil en de voor- en nadelen van biobased versus bioafbreekbare kunststoffen.
Hoe kan onderwijs bijdragen aan het voorkomen van kunststoflekkages in het milieu en het verhogen van de kunststofrecycling?
Hoe kunnen doorontwikkelde circulaire ontwerpmethoden worden ingebed in het onderwijs?

•
•
•
•
•
•

26
27

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2015/01/20/overzicht-van-de-nationale-middelen/overzicht-van-de-nationale-middelen.pdf
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2015/01/20/overzicht-europese-fondsen/overzicht-europese-fondsen.pdf
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VAN ECONOMISCHE WAARDE NAAR GEBRUIKSWAARDE
•
•
•
•
•

Is er een overkoepelende beschrijving mogelijk voor de gebruiksfase van producten?
Wat zijn elementen van een overkoepelende berekeningsmethode van de toegevoegde waarde van een product in de gebruiksfase?
Wat zijn de rekenfactoren om de gebruikswaarde in euro’s om te rekenen?
Hoe moet die gebruikswaarde vormgegeven worden om aanspreekbaar te zijn voor producenten en consumenten?
Op welke wijze kan je de gebruikswaarde (baten) van een product in relatie brengen tot de ecologische voetafdruk (kosten) van een product?

VAN EENMALIG NAAR MEERMALIG
•
•
•

Zijn er overkoepelende systeemkenmerken die de overgang van eenmalig naar meermalig bevorderen c.q. verhinderen?
Waar liggen de grootste kansen om de productie en het gebruik van eenmalig te gebruiken producten te vervangen door meermalig te gebruiken producten? En
is het daarbij verstandig om in te zetten op circulaire innovatie in productontwerp of in retourlogistiek? Welke regelgeving en marktprikkels kunnen een overgang
van eenmalig naar meermalig versnellen?
Op welke manier kunnen organisaties strategisch productmanagement voor producten met meerdere gebruiksfasen organiseren, en wie stuurt dit proces aan
binnen het bedrijf?

VAN LANGE NAAR KORTE KETENS
•
•
•

Waar liggen in de markten verpakkingen, bouw, automotive en consumentenelektronica kansen om de kunststofproductketens te verkorten met behulp van
digitalisering en 3D-printing?
Is de krachtenbundeling van ‘smart industry’ en de zogenaamde circulaire HUBS de beste manier om deze innovatie bedrijven te versterken in hun ontwikkeling
of zijn andere maatregelen effectiever? Wat valt er in dat kader te leren van eerdere ‘Silicon Valleys’ en ‘proeftuinen’ en andere innovatieve netwerken die de
afgelopen jaren zijn ontstaan?
Wat kan bedrijven stimuleren om voorraden te beperken en op zoek te gaan naar systemen voor ‘just in time management’? Welke risico’s kunnen er voor die
bedrijven worden weggenomen?

ONTWIKKELRICHTING 2: MEER VRAAG EN AANBOD VAN HERNIEUWBARE KUNSTSTOFFEN
MEER VRAAG
•
•
•
•
•
•
•
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In welke mate (percentage) is het de komende jaren mogelijk om hernieuwbare kunststoffen, recyclaat en biobased materialen bij te mengen in het
productieproces?
Wat kunnen overheden en grote ondernemingen doen om circulair inkopen te stimuleren in de markten verpakkingen, bouw, automotive en
consumentenelektronica? Welke concrete projecten kunnen hiervoor als eerste worden geïnitieerd?
Hoe kunnen aanbestedingen worden vormgegeven zodat ze meer sturen op de keuze voor gerecyclede en biobased plastics bij in te kopen producten?
Wat kan Nederland leren van bestaande EPR-schema’s in andere landen? Wat zijn de ‘best practises’ en welke succesvolle elementen moeten in elk geval
terugkomen in de nog te introduceren en/of te verdiepen EPR-schema’s?
Hoe kunnen de huidige EPR-schema’s voor de automotive (EPV), consumentenelektronica (WEEE) en verpakkingen (ROVII) verdiept worden, zodat producenten
meer verantwoordelijkheid nemen voor herontwerpen, repareren, het opknappen van producten en het terugbrengen in de kringloop van de herwonnen
producten en materialen?
Hoe kan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor het in de kringloop houden van kunststofproducten in de bouw worden vormgegeven? En welke
aanknopingspunten biedt de huidige Europese en nationale regelgeving daarvoor?
Welke landen zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van nieuwe EPR-schema’s? Wat zijn de mogelijkheden om samen op te trekken met deze Europese
koplopers om voor bedrijven zoveel mogelijk een gelijk speelveld te creëren?
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MEER AANBOD
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Wat is de onderbouwde hoeveelheid kunststofreststromen die via mechanische recycling met de huidige stand der techniek te verwerken zijn?
Welke marktprikkels stimuleren afvalbedrijven om mechanische recycling van kunststofafval naar een hoger niveau te brengen (kwaliteit en omvang)?
Welke manieren zijn er om de branche van mechanische recyclers verder te professionaliseren en kennis en kunde te bundelen?
Voor welke kunststofreststromen ligt een vorm van chemische recycling met name voor de hand (solvolyse, depolymerisatie, katalytische pyrolyse, vergassing)?
Welke mogelijkheden zijn er om via chemische recycling de kringloop te sluiten in termen van milieurendement, materiaalbehoud en kostenefficiëntie?
Welke R&D is nog nodig om chemische recycling van kunststoffen grootschalig in te zetten? Welke belemmeringen zijn er momenteel die een grootschalige inzet van
chemische recycling in de weg staan? Op welke wijze kan het instrumentarium van de Topsector Chemie bijdragen aan het wegnemen van deze belemmeringen?
Wat is de potentie van biobased plastics en in hoeverre kan het op basis van kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de vraag naar kunststoffen vanuit het
verpakkende bedrijfsleven, bouw, automotive en consumentenelektronica? In welke gevallen hebben biobased plastics vanwege hun specifieke eigenschappen
een comparatief voordeel ten opzichte van ‘virgin’ fossiele kunststoffen? Waar kunnen biobased plastics op korte termijn fossiele plastics vervangen, en hoe zou
dit gestimuleerd kunnen worden?
Welke kunststofproducten kunnen geproduceerd worden van bioafbreekbare materialen en hebben daar ook een hoge maatschappelijke (milieu, economisch,
gezondheid) waarde voor? Denk aan toepassingen in de voedselketen, medische toepassingen of tijdelijke kunststofleidingen in de ondergrond.
Op welke wijze en volgens welke methodiek kunnen streefcijfers het beste worden vastgesteld, zodanig dat ze meegroeien met de technische mogelijkheden die
het bijmengen van mechanische of chemische gerecyclede en biobased kunststoffen biedt?
Wat kan design betekenen voor de inzet of het op de markt brengen van afval en reststromen? Hoe kunnen er meer producten gemaakt worden van restmaterialen
die door het ontwerp ook heel aantrekkelijk zijn voor de gebruiker?
Hoe kun je in verschillende fasen de kwaliteit van gerecycled en biobased materiaal bepalen en hoe verwerk je dat in het ontwerp en businessmodel?
Op welke manier kan design de perceptie van materialen beïnvloeden? En daarbij aanhakend: Hoe kun je het imago van gerecyclede materialen verbeteren?

ONTWIKKELRICHTING 3: HOGERE KWALITEIT, MEER MILIEURENDEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe kan een materialenpaspoort voor kunststofproducten worden ontwikkeld en geïntroduceerd zonder dat dit resulteert in (te) hoge administratieve lasten
voor betrokken bedrijven?
Welke mogelijkheden bieden de huidige ‘track&trace’ systemen om de samenstelling van afgedankte kunststofproducten en materialen beter in beeld te krijgen?
Welke regelgeving en marktprikkels zijn nodig om in dat kader volgende innovatiestappen te zetten? Maak daarbij onderscheid naar verpakkingen, bouw,
automotive en consumentenelektronica.
Hoe kan toegewerkt worden naar standaardisatie van de kwaliteit van gerecyclede en biobased kunststoffen (‘grades’)? Welke rol spelen de bedrijven en de
overheid daarbij?
Hoe kunnen consumenten en bedrijven beter worden voorgelicht en gestimuleerd om kunststofafval zorgvuldig gescheiden aan te bieden? Welke rol spelen
communicatiemiddelen?
Welke interventiestrategie draagt er aan bij dat de consument een helder handelingsperspectief heeft voor de gescheiden inzameling van verschillende soorten
kunststoffen?
Welke lessen kunnen geleerd worden van het scheiden van andere afvalstromen in Nederland (glas en papier) en het buitenland (Duitsland en België) om toe
te werken naar meer en een hoogwaardigere inzameling, sortering en recycling van kunststofmaterialen? Biedt nieuwe robottechnologie mogelijkheden om een
hogere sorteerkwaliteit van kunststoffen te realiseren?
Voor het ontwikkelen van ‘duurzame’ producten zijn verschillende strategieën in gebruik. Hoe zijn deze strategieën toe te passen voor kunststofproducten en wat
zijn de consequenties van de keuzes tussen de verschillende strategieën?
Hoe zorgen we voor ruime mogelijkheden voor de recycling van kunststoffen in relatie tot food-grades?
Hoe kun je de meervoudige waarde (economische, ecologische, sociale) voor een product en dienst bepalen? Welke circulaire kansen biedt dit? Hoe bepaal je
de waarde van een product en de materialen in verschillende levensfasen? Is het ook mogelijk de waarde te bepalen aan de hand van gebruik van het product
in plaats van grondstoffen en arbeid?
Welke rol speelt de consument zelf in het creëren van circulaire producten en diensten (participatie, zelfredzaamheid, eigen producent) en hoe kan circulair design
en de creatieve professional daarbij een rol spelen?

ONTWIKKELRICHTING 4: STRATEGISCHE (KETEN)SAMENWERKING
•
•
•
•
•
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Welke succesvolle vormen van ketensamenwerking bestaan er die de kosten en opbrengsten van innovatieve projecten in de keten samenbrengen?
Op welke wijze kan lokaal ruimtelijk beleid het sluiten van de kunststofketen effectief ondersteunen?
Welke trends en innovatieve ontwikkelingen ondersteunen het verder sluiten van de kunststofkringloop? En hoe kunnen partijen daar het beste op inspelen?
Met welke landen binnen en buiten de EU kan het beste een langjarige relatie worden opgebouwd om de ‘zaadjes van de circulaire economie’ te planten en te
verspreiden?
Op welke manier biedt de problematiek van de plastic soep ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, en specifiek voor de kunststofsector?
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INVESTERINGSAGENDA
Private investeringen zijn afhankelijk van de condities op de markt, die mede bepaald worden door de interventies die hiervoor in de transitieagenda zijn voorgesteld.
Bij de inschatting van de benodigde investeringen moet er vanuit worden gegaan dat in de komende jaren aan deze condities wordt voldaan.
Bij het merendeel van de activiteiten wordt uitgegaan van cofinanciering. Deze bedragen zijn nog niet verder geëxpliciteerd. Bij het lezen van dit hoofdstuk moet men
zich realiseren dat het gaat om een grove schatting.
ONTWIKKELRICHTING 1 PREVENTIE, MEER MET MINDER EN VOORKOMEN LEKKAGE
Voor de activiteiten van deze ontwikkelrichting is een bedrag van € 1.580.000 voor de eenmalige acties noodzakelijk. De kosten van de jaarlijks terugkerende acties
bedragen € 250.000.
ONTWIKKELRICHTING 2 MEER VRAAG ÉN AANBOD VAN GERECYCLEDE EN HERNIEUWBARE KUNSTSTOFFEN
Voor de activiteiten in het kader van ontwikkelrichting 2 is een bedrag benodigd van € 780.000 (eenmalige activiteiten). Daarnaast zullen voor de periode 2018-2030
ook investeringen benodigd zijn voor de infrastructuur en capaciteit om meer en beter aanbod van gerecyclede en hernieuwbare plastics op de markt te kunnen
aanbieden. Dit is verder uitgewerkt onder het kopje ‘Extra benodigde investeringen’.
ONTWIKKELRICHTING 3 BETERE KWALITEIT EN MEER MILIEURENDEMENT
Voor de activiteiten in het kader van ontwikkelrichting 3 is een bedrag noodzakelijk van € 210.000 (eenmalige activiteiten). Dit exclusief de hieronder genoemde
investeringen in infrastructuur en capaciteit.
ONTWIKKELRICHTING 4 STRATEGISCHE (KETEN)SAMENWERKING
Voor de activiteiten in het kader van strategische ketensamenwerking is een bedrag noodzakelijk van
€ 240.000 (eenmalige activiteiten) en € 200.000 voor de jaarlijks terugkerende activiteiten. Dit is exclusief de kosten voor de internationale activiteiten. Voor de
uitvoering van de acties en interventies met betrekking tot ontwikkelrichting 4 moet niet alleen op lokaal, regionaal en nationaal niveau geïnvesteerd worden in
versterking van strategische keten- en netwerksamenwerking, maar ook op Europees en mondiaal niveau. Soms is hiervoor geen extra geld nodig, daar die activiteiten
toch al plaatsvinden, maar nu met een andere invalshoek. Dit is nog niet verder geëxpliciteerd.
SOCIALE AGENDA
De investeringen voor de sociale agenda bedragen € 400.000.
KENNIS- EN INNOVATIEAGENDA
De investeringen benodigd voor de uitvoering van de kennis- en innovatieagenda zullen worden gedekt binnen de bestaande budgetten in het kader van de Nationale
Wetenschapsagenda, de Topsectoren en de reguliere nationale en Europese budgetten voor kennis en innovatie, zoals eerder beschreven. Er is een bedrag van €
60.000 gebudgetteerd om de innovatieopgaven voor de transitieagenda kunststoffen te specificeren.
In de volgende tabel zijn alle benodigde activiteiten om tot versnelling van de circulaire kunststof economie te komen verder uitgewerkt in voorgestelde ruw geschatte
bedragen en een voorgestelde uitvoeringstermijn.
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Actie- interventie agenda TA Kunststoffen & benodigd budget
Acties & interventies

Eenmalig

Jaarlijks

Planning

Ontwikkelrichting 1: Preventie, meer met minder, voorkomen lekkage
1

Van product naar dienst (inventarisatie)

€ 50.000

2

Van lineair naar circulair (sectorplannen)

3

CIRCO-tracks ter ondersteuning sectorplan

4

Onderzoekslijn tbv circulair ontwerpen (ontwikkelen)

€ 500.000

2019

5

Van economische waarde naar gebruikswaarde (ontwikkelen)

€ 460.000

eenmalig, 2018/2019

6

Van eenmalig naar meermalig (inventarisatie)

€ 50.000

eenmalig, 2018/2019

7

Microplastics door bewuste toevoeging (uitfaseren)

8

Innovaties tbv slijtage (ontwikkelen)

9

Natuurlijke alternatieven voor ZZS (ontwikkelen)

10

€ 250.000

2018 jaarlijks tot 2022
eenmalig, 2018/2019

€ 200.000

2018 jaarlijks tot 2022

2018-2019
€ 60.000

eenmalig, 2018/2019

€ 100.000

eenmalig, 2018-2020

Van schadelijk naar natuurlijke additieven: biomimicry (ontwikkelen)

€ 60.000

eenmalig, 2019

11

Van schadelijk naar natuurlijke additieven: rubber (ontwikkelen)

€ 50.000

eenmalig, 2018/2019

12

Van lange naar korte ketens (organiseren)

€ 50.000

eenmalig, 2018-2020

€ 1.580.000

€ 250.000

Ontwikkelrichting 2: Meer vraag & aanbod hernieuwbaar
Meer vraag

57

13

Prijsprikkels (inzicht)

€ 80.000

eenmalig, 2018-2020

14

Van eigendom naar gebruiksrecht (verkenning)

€ 60.000

eenmalig, 2018-2020

15

Circulair inkopen in Eco-labesl en Green Deals (organiseren)

-

2018

16

Green deal circulair inkopen II (organiseren)

-

2018-2022
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17

EPR per sector (verkenning verdieping)

€ 80.000

eenmalig, 2018-2020

18

EPR zwerfvuil verbreding)

€ 50.000

eenmalig, 2018/2019

Meer aanbod
19

Verbranding en export (verkennen)

€ 60.000

eenmalig, 2018/2019

20

Recycled en hernieuwbaar content toepassen (onderzoek)

€ 60.000

eenmalig, 2018/2019

21

EU ketenconvenant recyclaat en hernieuwbaar (verkenning)

€ 50.000

eenmalig, 2019

22

Actieplan Mechanische recycling (opstellen)

€ 60.000

eenmalig, 2018

23

Actieplan Chemische recycling (opstellen)

€ 60.000

eenmalig, 2018/2019

24

Devulkanisatie rubber

€ 50.000

eenmalig 2018

25

Actieplan Biobased (opstellen)

€ 60.000

eenmalig 2018

26

Bioafbreekbare toepassingen (onderzoek)

€ 50.000

eenmalig , 2018/2019

27

Oxo degradeerbaar (uitfaseren)

-

2018

28

Actieplan CCU plan (verkenning)

€ 60.000

eenmalig, 2019

€ 780.000

Ontwikkelrichting 3: hogere kwaliteit en meer milieurendement
29

Actieplan Kwaliteit (opstellen)

30

Actieplan Meer en betere sortering

31

Vraaggestuurde standaarden (ontwikkelen)

€ 60.000

eenmalig 2018

€ 100.000

eenmalig 2018/2019

€ 50.000

eenmalig 2018/2019

€ 210.000
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Actie- interventie agenda TA Kunststoffen & benodigd budget
Acties & interventies

Eenmalig

Jaarlijks

Planning

Ontwikkelrichting 4: strategische (internationale) ketensamenwerking
32

Ketenregie en transparantie (verbeteren)

€ 100.000

2018 jaarlijks tot 2022

33

Ketenprojecten (organiseren)

€ 100.000

2018 jaarlijks tot 2022

34

Small win aanpak en early warnings (ontwikkelen)

35

€ 100.000

eenmalig, 2018/2019

Kosten baten in de keten (opzetten)

€ 60.000

eenmalig, 2018/2019

36

Labs en hubs aanpak (opzetten)

€ 80.000

eenmalig 2018/2019

37

Internationale aanpak (agenderen)

-

2018-2022

€ 240.000

€ 200.000

Sociale agenda
38

Chemie (herorientatie)

€ 60.000

eenmalig 2018/2019

39

Rubber- en kunststofindustrie (verkenning)

€ 60.000

eenmalig 2018/2019

40

Toepassende industrie (onderzoek)

€ 60.000

eenmalig 2018/2019

41

Recyclingsector (strategie)

€ 60.000

eenmalig 2018/2019

42

Opleiding en vaardigheden (planvorming)

€ 60.000

eenmalig 2018/2019

43

Organisatieontwikkeling (ontwikkelen)

€ 100.000

eenmalig 2018-2020

€ 400.000
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Ruwweg kan worden ingeschat welke investeringen nodig zijn per kton:
Benodigde investeringen
in capaciteit (in mln €)
P

q

p*q

Milieustraten

1,5/100 kton

200

300

Sortering

15/100 kton

8,86

133

Mechanische recycling

100/100 kton

4,5-5,0

450-500

Chemische recycling

2,5/100 kton

250

625

250-300/75 kton

5

1.200-1.500

Bioplastics29
Totaal in periode 2018-2030

2.458-2783

Totaal investeringen in capaciteit gemiddeld per jaar

29

205-232

Naar verwachting zullen 5 fabrieken met elk een capaciteit van ca. 75 kton - en met een diversiteit aan productie van BioPE, PLA, PF, PBS, PHA - benodigd zijn om 350 kton extra te produceren.
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Kennis- en innovatie agenda
44

Aansluiting topsectoren (koppeling)

45

SWOT / concrete innovatieopgaven (overzicht)

-

2018

€ 60.000

eenmalig, 2018/2019

€ 60.000
Totaal benodigd budget activiteiten

€ 3.270.000

€ 450.000

Daarmee komt het voorlopige bedrag voor de uitvoering van de eenmalige acties op € 3.270.000. Dit is een ruwe inschatting, waarbij een verfijndere prioritering kan
plaatsvinden om kosten van de eenmalige acties te spreiden over de jaren. De voorgestelde jaarlijkse acties komen daarnaast per jaar uit op € 450.000.
EXTRA INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR
De benodigde investeringen voor meer capaciteit t.b.v. meer aanbod en betere kwaliteit en milieurendement
Om aan de toenemende (kwalitatieve) vraag te kunnen voldoen, zal geïnvesteerd moeten worden in meer en kwalitatief betere inzameling en sortering, waardoor
uiteindelijk meer geïnvesteerd gaat worden in meer en betere mechanische recycling, chemische recycling en biobased plastics.
Uit de eerder gestelde kwantitatieve doelen voor de periode 2018-2030, vloeit voort welke capaciteitsuitbreiding in inzameling, sortering, recycling en hernieuwbare
plastics nodig is:
Benodigde extra capaciteit (in kton)
2016

2030

Groei capaciteit

Inzameling (o.a. milieustraten)

874

1760

886

Sortering

874

1760

886

250-300

750

450-500

0

250

250

20

370

350

Mechanische recycling
Chemische recycling
Hernieuwbaar / biobased plastics28
Ruwweg kan worden ingeschat welke investeringen nodig zijn per kton:

28
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Hieronder kan op lange termijn ook de ontwikkeling van CCU onder vallen.
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OVER DEZE TRANSITIEAGENDA.
De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050 en bevat de Agenda
voor de periode 2018-2021. Deze Agenda is opgesteld door een transitieteam van experts uit wetenschap, overheid en marktpartijen.
Het in januari 2017 gesloten Grondstoffenakkoord is leidend voor de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Het team bouwt voort op het werk van de SER, gericht
op een circulaire economie en op het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. De Transitieagenda sluit aan op ‘De Bouwagenda’, die een strategie en
aanpak beschrijft om de bouwsector te versterken en Nederland toekomstbestendig te maken.

HET TRANSITIETEAM BESTAAT UIT:
Elphi Nelissen (voorzitter), TU/e
Bas van de Griendt, Stratego Advies
Cécile van Oppen, Copper8
Ingrid Pallada, FNV
Jaap Wiedenhoff, ABT
Jeroen van der Waal, Gemeente Amsterdam
Joop Quist, Ministerie van BZK
Liesbeth Engelsman, IPO
Maarten Schaafsma, Unie van Waterschappen
Mari van Dreumel, Ministerie van I&W
Paul Terwisscha van Scheltinga, Woonbedrijf
Peter Broere, BRBS Recycling
Peter Fraanje, NVTB
Peter van der Mars, Metaalunie
Stephan van Hoof, VolkerWessels
Thomas Bögl, LIAG architecten en bouwadviseurs
ONDERSTEUNING:
Hans Scherpenzeel, secretaris, RVO
Hans Korbee, RVO
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1. Aanleiding, doelstelling en aanpak

10
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14
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19

4. Acties en interventies

25
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31

6. Voortgang

36
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SAMENVATTING
SAMEN BOUWEN AAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE VOOR NEDERLAND IN 2050.
De bouw- en infrasector staat voor een enorme transitie. Om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, moeten we
op een geheel andere manier gaan werken. Dit betekent dat we onze gebouwen en infrastructuur zo gaan ontwikkelen dat straks alle materialen
en grondstoffen herbruikbaar zijn en we geen fossiele energiebronnen meer gebruiken. De nadruk ligt op het realiseren van hoogwaardig(er)
hergebruik in alle deelmarkten van de bouw. Nederland pakt deze uitdaging serieus op. De ambitie is dat uiterlijk in 2050, maar liever veel eerder,
de gebouwde omgeving circulair is. De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie zet hiervoor de strategie uit en doet concrete aanbevelingen.
Eén daarvan is dat de overheid vanaf 2023 alle opdrachten 100% circulair uitvraagt.
HET ROER GAAT OM!
Onze gebouwen en onze infrastructuur, oftewel onze wegen, bruggen, dijken, spoor en riolering, bestaan nu nog uit grote hoeveelheden, vaak zware, materialen, zoals
steen, beton en staal. De winning, bewerking en het transport hiervan, zorgen voor een grote belasting van de aarde. Zo kunnen we niet langer doorgaan. Om een
schone, veilige leefomgeving voor toekomstige generaties te behouden, gaat het roer om. We moeten zorgen dat grondstoffen in de keten van de bouw zoveel mogelijk
behouden blijven en er meer gebruik gemaakt gaat worden van biobased materialen. Met als einddoel, een compleet circulaire bouw in 2050.
CIRCULARITEIT BRENGT DYNAMIEK EN KANSEN.
De opgave is complex, maar biedt ook kansen. De bouw kan grote stappen nemen en snel zichtbaar resultaat boeken. Slim hergebruik betekent kostenreductie. Er
ontstaat vraag naar een veelheid aan nieuwe producten en diensten, met alle economische prikkels van dien. Er komt een nieuwe kennisontwikkeling op gang bij
architecten, ontwerpers, ingenieurs, dienstverleners, kennisinstellingen, opdrachtgevers, uitvoerders, producenten en talloze andere betrokkenen.
Met de dynamiek die circulariteit meebrengt, kan de bouw zich profileren als aantrekkelijke, innovatieve werkgever. Ook internationaal liggen er mogelijkheden als
Nederland zijn voorsprong weet uit te bouwen. Circulair bouwen is in potentie een aantrekkelijk exportproduct. Het is daarom van groot belang om de circulaire
economie in samenwerking met de Europese Unie en de landen daarbuiten op te pakken.
HET MOMENTUM VOOR VERANDERING IS DAAR.
Niet eerder stond de circulaire economie zo prominent op de maatschappelijke agenda. Het advies van de SER gericht op een circulaire economie, het Rijksbrede
programma ‘Nederland circulair in 2050’ en het Grondstoffenakkoord bieden belangrijke kaders. Er is brede consensus bij overheid zowel op Rijksniveau als
provinciaal en gemeentelijk, maar ook bij marktpartijen en kennisinstellingen. Ook de ruim veertig partijen die zijn aangesloten bij ‘De Bouwagenda’ onderschrijven
de doelstelling om in 2050 geheel circulair te zijn. Het is nu zaak om door te pakken. Koplopers, zowel aan de uitvoerende als de opdrachtgevende kant, wijzen de weg.
Nederland kent inmiddels toonaangevende voorbeeldprojecten op het gebied van circulair bouwen. De uitdaging is om die reeds opgedane kennis en ervaring verder
te ontwikkelen en breed uit te dragen. Hoe groter de schaal, hoe sneller het zal gaan.
IN DRIE ETAPPES NAAR DE TOP.
Deze Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050 en bevat de Agenda voor de periode
2018-2021. We verkennen hier doorslaggevende acties om de startfase van een circulaire bouweconomie tot een succes te maken. Het Transitieteam visualiseert het
proces als een bergbeklimming. We willen naar de top, maar we kennen de route nog niet precies. Allereerst moeten we inventariseren wat we nodig hebben om op
weg te kunnen gaan en zorgen dat ons basiskamp is ingericht. We onderscheiden drie etappes:
2018-2021 met als resultaat, een compleet ingericht basiskamp.
2021-2030 waarin 50% van de einddoelstelling is gerealiseerd.
2030-2050 waarin het doel – ‘de top’ - wordt bereikt.
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Deze Transitieagenda gaat over de eerste etappe waarin we het basiskamp inrichten, zodat we tijdens de tweede etappe echt meters kunnen maken. Dat betekent dat
we uiterlijk in 2021 beschikken over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een eerste serie innovatieve producten en diensten voor circulair bouwen.
een concrete vraag naar circulaire producten en diensten, bijvoorbeeld bij overheidsopdrachten.
kennis, ervaring en instrumenten bij voldoende mensen en de juiste mensen in de totale bouwketen.
geen remmende, wel stimulerende wetten en regels.
voldoende prikkels voor R&D, experimenten, prototypen en concrete projecten.
begrip, draagvlak, herkenbare voordelen, bewustwording.
uitgewerkte opvattingen over sociaal-innovatieve arbeidsorganisaties.
gemeenschappelijke taal en instrumenten om circulariteit in projecten te duiden en meten.
een concreet plan om de verduurzaming van de woningvoorraad en de opgave van één miljoen extra woningen in tien jaar samen met ‘De Bouwagenda’ op te
pakken en zo circulair mogelijk uit te voeren.
nauwkeurige kennis en een plan van aanpak om CO2-uitstoot in bouw in 2030 te halveren en in 2050 geheel uit te bannen.

EXPERIMENTEREN, SAMENWERKEN EN KENNIS DELEN!
De transitie naar een circulaire bouweconomie vraagt om nieuwe technologie en expertise, maar ook een sociaal en economisch systeem waarin overheid,
ketenpartners, producenten, werknemers en opdrachtgevers op een nieuwe manier samenwerken. We sluiten aan bij de aanpak van ‘De Bouwagenda’, waarin
‘living labs’ worden gecreëerd door meerdere, complementaire partijen die gezamenlijk een uitdaging oppakken, kennis delen en oplossingen zoeken die op de lange
termijn voor allen meerwaarde opleveren. In dezelfde lijn ontwikkelen we nieuwe businessmodellen, partnerships, eigendomsverhoudingen en contractvormen
waarin circulariteit is verankerd. De behoeftes en wensen van de gebruikers staan hierbij steeds centraal. We betrekken hen dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium
bij onze plannen. Ook werknemers zijn een belangrijke factor. Er is aandacht nodig voor opleiding en bijscholing, ontwikkeling van de werkgelegenheid en– in
sommige gevallen – kwalitatief hoogwaardige arbeid. Daarnaast een eerlijk speelveld en sociale innovatie gelijkwaardig aan technologische innovatie.
De Transitieagenda zet in op een iteratief proces waarin we gezamenlijk projecten lanceren, kennis ontwikkelen en ervaringen delen. We focussen op leren door
experimenteren, analyseren wat werkt en waar we tegen belemmeringen oplopen. Om dat vervolgens te vertalen naar opleidingen, normen en wetgeving. Er is al
een schat aan ervaringen opgedaan in pilotprojecten. Een ‘quick win’ is om deze lessen te destilleren en beschikbaar te maken voor de gehele markt. Een helder
begrippenkader met een gemeenschappelijke taal, inzicht in de nul-situatie en in materialen en toepassingen, horen bij deze aanpak.
Daarnaast is het nodig om marktpartijen en gebruikers enthousiast te maken met goede communicatie. Ze zullen getriggerd moeten worden om zelf een eerste kleine
stap te nemen. Bijvoorbeeld door ze te verleiden met inspirerende praktijkverhalen. Tegelijkertijd schetsen we het toekomstbeeld: de transitie naar een hoog niveau
van circulair bouwen, waar koplopers al mee zijn begonnen en waar ‘early adopters’ morgen al op kunnen doorpakken, zodat de bulk van de markt kan volgen.
WAT WE CONCREET GAAN DOEN.
Het Transitieteam formuleert vier speerpunten voor de Agenda 2018-2021:
• marktontwikkeling
• meten
• beleid, wet- en regelgeving
• kennis & bewustwording
Deze speerpunten leiden tot een reeks van voorgestelde acties en interventies. Een selectie hieruit:
●● ALLE OVERHEIDSAANBESTEDINGEN CIRCULAIR IN 2030.
Vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn. Overheden gaan daadwerkelijk circulair inkopen. En voor de invoering daarvan worden concrete
tijdpaden aangeven. Vanaf 2023 zullen alle uitvragen van de overheid, landelijk, provinciaal en gemeentelijk circulair zijn, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is.
●● AANPAK REDUCTIE CO2-UITSTOOT IN DE BOUW.
De circulaire Agenda levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2 bij de winning, productie en het transport van materialen in de bouw. We sluiten aan
bij de ambitie van ‘De Bouwagenda’ om het CO2-verbruik in de bouw in 2030 te hebben gehalveerd en in 2050 geheel te hebben uitgebannen. Uiterlijk in 2021
beschikken we over voldoende kennis én een plan van aanpak om dit te realiseren. De inzet is om in tien jaar tijd de bouw van één miljoen woningen waarin ‘De
Bouwagenda’ voorziet, zoveel mogelijk circulair uit te voeren. Ook de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad gaan we zoveel mogelijk circulair realiseren.
Inclusief de apparatuur in de keukens en de tapwatervoorzieningen van de badkamers. Hetzelfde geldt voor de andere deelmarkten die we met ‘De Bouwagenda’
willen verduurzamen, zoals scholen en andere utiliteitsgebouwen. Door gelijk op te trekken met ‘De Bouwagenda’, kan de circulaire Agenda uiteindelijk leiden tot het
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reduceren van de CO2-uitstoot voor de bouw tot nul. En dan hebben we het over het gehele proces: van productie en fabricage tot de gebruiksfase en het transport
ten behoeve van de sector. Dit betekent een reductie van circa 107 megaton CO2-eq1 (per jaar zowel voor de B&U als de GWW). In 2030 zal de uitstoot gehalveerd
zijn, hetgeen een reductie betekent van 53 megaton CO2-eq. De realisatie van deze opgave vergt nader onderzoek. Uiterlijk in 2021 zal duidelijk zijn hoe de reductie
kan plaatsvinden en welke acties we daarvoor moeten ondernemen.
●● UITERLIJK IN 2020 BESLUIT OVER VERPLICHT MATERIALENPASPOORT.
Inzicht verkrijgen in de materialen en grondstoffen die in gebouwen en andere werken zijn verwerkt. is een essentiële eerste stap op deze weg. Dit kan bijvoorbeeld
worden gerealiseerd door middel van een materialen-paspoort. Op alle schaalniveaus nemen overheidspartijen het voortouw, door de meerwaarde van zo’n
systematiek te verkennen in projecten en pilots. Uiterlijk in 2020 wordt vastgesteld in welke gevallen een systematiek verplicht wordt.
●● SUBSIDIE VOOR CIRCULAIRE BUSINESS- EN VERDIENMODELLEN.
De Rijksoverheid komt met een subsidiemogelijkheid voor tijdelijke, financiële ondersteuning op individueel bedrijfsniveau voor circulaire business- en
verdienmodellen. Daarbij zal in overleg met financiers de financierbaarheid en met regelgevers de juridische haalbaarheid worden besproken.
●● DOORONTWIKKELING UNIFORME MEETMETHODE VOOR CIRCULARITEIT.
Overheidspartijen nemen het voortouw door de meerwaarde van een uniforme, eenduidige meetmethodiek te verkennen in projecten en pilots. Hierbij bouwen we
voort op reeds bestaande methodes.
●● CIRCULARITEIT VERWERKEN IN OVERHEIDSNORMEN BOUW.
De circulaire economie wordt vertaald in overheidsregels. De overheid zal in 2018 een programma starten dat hier nader onderzoek naar doet en experimenten
entameert.
●● INTERNATIONALE POSITIONERING EN SAMENWERKING.
Nederland neemt het initiatief om met Duitsland, België en eventueel het Verenigd Koninkrijk, te komen tot een Noordwest-Europese circulaire bouweconomie, zodat
de inzet van producten voor circulair bouwen wordt gestimuleerd. Ook worden afspraken gemaakt over het handelsverkeer in bouwmaterialen. Deze afspraak is een
onderdeel van een internationale strategie om te komen tot een circulaire economie in de bouw.
●● CIRCULAIR BOUWEN INTEGRAAL ONDERDEEL VAN ONDERWIJS IN 2021.
Ons doel is dat er in 2021 op alle onderwijsniveaus en -richtingen aandacht is voor circulair bouwen. De overheid zal het initiatief nemen om samen met marktpartijen
hiervoor een omvattende aanpak te ontwikkelen. Belangrijke actie is om aansluitend bij lopende initiatieven, een opleiding circulaire architect en circulair
opdrachtgeverschap aan te bieden.
●● OPRICHTEN KENNISINSTITUUT CIRCULAIR BOUWEN.
Het Transitieteam is voorstander van de oprichting van een kennisinstituut, dat van buiten naar binnen werkt (oftewel op basis van de behoefte van de markt).
Leidende principes zijn ‘lerend evolueren’ en ‘netwerkgestuurd handelen’. Dit kennisinstituut wordt bij voorkeur ondergebracht bij De Bouwagenda.
●● OPZET BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE CIRCULAIR BOUWEN.
We stimuleren het bewustzijn bij doelgroepen, door branding en communicatie die de meerwaarde van circulair bouwen helder maakt. Via een systematische aanpak
dragen we succesvolle praktijkvoorbeelden en prototypen breed uit.
HOE NU VERDER?
De Transitieagenda bevat een investeringsparagraaf die in financiering van de genoemde acties en interventies voorziet. Om de Agenda uit te voeren, is een nader te
bepalen krachtig bestuursorgaan nodig, dat het complexe proces aan- en bijstuurt. Daartoe motiveert en faciliteert deze stuurgroep, doelgroepen en actoren, jaagt
zij processen aan en monitort zij de voortgang. Een reflectieteam met leden afkomstig uit de overheid, kennisinstellingen, belangengroepen en marktpartijen zal
periodiek de voortgang en het programma kritisch bekijken en hierover adviseren.
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fotografie: Jannes Linders

DE TIJDELIJKE RECHTBANK VAN AMSTERDAM.
Via een Design, Build, Maintain & Remove (DBMR)-opdracht, heeft het Rijksvastgoedbedrijf de tijdelijke rechtbank
in Amsterdam gerealiseerd. Samen met het consortium dpcp – een combinatie van Du Prie Bouw & Ontwikkeling
en ontwikkelaar Cepezedprojects. De nieuwbouw op het terrein van het bestaande Parnas-complex aan de
Parnassusweg vormt de tijdelijke rechtbank. Hierin kan een groot deel van de rechtspraak doorgaan tijdens de vijf
jaar waarin op hetzelfde perceel een nieuwe permanente herhuisvesting wordt ontwikkeld. Het interim-karakter
van het gebouw doet echter geenszins afbreuk aan de representativiteit en de kwaliteit als het gaat om zaken als
outillage, complexe logistiek, akoestiek, comfort en veiligheid. De opdrachtgever heeft ingezet op het voorkomen van
verspilling en het maximaliseren van de restwaarde na deze initiële gebruiksperiode. Het gebouw is daarom goed
aanpasbaar en laat mogelijkheden tot steeds ander gebruik, door steeds andere bewoners. Aan het einde van de
levensduur kan dit gebouw geheel worden gedemonteerd en elders opnieuw worden gebruikt.
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1. AANLEIDING, DOELSTELLING EN AANPAK.
De Transitieagenda beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te zijn gekomen in 2050 en bevat de Agenda voor de periode
2018-2021. Waarom is dit nodig? Wat is de scope? Wat willen we realiseren? En hoe gaan we te werk?
1.1 DE AANLEIDING.
Het besef groeit meer en meer dat we in de bouw op een andere manier moeten gaan werken. Een aantal grondstoffen raakt uitgeput, het milieu vervuilt en overmatig
gebruik van fossiele brandstoffen heeft impact op het klimaat. Dit vraagt om een transitie naar een manier van werken en leven, zonder onze natuurlijke hulpbronnen
onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Het einddoel: een circulaire economie in 2050.
Nederland pakt de circulaire uitdaging serieus op. In juni 2016 bracht de SER zijn advies ‘Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen’ uit, waarin de
raad niet alleen de noodzaak en urgentie benadrukt, maar ook de economische effecten duidt. Kort daarna, op 14 september 2016, verscheen ‘Nederland circulair
in 2050’, het Rijksbrede programma waarin uiteen wordt gezet, hoe het kabinet de omslag naar een circulaire economie gestalte wil geven. De bouw staat hierin als
één van de vijf prioriteiten genoemd. Hierna volgde in januari 2017 de ondertekening van het Grondstoffenakkoord door, inmiddels, ruim 325 partijen. Ook in De
Bouwagenda, die voorzitter Bernard Wientjes op 28 maart 2017 heeft aangeboden aan het kabinet, is circulariteit een prominent thema. Deze initiatieven leidden
ertoe dat de ontwikkeling van een circulaire economie een breed draagvlak heeft gekregen. Er is brede consensus bij overheid (zowel op Rijksniveau als provinciaal
en gemeentelijk), marktpartijen, vakbeweging en kennisinstellingen. Het momentum is er om de transitie in gang te zetten.
De bouw speelt een cruciale rol in dit proces. Onze gebouwen –woningen en utiliteitsbouw– en infrastructuur –zoals wegen, bruggen, dijken en riolering– bestaan
uit grote hoeveelheden, vaak zware materialen, zoals steen, beton en staal. De winning, bewerking en het transport leiden tot een te hoge belasting van de aarde. Het
Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ rekent ons voor dat de bouw in Nederland naar schatting 50% van het grondstoffenverbruik voor zijn rekening
neemt. En daarnaast 40% van het totale energieverbruik en 30% van het totale waterverbruik. Bovendien heeft een groot deel van alle afval in Nederland betrekking
op bouw- en sloopafval en is de sector verantwoordelijk voor circa 35% van de CO2-uitstoot. Hierbij moeten we ons wel realiseren dat circa 97% van het bouw- en
sloopafval wordt hergebruikt, waarvan een belangrijk deel voor laagwaardig toepassingen in de infra-sector.
DEFINITIE.
Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te
putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en
dier. Hier en daar, nu en later.
De transitie naar een circulaire bouw is een complexe opgave, maar er ligt ook een enorm potentieel. Hoe groter de schaal waarop circulaire producten en diensten
worden toegepast, hoe meer kostenreductie en -effectiviteit kunnen worden bereikt en hoe sneller leerervaringen kunnen worden opgedaan. Daarbij brengt
circulariteit grote kansen mee, zowel aan de vraag- als de aanbodkant. Slim hergebruik en een lagere energievraag in het productieproces bieden kostenvoordelen.
Er ontstaat vraag naar een veelheid aan nieuwe producten en diensten, met alle economische prikkels van dien. Zo kunnen sloopbedrijven door slim te slopen of
demonteren hele bouwdelen uit een slooppand halen, zodat deze hergebruikt kunnen worden. Ook groothandels kunnen inspringen op de behoefte aan distributie
van gebruikte bouwmaterialen. Daarbij moeten we realiseren dat een deel van de bouwproducten en -materialen die op dit moment worden gebruikt in de
bouwpraktijk, zich niet altijd leent voor hergebruik. Dit behoeft nader onderzoek.
Voor werknemers in de bouw biedt circulariteit interessante perspectieven. Volgens de SER werkt circulariteit door in behoud van werkgelegenheid en de creatie van
banen in nieuwe circulaire activiteiten, zoals onderhoud, reparatie, revisie en hergebruik.
Er komt een nieuwe kennisontwikkeling op gang bij architecten, ontwerpers, ingenieurs, dienstverleners, opdrachtgevers, uitvoerders en talloze andere betrokkenen.
Met de dynamiek die circulariteit meebrengt, kan de bouw zich profileren als aantrekkelijke, innovatieve werkgever, met positieve effecten op de instroom van nieuw
talent. Om een succesvolle transitie mogelijk te maken richting een andere economie, is het van belang om werknemers in de sector volop te betrekken. Er is aandacht
nodig voor opleiding en bijscholing, de ontwikkeling van werkgelegenheid en kwalitatief hoogwaardige arbeid. En daarnaast voor het creëren van een eerlijk speelveld
en sociale innovatie in een gelijkwaardige rol naast technologische innovatie.
Ook internationaal liggen er mogelijkheden als Nederland een voorsprong weet te pakken. De SER benadrukt dat het van groot belang is om de circulaire economie
in samenwerking met de Europese Unie (Actieplan voor een circulaire economie) en landen daarbuiten op te pakken.
Kortom, er liggen grote uitdagingen voor de bouw, maar ook volop kansen om werk te maken van circulariteit. Nederland heeft het voordeel dat een aantal koplopers
al jarenlange ervaring heeft opgedaan met circulair bouwen. Zij realiseerden interessante, innovatieve projecten, waarvan we kunnen leren en waarover de kennis
breed in de markt kan worden verspreid.
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1.2 DOELSTELLING EN AANPAK VAN DE TRANSITIEAGENDA.
Circulair bouwen vergt een transitie van de bouwsector. De nadruk daarbij ligt op het realiseren van hoogwaardig(er) hergebruik in alle deelmarkten van de bouw. Een
andere manier kan zijn het toepassen van biobased materialen, materialen die ‘oneindig’ beschikbaar zijn, zoals hout, hennep, olifantsgras etc. Het betekent dat er een
nieuwe markt op gang komt, waarin ketenpartners op een andere manier samenwerken. Een markt met nieuwe technieken, waarin andere producten en diensten
zijn vereist. Een financiële impuls, innovatieve financieringsvormen en andere aanbestedingsvormen zijn nodig. Aanpassing van wet- en regelgeving is onontbeerlijk.
Opleidingen zullen nieuwe kennis en vaardigheden moeten gaan ontwikkelen en uitdragen.
De Agenda is opgesteld door een Transitieteam met brede expertise, afkomstig uit wetenschap, overheid en marktpartijen. Naast de werksessies van het Transitieteam,
zijn werkgroepen aan de slag gegaan om de kennisparagraaf, de investeringsparagraaf en de sociale paragraaf verder uit te werken. Tijdens een werkconferentie is
samen met externe stakeholders en experts gewerkt aan strategie en prioritering: het verkennen van de beslissende acties om de startfase van een circulaire
bouweconomie tot een succes te maken.
De uitwerking in deze Agenda richt zich vooral op de nabije toekomst. Het stellen van grote doelen, als stip op de horizon, is essentieel, maar het Transitieteam acht
het met name belangrijk om op korte termijn het circulaire vliegwiel op gang te brengen. De Transitieagenda focust daarom op het verder in beweging brengen van
de bouwkolom, bestaande uit opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten, voorschrijvers, aannemerij en toeleveranciers, naar een volhoudbare en dus circulaire
bouweconomie. De vele goede voorbeelden die koplopers hebben ontwikkeld, verdienen brede navolging. We willen een mindshift tot stand brengen in de markt:
van een “nee, tenzij” houding naar een “ja, logisch” attitude.

Illustratie: Ad Oskam
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1.3 IN DRIE EPISODES NAAR DE TOP.
Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie ziet het proces voor zich als ‘het beklimmen van een berg’. We willen naar de top, maar we kennen de route nog niet precies.
HET BASISKAMP.
Allereerst moeten we inventariseren wat we nodig hebben om het basiskamp in te richten. Het basiskamp ligt na de zogenoemde ‘Valley of Death’, de beruchte fase
na ‘onderzoek en ontwikkeling’ en voor het commercieel op de markt brengen van een innovatief product.
Deze fase is zo uitdagend, omdat de vraag zich nog moet ontwikkelen en er investeringen nodig zijn voor de, te vermarkten, innovatieve producten en diensten.
Innovators moeten hun productieprocessen ombouwen, om bij te kunnen dragen aan de circulaire economie. Business- en verdienmodellen zijn in de opbouw- en
testfase. Verhoudingen tussen partijen veranderen.
Omdat alles nieuw is, zowel op technisch, economisch als procesmatig vlak, is het vanzelfsprekend dat er ook fouten worden gemaakt. Het is dan ook een kostbare
en risicovolle fase. Banken en investeerders achten de risico’s van deze fase vaak te groot om het benodigde geld beschikbaar te stellen. De investeringsparagraaf van
deze Agenda reserveert middelen om deze fase te overbruggen.
Analoog aan de metafoor van de bergbeklimming onderscheiden we drie etappes:
2018-2021 Het overbruggen van de ‘Valley of Death’, met als resultaat een compleet ingericht basiskamp.
2021-2030 De periode waarin 50% van de einddoelstelling is gerealiseerd.
2030-2050 De periode waarin het doel – ‘de top’ - wordt bereikt.
De Transitieagenda betreft vooral de eerste etappe, die zorgt dat er in de etappes daarna echt meters kunnen worden gemaakt.
1.4 RESULTAAT IN 2021: BASISKAMP GEREED.
Een ingericht basiskamp, wat houdt dat precies in? Wat moet er aanwezig zijn als
basis voor een volgende etappe naar 50% circulair in 2030?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E en eerste serie innovatieve producten en diensten die de ‘Valley of Death’
met goed gevolg hebben doorstaan.
Concrete vraag naar circulaire producten en diensten, bijvoorbeeld in
overheidsopdrachten.
Kennis, ervaring en instrumenten bij voldoende en de juiste mensen (in de
totale bouwketen).
Geen remmende, wel stimulerende wetten en regels.
Voldoende prikkels voor R&D, experimenten, prototypen en concrete
projecten.
Begrip, draagvlak, herkenbare voordelen, bewustwording.
Uitgewerkte opvattingen over sociaal-innovatieve arbeidsorganisaties.
Gemeenschappelijke taal en instrumenten om circulariteit in projecten
te duiden en te meten.
Een concreet plan om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad
en de opgave van één miljoen extra woningen, in tien jaar samen met
De Bouwagenda op te pakken en zo circulair mogelijk uit te voeren.
Nauwkeurige kennis en een plan van aanpak om CO2-uitstoot in de bouw,
in 2030 te halveren en in 2050 geheel uit te hebben gebannen.

Illustratie: Ad Oskam
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STADSTUIN OVERTOOM. EEN HERGEBRUIK VAN 98% SLOOPMATERIAAL!
In Amsterdam Nieuw-West ontwikkelt een consortium met onder meer Eigen Haard en ERA Contour de
klimaatneutrale wijk Stadstuin Overtoom. Hier maken 360 verouderde portiek-etagewoningen plaats voor 480
nieuwbouwappartementen. Sloop en nieuwbouw gebeurt volgens het concept Co-Green. De woningcorporatie koos
voor een circulaire aanpak. Projectleider Jurgen van de Laarschot van Eigen Haard: “We hergebruiken maar liefst 98%
van het sloopmateriaal, waarvan 30% in Stadstuin Overtoom. Oude bakstenen worden deels verwerkt in nieuwe
bakstenen, beton wordt hergebruikt voor de bouwkundige constructie en kalkzandsteen gaat terug naar de fabriek.”
Volgens Van de Laarschot is het scheiden van sloopmateriaal een belangrijk onderdeel als je circulair wilt bouwen.
“Je moet een gebouw stap voor stap ontmantelen. Leveranciers vrezen voor garantie op de kwaliteit bij hergebruik
van oude materialen. Daarom gingen we voor Stadstuin Overtoom in gesprek met leveranciers van bouwmaterialen
en maakten we duidelijke afspraken. Ketensamenwerking is een van de doelstellingen van ons concept Co-Green.”
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2. ANALYSE.
In dit hoofdstuk gaan we in op de specifieke kenmerken van de bouw. Hoe onderscheidt de bouw zich van andere sectoren?
Waar liggen de specifieke uitdagingen? Welke deelmarkten onderscheiden we? En hoe komen we tot een gemeenschappelijke visie?
2.1 INLEIDING.
Het ‘Rijksbrede programma Nederland circulair in 2050’ benoemt de bouw als één van de vijf prioritaire sectoren. De vier andere sectoren zijn; biomassa & voedsel,
kunststoffen, maakindustrie en consumentengoederen. Het Transitieteam acht het van belang om zoveel mogelijk aansluiting te houden bij de andere Transitieagenda’s.
In de governance-structuur van de circulaire economie dient onderlinge kruisbestuiving te worden verankerd.

CIRCULAIRE BOUWECONOMIE
Human Capital

MAAKINDUSTRIE

Ontwerpkwaliteit

KUNSTSTOFFEN

Regels/maatregelen

Digitalisering

BIOMASSA EN VOEDSEL

Samenwerken
Cluster Infra
Cluster Woningbouw

CONSUMPTIEGOEDEREN

Cluster Utiliteitsbouw
Cluster Lokaal

Hoewel er overeenkomsten en overlappen zijn, maakt een aantal kenmerken de bouw anders dan de andere prioritaire gebieden. Daarbij is het belangrijk om
onderscheid te maken tussen de verschillende deelmarkten in de bouw. In grote lijnen wordt de sector onderverdeeld in Burgerlijke & Utiliteitsbouw (B&U) en
Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Het zijn verschillende marktsegmenten, met ieder een eigen dynamiek, spelers en spelregels. Zij vragen ieder op onderdelen
een aanpak op maat.
Ten slotte is het van belang om de verschillende fases van de bouweconomie te onderscheiden. We kijken naar de nieuwbouw, maar evenzeer naar het ontwerp en
gebruik van gebouwen, gebieden en infrastructuur. Wij hebben oog voor het beheer en het onderhoud, vernieuwing, renovatie, transformatie, demontage, sloop en
het opnieuw in de kringloop brengen van materialen. Al deze fases vragen ieder om een andere benadering.
2.2 SAMENHANG B&U EN GWW.
De circulaire economie biedt een flink aantal uitdagingen die zowel voor de B&U als voor de GWW gelden en gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Tegelijk hebben
deze sectoren ook een aantal heel specifieke kenmerken. Eén van de redenen waarom het onderscheid relevant is, heeft te maken met het verschil in structuur. In
de B&U is er veelal sprake van private financiering; een groot en divers speelveld met veel grote- en kleinere stakeholders. In de GWW gaat het vaak om publiek
opdrachtgeverschap en is het aantal stakeholders kleiner en meer homogeen.
Ook is er in de GWW vaak sprake van relatief lange planprocessen. ‘Je loopt achter de ontwikkelingen aan’. Er moet flexibiliteit in planprocessen worden gevonden, om
te zorgen dat op het moment dat een plan in uitvoering gaat, er nieuwe circulaire inzichten en -technologieën kunnen worden meegenomen. En de toepassing ervan
mag niet wordt belemmerd door keuzes van vele jaren eerder. Er is veelal sprake van gescheiden budgetten voor aanleg en onderhoud. Dat betekent dat een winst
bij het beheer en onderhoud (of in een tweede levenscyclus), niet eenvoudig te vertalen is naar een benodigde hogere investering in de aanleg. Vanuit circulariteit is
het daarom nodig om meer vanuit de ‘Total Costs of Ownership’, kortweg (TCO)-gedachte, te werken én na te denken over het samenbrengen van deze budgetten.
De relatief lange levensduur van infra en het vaak grote belang van de beschikbaarheid ervan, maakt dat de, voor circulariteit logische verschuiving, bij andere (meer
kort-cyclische) producten ‘van bezit naar gebruik’, niet vanzelfsprekend is. Tegelijk kun je ook stellen, dat bijvoorbeeld RWS en ProRail leveranciers zijn van de dienst
‘mobiliteit’ en waterschappen leveranciers van ‘schoon water’. Dit roept vragen op over eigenaarschap in de Circulaire GWW en de verhouding tussen opdrachtgever
en leverancier.
In de GWW-sector wordt groot belang gehecht aan veiligheid en beschikbaarheid. In projecten wordt sterk gestuurd op het leveren binnen scope, budget en op
tijd. Dat levert vaak risicomijdend gedrag op. Het is daarom essentieel om na te denken over het creëren van experimenteerruimte in projecten, risicodeling en het
opnemen van circulariteit in de scope van projecten.
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In de GWW bestaat een relatief grote onzekerheid over de toekomstige mobiliteitsbehoefte, als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility. Er leven
grote vragen, bijvoorbeeld over hoe wegen en kunstwerken er in de toekomst uit zouden moeten zien – en of we überhaupt nog wegen nodig hebben. Ook is er vaak
sprake van knooppunten in plaats van geïsoleerde bouwwerken, waardoor er onderlinge afhankelijkheid optreedt.
Tegelijk constateren we dat infra op zich bijna nooit overbodig wordt. Er verandert hooguit iets aan de gewenste omvang of de capaciteit. Dit in tegenstelling tot de
aankleding, zoals portalen/verlichting etc. Wegen liggen bijvoorbeeld al sinds de Romeinse tijd grotendeels op dezelfde trajecten. Dit roept de vraag op of je niet ook
juist bepaalde zaken als funderingen met het oog op een extreem lange levensduur zou moeten aanleggen.
Zowel voor de GWW als de B&U geldt dat infrastructuur en gebouwen, in vergelijking met gebruiksgoederen, een zeer lange levensduur hebben. Daarnaast kunnen
we eigenlijk niet spreken over de levensduur van een bouwwerk in zijn totaliteit, maar moeten we onderscheid maken in de verschillende onderdelen. Zo gaan de
constructies meestal het langst mee. Gevels en wegdekken hebben dikwijls al een wat kortere levensduur, hetgeen al helemaal geldt voor verschillende onderdelen
van de installaties voor verwarming, koeling, ventilatie en verlichting. Ook de inrichting van gebouwen zoals kantoren en winkels, wordt vaak elke zeven tot vijftien jaar
vernieuwd. Interessant is dat de technische levensduur vaak veel langer is dan de functionele- of de economische levensduur. Dit biedt mogelijkheden tot hergebruik
op een hoogwaardige manier, zolang daar in het ontwerp rekening mee is gehouden.

Daarbij moeten we niet vergeten dat deze deelsectoren onderling erg afhankelijk zijn. De GWW is voor de B&U een belangrijke afnemer van materialen: circa 97% van
het bouw- en sloopafval wordt hergebruikt, waarvan een belangrijk deel laagwaardig in de GWW. Vanuit de GWW bezien, is het gebruik van secundaire grondstoffen
een heel normaal fenomeen: naar schatting meer dan 50% van de gebruikte materialen (exclusief grondverzet) bestaat uit gerecyclede grondstoffen, die functioneel
worden toegepast en daarmee primaire grondstoffen vervangen. Dit is echter een laagwaardige vorm van hergebruik. Slechts 3% van de grondstoffen keert in zijn
oorspronkelijke functie terug in de B&U, waardoor de instroom van primaire grondstoffen daar nog steeds hoog is. Ook in de GWW bestaat er nog steeds een forse
instroom van primaire grondstoffen, met name als het gaat om betonproductie.

De ontwikkeling naar een circulaire economie zet de onderlinge afhankelijkheid onder druk. Sloop van gebouwen levert vaak recyclinggranulaat op, dat vervolgens in
de GWW wordt gebruikt als funderingsmateriaal. Maar in een circulaire economie vloeit dit bouw- en sloopafval uit de B&U, terug in nieuwe gebouwen en woningen.
De instroom van secundair materiaal voor de fundering van wegen zal dus afnemen. Bio-based materialen kunnen een deel van de oplossing vormen.
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2.3 NAAR EEN BOUW-BREDE VISIE EN AANPAK.
De deelmarkten in de bouwsector hebben een verschillend karakter, maar dat neemt niet weg dat veel van de circulaire uitdagingen het beste gezamenlijk kunnen
worden opgepakt, omdat ze hetzelfde of grotendeels vergelijkbaar zijn. Waar mogelijk leidt het streven naar circulariteit, tot één bouw-brede visie, doel, aanpak en
een gedeeld pakket van toepasbare methodes, alsmede een stelsel van monitoring en meetbaarheid van circulariteit.
Daarbij wordt wel slim gekeken of er een taakverdeling kan komen. Bijvoorbeeld doordat de ene sector verschillende materiaalstromen primair oppakt en de
opgedane kennis deelt. Ook kan het interessant zijn om samen te werken, waar de verschillende kenmerken dat nuttig maken. Zo kunnen nieuwe concepten wellicht
eerder in de B&U worden uitgeprobeerd, omdat die op sommige onderdelen een ‘meer kort-cyclisch’ karakter heeft. De GWW zou in het kader van belangrijke
ontwikkelingen dus wellicht een eerste toepassing in de B&U moeten zoeken, om snel over eerste resultaten te kunnen beschikken. Zo heeft de B&U met enkele
voorbeeldprojecten een kleine voorsprong op het gebied van demontabiliteit, modulariteit en materialen-paspoorten. Dat neemt niet weg dat er ook binnen de GWW
voldoende mogelijkheden zijn om circulaire projecten te ontwikkelen. Denk hierbij aan bruggen, viaducten en tunnel-installaties.
We noemen enkele aandachtspunten die zowel voor B&U als GWW zeer relevant zijn en dus niet mogen ontbreken in een bouw-brede aanpak:
•
•
•
•
•

Starten met het ontwikkelen van een langetermijnvisie en bijbehorende (tussen)doelen.
Stimuleren van partnerships tussen overheden, kennisinstellingen en marktpartijen om samen kennis te ontwikkelen en samenwerking te verbeteren.
Het ontwikkelen van nieuwe technische regelgeving en definities voor circulariteit, om innovatie te versnellen.
Doorontwikkelen van een eenduidige bepalingsmethode voor het meten van circulariteit, voortbouwend op bestaande methodes.
Eén systeem ontwikkelen voor de uitwisseling van data tussen schakels in de keten.

Er is in Nederland al veel ervaring met duurzaam en energieneutraal bouwen. En koplopers hebben al een groot aantal circulaire bouwprojecten succesvol gerealiseerd,
met name in de utiliteitsbouw. In de GWW zijn stappen gezet met het Betonakkoord en Asfaltimpuls. Om te stimuleren dat alle partijen in de keten een nieuwe manier
van werken ‘tussen de oren krijgen’, zijn experimenten en praktijkprojecten op circulair gebied noodzakelijk.
Onze huidige economie is zo ingericht dat we sturen op kosten, waardoor lange, lineaire, gefragmenteerde en internationale ketens ontstaan. De Transitieagenda
bouwt voort op bestaande inzichten en zoekt aansluiting op programma’s en initiatieven op dit terrein.
2.4 KOPPELING MET DUURZAAMHEID EN ENERGIETRANSITIE.
In de bouw bestaat een evident verband tussen circulariteit, duurzaamheid en energietransitie. De bouw is een grootverbruiker van (fossiele) energie in de
productiefase. Ook gebruiken bouwwerken tijdens hun levensduur nu nog veel energie en laten ze een duidelijke ‘footprint’ achter in onze leefomgeving.
Ook De Bouwagenda stelt dat bouwwerken in 2050 circulair én energieneutraal moeten zijn. Energie-neutraal betekent: op jaarbasis niet meer energie gebruiken dan
het bouwwerk of gebouw zelf opwekt. Hier ligt bijvoorbeeld een uitdaging. Hoe gaan we om met de installaties en de componenten waarmee die zijn opgebouwd?
Als we het materiaalbeslag en als gevolg daarvan, de milieuscore bekijken, ligt daar een belangrijke opgave. Door samen op te trekken in De Bouwagenda, kan de
verduurzaming van onze woningvoorraad, inclusief de één miljoen nieuw te bouwen woningen, een grote bijdrage leveren aan het circulair maken van Nederland.
Het begrip duurzaamheid voegt een andere dimensie toe aan het begrip energie-neutraliteit. Duurzaamheid gaat niet alleen over het gebruik van ‘eindeloze’ bronnen,
maar ook om het voorkomen van de aantasting van landschappen en ecosystemen en het voorkomen van verontreiniging van bodem, water en lucht.
Daarmee kan de conclusie niet anders luiden dan dat een circulair bouwwerk, tevens een duurzaam bouwwerk is. En dat de bouweconomie in de toekomst louter
duurzame, energieneutrale bouwwerken en gebieden kent. De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie zoekt voor de verduurzaming van het energieverbruik in de
bouw, zoveel mogelijk aansluiting bij andere lopende trajecten, zoals het SER Energieakkoord en De Bouwagenda.
2.5 DE MENSELIJKE FACTOR.
De transitie naar een circulaire bouweconomie heeft grote impact op de sociale verhoudingen in de sector. Het is van groot belang dat werknemers bij het proces
aangehaakt zijn én blijven. Daar ligt een enorme uitdaging, want de sector kampt met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Mede door achterblijvende instroom.
Op basis van onderzoek is bekend dat de komende vijf jaar, 40.000 mannen en vrouwen nodig zijn om de uitstroom van oudere werknemers in de bouw op te
vangen. Dit blijkt uit onderzoek van EIB en Volandis. Dit aantal komt bovenop de 70.000 vakmensen die sinds de economische crisis de bouw hebben verlaten.
Bijna 70.000 vakmensen in de bouw- en installatiebranche zijn in 2020 bovendien niet meer voldoende gekwalificeerd. Dit is mede ingegeven door de Europese
energiedoelstellingen en circulaire doelstellingen, waarmee de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de komende jaren een grote vlucht gaat nemen. Deze
ontwikkeling gaat hand in hand met een snelgroeiend aanbod aan innovaties en nieuwe producten, mede als gevolg van de toenemende invloed van digitalisering.
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Dit vraagt om up-to-date vakmanschap en hiermee gepaard gaande investeringen in het post-initieel onderwijs. Kortom, er is echte sociale innovatie in de bouw nodig.
De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie heeft een plek in twee majeure ontwikkelingen: Nederland Circulair en De Bouwagenda.
Hoewel de oorsprong en doelen van deze twee ontwikkelingen verschillen, zijn er grote overlappen in de betrokken partijen en de voorgenomen activiteiten. Op de
onderdelen circulair en sociaal/ Human Capital zijn deze overlappen dermate groot, dat ervoor gekozen is om deze onderwerpen te delen. Naast efficiëntie geeft deze
samenwerking ook meer inhoudelijke duidelijkheid voor de betrokkenen en alle partijen die zullen gaan werken aan de invulling van beide Agenda’s.
De samenwerking wordt pragmatisch ingevuld: De Bouwagenda maakt gebruik van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Omgekeerd maakt de Transitieagenda
Circulaire Bouweconomie gebruik van de sociale/ Human Capital-agenda van De Bouwagenda, die op dit moment in volle ontwikkeling is. Voor een verdere invulling
van dit thema verwijzen we naar De Bouwagenda – overkoepelend thema Human Capital.
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Fotografie Alliander

ALLIANDER ZET DE TOON MET EEN VOLLEDIG CIRCULAIR GERENOVEERD KANTOOR IN DUIVEN.
In november 2015 opende netbeheerder Alliander een volledig circulair gerenoveerd kantoor in Duiven. Het gebouw
is energiepositief en meer dan 80% van de aanwezige materialen is hergebruikt. Vóór de renovatie was het complex
een verzameling jaren 80-gebouwen met ruimte voor zeshonderd medewerkers. Na de renovatie is het één innovatief
en duurzaam kantoor met plaats voor meer dan 1.550 mensen.
Een belangrijk uitgangspunt voor de renovatie was circulariteit. “Het puin van de oude betongevel is fijngemalen
tot granulaat voor de betonvloer”, vertelt Eugenie Knaap van Alliander. “En het hout voor de nieuwe binnengevel
bestaat uit eigen afvalhout. We hebben ons afval teruggehaald bij de vuilverbranding en zelf naar de timmerfabriek
gebracht voor hergebruik. In de gevels is deels métisse isolatie gebruikt. Dat is duurzame isolatie van gerecycled
katoen, waarvoor afgedragen werkkleding van monteurs van Alliander is gebruikt.
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3. STRATEGIE.
Om in 32 jaar tot een circulaire bouw te komen, is het niet nodig om nu al de laatste stappen in het traject te kennen. Een stip op de horizon, een
gedeeld einddoel, volstaat. Wel is het zaak om nu te beginnen met de eerste stappen en te weten wat de strategie is, die richting het uiteindelijke
doel leidt. Eerder zijn al de drie etappes genoemd, waarvan de eerste leidt tot de inrichting van een basiskamp dat er in 2021 moet staan.
3.1 UITGANGSPUNTEN.
De transitie naar een circulaire bouweconomie vraagt een brede scope. Enerzijds ruim baan voor nieuwe technologie en expertise en anderzijds voor een
sociaaleconomisch systeem, waarin overheid, ketenpartners, producenten, werknemers en opdrachtgevers op een nieuwe manier samenwerken. Als basis
voor een slagvaardige strategie formuleert het Transitieteam vijf strategische uitgangspunten die als een rode draad door de Transitieagenda lopen:
COMBINATIE VAN GELEIDELIJK EN DISRUPTIEF VERANDEREN.
Het Transitieteam zet in op een gecombineerde strategie van geleidelijk en disruptief veranderen. Disruptie betekent dat de markt wordt opgeschud door organisaties
met verrassende producten en diensten, innovatieve businessmodellen en marketingstrategieën, alsook met innovatieve manieren van organiseren & managen.
Dit kunnen nieuwe toetreders zijn, zoals start-ups of technologische innovators, maar evengoed gevestigde spelers met een slim businessmodel. Ook geleidelijke
verandering, bijvoorbeeld met stapsgewijze hogere normen en regels, kan disruptief werken. De overheid kan als regelgever dus een belangrijke aanjager zijn voor
veranderingen in de markt.
SAMENWERKING.
Een circulaire economie is alleen haalbaar door innige samenwerking tussen alle betrokken partijen: de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid, werknemers en
gebruikers. Bij het invullen van de Agenda zullen de partijen ieder hun verantwoordelijkheid moeten nemen:
•
•
•
•

De wetenschap, door het verrichten van grensverleggend onderzoek op prioritaire gebieden.
Het bedrijfsleven, door het uitvoeren van praktijkprojecten, van experiment via demonstratie naar marktintroductie van nieuwe producten en diensten voor
circulair bouwen, waarbij goede werkomstandigheden worden geborgd in overleg met de werknemers.
De overheid heeft twee belangrijke rollen.
- publiek, als wet- en regelgever en via financiële regelingen.
- privaat, als belangrijkste opdrachtgever in de GWW en launching customer in zowel de utiliteitsbouw als de GWW.
De behoeften en wensen van de gebruiker staan steeds centraal.

GEFASEERDE AANPAK: PRAKTIJKERVARING EN KENNISONTWIKKELING.
Onze opgave vergt een iteratief proces, waarin projecten, kennisontwikkeling en samen leren, centraal staan. De Transitieagenda focust op leren door
experimenteren en analyseren wat werkt. Om dat vervolgens te vertalen naar nieuwe werkwijzen, opleidingen, normen en wetgeving. Dat kan alleen als er
voldoende experimenteerruimte is. Doel is dat alle partijen in de keten straks voldoende expertise hebben om circulair te bouwen. Hiervoor moeten bestaande
opleidingen worden aangepast, nieuwe opleidingsmodules worden ontwikkeld en nascholingstrajecten worden aangeboden.
INZICHT IN DE HUIDIGE SITUATIE, HET BEGRIPPENKADER EN HET DESTILLEREN VAN KENNIS.
Er is al een schat aan ervaringen opgedaan in pilotprojecten. Een ‘quick win’ is om deze lessen te destilleren en beschikbaar te maken voor de gehele markt. Een
helder en eenduidig begrippenkader, inzicht in de 0-situatie en in materialen en toepassingen, horen bij deze aanpak. Ook moeten we inzicht krijgen in de manier
van het inrichten van de arbeidsorganisatie en de betrokkenheid van de werknemers daarin. Dit, met het oog op vernieuwing van management, werkorganisatie,
arbeidsrelaties en arbeidsverhoudingen.
FOCUS OP DRIE PIJLERS.
We benoemen drie pijlers die centraal staan in onze strategie:
• Optimaal materiaalgebruik voor alle fasen in de bouwcyclus.
• Zoveel mogelijk gebruik van ‘onuitputtelijke’ bronnen. Meer en hoogwaardig hergebruik bij de bouw en bij het einde van de gebruiksfase.
• Zo efficiënt mogelijk gebruik van eindige bronnen.
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Deze drie pijlers leiden tot verschillende ontwerpstrategieën. Welke ontwerpstrategie wordt toegepast, is afhankelijk van de omstandigheden waarin een project
wordt gerealiseerd. Zo kan het in de binnenstad, waar een gebouw in de loop der jaren andere functies krijgt, de voorkeur hebben om in te zetten op een zeer lange
levensduur, met hoogwaardige materialen. Terwijl het in landelijk gebied misschien beter is om een gebouw na twintig jaar geheel af te breken, alle materialen te
hergebruiken en de locatie uiteindelijk ‘terug te geven aan de natuur’.
Voorbeelden van ontwerpstrategieën zijn:
• Optimaliseer de levensduur door te ontwerpen voor een optimale levensduur op object-, onderdeel- en materiaalniveau. En daarnaast door slimme keuzes te
maken in de afstemming van de functionele- en de technische levensduur.
• Ontwerp voor hergebruik door rekening te houden met deconstructie en reconstructie op object-, onderdeel- en materiaalniveau en voorts met de
uitwisselbaarheid van objecten, onderdelen en materialen. Ook ontwerpen met oog voor de aanpasbaarheid aan toekomstige wensen (adaptief) en/of met oog
voor verplaatsbaarheid (logistiek), past bij deze strategie.
• Gebruik bestaande materialen, bijvoorbeeld door hergebruik van objecten, elementen en materialen of door verlenging van de levensduur van bestaande
infrastructuur.
• Gebruik minder materiaal of hernieuwbare (biobased) materialen, met een lage milieu-impact en/of materialen die vrij toepasbaar zijn (niet ingepakt hoeven te
worden) en bevorderlijk zijn voor de gezondheid van mens en milieu.
3.2 VAN KNEL- NAAR SPEERPUNTEN.
Een aantal knelpunten staat de ontwikkeling naar circulair bouwen in de weg. Zo is er nog onvoldoende vraag en aanbod van circulaire producten en ontbreken er
marktprocessen die ingesteld zijn op circulaire bouw. Bouwende partijen moeten hun processen drastisch gaan aanpassen. Daarbij zijn de lange aanloopkosten
een drempel. Er moeten nu kosten worden gemaakt, terwijl de economische baten pas veel later komen. Deze baten komen mogelijk ten gunste van een andere
partij, dan de de oorspronkelijke investeerder. Verder zijn nieuw beleid en aanpassing van wet- en regelgeving nodig om barrières weg te nemen en circulariteit te
stimuleren. Een forse financiële impuls is onontbeerlijk voor de transitie die we nastreven. Het signaal dat de huidige financiers huiverig zijn voor de risico’s van de
vereiste innovaties, behoeft absoluut aandacht.
Het Transitieteam is gekomen tot de volgende rubricering waarbij knelpunten zijn omgezet in speerpunten voor de Agenda 2018-2021. Het zijn:
• marktontwikkeling
• meten
• beleid, wet- en regelgeving
• kennis en bewustwording
ONTWIKKELEN VAN EEN GOEDE MARKTWERKING MET VRAAG EN AANBOD.
Om circulair bouwen op grotere schaal van de grond te krijgen, moeten we als eerste een vraag ontwikkelen. Daarvoor zijn ‘early adopters’ nodig. Opdrachtgevers,
zowel marktpartijen als overheden, kunnen de markt stimuleren om met innovatieve, vernieuwende oplossingen te komen. Dit doen zij door het aangeven van
(toekomstige) behoeften waarmee nieuwe ontwikkelingen gericht vanuit de markt kunnen worden ingezet. Maar ook door het aanbieden van testlocaties om
onderzoeksresultaten te kunnen testen en door, als ‘launching customer’, daadwerkelijk voor het eerst een product in te kopen. Elke rol vraagt om een andere,
wellicht nieuwe, marktbenadering.
De overheid is in veel bouwprojecten sterk bepalend. De rol van ‘launching customer’ ligt dan ook voor de hand. Het is echter van belang om ook andere partijen te
laten aansluiten. Dan denken we aan het bedrijfsleven, maar ook aan organisaties in het semipublieke domein: woningcorporaties, scholen, zorginstellingen etc. De
rol van opdrachtgevers moet duidelijk en over een langere periode consistent zijn. Zij moeten daadwerkelijk circulair gaan inkopen en voor de invoer van dat circulaire
inkopen een concreet tijdpad aangeven. Deze rol kan breed worden ingevuld. Via bijvoorbeeld een SBIR kan de overheid ook specifieke innovaties stimuleren in een
eerder stadium van de ontwikkeling. SBIR staat voor Small Business Innovation Research. Het is een competitie, waarin ondernemingen met de beste offertes een
opdracht krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek.
Een andere maatregel is de toepassing van een materialenpaspoort. Een materialenpaspoort van een bouwwerk maakt inzichtelijk welke materialen bij de bouw zijn
gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Dat maakt het hergebruiken en terugwinnen van materialen bij de sloop of demontage veel eenvoudiger en geeft bouwwerken meer
waarde. In de markt zijn inmiddels initiatieven ondernomen om een dergelijk paspoort toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan Madaster en BIM. Belangrijk hierbij is
om te identificeren wat het potentieel is voor hergebruik van de diverse materialen en componenten.
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De aanbestedingswet biedt diverse instrumenten om marktpartijen uit te dagen, de grenzen op te zoeken en te innoveren. Zo kunnen opdrachtgevers circulariteit
zwaarder gaan meewegen in de gunningscriteria. Aanbestedingen op basis van ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’. Beste PKV, voorheen Economisch Meest Voordelige
Inschrijving (EMVI), biedt hier mogelijkheden toe.
Hierbij kunnen zij naast prijs ook kwaliteitsaspecten meewegen in de beoordeling van inschrijvingen. Dit maakt het mogelijk voor bedrijven om een hoog niveau van
circulariteit/materiaalgebruik te kunnen toepassen.
Het is zaak om niet alleen te focussen op de constructiefase van bouwprojecten, maar juist ook op de gebruiksfase. Hier is veel te winnen, bijvoorbeeld door het
ontwikkelen van nieuwe contractvormen voor beheer en onderhoud, die circulariteit bevorderen door een Total Costs of Ownership (TCO)-benadering. Door de
impact van beheer en onderhoud expliciet mee te nemen in de aanbesteding, worden de totale kosten, alsmede de duurzaamheidsprestatie over de levensduur
van een bouwwerk, belangrijk. Dit biedt ruimte voor duurzame investeringen die zich over de looptijd van het bouwwerk terugverdienen. Opdrachtnemers hebben
bij deze contractvormen meer ruimte om kennis en creativiteit toe te passen. Bovendien ondervangt deze manier van werken, het eerdergenoemde probleem
van de korte-termijnbelangen van de opdrachtnemer, versus de lange-termijnbelangen van de opdrachtgever. Bij contracten inclusief onderhoud geldt, dat de
opdrachtnemer een even groot belang heeft bij het slagen van een project als de opdrachtgever. De opdrachtnemer blijft namelijk zelf vaak langjarig betrokken en
verantwoordelijk. Dit vergroot de kans op een succesvolle samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Een belangrijke katalysator voor circulariteit is de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De Bouwagenda voorziet in de bouw van één miljoen nieuwe,
energieneutrale woningen in de komende tien jaar. Gekoppeld aan deze Transitieagenda zullen deze woningen zoveel mogelijk circulair worden opgeleverd. Dit zal
leiden tot een CO2-reductie van ca 80% van 175 megaton CO2-eq, dus 140 megaton CO2-eq over de levensduur van de woningen2 (productie, transport, fabricage en
gebruiksfase). Ook de beoogde verduurzaming van de bestaande woningvoorraad (zowel huur als koop), met als einddoel een compleet energieneutrale gebouwde
omgeving in 2050, wordt zoveel mogelijk circulair uitgevoerd, inclusief de apparatuur in de keuken en de tapwatervoorziening van de badkamer. Dit zal leiden tot een
CO2-reductie van ca 80% van 17 megaton CO2-eq per jaar3. Dus 14 megaton CO2-eq per jaar.
De Miljoenennota 2018 geeft expliciet aan, dat voor een aantal grote geplande infrawerken, DBFM-contracten (Design, Build, Finance & Maintain) worden ingezet. Echter,
vooralsnog worden deze moderne contractvormen inclusief onderhoud, slechts in 3,6% van de totale openbare aanbestedingen toegepast. Een grotere toepassing
van deze contracten kan bijdragen aan circulariteit, wanneer het type bouwwerk zich hiervoor leent. Een risico is wel dat dergelijke langetermijnverbintenissen
innovatie kunnen belemmeren, doordat partijen vaak risicomijdend te werk gaan en veranderingen/innovaties, tijdens de gebruiksfase ingewikkeld en kostbaar
zijn om door te voeren. Dit is een aandachtspunt. Belangrijk is voorts dat mkb-bedrijven, starters en leveranciers van producten die maar een klein deel van de
aanneemsom vormen, ook een kans maken in uitvragen.
Naast de vraag moet ook het aanbod worden ontwikkeld. Wat zijn de producten die klanten graag willen gebruiken? Hoe kunnen wij hen verleiden met circulaire
producten en diensten die concurreren met traditioneel aanbod? Welke eigenschappen gaan de doorslag geven? Het vergroten van het circulaire aanbod vraagt
nieuwe business- en verdienmodellen. Zo lenen vele deelmarkten in de bouw zich voor een systeem van producentenverantwoordelijkheid (extended producer
responsibility). Daarvoor zijn pilots noodzakelijk en zal eventueel regelgeving ruimte moeten bieden.
Ook als er voldoende vraag en aanbod is, moet de echte markt hiervoor nog worden ontwikkeld. Hoe komt het aanbod onder de aandacht van de vrager? Welke
belemmeringen zijn er voor toepassing? Hoe krijgt het aanbod een plek bij afwegingsmodellen? Hoe wordt de functionaliteit van het aanbod (bijvoorbeeld via services)
gewaarborgd? Hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen (van gebouw naar gebouw) is bewezen rendabel. Toch is het nog lang geen vanzelfsprekendheid in de
dagelijkse praktijk. Er blijken nog veel weerstanden te bestaan door onbekendheid en gebruikelijke, patronen. Bovendien moeten nieuwe (vaak lokale) verbindingen
worden ontwikkeld om het hele netwerk van sloop, inventarisatie, verwerking en hergebruik tot stand te brengen. Dit vergt regie en coördinatie. Daarnaast is het van
belang dat de leerervaringen in het ene gebied beschikbaar komen in andere gebieden en regio’s.

2

21

Bron: CO2 Footprint Woningbouw – CO2 Uitstoot van woningen van productie tot sloop. Nieman Consultancy, juni 2010
3
Bron: MONITweb, ECN Beleidsstudies (monitweb.energie.nl)

CIRCULAIRE BOUWECONOMIE

TRANSITIE-AGENDA
CIRCULAIRE ECONOMIE

2018

EEN UNIFORME, EFFECTIEVE MEETLAT VOOR CIRCULARITEIT.
Het aantoonbaar maken van de meerwaarde op bijvoorbeeld het gebied van milieu, gezondheid, comfort en veiligheid, zal helpen de vraag naar circulair bouwen
verder te laten aantrekken. Prijs is één van de belangrijkste drijvers in consumentengedrag, dus andere aspecten zullen hiermee moeten concurreren. Om de
meerwaarde van circulair bouwen helder te maken, is een toegankelijke, betrouwbare meetlat nodig, die is gebaseerd op de vastgestelde definitie van circulair
bouwen (en toepasbaar voor zowel woningbouw, utiliteit en GWW). Uniformiteit en standaardisatie kunnen het vergroten van het aanbod van circulaire producten
duidelijk vergemakkelijken. Er zal echter goed gekeken moeten worden, waar en welke mate van uniformiteit en standaardisatie gewenst is. Voor uniformiteit en
standaardisatie is betrokkenheid van de hele keten vereist. Gezamenlijk moeten we tot een kwaliteitssysteem en productcertificering komen. Daarbij kunnen we
voortbouwen op bestaande methodes, zoals de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) en de Nationale Milieu Database (NMD), die zullen moeten worden aangepast.
Onderdeel van de meetmethode is een monitoringsystematiek die bestaat uit de volgende elementen:
• Een nulmeting om de voortgang van een programma te kunnen bepalen.
• Een effectmonitor van de stromen grondstoffen die de bouwcyclus binnen komen en de afvalstromen die de bouwcyclus verlaten, nader te differentiëren in
relevante deelstromen.
• Een verdere uitwerking van de MPG tot macro-indicator, waarmee middels een aggregatie van alle ingediende MPG’s en daaraan gerelateerde grondstofefficiëntie-scores een uitspraak kan worden gedaan over de duurzaamheid van de gehele bouwproductie van een aangegeven periode. Nog te beantwoorden
vragen ten aanzien van de geschiktheid van de MPG om als effect-monitor te kunnen dienen:
- Komen stappen van producenten om hergebruik te faciliteren tot uiting in de MPG-scores?
- Onderzoek of scores kunnen worden geaggregeerd om uitspraak te doen over duurzaamheid van jaar bouwproductie.
- Onderzoek naar haalbaarheid DPG in relatie tot bestaande EPBD-regels in Europa.
- Onderzoek “land use” als milieueffect.
- Onderzoek naar de consequentie van verbreding MPG op meerdere gebouwtypen en op renovatie.
• Een onderzoek naar de mogelijkheden of enkele aanvullende aspecten binnen de levenscyclus van gebouwen/GWW zijn toe te passen binnen de MPGberekening zoals landgebruik. Hierbij dient ook gekeken te worden naar het landgebruik van het te bouwen bouwwerk.
• Een begeleidende programma c.q. procesmonitoring op kwalitatieve zaken zoals de sociaaleconomische context.
GEEN REMMEND BELEID. WEL STIMULEREND BELEID EN WET- EN REGELGEVING.
Een effectief overheidsinstrumentarium bestaat volgens oud-milieuminister Pieter Winsemius uit ‘wortel, preek en stok’. Er is experimenteerruimte nodig in regels,
contracten en afspraken, bijvoorbeeld omtrent risicodeling, om innovatie de ruimte te geven. Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen gewenste disrupties in de
markt uitlokken. Ook circulair aanbesteden is een instrument dat naar verwachting tot snelle verandering leidt. Onderzoek is nodig naar de effectiviteit van deze en
andere overheidsmaatregelen voor de ontwikkeling van circulair bouwen.
Daarbij moeten we goed kijken welke regels en normen circulariteit in de weg staan. Het huidige wetgevingssysteem classificeert stoffen en materialen als product
of grondstof, dan wel als afvalstof. De vraag is of dit onderscheid in de circulaire economie houdbaar is. Uit een recente juridische studie in het kader van het
Grondstoffenakkoord is gebleken dat EU-lidstaten, krachtens de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen, méér circulaire ruimte wordt geboden dan ons land inneemt.
Geïdentificeerd is waar deze speelruimte zich bevindt en via welke oplossingsrichtingen het circulaire bedrijfsleven deze ruimte kan worden geboden. Dit biedt een
waardevolle basis om te komen tot een geïntegreerd, referentieel wettelijk kader, waarmee het denken in termen van louter afval-reststromen (naar herkomst), is
omgebogen naar het denken in termen van herbenutting (grondstof voor een bepaalde toepassing).
KENNIS & BEWUSTWORDING.
De circulaire transitie vraagt om nieuwe kennis. Voor een deel van de acties die we al op korte termijn nodig hebben om ons basiskamp in te richten, moeten we de
kennis nog ontwikkelen. Vaak is het echter ook een kwestie van delen van bestaande kennis en het opbouwen van het kennisniveau in alle lagen van de partijen in
de sector. Continuïteit, een consistente opbouw van de circulaire bouweconomie, bewustwording en interactieve onderzoeksvormen, behoeven daarbij aandacht.
Alle partijen in de keten moeten straks voldoende expertise hebben om circulair te bouwen. Hiervoor moeten bestaande opleidingen op alle niveaus – van wo tot
vmbo – worden aangepast, nieuwe opleidingsmodules worden ontwikkeld en nascholingstrajecten worden aangeboden. Een apart aandachtspunt is dat we, parallel
aan kennisontwikkeling, ook een breed draagvlak creëren voor circulair bouwen, binnen én buiten de sector.
Dit leidt tot de volgende doelen:
•
•
•
•
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Kennisontwikkeling inzetten op basis van onderzoek (praktijk en wetenschap).
Interdisciplinaire kennisontwikkeling op basis van behoeften van doelgroepen.
Lokaal kennis delen als vliegwiel.
Creëren van een breed draagvlak.
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KENNISONTWIKKELING INZETTEN OP BASIS VAN ONDERZOEK.
Op basis van vragen die zich in de praktijk voordoen bij de ontwikkeling en implementatie van de circulaire bouweconomie, wordt de kennisbehoefte geduid. Zo zorgen
we voor een goede aansluiting van de kennisontwikkeling op de bouwpraktijk en voor een goede bruikbaarheid van die kennis. Professioneel- en wetenschappelijk
onderzoek leidt, naast concrete praktijkervaring, tot de bevestiging en verdere ontwikkeling van de kennisagenda.
Het Transitieteam is voorstander van de oprichting van een kennisinstituut, dat van buiten naar binnen werkt, oftewel op basis van de behoefte van de markt.
Leidende principes zijn ‘lerend evolueren’ en ‘netwerkgestuurd handelen’. Dit kennisinstituut wordt bij voorkeur ondergebracht bij De Bouwagenda. Mocht er worden
besloten tot oprichting van een TKI Bouw, dan dient circulariteit daar een belangrijk onderdeel van te zijn.
Daarnaast is het van belang dat pre-concurrentiële kennis, over onder meer ontwikkeling van bouwmaterialen en -methoden, vrij beschikbaar is voor de gehele
markt. Het Transitieteam stelt voor om reeds bestaande aanjaagteams beter in te zetten voor de verspreiding van pre-concurrentiële kennis naar de uitvoerders van
praktijkprojecten.
INTERDISCIPLINAIRE KENNISONTWIKKELING EN DE BEHOEFTEN VAN DOELGROEPEN.
De transitie naar een circulaire bouweconomie vergt een andere manier van werken voor alle partijen in de keten. Dit impliceert dat interdisciplinaire kennisontwikkeling
vereist is. De vereiste transitie vraagt om transparantie over de sectoren heen. Ketenpartners moeten samen leren van de praktijk. Om het maken van stappen in de
praktijk te vergemakkelijken, zullen voor verschillende doelgroepen handreikingen en tools beschikbaar moeten zijn voor alle fasen van het bouwproces, waaronder
ontwerp, beheer en sloop & verwijdering.
LOKAAL KENNIS DELEN ALS VLIEGWIEL.
Door kennisontwikkeling en -deling lokaal in te steken en deze vervolgens nationaal te verbinden op het gebied van onderwijs, normering, kennisdeling en slimme
incentives, worden aansluiting op de praktijk en toepasbaarheid gefaciliteerd. De volgende aandachtspunten zijn vastgesteld:
• Aansluiten bij bestaande lokale platforms en regionale netwerken, bevorderen nieuwe netwerken.
• Model ontwikkelen voor lokale circulaire ontwikkeling.
• Deelname is voorwaardelijk (transparantie, vakmanschap, betrouwbaarheid, innovatiekracht);
• Nationaal verbinden:
- onderwijsprogramma’s,
- advies op normering en regulering,
- kennisdeling over de lokale platforms,
- versterken van ‘onderbelichte delen’ van de keten,
- slimme incentives (bevorderen continuïteit),
- bedrijven  onderwijs en onderzoek.
CREËREN BREED DRAAGVLAK.
Als we vanuit het basiskamp in 2021 de volgende fase van de circulaire transitie willen ingaan, zullen we nu al moeten werken aan een breed draagvlak. Communicatie,
zowel binnen als buiten de bouwgemeenschap, is hierbij van groot belang. We moeten een maatschappelijke dialoog stimuleren over nut en noodzaak van
circulariteit in de bouw, een gemeenschappelijke taal ontwikkelen en praktijkvoorbeelden uitdragen in binnen- en buitenland. Hiervoor kan een effectieve
bewustwordingscampagne, gericht op diverse betrokken doelgroepen, worden ontwikkeld. Hierbij zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij De Bouwagenda.
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HET EERSTE CIRCULAIRE VIADUCT VAN NEDERLAND.
Een viaduct dat je volledig uit elkaar kunt halen en opnieuw kunt gebruiken. Verenigd in het Circulair Ontwerp
Consortium (Van Hattum en Blankevoort, VolkerInfra, Spanbeton/VBI, SGS Intron, SBRCURnet en Rijkswaterstaat)
wordt er gewerkt aan deze uitdaging: het eerste circulaire viaduct van Nederland ontwerpen en bouwen.
Het circulaire viaduct is ongeschonden terugwinbaar. Het is in onderdelen of tot op grondstofniveau in ongeschonden
staat terug te winnen en te behouden in ecologische- en technologische kringlopen. Het principe? Modulair bouwen
zoals met lego. Het kunstwerk is zo zonder afval uit elkaar te halen en er kan ongeschonden een nieuw kunstwerk
van worden gemaakt.
Het consortium gaat uit van het transparant delen van kennis, van elkaar leren, samen optrekken en elkaar
vertrouwen. De circulaire ontwerpprincipes zijn gezamenlijk bepaald, het ontwerp is gereed en de realisatie kan
starten. De verwachting is om in 2018 daadwerkelijk met de bouw te starten.
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4. ACTIES EN INTERVENTIES.
In dit hoofdstuk formuleren we concrete acties en interventies voor de Agenda 2018-2021. Dit doen we aan de hand van de in het vorige
hoofdstuk geformuleerde speerpunten.
4.1 MARKTONTWIKKELING.
Activiteiten die erop gericht inzicht te krijgen in de marktontwikkeling en de vraag naar circulair bouwen te stimuleren, zijn nodig. We willen deze vraag zodanig
aanwakkeren, dat er in 2021 een markt is ontstaan die levensvatbaar is. Initiatieven om circulair uit te vragen, worden versterkt.
ALLE UITVRAGEN VAN DE OVERHEID ZIJN CIRCULAIR IN 2023, TENZIJ …
Vanaf 2023 zullen alle uitvragen van de overheid, op Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau, circulair, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is.
ALLE OVERHEIDSAANBESTEDINGEN CIRCULAIR IN 2030.
Vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn. De contractvormen zullen hierop aansluiten. Overheden gaan daadwerkelijk circulair inkopen en voor
de invoering van het circulair inkopen een concreet tijdpad aangeven. Overheidsopdrachtgevers in de GWW en B&U zullen het instrumentarium dat daarvoor nodig
is ontwikkelen, gezamenlijk en in gesprek met de markt. Daarvoor zetten ze pilots en experimenten op en creëren ze een ‘leeromgeving’ om opgedane kennis te
verspreiden. Met marktpartijen en opdrachtgevers in het semipublieke domein wordt afgesproken wanneer dit ook voor hen geldt.
AANPAK REDUCTIE CO2-UITSTOOT IN DE BOUW.
We gebruiken de verduurzaming van de gebouwde omgeving als katalysator voor circulaire bouw. We sluiten aan bij het doel van De Bouwagenda – de nieuwbouw
van één miljoen woningen in tien jaar – door die zoveel mogelijk circulair uit te voeren. Ook de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad gaan we zoveel
mogelijk circulair aanpakken, inclusief de apparatuur in de keuken en de tapwatervoorziening van de badkamer. Hetzelfde geldt voor de andere deelmarkten die
De Bouwagenda wil verduurzamen, zoals scholen en andere utiliteitsgebouwen. Door gelijk op te trekken met De Bouwagenda, kan de circulaire agenda uiteindelijk
leiden tot het reduceren van de CO2-uitstoot voor de bouw, van productie, fabricage tot gebruiksfase en het transport ten behoeve van de sector, tot nul. Dit betekent
een reductie van circa 107 megaton CO2-eq4 per jaar, zowel voor de B&U als de GWW. In 2030 zal de uitstoot gehalveerd zijn, hetgeen een reductie betekent van 50%
(53 megaton CO2-eq). De realisatie van deze opgave vergt nader onderzoek. Uiterlijk in 2021 zal duidelijk zijn hoe de reductie kan plaatsvinden en welke acties we
daarvoor moeten ondernemen.
UITERLIJK IN 2020 BESLUIT OVER EEN VERPLICHT MATERIALENPASPOORT.
Een eerste stap op deze weg is inzicht verkrijgen in de materialen en grondstoffen die in gebouwen en werken zijn verwerkt, bijvoorbeeld door middel van een
materialenpaspoort. Overheidspartijen op alle schaalniveaus, nemen het voortouw door de meerwaarde van zo’n systematiek en de randvoorwaarden voor
succesvolle ontwikkeling en implementatie, te verkennen in projecten en pilots. Te beginnen met nieuwbouw (B&U én GWW) en met het geleidelijk uitbreiden naar
bestaande gebouwen en werken. Daarbij wordt rekening gehouden met reeds bestaande initiatieven, zoals het Madaster en BIM. Uiterlijk in 2020 wordt vastgesteld
in welke gevallen een systematiek verplicht wordt. Met marktpartijen en opdrachtgevers in het semipublieke domein worden afspraken gemaakt, over wanneer dit
ook voor, met name, gebouwen geldt in het (semi)private domein. Daarbij moeten we goed kijken wat het potentieel is voor hergebruik van de diverse materialen en
componenten.
SUBSIDIE VOOR CIRCULAIRE BUSINESS- EN VERDIENMODELLEN.
De Rijksoverheid komt met een subsidiemogelijkheid voor tijdelijke financiële ondersteuning op individueel bedrijfsniveau van circulaire business- en verdienmodellen.
Overheden en marktpartijen onderzoeken gezamenlijk welke modellen inzetbaar zijn voor welke productcategorieën of specifieke omstandigheden. Daarbij zal in
overleg met financiers, de financierbaarheid en met regelgevers de juridische haalbaarheid worden besproken. Bovendien dienen de boekhoudkundige regels (IFRS),
binnen de financiële kaders, in lijn te komen met deze modellen.
OPZET PILOTS VOOR PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID.
Marktpartijen starten een onderzoek naar de mogelijkheden om producentenverantwoordelijkheid te vergroten. Ze inventariseren belemmeringen en formuleren
een plan van aanpak. Daarvoor zal eventueel regelgeving ruimte moeten bieden. En er worden pilots opgezet. In 2021 zullen verschillende ketens bekend zijn met
dergelijke systemen en deze actief aanbieden aan opdracht gevende partijen.
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OPZET LOKALE NETWERKEN VOOR HOOGWAARDIG HERGEBRUIK.
De inzet van het Transitieteam is dat er ruimte komt, ook financieel, voor het realiseren van bottom-up netwerkprogramma’s in de regio, waarbij met de hele keten,
via een ‘proof of concept’-methode, wordt gewerkt aan nieuwe ervaringen. Doel is het realiseren van circulaire transformatie en renovatie in de bouw en hiermee het
vergroten van de kennis over en het bewustzijn rondom circulair bouwen. Begonnen kan worden met regio’s waar Cirkelstad actief is. Denk aan de grote steden, de
Drechtsteden etc. In Oost-Nederland kan een verbinding worden gemaakt met leegstaand vastgoed waar een nieuwe bestemming voor wordt gezocht. Marktpartijen
nemen het initiatief om lokale netwerken voor hoogwaardig hergebruik op te schalen. Doelstelling daarbij is om in 2021 een substantieel deel van de lokale netwerken
(G32 + G4) operationeel te hebben en hoogwaardig hergebruik in de praktijk op te schalen. De overheid, nationaal en lokaal, zal daarbij ondersteunend zijn. Onder
meer door het faciliteren van (grootschalige) praktijkprojecten. En door, waar dat vanuit haar rol relevant is, aan te sluiten.
ONDERZOEK NAAR MAATREGELEN OM CIRCULAIR AANBOD TE VERGROTEN.
Het Rijk neemt in 2018 het voortouw om te onderzoeken hoe met stimulerende maatregelen het circulair aanbod groter gemaakt kan worden. Daarbij kunnen we
denken aan bijvoorbeeld het stimuleren van de ontwikkeling van prototypen of het ontmoedigen via prijsprikkels, van het gebruik van niet-circulaire bouwproducten
en/of bouwwerken. Na deze periode verschuift het accent naar meer dwingende/verplichtende maatregelen die ook de achterblijvers laten aanhaken
(‘minimumstandaard’).
4.2 MEETBAARHEID.
Om de circulaire bouweconomie tot een succes te maken, is het tast- en meetbaar maken ervan een vereiste. Wat betekent circulair bouwen op verschillende momenten
binnen de levensfases van een gebouw? En wat betekent het voor de verschillende materialen, producten en toepassingen? Wat is de meerwaarde voor de gebruiker, de
leverancier, de producent en andere partners in de keten? Transparantie is een vereiste om vertrouwen te winnen. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en
van gedragen meetmethoden is nodig. Het verkrijgen van inzicht in de 0-situatie en in materialen en toepassingen valt ook onder deze noemer.
• Ontwikkeling uniforme meetmethode voor circulariteit.
	Overheidspartijen, op alle schaalniveaus, nemen hierin het voortouw. Dit doen ze door de meerwaarde van een uniforme, eenduidige meetmethodiek te
verkennen in projecten en pilots. Op basis daarvan wordt uiterlijk in 2020 vastgesteld in welke gevallen een systematiek verplicht wordt. Met marktpartijen
worden afspraken gemaakt, wanneer deze ook voor, met name, gebouwen geldt in het private domein. Tevens worden afspraken gemaakt hoe conventioneel
bouwen, moeilijker of duurder wordt gemaakt dan circulair bouwen. Hierbij maken we gebruik van deze nieuwe meetlat. We kunnen bijvoorbeeld met behulp
van labels werken, naar analogie van de EPC voor gebouwen.
Hierbij horen acties als:
• Ontwikkelen materialen-/productenbank.
	Het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar mogelijkheden, nut en noodzaak van een gefaseerde totstandkoming van een complete, consistente en voor
iedereen toegankelijke tool. Deze tool geeft informatie over milieu, over materialen en bouwdelen (uit de bestaande voorraad) voor circulair bouwen en over de
opbouw van producten en materialen in de gebouwde omgeving voor circulair bouwen. Denk hierbij ter vergelijking aan ‘Marktplaats.nl’.
•

Definitie circulair bouwen.
Het verder uitwerken van de definitie voor circulair bouwen en deze breed verspreiden onder opdrachtgevers en opdrachtnemers.

• Nulmeting en monitoring.
	Inzicht creëren in de ontwikkeling van circulariteit in de Nederlandse bouweconomie, door het verrichten van een nulmeting en het vaststellen en uitvoeren van
een monitoringssystematiek. Hiervoor zullen goede indicatoren moeten worden vastgesteld. Daarbij moet rekening worden gehouden met de verschillende
definities die er bestaan over afval.
4.3 BELEID & WET- EN REGELGEVING.
De overheid kan op verschillende manieren een belangrijke rol spelen in de transitie naar een circulaire bouweconomie. Naast de overheid als ’launching customer’,
is de overheid verantwoordelijk voor wet- en regelgeving en faciliteert en initieert zij vele ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal.
CIRCULARITEIT VERWERKEN IN BOUWREGELGEVING.
Circulaire economie wordt vertaald in overheidsregels, normen en instrumenten. Dit is deels al een lopende activiteit. De Rijksoverheid heeft het voornemen om
op één januari 2018, minimumeisen voor de milieuprestatie van woningen en kantoren in te voeren. De komende jaren wordt de bepalingsmethode MPG verfijnd,
zodat circulariteit optimaal wordt gewaardeerd. De overheid zal in 2018 een programma starten dat hier nader onderzoek naar doet en waarbinnen experimenten
worden geëntameerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hergebruik als onderdeel van de systematiek van de MPG/NMD. Maar ook aan ‘Circulaire gebiedsontwikkeling’
via bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, het tenderen van gronduitgiftes, het wijzigen van erfpachtvoorwaarden of het aanscherpen van sloopvergunningen. Het is
belangrijk dat de overheid, mede op basis van de resultaten van het gestarte onderzoek en de experimenten, ambities vastlegt voor een toekomstige aanscherping
van de minimumeisen voor de milieuprestatie van bouwwerken.
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OPRICHTING TASKFORCE HERIJKING AFVALSTOFFEN.
Vanwege de omvang en complexiteit van het afvalvraagstuk zal een taskforce worden ingesteld die een nieuw, circulair wetgevings- en handhavingskader ontwerpt,
dat naadloos aansluit op de nieuwe Omgevingswet. Dit ontwerp omvat zowel kortetermijnreparaties aan bestaande wet- en regelgeving, als voorstellen voor
aanpassingen die meer tijd vergen, zoals Europeesrechtelijke aangelegenheden. Voorts dient het ontwerp een verantwoorde balans te bevatten tussen norm- en
kaderstelling enerzijds en producentenverantwoordelijkheid, zoals kwaliteitsborging, certificering en dergelijke, anderzijds. De taskforce dient zich eveneens te buigen
over het huidige stelsel van vergunningverlening dat thans niet op een circulaire leest geschoeid is.
A angezien de implementatie van afval- en milieuwetgeving overwegend op decentraal en uitvoerend niveau plaatsvindt, zijn de vertegenwoordigers van provincies,
gemeenten en waterschappen (IPO, VNG en UVW) in het kader van hun gezamenlijke CE-Investeringsagenda, voornemens de organisatie van deze ‘Taskforce
Herijking Afvalstoffen’ op zich te nemen. Deze taskforce zal bestaan uit een evenwichtige vertegenwoordiging van Rijk, medeoverheden, inspectiediensten, ngo’s en het
georganiseerde bedrijfsleven, met een stevig mandaat om de noodzakelijk bevonden veranderingen te doen bewerkstelligen. De taskforce wordt op voorspraak van
de medeoverheden formeel ingesteld door en rapporteert aan de minister van Economische Zaken & Klimaat en de staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat.
STIMULEREN ‘CE-SAMENWERKING IN DE KETEN’.
Er wordt ingezet op het stimuleren van ‘CE-samenwerking in de keten’ binnen de voor de overheid relevante ketens. De overheid is daarbij ook regelmatig zelf schakel
in de keten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het sluiten van ketenakkoorden of het gezamenlijk optrekken in en gezamenlijk opbouwen van kennis binnen Green Deals.
Denk bijvoorbeeld aan Cirkelstad of City Deals (bijvoorbeeld Circulaire Stad). Dit zal zoveel mogelijk binnen bestaande structuren worden gestimuleerd.
FINANCIERINGSKADER OPENSTELLEN VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE.
Bestaand financieel instrumentarium is op dit moment nog niet goed beschikbaar voor circulaire initiatieven uit de markt. Het Rijk neemt het initiatief om in 2018
de bestaande regelingen voor innovatie en ondersteuning ook beschikbaar te maken voor circulaire voorstellen. Daar waar belemmeringen liggen op het gebied
van financiering, moet worden onderzocht of en hoe deze weggenomen kunnen worden. Op basis van de resultaten is te bepalen welke (financiële) instrumenten
inzetbaar zijn. Dat kan variëren van bijvoorbeeld een premie op de NHG voor circulaire woningen, tot een groot transformatiefonds voor bestaande bouwwerken.
Marktpartijen nemen daarbij het initiatief, het Rijk ondersteunt.
INTERNATIONALE POSITIONERING EN SAMENWERKING.
Een effectieve transitiestrategie is niet alleen gericht op Nederland, maar zoekt zoveel mogelijk aansluiting bij en samenwerking met omringende landen. De nieuwe
Europese aanbestedingsrichtlijn biedt voldoende ruimte voor innovatief aanbesteden. De uiteenlopende regels in bijvoorbeeld REACH, Europese afvalregelgeving en
de Bouwproductenregelgeving mogen circulariteit niet in de weg staan. Overheid en bedrijfsleven zijn samen betrokken bij de belangrijke dossiers en zetten proactief
in op het aanpassen van Europese regelgeving.
Het Rijk neemt het initiatief om tot een internationale strategie te komen voor een circulaire economie in de bouw. Daarbij gaat het om het tot stand brengen van
gunstige, juiste (internationale) juridische- en economische condities, het versterken van de internationale markt voor Nederlandse koplopers. En om het leveren van
een bijdrage aan een internationale circulaire economie, zonder afwenteling. We volgen de verschillende ontwikkelingen op Europees niveau en nemen daar, vanuit
Nederland, een duidelijke positie over in. Onderdelen van die strategie:
•
•
•
•
•
•
•
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Het bouwen van een internationale coalitie gericht op het wegnemen van belemmeringen, zoals de Europese aanbestedingsregels voor overheidsopdrachtgevers
en de interferentie tussen REACH, Europese afvalregelgeving en Bouwproductenregelgeving.
Aansluiting zoeken bij initiatieven van de Europese Commissie, zoals LEVELS en PEF for Buildings.
Een afweging maken van de kosten en de baten van het actief inzetten op Europese harmonisatie van normen informatievereisten, zoals Europese normalisatie
onder de Bouwproducten-verordening.
Het inzetten van EU-middelen om te onderzoeken wat CE voor de bouw betekent. Daarbij kunnen programma’s als Horizon2020, EFSI, Structuurfondsen en LIFE
worden ingezet.
Met Duitsland, België en eventueel het VK worden afspraken gemaakt over een ‘Noordwest-Europese circulaire bouweconomie, zodat de afzet van circulaire
producten wordt gestimuleerd. Ook worden afspraken gemaakt over het handelsverkeer in bouwmaterialen. Grensoverschrijdende (prijs)verschillen tussen
circulaire en niet-circulaire bouwproducten zullen worden weggenomen.
Nederland wordt actief neergezet als hotspot voor (kennis over) de circulaire bouweconomie. De voorsprong die in Nederland is ontwikkeld wordt ingezet, omdat
in landen met snelgroeiende economieën veel geld wordt geïnvesteerd in stedenbouwkundige- en infrastructurele programma’s (zogenaamde green cities of
smart cities).
Waar mogelijk een positieve bijdrage vanuit Nederland leveren aan het verder verduurzamen van andere regio’s in de wereld. Bijvoorbeeld via Infravation of het
’10 Year Financial Programme’ van de Verenigde Naties).
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4.4 KENNIS EN BEWUSTWORDING.
CIRCULAIR BOUWEN IS INTEGRAAL ONDERDEEL VAN HET ONDERWIJS IN 2021.
Doel is dat er in 2021 op alle onderwijsniveaus en -richtingen aandacht is voor circulair bouwen. De overheid zal het initiatief nemen om samen met marktpartijen
hiervoor een omvattende aanpak te ontwikkelen. Daarbij sluiten we aan bij de al lopende initiatieven op dit terrein, zoals de cursus Circulair Bouwen van de Hogeschool
Arnhem-Nijmegen (HAN). Koppeling met andere relevante opleidingen als design, logistiek, IT en financiering is van belang. Ook zal er meer aandacht binnen het
onderwijs moeten komen voor transformatie- en renovatie-opgaven. Belangrijke actie is om aansluitend bij lopende initiatieven een opleiding ‘circulaire architect en
circulair opdrachtgeverschap’ aan te bieden. Ook voor andere partijen in de keten zal bekeken worden welke opleidingen vereist zijn.
OPRICHTEN KENNISINSTITUUT CIRCULAIR BOUWEN.
Het Transitieteam is voorstander van de oprichting van een kennisinstituut, dat van buiten naar binnen werkt (oftewel op basis van de behoeften van de markt).
Leidende principes zijn ‘lerend evolueren’ en ‘netwerk-gestuurd handelen’. Dit kennisinstituut wordt bij voorkeur ondergebracht bij De Bouwagenda.
ONDERZOEK NAAR MEERWAARDE CIRCULAIR BOUWEN.
De overheid gaat in 2018 en 2019 onderzoek doen om de meerwaarde van circulair bouwen in kaart te brengen. Dan gaat het niet alleen om de meerwaarde op
het gebied van milieu, gezondheid, comfort en veiligheid, maar ook om de meerwaarde op het gebied van productiviteitsstijging, werkgelegenheid, (internationale)
concurrentiepositie en de reductie van CO2.
STIMULEREN EN FACILITEREN AANJAAGTEAMS CIRCULAIRE KENNIS.
Overheidspartijen nemen het initiatief om, in samenwerking met marktpartijen, aanjaagteams in te zetten, die de circulaire economie binnen opdrachtgevende
organisaties kunnen helpen verankeren. Op basis daarvan zal kennisontwikkeling en -deling op gang komen die zorgt voor deskundigheid op het gebied van
circulariteit, bij opdrachtgevers, opdrachtnemers en producenten. Het gaat daarbij om kennis rond opdrachtgeverschap, inkoop, contract- en samenwerkingsvormen
en sluitende businesscases. Nieuwe leerervaringen uit de praktijk moeten leiden tot voortschrijdend inzicht binnen de bovengenoemde opleidingen. Daarnaast is het
van belang dat pre-concurrentiële kennis, over onder meer ontwikkeling van bouwmaterialen en -methoden voor circulair bouwen, vrij beschikbaar is voor de gehele
markt. Het Transitieteam stelt voor om reeds bestaande aanjaagteams beter in te zetten voor de verspreiding van pre-concurrentiële kennis naar de uitvoerders van
praktijkprojecten.
OPZET BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE CIRCULAIR BOUWEN.
Het bewustzijn van relevante doelgroepen kan worden gestimuleerd door branding en communicatie. Hierdoor wordt de meerwaarde van circulair bouwen voor hen
helderder.
De markt neemt hierbij het voortouw. Daarbij kan gedacht worden aan het instellen van aanjaagteams voor specifieke kennisoverdracht. Succesvolle praktijkvoorbeelden
en pilotprojecten zullen via een systematische aanpak breed worden uitgedragen.
PRAKTISCHE HANDREIKINGEN EN TOOLS.
Om het maken van stappen in de praktijk te vergemakkelijken, zullen handreikingen en tools beschikbaar moeten zijn voor alle fases in het bouwproces, waaronder
het ontwerp en het beheer, alsmede sloop en verwijdering. De overheid zal hiervoor het initiatief nemen, in nauwe samenwerking met marktpartijen.
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STRATEGISCH ONDERZOEK.
Marktpartijen, kennisinstellingen, de overheid en – waar relevant – werknemersorganisaties, gaan gezamenlijk strategisch onderzoek doen, met de volgende vragen
als speerpunt:
• Welke sociale en economische innovaties zijn waarschijnlijk en wat betekent dit voor de bouwsector?
• Hoe sluiten materiaalcycli op elkaar aan, welke eisen moet men stellen aan de zuiverheid van materialen om hergebruik over meerdere cycli mogelijk te maken?
En welke gevolgen heeft dat voor materiaalstromen die gescheiden moeten blijven?
• Welke functioneel gelijkwaardige producten en elementen zijn beschikbaar in de huidige gebouwde omgeving?
• Als er meer materialen in de kringloop worden gehouden, wat betekent dat dan voor de waarde van die materialen? En wat betekent dat voor het eigenaarschap
van die materialen?
• De doelstellingen energieneutraal en grondstoffen-besparend bouwen, lijken soms op gespannen voet met elkaar te staan. Hoe voorkom je bijvoorbeeld dat het
meer toepassen van zonnepanelen leidt tot uitputting van de voorraad zeldzame metalen? Hoe bespaar je op grondstoffen als je meer moet isoleren?
• Iedere locatie biedt andere kansen en belemmeringen voor de duurzaamheidsmaatregelen. Hoe kom je per locatie tot samenwerking met alle belanghebbenden,
om die kansen te verzilveren en die belemmeringen te slechten?
• Hoe gaan we acteren op schaarste van materialen?
• Wanneer is maatwerk, gekoppeld aan hoogwaardig materiaalhergebruik, te prefereren boven een gestandaardiseerde modulaire bouwvorm met een hoge mate
van hergebruik?
• Onze infrastructuur en utiliteitsbouw kent een lange levensduur, hoe ziet die levensduur er over twintig, vijftig, honderd en vierhonderd jaar uit? Wat betekenen
de ontwikkelingen op het gebied van ‘smart mobility’, ‘smart buildings’, het nieuwe werken en een circulair Nederland voor de toekomstige behoeften in de
infra- en utiliteitsbouw?
• Hoe gaan we om met het begrip waardecreatie in de verschillende deelsectoren van de bouw?
• Wat betekent de lange levensduur van de meeste infrastructurele werken voor circulariteit? Hoe werkt dit door in businessmodellen, financiering en
samenwerkingsvormen?
- Welke businessmodellen voor circulariteit lopen vast en welke hebben (tijdelijk) ondersteuning nodig?
- Hoe passen we circulaire contractvormen voor beheer en onderhoud toe, binnen de private woningbouw en op de ontwikkeling van woningbouwprojecten?
• Wat betekent het voor de boek-, -verkoop en maatschappelijke waarde van een object, als je de gebouwde omgeving beschouwt als een materialenbank?
• Hoe kun je demontabel bouwen als bouwer?
• Welke ontwerp- en assemblage-strategieën kun je toepassen?
• Wat zijn succesfactoren bij circulair aanbesteden?
• Welke nieuwe kennisgebieden gaan we ontwikkelen als gevolg van de circulaire bouweconomie?
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Fotografie Waterschap Vallei en Veluwe

GRONDSTOFFEN UIT AFVALWATER. RIOOLWATER IS GOUD WAARD!
Bij de waterzuivering in Amersfoort opende Waterschap Vallei en Veluwe op 17 juni zijn nieuwe Energie- en
Grondstoffenfabriek. Het is de eerste fabriek in Europa die uit afvalwater kunstmest produceert die direct klaar is
voor gebruik.
“Deze fabriek laat zien hoe wij onze rol als waterschap in de toekomst zien”, aldus dijkgraaf Tanja Klip-Martin. Een
toekomst, volgens de circulaire economie, waarin zuiveringen leveranciers worden van energie en grondstoffen.
“Afvalwater is de olie van de 21e eeuw”, voorspelt ze. Naast grondstoffen haalt het waterschap ook energie uit
afvalslib. Vorig jaar opende het waterschap al een soortgelijke fabriek in Apeldoorn. Samen produceren deze twee
fabrieken nu al 80% van alle energie die het waterschap nodig heeft. In 2020 zal het waterschap energieneutraal zijn.
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5. DE BENODIGDE INVESTERINGEN.
De speerpunten die zijn benoemd in de Transitieagenda hebben allen in min- of meerdere mate investeringen nodig om van de grond te komen.
Deze speerpunten worden hier stuk voor stuk besproken.
5.1 INLEIDING.
De speerpunten in onze strategie vergen zowel een korte- als een langetermijnaanpak. Zo is het enerzijds van belang om snel te starten met experimenteren, het
uitvoeren van pilots en op te schalen waar mogelijk. Maar anderzijds is het belangrijk eerst goed de gevolgen van aanpassing van wet- en regelgeving te onderzoeken,
voordat deze wordt geïmplementeerd.
Er zijn daarom aanvullende investeringen nodig om het volume en het tempo te verhogen. Deze impulsen verdienen zich op langere termijn terug en helpen om de
doelstellingen en ambities sneller en effectiever te bereiken. Ook helpen zij de ontwikkeling naar een circulaire economie in de sector een boost te geven. Bovendien
wordt er met experimenten en pilots waardevolle praktijkervaring opgedaan, waarmee onderzoeksprogramma’s kunnen worden ondersteund. ‘The proof of the
pudding’ is immers nog steeds empirisch. Belangrijk is dat de investeringen betrekking hebben op alle drie de in paragraaf 3.1 genoemde pijlers.
Marktpartijen in de bouw zijn al volop aan het experimenteren met circulaire initiatieven. Voorbeelden daarvan zijn het hoogwaardig hergebruik van materialen uit
de kantoor- en woningbouw. Het is vooral van belang om dit op te schalen en lessen hieruit te leren, om hoogwaardig hergebruik met behulp van instrumentarium,
tot mainstream te maken. Het (Landelijk afvalbeheerplan) LAP leent zich bijvoorbeeld goed voor deze insteek.
Het LAP geeft een ondergrens en kent geen koploper-gedachte en zou daarom wel moeten worden aangepast. Een nieuwe invalshoeken is het ontwikkelen van
een vorm van producentenverantwoordelijkheid voor materialen en diensten. Dit komt terug in de installatietechniek, maar ook in het toepassen van materialen en
producten in de kantoor- en woningbouw.
Ook hergebruik van materiaal dat vrijkomt in de GWW is al lange tijd ‘common practice’. Afgezien van het grondverzet is de toepassing van ophoog- en toeslagmateriaal
echter nog steeds een vorm van downcycling. De uitdagingen in de GWW zitten hem in het instrumenteren van circulair beheer, onderhoud, vervanging en renovatie,
het ontwerpen voor hergebruik, alsmede de product- en materiaalstromen die niet strikt aan grondverzet en ophoogmateriaal zijn gebonden, hoogwaardig te
hergebruiken. Daarbij gaat het om geleiderails, matrixborden, armaturen, geluidsschermen, draagconstructies voor bovenleidingen of complete haltes, maar ook over
gebakken klinkers, betonnen bestratingsmateriaal, openbare verlichting, straatmeubilair, beschoeiingen en speelplaatsen. Daarvoor is budget nodig voor risicodeling
en voor de kosten die nodig zijn voor organisatie en regie, begeleiding en onderzoek.
Naast de inzet van bestaand instrumentarium, zal de transitie in de bouw aansluiting gaan zoeken bij andere prioriteiten van het kabinet. Zo zal de
energiebesparingsaanpak in de woningbouw, hand in hand gaan met circulaire praktijken. Ook de extra impuls die aan het Rijkswegennet is gekoppeld, zal voor de
nodige ervaring voor circulaire initiatieven in de GWW zorgen. Deze gecombineerde aanpak is geheel in lijn met De Bouwagenda die zorgt voor vernieuwing in de
bouwsector in den brede.
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5.2 FINANCIËLE BEHOEFTE PER SPEERPUNT.
Het Transitieteam komt per speerpunt tot de volgende financieringsbehoefte:
ONTWIKKELING VAN VRAAG EN AANBOD.
Circulariteit kan alleen worden ontwikkeld als er voldoende vraag uit de markt is. Circulair worden en zijn, moet dus voor aanbiedende partijen aantrekkelijk gemaakt
worden door een concrete marktvraag. Dit kan bijvoorbeeld door bij opdrachtgevers kennis en bewustwording voor circulair aanbesteden te vergroten of het opzetten
van ‘living labs’ projecten door de grote Rijksopdrachtgevers (RWS, ProRail en RVB). Zo kunnen deze partijen gezamenlijk een uitdaging oppakken, kennis delen en
oplossingen zoeken die op de lange termijn voor allen meerwaarde opleveren. Hierbij hoort ook de implementatie van het Betonakkoord i.o.
Aan de andere kant bestaat een groot aantal technieken en producten, die nodig zijn voor de circulaire economie, nog niet of slechts ten dele. Denk hierbij aan
demontabel bouwen, het grootschalig gebruik van biobased materialen in nieuwe toepassingen, zoals isolatie. Ook is het ontwikkelen van technische regelgeving
noodzakelijk. Deze overkoepelende thema’s worden het best pre-concurrentieel aangepakt in samenwerking tussen markt, overheid, kennisinstellingen en gebruikers,
bij voorkeur in een TKI-model.
Een aantal technieken zal door marktpartijen zelf ontwikkeld worden, omdat het hen een voorsprong biedt binnen hun eigen marktgebied. Brancheorganisaties die in
staat blijken een groot deel van hun achterban te mobiliseren en te verenigen achter een gezamenlijk belang, moeten hierin worden gesteund. Ook kan een subsidieinstrument, zoals de WBSO, versnelling bieden voor technologische ontwikkelingen.
Daarnaast zal circulair bouwen snel moeten worden doorgevoerd in onderwijs en opleidingen.
Marktprocessen kunnen verder worden gestimuleerd door het ontwikkelen van producentenverantwoordelijkheid via ketenprojecten en het stimuleren van
initiatieven via de inzet van instrumentarium als de MIA/Vamil.
De circulaire economie gaat pas werken, in economische zin, als materialen bij hergebruik een significante waarde hebben. Hiervoor zijn marktpartijen nodig die zich
richten op het creëren van waarde uit materialen en componenten die zich in bouwwerken bevinden. Die waarde is hoger naarmate deze componenten specifiek
gemaakt zijn voor hergebruik en daardoor hoogwaardiger hergebruikt kunnen worden. Dit impliceert dat er reeds tijdens productontwikkeling en in de ontwerpfase
van een bouwwerk rekening gehouden wordt met hergebruik, ook na verloop van tientallen jaren.
Er zullen nieuwe businessmodellen moeten ontstaan en er zullen regisseurs moeten worden ingeschakeld die een aantrekkelijke propositie aanbieden in de vorm
van een materialenbank. Wanneer er voldoende volume is, zullen marktpartijen deze diensten gaan aanbieden. Echter, er zal initieel moeten worden geïnvesteerd
om deze op te starten.
In onderstaande tabel is het uitgangspunt dat voor vele acties, andere bestaande geldbronnen te vinden zijn binnen de overheid, zowel centraal als decentraal.
Aangezien het Transitieteam daar geen volledig zicht op heeft, hebben we een schatting gemaakt dat er 50% ‘nieuw’ kapitaal ingebracht moet worden.
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ACTIE

2018

2019

2020

2021

OVERHEIDSBIJDRAGE

MARKTBIJDRAGE

Bewustwording opdrachtgever

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

Living lab projecten GWW

20

30

40

60

30

Living lab projecten B&U

10

15

20

15

30

Kennisontwikkeling en -deling

0,5

1

1

2,5

Ontwikkeling ketenprojecten voor
producentenverantwoordelijkheid

1

1,5

1,5

2,1

1,1

5

Onderzoek en stimulering sociale innovatie

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

Opleidingen circulair ontwerpen

0,5

1

1

1

3,5

Ontwikkeling technische regelgeving

1

1

1

1

1

3

Ontwikkeling materialenbank

5,1

10,1

20,1

30,1

0,4

65

84,9

134,4

50% nieuw

42,45

50% bestaande middelen

42,45
x € 1.000.000,-

BELEID, WET- EN REGELGEVING.
Bestaande regelgeving kan soms onbedoeld innovaties tegenhouden. Regelgeving loopt immers per definitie achter op de stand der techniek. Het faciliteren van
experimenteerruimte om maximaal circulair te kunnen experimenteren is derhalve een randvoorwaarde.
Een belangrijk deel van de middelen voor de circulaire transitie zal via een revolverend fonds worden bekostigd. Door de uitgifte van leningen wordt extra kapitaal
geïnjecteerd in aantoonbaar circulaire B&U- en GWW-projecten en kan een garantstelling worden afgegeven. Dit, om de grotere risico’s die gepaard gaan met
marktintroducties af te dekken. Hierdoor komt extra geld beschikbaar voor die projecten waarin circulariteit actief wordt geïmplementeerd. Het vullen van dit fonds
gebeurt door overheid en marktpartijen (paritair).

ACTIE

2018

2019

2020

2021

OVERHEIDSBIJDRAGE

MARKTBIJDRAGE

Revolverend Circulair fonds

5

10

20

30

20

45

20

45

Waarschijnlijk te combineren met bestaande
fondsen

netto

nihil
x € 1.000.000,-

AANLOOPKOSTEN EN TIJD.
Om circulariteit vanaf het begin snelheid te geven, is het van belang dat betrokken partijen zich actief inzetten en verbindingen leggen tussen opdrachtgevers en
opdrachtnemers, overheid en markt, tussen uitdagingen en potentiële oplossingen. Deze partijen, die vaak een ‘not-for-profit’ karakter hebben, spelen een krachtige
rol in het van de grond krijgen van circulaire initiatieven.

ACTIE

2018

2019

2020

2021

OVERHEIDSBIJDRAGE

MARKTBIJDRAGE

Opschalen hoogwaardig hergebruik

2,4

3,4

4,4

5,4

1,6

14,0
x € 1.000.000,-
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METEN EN COMMUNICEREN.
Om te komen tot een goed circulair mechanisme is een eenduidig en universeel meetinstrument van het grootste belang. Hierin zal snel geïnvesteerd moeten worden.
Datzelfde geldt voor de onderliggende bron van relevante informatie, een voor iedereen toegankelijke database.
Naast meten, moet een stuk bewustwording worden gecreëerd, zowel voor de directbetrokkenen als voor de maatschappij als geheel. Hiervoor kunnen we een groot
aantal, goed gerichte campagnes lanceren.

ACTIE

2018

2019

2020

2021

OVERHEIDSBIJDRAGE

Ontwikkeling meetinstrument

0,1

0.2

0,2

0,2

0,7

0,1

0,2

0,2

0,5

2,0

2,0

1,0

Uitbreiding en verbetering NMD
Communicatie campagnes circulariteit

1,0

MARKTBIJDRAGE

6,0
1,2

6,0
x € 1.000.000,-

GOVERNANCE.
Het succes van uitvoering van de circulaire Transitieagenda staat of valt met de sturing ervan. Governance is daarom een zeer belangrijk aspect, waarvoor de volgende
investeringen nodig zijn. Lees meer over de Governance die het Transitieteam voorstelt in hoofdstuk 6.

ACTIE

2018

2019

2020

2021

OVERHEIDSBIJDRAGE

Programmabureau

0,8

0,8

0,8

0,8

3,2

MARKTBIJDRAGE
x € 1.000.000,-
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INNOVA58: PROEFTUIN VOOR CIRCULAIR WEGONTWERP.
Hoe circulair wegontwerp precies moet, weet eigenlijk niemand nog. Daarom is Rijkswaterstaat dit samen met de
markt, omgevingspartners en kennisinstellingen aan het uitvinden in het project InnovA58. Het is één van de manieren
waarop Rijkswaterstaat toewerkt naar het doel om al in 2030 circulair te werken. Ingenieursbureau Witteveen+Bos
maakt voor de weguitbreiding van twee naar drie rijstroken van de A58, naast een normaal ontwerp, ook een volledig
circulair ontwerp. Alle circulaire aspecten komen aan bod: modulair/adaptief bouwen, slim grondgebruik, maximaal
recyclen met bijvoorbeeld bioasfalt, het oprekken van de levensduur van materialen, servicegericht inkopen (in
plaats van productgericht).
‘Het ontwerp is het eerste kwartaal van 2018 klaar en dat zal zeker circulaire aspecten gaan bevatten’, zegt Wim
Leendertse, projectmanager InnovA58 Rijkswaterstaat. ‘Wat haalbaar is, gaat InnovA58 ook circulair bouwen.
Maar het voornaamste doel is om samen kennis op te bouwen. “Circulariteit brengt veel dilemma’s met zich mee.
Neem de afweging tussen energie en circulariteit. Grond is een basisgrondstof, die hetzelfde blijft en dus oneindig
herbruikbaar is. We zouden dus zoveel mogelijk met grond willen bouwen. Maar het transport veroorzaakt veel CO2uitstoot. Hoe gaan we om met dat tegengestelde belang? Een ander onderwerp is modulariteit. Welke modules zijn
breed toepasbaar? Wat is een goede manier om te standaardiseren? Deze dilemma’s gaan we bespreken met alle
samenwerkingspartners in een community voor een circulaire GWW.”
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6. VOORTGANG.
De Transitieagenda Circulaire Economie richt zich vooral op de nabije toekomst, zodat snel concrete stappen kunnen worden gezet. Het is
echter van groot belang om nu al te kijken naar de volgende fasen. Het Transitieteam doet een aantal aanbevelingen om dit volgens een
programmatische aanpak -van acties naar programma- te organiseren. Een heldere governance met goede monitoring van de voortgang is
hierbij cruciaal.
6.1 GOVERNANCE.
Om de Transitieagenda uit te voeren, is een nader te bepalen krachtig bestuursorgaan nodig dat het complexe proces aan- en bijstuurt. Een stuurgroep stelt het
programma en de begroting vast en geeft leiding aan het transitieproces. Daartoe motiveert en faciliteert de stuurgroep doelgroepen en actoren en jaagt processen
aan. Communicatie en pr zijn een onmisbare functie hierbij. Daarnaast zorgt de stuurgroep voor de noodzakelijke institutionele voorwaarden voor de transitie. De
stuurgroep stelt de indicatoren vast aan de hand waarvan de voortgang wordt gemeten en is verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het monitoringprogramma.
We stellen voor om een compacte Stuurgroep in het leven te roepen, waarin circa zes leden uit het huidige Transitieteam zitten. Een executieteam c.q. programmabureau
zorgt voor de dagelijkse implementatie van de Transitieagenda. Daarnaast zal een reflectieteam met leden afkomstig uit de overheid, kennisinstellingen,
belangengroepen en marktpartijen, periodiek de voortgang en het programma kritisch bekijken en hierover adviseren. Het huidige Transitieteam heeft een goede
samenstelling hiervoor en kan nadat de Transitieagenda is vastgesteld deze functie vervullen. Voordeel is dat zo continuïteit wordt bevorderd.
Nauwe samenwerking met De Bouwagenda is een must. Indien er een Topsector Bouw in het leven wordt geroepen, zou de Stuurgroep logischerwijs daaronder
vallen. Een TKI-achtige structuur ligt voor de hand.
6.2 MONITORING.
Het is belangrijk om te kunnen meten hoe de voortgang van de circulaire transitie verloopt.
Dit geeft inzicht of de transitie op koers ligt of bijgestuurd moet worden. Het Rijksbrede programma kondigt inmiddels al de ontwikkeling van een meetprotocol aan
(IenM & EZ 2016b). En in het Grondstoffenakkoord 2017 geeft de Rijksoverheid, kennisinstellingen de opdracht om op basis van de relevante fysieke, economische
en sociale indicatoren die op breed draagvlak kunnen rekenen, dit monitoringsysteem inclusief nulmeting, te ontwikkelen, gericht is op het in beeld brengen van’:
• De voortgang van afgesproken acties.
• De ontwikkeling van grondstofstromen naar-, binnen- en vanuit Nederland.
• De transitiedynamiek (waar we staan in de transitie, hoe mens en organisatie in de transitie worden meegenomen, hoe interventies van partners worden
afgestemd op de transitiefase van de onderscheiden ketens en sectoren.
De opdracht voor het ontwikkelen van het monitoringssysteem, inclusief de nulmeting, is door de Rijksoverheid toegekend aan het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op specifieke onderdelen zijn ook andere kennisinstellingen
ingeschakeld (zie hieronder).
Het ontwikkelde monitoringssysteem, inclusief de nulmeting, bestaat uit drie monitoring-onderdelen
(Analoog aan de driedeling in het Grondstoffenakkoord 2017):
• Acties in het Rijksbrede programma (RIVM, Rijkswaterstaat).
• Effecten op grondstoffengebruik, milieu en economie (CBS).
• Transitie-dynamiek (PBL, Universiteit Utrecht).
Het ontwikkelde monitoringssysteem zal begin volgend jaar ter goedkeuring aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.
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SAMENVATTING
Biomassa bevindt zich in het hart van de circulaire economie. Het is een hernieuwbare grondstof die CO2 uit de lucht vastlegt en een breed
scala aan toepassingsmogelijkheden biedt. Zo is biomassa de grondstof voor voedsel, veevoer, materialen, transportbrandstoffen en energie.
Biomassa is geen enkelvoudige grondstof, maar een verzamelnaam voor een scala aan landbouwgewassen, hout, grassen, gewassen die in het
water geteeld worden zoals algen en wieren en reststromen die in de keten van oogst tot en met consumptie en eindverwerking ontstaan. Ook
producten gewonnen uit dierlijk restmateriaal rekenen we tot biomassa.
Voedsel is de eerste levensbehoefte van de mens. Onze huidige voedselsysteem is nog niet duurzaam. Belangrijke vraagstukken rondom onze voedselvoorziening
gaan over hoe we de groeiende wereldbevolking kunnen blijven voeden, maar ook over gezond en veilig voedsel, gezonde voedingspatronen en duurzame en
circulaire productiesystemen. Voedselverspilling en eiwitvoorziening zijn twee belangrijke knelpunten.
Wereldwijd wordt ongeveer een derde van alle voedsel verspild, in de hele keten. Van afval tijdens de oogst tot voedsel dat niet geconsumeerd wordt. De productie van
veevoer legt beslag op meer dan de helft van alle landbouwgrond. En deze hele keten, van productie tot en met consumptie, veroorzaakt ernstige ecologische verstoringen.
Kijkend naar het brede toepassingsdomein voor biomassa, is de urgentie hoog om te komen tot circulaire productie en weloverwogen toepassing van de relatief
schaarse biomassa in onze economie. Door de groei van de wereldbevolking en het wereldwijd stijgende welvaartspeil, neemt de behoefte aan biomassa voor
voedselproductie en andere toepassingen sterk toe. Tegelijkertijd wordt het ecologisch draagvermogen van de aarde nu al overschreden. Neem de ontbossing, de
afname van de biodiversiteit, de verstoorde stikstof-, fosfaat- en koolstofkringlopen en de afname van bodemkwaliteit.
Verder is er sprake van concurrentie tussen de verschillende functies van biomassa, waaronder ook de inzet van biomassa voor het halen van doelen in het kader van
het klimaatbeleid.
Om de uitdagingen het hoofd te bieden en kansen te creëren, staan vier strategische doelen centraal:
1. Duurzame/regeneratieve productie van voldoende biomassa met een vergaande sluiting van nutriënten-kringlopen, op een geografisch schaalniveau dat zo klein
mogelijk en zo groot als nodig is. Zulke kringlopen bestaan overigens al, onder meer op grondgebonden veehouderijbedrijven.
2. Optimaal benutten van biomassa en voedsel. Alle grondstoffen en (half-)producten blijven zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop, door volledige
benutting van grondstoffen, hoogwaardig gebruik van biomassa en de recycling van reststromen. Daarbij hoort ook het zo efficiënt mogelijk omgaan met
biomassa (cascadering en meervoudige verwaarding) door onder meer het tegengaan van (voedsel-)verspilling, het voorkómen van afvalstoffen, het gedoseerd
toepassen van meststoffen en efficiënte verbranding.
3. Het reduceren van het gebruik en het vervangen van niet-hernieuwbare grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen (recyclaat en duurzaam geproduceerde biomassa).
4. Ontwikkelen en implementeren van nieuwe manieren van produceren en consumeren die leiden tot verbeteringen en trendbreuken in de omgang met biomassa
en voedsel.
Om deze doelen te bereiken zijn zes inhoudelijke actielijnen geformuleerd en drie randvoorwaardelijke:
Inhoudelijke actielijnen.
•
•
•
•
•
•

Vergroten van het aanbod van duurzaam geproduceerde biomassa.
Circulair en regeneratief gebruik van bodem en nutriënten.
Optimale verwaarding van biomassa en reststromen tot circulaire, biobased producten.
Vermindering voedselverspilling.
De eiwittransitie naar meer plantaardige eiwitten.
Feeding and greening megacities als Nederlands verdienmodel.

Randvoorwaardelijke actielijnen.
•
•
•

4

Investeringsklimaat versterken voor biobased industrie.
Emancipatie regelgeving.
Honoreren van (langdurige) koolstofvastlegging in bodem en producten.
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Uitvoering van deze transitieagenda draagt ook bij aan CO2-reductie in het kader van het klimaatbeleid. De jaarlijkse besparing kan oplopen tot ongeveer 10 Mton
CO2eq-reductie. Dit cijfer heeft betrekking op de directe reductie van emissies in Nederland.
Kijken we naar de winst die in de hele keten behaald kan worden, dan is de besparing ruim tweemaal zo groot. Dit komt doordat CE aangrijpt op de hele keten
en Nederland een importeur is van biobased grondstoffen en een exporteur van voedsel en producten. Daarnaast leveren maatregelen gericht op beter bos- en
bodembeheer en de verhoging van de biomassa-productie ook een bijdrage aan CO2-vastlegging.
Deze maatregelen zijn ook onderdeel van de transitieagenda klimaat en energie voor agro en natuur.
Op de lange termijn levert een circulaire economie veel maatschappelijke winst op in termen van banen, innovatie, milieu en klimaat. Op weg daarnaartoe zijn
investeringen nodig. Investeringen om de transitie te versnellen door onderzoek en kennis, om op te kunnen schalen, door demonstratieprojecten en first-of-a-kind
fabrieken en om te faciliteren met specifieke programmatische investeringen, zoals bijvoorbeeld gedragscampagnes.
Overheden, bedrijfsleven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en burgers staan gezamenlijk voor deze uitdaging. Voor de komende jaren, van 2018 tot en met
2021, is een budget begroot van ca. 570 miljoen Euro, waarvan 125 miljoen Euro bestaat uit publieke middelen.
De transitie naar een circulaire economie gaat iedereen raken. Van burgers vragen we een aanpassing in hun dieet, hun aankoopgedrag, hun attitude ten aanzien van
hun omgang met producten en de bereidheid om zorgvuldig om te gaan met reststromen en afval.
Voor het bedrijfsleven zal de transitie tot een sterke afbouw leiden van activiteiten die gericht zijn op de verwerking van fossiele grondstoffen. Dit mede vanwege
klimaatbeleid. Ook binnen het voedselsysteem dreigt afbouw voor activiteiten die te grote risico’s voor de gezondheid van mens en dier en te grote negatieve impact
op ons ecosysteem hebben. Tegelijkertijd hebben wij uiterst competitieve havens, een sterk agrofood cluster, koplopers in de chemische industrie op het gebied van
biobased economie en recycling en een sterke logistieke sector. Daarmee heeft Nederland een uitstekende uitgangspositie om onder meer de omschakeling naar een
circulaire, biobased economie tijdig in te zetten en tot een succes te maken.
De transitie kan echter alleen slagen indien we een breed draagvlak voor de beoogde veranderingen in de maatschappij weten te realiseren, oog hebben voor de
benodigde competenties van werknemers en werkgevers en inspelen op risico’s en kansen ten aanzien van verschuivingen in werkgelegenheid.
De transitie naar een circulaire, biobased economie speelt zich af op alle geografische schaalniveaus. Nederland is zowel een grote importeur als exporteur van
biomassa en voedsel. Op alle niveaus zijn majeure veranderingen nodig. Dat kan alleen als er intensief in en tussen ketens wordt samengewerkt en er sprake is van
inclusiviteit: naast de gevestigde ketenpartijen, is ook het betrekken van nieuwe innovatieve spelers, maatschappelijke organisaties, burgers en decentrale overheden
nodig. Een optimale keuze in schaalniveau zal voor elke (deel)sector of stroom verschillen: klein genoeg om kringlopen te kunnen sluiten en groot genoeg om efficiënt
te zijn.
Veel komt samen op het regionale niveau. Bedrijven die initiatieven nemen en in gesprek gaan met lokale overheden over bijvoorbeeld vergunningen en de
interpretatie van regelgeving. Burgers die vragen of bedenkingen hebben ten aanzien van nieuwe activiteiten. Gemeentes en provincies die zelf hun rol zoeken in de
transitie naar een circulaire economie.
Het is noodzakelijk om de zoektocht die met een transitieproces gepaard gaat, samen met bestuurders en ambtenaren in de regio’s te doorlopen. Een proces waarbij
men verantwoorde risico’s moet durven nemen en fouten mag maken. Met als doel hiervan te leren. De lokale praktijk zal ‘best practices’ opleveren, die opgeschaald
kunnen worden naar landelijk niveau. En op landelijk niveau moeten visie en overheidsincentives de condities creëren om de overschakeling naar een circulaire,
biobased economie aan te jagen, te faciliteren en te versnellen.
Het transitieteam biomassa en voedsel heeft met veel enthousiasme en betrokkenheid gewerkt aan het opstellen van deze transitieagenda. Er bestaat grote bereidheid
binnen het team om de agenda verder te concretiseren richting de uitvoeringsfase.
Vanuit de huidige werkgroepenstructuur kan een start per actielijn worden gemaakt die in de uitvoeringsfase uitgebouwd kan worden naar inclusieve
samenwerkingsverbanden van alle benodigde stakeholders.
Deze Transitieagenda is tot stand gekomen in een multi-stakeholder dialoog tussen experts uit bedrijfsleven, non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en
overheden, mede gevoed door input van andere relevante stakeholders via georganiseerde stakeholder- bijeenkomsten en netwerken. Het transitieteam Biomassa
en Voedsel is ingesteld door de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord. Deze agenda beschrijft het advies van het transitieteam aan de ondertekenaars van
het Grondstoffenakkoord.
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1. SCOPE
Biomassa bevindt zich in het hart van de circulaire economie als leverancier voor hernieuwbare grondstoffen, voor voedsel, veevoer, medicijnen,
materialen, transportbrandstoffen en energie. Binnen het totale aandachtsgebied biomassa is het voedselsysteem een belangrijk onderdeel.
De vraagstukken rondom voedselvoorziening gaan over hoe we de groeiende wereldbevolking kunnen blijven voeden, over gezond en veilig
voedsel, over gezonde voedingspatronen en duurzame- en circulaire productiesystemen.
Kijken we naar biomassa in brede zin, dan streven we naar een ecologisch houdbaar productie- en consumptiesysteem, dat zuinig en efficiënt omgaat met grondstoffen,
energie, water en nutriënten. Een systeem waarin we rekening houden met behoud van natuurlijk kapitaal en biodiversiteit. Biomassa is geen enkelvoudige grondstof,
maar een verzamelnaam voor een heel scala aan landbouwgewassen, hout, grassen, gewassen die in water geteeld worden, zoals algen en wieren en reststromen die
in de keten van oogst tot en met consumptie en de eindverwerking ontstaan.
Ook producten, gewonnen uit dierlijk (rest)materiaal, rekenen we tot biomassa. Biomassa onderscheidt zich van andere grondstoffen, omdat het van nature een
circulaire- en hernieuwbare grondstof is die CO2 uit de lucht opneemt en vastlegt.
De behoefte aan biomassa zal de komende decennia sterk toenemen, zowel in Nederland als wereldwijd. Inzet van biomassa voor de productie van chemicaliën,
materialen, transportbrandstoffen en energie draagt namelijk ook in grote mate bij aan het realiseren van de doelen in het klimaatbeleid.
Deze transitie-agenda adresseert zowel de vraagstukken rond de inzet van biomassa in een circulaire economie als gerelateerde aspecten van het voedselsysteem.
Meer specifiek gaat deze transitie-agenda in op:
•
•
•
•

AANBOD: beschikbaarheid van voldoende duurzaam geproduceerde biomassa. Met in ogenschouw de geopolitieke zorgen met betrekking tot die beschikbaarheid
op lange termijn en de Nederlandse import-afhankelijkheid.
DUURZAME PRODUCTIESYSTEMEN: voorkomen van verspilling, verliezen in de keten en optimale verwaarding van biomassa, het sluiten van nutriëntenkringlopen en het behoud van bodemkwaliteit.
CONSUMPTIEPATRONEN: trendbreuken creëren in de vraag naar duurzame en circulaire voeding en producten.
VERDIENMODELLEN: het verbeteren van het investeringsklimaat, het concurrentievermogen en het versterken van de exportpositie van bedrijven met
circulaire verdienmodellen.

De transitie-agenda richt zich vooral op de niet-energetische toepassingen van biomassa. Voor de energetische toepassingen worden aparte agenda’s uitgewerkt voor
het nieuwe energie- en klimaatbeleid. In de uitvoeringsfase zal hiermee nauwe afstemming plaatsvinden.
De transitie naar een circulaire economie speelt zich af op alle geografische schaalniveaus. Nederland is zowel een grote importeur als exporteur van biomassa en
voedsel. Op alle niveaus zijn majeure veranderingen nodig. Dat kan alleen als er intensief in en tussen ketens wordt samengewerkt en er sprake is van inclusiviteit.
Naast de gevestigde ketenpartijen, is ook het betrekken van nieuwe innovatieve spelers, maatschappelijke organisaties, burgers en decentrale overheden nodig.
Een optimale keuze in schaalniveau zal voor elke (deel)sector of stroom verschillen: zo klein als mogelijk en zo groot als nodig.
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2. VISIE
2.1

URGENTIE

De urgentie van het invoeren van circulaire economische principes wordt exponentieel groter. Dit als gevolg van klimaatverandering, de groei van de wereldbevolking,
de toename van de welvaart en mondiale trends zoals verstedelijking. Biomassa is en wordt een steeds essentiëler onderdeel van de circulaire economie en levert
naast voeding en veevoer, ook hernieuwbare grondstoffen die in andere sectoren kunnen bijdragen aan de vergaande vervanging van primaire grondstoffen.
De mondiale vraag naar biomassa zal daarom richting 2050 sterk gaan toenemen en het is de vraag of het aanbod van duurzaam geproduceerde biomassa kan
meegroeien in hetzelfde tempo als de vraag. Daarnaast is er sprake van concurrentie tussen de verschillende functies van biomassa, waaronder de inzet van biomassa
voor het behalen van de CO2-reductiedoelstellingen in het kader van klimaatbeleid. Tot slot is de constatering op zijn plaats, dat op dit moment het ecologisch
draagvermogen van de aarde al ruimschoots wordt overschreden. Denk aan grootschalige ontbossing, afname van de biodiversiteit, klimaatverandering en het
teruglopen van de bodemkwaliteit.
In 2009 introduceerde Johan Rockström, in het blad Nature, samen met een groep wetenschappers, onder wie de Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen en
de Nederlandse ecoloog Marten Scheffer, het begrip planetaire grenzen. Zij benoemden 9 planetaire grenzen waarbinnen de mensheid moet acteren om duurzaam
gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen van de aarde. De verstoring van de koolstofkringloop nadert de planetaire grens voor klimaatverandering,
evenals de grens voor veranderingen in landgebruik. De grenzen voor de stikstofkringloop, fosforkringloop en biodiversiteit zijn al overschreden.
Het gebruik van fossiele grondstoffen dient als gevolg van klimaatbeleid sterk gereduceerd te worden. De beschikbaarheid van een aantal kritische en fossiele
grondstoffen is beperkt (fosfaat, aantal kritieke grondstoffen zoals zeldzame aardmetalen).
Een andere reden om het gebruik van deze grondstoffen te beperken is dat ze geopolitieke risico’s opleveren omdat ze slechts in een handvol landen gewonnen
kunnen worden.
Ook vanuit economisch oogpunt is de urgentie groot om over te stappen naar een circulaire economie. Een snelle overstap kan Nederland een concurrentievoordeel
opleveren. Nederland is immers in hoge mate afhankelijk van import van grondstoffen.
Het is dus zaak om nu de omschakeling naar duurzame en circulaire verdienmodellen te maken. Dit kan ook lonend zijn. Zo blijkt de werkgelegenheid in de milieusector
tussen 2001 en 2015 met bijna 14% gestegen te zijn, terwijl de totale werkgelegenheid na 2008 afnam1. Ook de investeringen verdubbelden in deze periode.
Ondanks de aanwezige urgentie opereren de meeste bedrijven nu nog lineair. Daar zijn twee verklaringen voor te geven. Ten eerste is het niet in het kortetermijnbelang
van de meeste bedrijven om circulair te gaan werken. Dit, omdat ze nog prima functioneren op de lineaire manier. Een tweede factor die kan meespelen is dat het
niet in hun macht of invloedssfeer ligt om circulair te werken, omdat ze onderdeel zijn van een multinational met andere prioriteiten of omdat ze afhankelijk zijn van
samenwerking met andere bedrijven in de omgeving waarin ze opereren.
Kortom, de economische prikkels werken nog niet mee, eerder tegen. En de economische instituties (afspraken over hoe actoren met elkaar omgaan) zijn nog
ingesteld op de lineaire economie.
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VISIE

Het huidige voedselsysteem is nog onvoldoende circulair. Wereldwijd wordt ongeveer een derde van alle voedsel verspild, in de hele keten vanaf de oogst tot het
voedsel dat niet geconsumeerd wordt. Deze verspilling heeft niet alleen betrekking op voedsel, maar ook op landbouwgrond, andere grondstoffen, water en energie.
Het voedsel dat nu verloren gaat, is verantwoordelijk voor 8% van de totale uitstoot aan broeikasgassen in de wereld!
Een van de grote duurzaamheidsvraagstukken voor de komende decennia gaat over een duurzame eiwitvoorziening. In ons dieet vormen eiwitten onmisbare
bouwstenen voor ons lichaam. De eiwitten in ons dieet bestaan uit zowel dierlijke (60%) als plantaardige eiwitten (40%). Het wereldwijde landbeslag voor de
productie van veevoer is groter dan het totale landbeslag voor álle andere toepassingen van biomassa bij elkaar opgeteld (voedsel, materialen, energie). Daarnaast
is de mondiale verstoring van de stikstofcyclus een groot probleem. Stikstof is een essentiële bouwsteen van eiwitten, maar nog geen 25% van de stikstof die door
de landbouw wordt toegevoegd, komt terecht in voeding voor mensen. Daarnaast draagt de dierlijke eiwitproductie fors bij aan de uitstoot van broeikasgasemissies.
Om tot een circulair voedselsysteem te komen zijn trendbreuken nodig in productie en consumptie. Het voorkomen van voedselverspilling en het beperken van
verliezen in de keten, zijn van belang. Evenals het verduurzamen van de (dierlijke) eiwitproductie. Ook het aanpassen van het eetpatroon in Nederland kan een
belangrijke bijdrage leveren, door iets minder eiwitten en verhoudingsgewijs meer plantaardig eiwit te consumeren. Consumenten spelen via hun consumptiegedrag
een belangrijke rol in de transitie. Daarom is het van belang om consumenten mee te nemen in het gedachtegoed van een circulaire economie. We moeten hen
stimuleren om zowel in hun eetpatroon als bij de aankoop van producten rekening te houden met het voorkomen van verspilling en het kiezen voor duurzame,
circulaire producten.
De productie of teelt van biomassa voorziet de circulaire economie, behalve van voedsel, ook van hernieuwbare grondstoffen die eindige en kritieke grondstoffen
kunnen vervangen. Denk hierbij met name aan fossiele grondstoffen. Daarmee levert de productie van biomassa ook een belangrijke bijdrage aan het reduceren
van CO2-emissies. In een circulaire economie streven we naar gesloten koolstof(C)-kringlopen, waarbij CO2 uit de lucht, die wordt vastgelegd in gewassen, zo lang
mogelijk en liefst decennia uit de atmosfeer wordt gehouden door bijvoorbeeld vastlegging in bouwmaterialen. Het klimaatbeleid richt zich tot dusverre vooral op
het beperken van emissies (schoorsteenaanpak) en op de korte koolstofkringloop, niet op langdurige koolstofvastlegging. Vanaf 2021 zal koolstofvastlegging in lange
kringlopen, bijvoorbeeld in bossen en bodems, wel in het klimaatbeleid gehonoreerd worden (LULUCF2). Maar hiervoor dient nog wel instrumentontwikkeling plaats
te vinden.
Bij de inzet van biomassa voor energie komt CO2 direct vrij, maar het zou vanuit cascadering en circulariteit beter zijn om biomassa eerst in de vorm van materialen en
producten vast te leggen die na meerdere recyclingcycli, uiteindelijk in een eindstadium alsnog in energie omgezet kunnen worden.
Dit heeft uiteraard alleen zin als de inzet van biomassa in materialen en producten leidt tot een vermeden CO2-uitstoot, doordat andere, meer CO2-intensieve
materialen, niet gebruikt hoeven te worden. Cascadering en circulariteit vergen sturing op koolstofbehoud in plaats van op CO2-emissies.
De grote vraag naar biomassa vanuit het klimaatbeleid kan in de toekomst tot competitie leiden met andere biomassa-toepassingen, waaronder voedsel, wanneer er
onvoldoende wordt ingezet op duurzame productiemethoden, efficiënt gebruik van biomassa en vergroting van het aanbod van duurzame biomassa. De vraag kan
verkleind worden door, waar mogelijk, te kijken naar duurzame alternatieven voor biomassa, zoals de zon en de wind voor de productie van elektriciteit.
Ook op mondiaal niveau neemt de vraag naar biomassa sterk toe. En hoewel er in diverse internationale samenwerkingsverbanden stevig ingezet wordt op het
verduurzamen en vergroenen van de biomassaproductie, moeten we ook constateren dat er nog op grote schaal ontbossing plaatsvindt (voor mijnbouw en de
productie van soja, palmolie en papier) en er verlies aan biodiversiteit optreedt.
Daarnaast vormen de verstoorde nutriënten-kringlopen en het teruglopen van de bodemkwaliteit punten van zorg.
Omdat we in Nederland voor het halen van onze doelstellingen op het vlak van duurzaam en gezond voedsel, energie, klimaat en circulaire economie, afhankelijk zijn
van import van biomassa, moeten we gelijktijdig inzetten op:
• beperking van de vraag naar biomassa voor energie door waar mogelijk in te zetten op energiebesparing en elektrificatie.
• terugdringing van (voedsel)verspilling en verliezen in ketens.
• verschuiving in het voedingspatroon naar meer plantaardige en minder dierlijke producten en een efficiëntere productie van dierlijke eiwitten.
• gecascadeerd gebruik van biomassa.
• vergroting van het aanbod van duurzaam geproduceerde biomassa op alle geografische schaalniveaus.
• sluiting van nutriënten-kringlopen en regeneratief gebruik van de bodem.
Afhankelijk van de ontwikkeling van de internationale landbouwproductiviteit en de mondiale voedselvraag, zullen er in de toekomst mogelijk scherpe keuzes nodig
zijn rond de inzet van biomassa in 2050. Inzet van biomassa voor voedsel, veevoer, energie, grondstoffen en het behoud van bodemvruchtbaarheid. Het ligt voor de
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SUIKERBIET
Ongeveer 85.000 hectare suikerbieten wordt per jaar verwerkt tot suiker. De grootste reststroom die hierbij
ontstaat, bietenpulp, wordt toegepast in de veevoerindustrie. Reststromen die geen andere nuttige toepassing
meer hebben, worden vergist om energie op te wekken. Het bietenblad blijft achter op het land om de grond
te voorzien van organische stof en om de nutriënten te recyclen. Om te komen tot meer waarde-creatie uit de
reststromen van de suikerproductie wordt via bioraffinage een deel van de bietenpulp gescheiden in hoogwaardige
vezels, speciale suikers, suikerzuren en oligosachariden. Deze halffabricaten kunnen onder andere worden ingezet
voor voedingsmiddelen, polymeren, cosmetica, coatings en composieten. Op die manier vervangen ze weer niethernieuwbare grondstoffen. De bietenpulp die aan de veevoermarkt geleverd wordt, zorgt voor het in de kringloop
houden van nutriënten, doordat deze via mest weer teruggaan naar het land. Zo is de suikerbiet meervoudig in te
zetten in een circulaire, biobased economie.
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hand dat de inzet van biomassa voor elektriciteitsproductie zal afnemen. Biomassa zal met name een rol spelen in energietoepassingen waarvoor weinig andere,
duurzame, hernieuwbare bronnen beschikbaar zijn, zoals biobrandstoffen voor de luchtvaart, de scheepvaart en mogelijk ook voor warmte van hoge temperatuur
voor de industrie.
De omschakeling van eindige- naar hernieuwbare grondstoffen zal een afbouw betekenen van activiteiten op het vlak van de verwerking van fossiele grondstoffen.
Dat raakt de energiesector, de petrochemie en de bulkchemie, sectoren die in Nederland in verhouding tot andere Europese landen, groot en toonaangevend zijn.
Het streven naar circulaire productiesystemen vergt eveneens grote aanpassingen bij de (intensieve) veehouderij. Ook dat zal leiden tot afbouw. Zo wordt in het
regeerakkoord een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden aangekondigd.
Tegelijkertijd hebben we uiterst competitieve havens, een sterk agrofood cluster, koplopers in de chemische industrie op vlak van biobased economie en recycling en
een sterke logistieke sector. Daarmee heeft Nederland een uitstekende uitgangspositie om de omschakeling naar een circulaire economie tijdig in te zetten en tot een
succes te maken. Nederlandse bedrijven behoren tot de mondiale voorhoede op het gebied van duurzaamheid. In een top tien van de meest duurzame bedrijven
ter wereld, opgesteld door Corporate Knights en in 2017 tijdens het World Economic Forum in Davos gepresenteerd, staan maar liefst drie Nederlandse bedrijven:
ING, Philips en DSM.
Ook voor de energiesector en de petro- en bulkchemie zijn er perspectieven, mits deze sectoren versneld gaan inzetten op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen
en recyclaat. Uit het verleden weten we dat sectoren die onder druk staan om forse transities te realiseren, daar vaak sterker uitkomen. Zo heeft de Nederlandse
tuinbouwsector zich, deels gedwongen door allerlei crises, ontwikkeld tot een hoog innovatieve en duurzame sector, waarbij ze concepten ontwikkelde zoals ‘de kas
als energiebron’ en ‘vertical farming’.
OMDENKEN
De transitie naar een circulaire economie vergt een omslag in denken, handelen en organiseren. Bij consumenten, die hun consumptiepatroon en leefwijze hierop
moeten aanpassen3. Bij de inrichting van gebieden en de gebouwde omgeving, maar ook in de industrie. Waar landbouw en agro-industrie nu in hoofdzaak worden
gezien als leverancier van voedsel, zijn deze in feite schakels in een netwerk waarin vele ketens met elkaar zijn verbonden. Samen met bosbouw, openbaar groen,
aquacultuur en natuur, zijn ze bronnen van biomassa voor voedsel, veevoer, geneesmiddelen, chemicaliën, vezels, materialen en brandstoffen.
Biomassa kan ook via bioraffinage worden gefractioneerd in componenten die direct worden toegepast of langs (bio)chemische weg worden geconverteerd in nieuwe
moleculen die op hun beurt weer dienen als grondstof of halffabricaat voor andere toepassingen.
In een lineaire economie denken we in termen van producten, reststromen en afval. Ook in relatie tot een hernieuwbare grondstof als biomassa, is het gebruikelijke
onderscheid tussen hoofd-, bij-, rest- en afvalstromen maatschappelijk diep verankerd in het denken en in de regelgeving. Dit doet echter geen recht aan het feit dat
alle componenten uit biomassa vaak nu al een functie hebben voor een bepaalde toepassing.
In een circulaire economie beschouwen we biomassa als een verzameling van inhoudsstoffen, zoals vezels, suikers, koolhydraten, eiwitten, oliën, lignine en
micronutriënten. Ieder gewas of reststroom bezit een aantal van deze inhoudsstoffen in bepaalde hoeveelheden en kwaliteiten. En ieder van die inhoudsstoffen
bestaat uit combinaties van basiselementen: koolstof, stikstof, zuurstof, waterstof, fosfor en een aantal micronutriënten. De samenstelling, de zuiverheid en het
volume waarin een reststroom beschikbaar komt, zijn bepalend voor de vraag voor welke toepassingen deze stroom aangewend kan worden.
Dat omdenken gaat niet vanzelf. Het huidige wetgevingssysteem waarin stoffen en materialen als product of grondstof, dan wel als afvalstof worden geclassificeerd en
gekwalificeerd is nog niet goed ingericht op de circulaire economie. Verschillende interpretaties door handhavers en toezichthouders kunnen leiden tot onzekerheid en
ongelijkheid bij zowel private als publieke stakeholders. Daarom is het van belang om te komen tot een aanpassing van de afvalregelgeving en de productregelgeving.
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KRITISCHE FACTOREN

Verantwoorde productie en toepassing van biomassa dragen in belangrijke mate bij aan de doelstellingen op het gebied van voedsel, circulaire economie en klimaat.
Er zijn echter ook een aantal kritische factoren waarmee rekening gehouden dient te worden: de (mondiale) beschikbaarheid van duurzaam geproduceerde biomassa,
de noodzaak om tot vergaande sluiting van kritische kringlopen te komen, de noodzaak om verspilling en verliezen drastisch te reduceren en het inzetten op cascadering
van biomassa. Deze factoren worden hieronder beschreven.
BESCHIKBAARHEID DUURZAAM GEPRODUCEERDE BIOMASSA NU EN IN DE TOEKOMST
Nederland heeft biomassa nodig voor voedsel en veevoer. Daarnaast is het ook nodig om biomassa in te zetten voor de productie van materialen, transportbrandstoffen
en energie voor het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Nederland is afhankelijk van import van biomassa, maar is tevens exporteur van voedsel,
materialen en energie.
Er bestaan grote onzekerheden over het toekomstige mondiale aanbod van biomassa. Tot 2030 lijkt er voldoende aanbod te zijn voor de verwachte vraag. Op de
langere termijn is dat nog maar zeer de vraag. Een groeiende wereldbevolking en een toenemend welvaartsniveau leiden onherroepelijk tot een sterk groeiende
vraag naar biomassa. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat landdegradatie een mondiaal probleem is⁴. In de Visie Biomassa 2030 is op basis van een meta-analyse
van studies naar beschikbaarheid van biomassa, geconcludeerd dat er in potentie voldoende biomassa beschikbaar kan komen⁵ om in de Nederlandse behoeftes te
voorzien op het gebied van voedsel, veevoer, materialen, transport en energie, mits wordt ingezet op de vergroting van het aanbod duurzame biomassa en optimale
inzet van die biomassa.
De nationale Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel voegt daaraantoe dat ook een verandering van eetpatronen nodig is, om aan de toenemende
vraag te voldoen⁶.
Natuur en Milieu becijfert in haar biomassa-visie dat er maximaal 200 PJ⁷ biomassa beschikbaar is in 2050, bovenop de biomassa die Nederland nodig heeft
voor voedsel, veevoer en hout voor de bouw (ca. 52 Mton). In de Visie Biomassa 2030 wordt gerekend met een bandbreedte van 115-753 PJ. Omdat Nederland
afhankelijk is van import van biomassa - geschat wordt dat Nederland tot maximaal 200 PJ zelf in zijn biomassa behoefte kan voorzien - is het afhankelijk van andere
landen om maatregelen te nemen, gericht op het beperken van verliezen en het vergroten van het aanbod van biomassa (via productiviteitsverhoging, gebruik van
gedegradeerde gronden en nieuwe bronnen zoals aquatische biomassa).
In de Visie Biomassa 2030 is geconcludeerd dat zonder beleid gericht op vergroting van het biomassa-aanbod, dit aanbod zich in 2050 aan de onderkant van de
bandbreedte zal bevinden. Tegelijkertijd is becijferd dat voor het behalen van de Nederlandse doelen op vlak van energie, biobrandstoffen, chemie en materialen
tussen de 430-600 PJ aan biomassa nodig is in 2030 en 1000-1600 PJ in 2050⁸.
Dit betekent dat het risico bestaat dat er niet voldoende biomassa beschikbaar zal zijn om aan de volledige toekomstige vraag vanuit voedsel, veevoer, energie,
biobrandstoffen, chemie en materialen te voldoen. Er zal dus ook sterk moeten worden ingezet op duurzame alternatieven en besparing.
Voor voedsel en veevoer bestaat de behoefte vooral uit eiwitten, koolhydraten en oliën & vetten. De chemie- en materialensector heeft vooral behoefte aan
koolhydraten -die ook uit niet-voedselgewassen zoals hout en gras gewonnen kunnen worden- en in mindere mate aan plantaardige oliën.
Voor energie worden idealiter alleen reststromen ingezet die niet op andere wijze verwerkt kunnen worden. Dat zijn vaak gemengde en onzuivere fracties en
ligninerijke stromen. Dit betekent dat macro-inschattingen over hoeveel biomassa er beschikbaar kan komen, nog geen garantie bieden dat het aanbod ook aansluit
bij de behoeftes per toepassing.
De grote vraag naar biomassa kan tot competitie leiden in landgebruik, wanneer onvoldoende wordt ingezet op efficiënt gebruik van biomassa en vergroting van het
aanbod duurzame biomassa. Het is belangrijk dat er goed wordt gekeken naar mogelijkheden voor meervoudig landgebruik. Zo zijn windmolens redelijk goed te
combineren met agrarisch grondgebruik, maar is dit niet het geval voor zonnepanelen.

⁴ PBL, Exploring future changes in land use and land condition and the impacts on food, water, climate change and biodiversity - Scenarios for the UNCCD Global Land Outlook, 2017.
⁵ Binnenlandse biomassa en geïmporteerde biomassa. Kabinetsvisie Biomassa 2030, december 2015.
⁶ https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/11/21/voedselagenda-nederland-internationaal-koploper-in-gezonde-en-duurzame-voeding.
⁷ In de literatuur wordt biomassa beschikbaarheid meestal uitgedrukt in Joules. Als omrekenfactor naar massa kan een gemiddelde waarde van 17 GJ/ton worden gehanteerd.
⁸ Schattingen op basis van PBL (Biomassa, wensen en grenzen, http://infographics.pbl.nl/biomassa/# en Compendium voor Leefomgeving 2014). In het kader van de Energietransitie worden doelen voor 2050 uitgewerkt
voor energie en biobrandstoffen, VNCI werkt aan de routekaart Chemie 2050). Deze cijfers waren op moment van publicatie nog niet beschikbaar.
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Een recente Nederlandse ontwikkeling is, dat telers pachtprijzen wordt aangeboden, wanneer ze areaal beschikbaar stellen voor de bouw van zonnepanelen.
Pachtprijzen die hoger zijn dan de maximaal haalbare gewasopbrengst per hectare zijn gangbaar. Het is voor een boer een risicoloze jarenlange opbrengst,
gegarandeerd tot wel 15 jaar.
Dit betekent dat er minimaal 15 jaar lang geen enkele biomassa van deze hectaren afkomt. Dit type concurrentie over het gebruik van schaarse vruchtbare
landbouwgrond is onwenselijk en zou snel beëindigd moeten worden. In Nederland zijn ongeveer 15.000 hectaren dak beschikbaar, alleen al van bedrijfshallen
en stallen. Het is zinvoller om die arealen te gebruiken voor plaatsing van zonnepanelen. Gezien de onzekerheden in de voorspellingen enerzijds en het gebrek aan
voldoende duurzame en hernieuwbare alternatieven om te voorzien in onze energie- en materiaalbehoefte anderzijds, is het een absolute noodzaak om op meerdere
borden tegelijk te schaken:
•
•
•
•
•
•
•

Voorkomen van verliezen en verspilling.
Het optimaal (her)gebruiken van alle biomassa-fracties, uitgaande van de principes van cascadering en meervoudige verwaarding.
Inzetten op een meer gebalanceerd, meer plantaardig eetpatroon in Nederland, vanwege de omvang van het landbeslag van de dierlijk eiwitketen.
Inzetten op het vergroten van duurzame biomassa-productie binnen Nederland.
Via internationale samenwerking, op EU- en mondiaal niveau, bevorderen van aanbodvergroting van duurzame biomassa.
Continue vinger aan de pols houden om ontwikkelingen in mondiaal aanbod van en vraag naar biomassa te monitoren. Alleen zo kan tijdig kan worden ingespeeld
op dreigende tekorten.
Het maken van scherpe keuzes ten aanzien van de biomassa-inzet, waarbij richting 2050 een sterke reductie van de inzet van biomassa voor elektriciteitsproductie
zal plaatsvinden en biomassa met name ingezet zal worden voor die energietoepassingen waarvoor weinig andere duurzame, hernieuwbare bronnen beschikbaar
zijn, zoals biobrandstoffen voor de luchtvaart, scheepvaart en mogelijk ook warmte van hoge temperatuur voor de industrie.

Het inzetten op het vergroten van biomassa productie mag niet leiden tot aantasting van de bodemkwaliteit, tot afname van functionele biodiversiteit of tot degradatie
van beschermde natuurgebieden. Initiatieven die leiden tot verbetering van bodemkwaliteit en/of structurele toename van biodiversiteit, zouden hier credits voor
moeten ontvangen.

KRITISCHE KRINGLOPEN
De productie en het gebruik van biomassa zijn onderdeel van biotische kringlopen. Planten gebruiken koolstof (C) en nutriënten (o.a. fosfaat, stikstof, kalium en
micronutriënten) om te groeien en daarmee biomassa aan te maken. De biomassa-moleculen bestaan uit ketens van C-atomen met daaraan waterstof, zuurstof
en stikstof uit de lucht, fosfaat en andere elementen die de biomassa specifieke eigenschappen geven. Dit in de vorm van vezels, suikers, koolhydraten, eiwitten,
oliën en lignine. Na de oogst wordt de biomassa direct gebruikt of verwerkt in producten. Afhankelijk van de toepassing komen de nutriënten en de koolstof, na
kortere of langere tijd, weer terug in het milieu. Voedsel wordt bijvoorbeeld verteerd en via de waterzuivering belanden de mineralen in het slib. Biomassa kan ook
worden gebruikt voor materialen en chemicaliën. Na gebruik in producten en veelvuldig gebruik door recycling, kunnen de nutriënten na biologische, fysische of
chemische behandeling worden teruggewonnen voor hernieuwd gebruik. Bij compostering of vergisting worden bodemverbeteraars geproduceerd die organische
stof en nutriënten terugvoeren naar het land.
Op dit moment zijn veel kringlopen echter niet gesloten. Wereldwijd komt maar 15-20% van de stikstof en het fosfaat die zijn toegediend voor de productie van voedsel
op het bordje van de consument terecht⁹. Slechts een fractie van de mineralen die van landbouwbedrijven wordt afgevoerd, komt weer terug. Hierdoor is er jaarlijks
input noodzakelijk van nutriënten, veelal in de vorm van kunstmest. Deze nutriënten worden gewonnen uit mijnen (kalium, fosfaat) of uit lucht met de inzet van veel
energie (stikstof). Vooral voor Nederland geldt dat veel mineralen van elders worden aangevoerd in de vorm van landbouwproducten, zoals granen en veevoer.
Binnen de overkoepelende biotische kringloop kunnen we een onderverdeling maken naar onderstaande kritische kringlopen, die we in het kader van een circulaire
economie vergaand moeten sluiten, zodat bodemvruchtbaarheid en ecosysteem-diensten op lange termijn behouden blijven.

⁹ UNEP Food Systems and Natural Resources. A Report of the Working Group on Food Systems of the International Resource Panel, 2016.
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Koolstof: de bouwsteen van alle biomassa. Van belang voor behoud van de bodemkwaliteit. Dient zolang mogelijk in de kringloop gehouden
te worden, draagt in de vorm van onder andere CO2 en methaan (CH4) bij aan klimaatverandering.

Fosfaat(erts) is een eindige grondstof. Nederland en de EU zijn afhankelijk van import. Onmisbaar element voor de groei van gewassen
en daarmee cruciaal. Lekt echter weg uit de keten en veroorzaakt dan eutroﬁëring en verontreinigingen.

Stikstof is onmisbaar voor de groei van gewassen en productie van eiwit. De productie van stikstofkunstmest kost veel energie.
Overmatig (kunst)mestgebruik leidt tot emissies van reactief stikstof naar lucht, grond- en oppervlakte-water en de toename van
reactief stikstof is een groot milieuknelpunt.

Micronutriënten zijn essentiële sporenelementen in de bodem die gewassen voor hun groei nodig hebben, zoals seleen, zink,
borium, mangaan en molybdeen. Mensen en diren hebben deze mineralen in hun voedsel nodig voor een normale groei
en goede gezondheid.

Zoet water. Schaarste moet voorkomen worden evenals verontreiniging. Bij gebruik wordt zoet water een drager van energie (warmte)
en grondstoﬀen, deze moeten teruggewonnen worden en weer in de kringloop worden gebracht.

Figuur 1. Kritische kringlopen bij toepassingen van biomassa.

Kringlopen kunnen op verschillende schaalniveaus gesloten worden, waarbij het streven is naar “zo klein als mogelijk en zo groot als nodig”. Voordelen daarvan zijn:
transportbeperking, kostenefficiëntie, governance van de kringloop en transparantie in de voedselketen. Dit vereist:
• koesteren van kleine kringlopen die er al/nog zijn, bijvoorbeeld binnen grondgebonden landbouw- en veehouderijbedrijven en via lokaal- en regionaal circulair
terreinbeheer¹⁰.
• voor niet of gedeeltelijk grondgebonden veebedrijven: het sluiten van kringlopen, waar mogelijk lokaal, bijvoorbeeld tussen boerenbedrijven of
akkerbouwbedrijven in de vorm van voer-en/of mestcontracten. Waar nodig dit regionaal regelen.
• waar mogelijk het sluiten van nationale kringlopen tussen stad en platteland.
• tegengaan van grootschalige geografische ’nutrient displacement’ als gevolg van handelsstromen (regionale uitputting en accumulatie elders), door aanvullend
op bovenstaande prioriteiten, herwonnen meststoffen te exporteren naar gebieden met nutriënten-tekorten.
• voorkomen van contaminatie aan de bron om de kringloop schoon te houden. Dat geldt voor aangekochte veevoeders en kunstmest, maar ook voor bijvoorbeeld
gerecyclede meststoffen en bodemverbeteraars als struviet, zuiveringsslib en compost¹¹.
• erkennen van de waarde van biomassa/stabiele organische stof voor de bodem in de cascaderingsladder.

¹⁰ Met circulair terreinbeheer wordt bedoeld: Op lokale of regionale schaal maaisel van wegbermen, dijken en oevers in het landelijk gebied (direct of na bijvoorbeeld compostering) inzetten voor bodemverbetering of als
biobased grondstof voor plaatselijke industrie.
¹¹ Voor het veilig gebruiken van struviet, assen en biochar als meststof ontwikkelt JRC in opdracht van de Europese commissie in het kader van de herziening van Europese Meststoffenverordening criteria (‘Strubias project’).
Producten die aan deze criteria voldoen verliezen de afvalstatus en zullen mogelijk als CE gelabelde vrij verhandelbare meststof aan de Meststoffenverordening worden toegevoegd en binnen de EU worden verhandeld.
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CIRCULAIR BIOBASED DEMOWONING
Alles is duurzaam aan het biobased demonstratiehuis. De wanden zijn afgewerkt met krijtverf, het tapijt is gemaakt van
oude visnetten en de elektriciteit komt van plantjes. De woning bestaat voornamelijk uit hernieuwbare grondstoffen.
De grondstoffen zijn demontabel en kunnen op die manier opnieuw gebruikt worden.
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BEPERKEN VERLIEZEN EN VERSPILLING
Het PBL benadrukt het belang van een efficiënter gebruik van resources als voorwaarde voor een circulaire economie¹². Het UN Sustainable Development Goal
SDG12.3 heeft als doel om te komen tot 50% minder voedselverliezen en –verspilling in 2030. De EU-lidstaten hebben dit doel overgenomen. Het Nederlandse beleid
op dit onderwerp is onderdeel van de Voedselagenda. In mei 2017 is de eindbalans opgemaakt van de ambitie van de Nederlandse overheid om tussen 2009 en 2015
de hoeveelheid voedselverspilling met 20% te reduceren. Deze ambitie is niet gerealiseerd, ondanks de vele initiatieven en de inzet vanuit een diversiteit van partijen.
De hoeveelheid voedselverspilling in 2015 voor de totale voedselketen inclusief de consument bedroeg tussen 1.7 en 2.5 miljoen ton (ca. 100-150 kg per inwoner per
jaar¹³), hetgeen nauwelijks minder is dan in 2009.
In januari 2017 is de Taskforce Circular Economy in Food ingesteld. Bedrijfsleven, ngo’s, de overheid en kennisinstellingen werken in deze Taskforce samen om de
circulariteit in de voedingsmiddelenketen te vergroten, om voedselverspilling in de keten en bij de consument tot een minimum te beperken en om internationaal
koploper te worden in het verwaarden van reststromen vanuit de voedingsmiddelenketen. Een belangrijke ambitie bij en legitimering voor de oprichting van
de Taskforce is de noodzaak tot het versnellen van de in gang gezette acties, het identificeren en wegnemen van barrières en het realiseren van economische en
maatschappelijke impact.
CASCADERING
Het is van belang om per biomassa-stroom tot optimale verwaarding van de diverse inhoudsstoffen te komen. In eerste instantie door de biomassa in zijn geheel te
gebruiken. Neem bijvoorbeeld het gebruik van hout in houtskeletbouw. Daarnaast is cascadering een belangrijk concept. Bij cascadering worden alle componenten
van biomassa-stromen zo goed mogelijk gebruikt. Dat kan op verschillende manieren. Er wordt gesproken over cascadering “in de tijd” wanneer biomassa wordt ingezet voor elkaar opvolgende toepassingen, zoals timmerhout dat later spaanplaat wordt en uiteindelijk bio-energie. Met cascadering “in functie” wordt het scheiden
van biomassa in functionele componenten bedoeld, die allen zo optimaal mogelijk worden ingezet.
In discussies rondom cascadering wordt vaak gesproken over hoogwaardige, optimale of efficiënte benutting van biomassa. Al deze termen -en dus ook het concept
van cascadering- worden divers geduid. Mede omdat er sprake is van drie dimensies:
• Economisch: toegevoegde waarde.
• Sociaal: maatschappelijke behoefte, ethische wenselijkheid.
• Milieu: milieudruk door (broeikasgas)emissies, grondstofverbruik (water, land) en effect op biodiversiteit en bodem- en waterkwaliteit.
Afhankelijk van de interpretatie, komt men tot verschillende voorkeursvolgordes van de toepassingen van biomassa.
In een markt waarin de overheid niet stuurt via specifieke interventies ter bevordering van bepaalde toepassingen, zal de economie bepalen welke toepassing een
biomassa-stroom zal krijgen. Dat hoeft niet de toepassing te zijn die vanuit het oogpunt van een circulaire economie de meest wenselijke is.
Vaak wordt het concept van de waardepiramide gebruikt. Figuur 2 toont de waardepiramide zoals die beschreven is in de Kamerbrief ‘Meer waarde uit biomassa door
cascadering’ . De toepassingen met de hoogste toegevoegde waarde zijn qua marktvolume relatief klein ten opzichte van laagwaardige toepassingen, zoals energie.
Bij het streven naar hoogwaardige toepassingen biedt de waardepiramide houvast: invulling van primaire behoeftes zoals medicijnen en voedsel hebben prioriteit,
gevolgd door materiaaltoepassingen die CO2 voor kortere of langere tijd vastleggen. Tot slot is er de inzet van biomassa voor transportbrandstoffen en energie, waarbij
de prioriteit bij de laatste twee toepassingen ligt op die toepassingen die niet op een andere manier te verduurzamen zijn. Denk bijvoorbeeld aan kerosine voor de
luchtvaart. Overigens geldt voor alle toepassingen van biomassa, dat productie en toepassing niet mag leiden tot negatieve bijeffecten op duurzaamheid, hier of in
het buitenland.

¹² http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL-2017-Food-for-the-circular-economy-2878.pdf
¹³ Wageningen Food & Biobased Research, Monitor Voedselverspilling, update 2009-2015, rapport nummer 1747, 2017.
¹⁴ Kamerbrief, Meer waarde uit biomassa door cascadering, 18 juni 2014.
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Figuur 2 Waardepiramide (Meer waarde uit biomassa door cascadering, Kamerbrief 18 juni 2014)

Cascadering is een belangrijk doel in de circulaire economie, maar kan niet rigide nagestreefd worden. Wanneer hoogwaardige toepassingen (tijdelijk) niet haalbaar
zijn, omdat bijvoorbeeld de marktvraag beperkt is of de conversieroutes nog niet kunnen concurreren met de gangbare routes, kunnen minder hoogwaardige
toepassingen, in bijvoorbeeld transport of energie, een goed alternatief zijn. Ook kan er sprake zijn van meervoudige verwaarding, waarbij uit één biomassa-stroom,
bijvoorbeeld mest, zowel producten als energie gewonnen kunnen worden.
Er moet echter voor gewaakt worden dat er geen lock-in optreedt van minder hoogwaardige toepassingen door tijdelijke stimuli, die uiteindelijk de verkeerde kant
opwerken.
Binnen het huidige overheidsbeleid wordt in het kader van het klimaat- en het duurzame energiebeleid, de inzet van biomassa voor energie en transportbrandstoffen
gestimuleerd, maar de inzet van biomassa als grondstof voor chemie & materialen niet. Dat terwijl die inzet ook fossiele grondstoffen en daarmee CO2-emissies
bespaart en zelfs kan leiden tot opslag van CO2 in materialen voor kortere- of langere tijd. Ook kan het voorkomen dat de productie van bepaalde chemicaliën en
materialen op basis van hernieuwbare grondstoffen, op de korte termijn meer energie vergt dan de huidige productie op basis van fossiele grondstoffen, maar dat dit
op de lange termijn, door optimalisatie, wel tot besparingen kan leiden. Dat kan ook voor recyclaat als grondstof gelden.
In het Regeerakkoord is aangekondigd dat de subsidiëring van bijstook van biomassa in kolencentrales na 2024 wordt stopgezet. Dat biedt ruimte om de dan
vrijkomende biomassa te benutten voor toepassingen hoger in de waardepiramide, zoals bijvoorbeeld voor biomaterialen die koolstof langdurig kunnen vastleggen.
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GROENVOORZIENING BIOBASED BOOMANKERS
Natural Plastics ontwikkelde het ‘Keeper Systeem’. Dit biobased plastic grondanker houdt onzichtbaar, want
ondergronds, de jonge boom op zijn plaats. Het plastic begint na drie jaar te verteren en dient dan als voedsel voor
de boom. Het basismateriaal is het afval van de patat- en chipsindustrie. Uit aardappelschillen wordt zetmeel gehaald
dat wordt omgezet in biobased plastic.
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CIRCULAIRE BIOBASED ECONOMIE LEVERT ESSENTIËLE BIJDRAGE AAN KLIMAAT EN SDG’S
Als opvolger van de Milleniumdoelen hebben de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen geformuleerd, zogenaamde Sustainable Development Goals
of SDG’s. Deze zijn op één januari 2016 in werking getreden en gelden tot het jaar 2030. Acties naar aanleiding van deze doelen, moeten een einde maken aan onder
meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Figuur 3 toont een overzicht van de SDG’s.

Figuur 3. Sustainable Development Goals UN

Een duurzaam voedselsysteem draagt bij aan meerdere SDG’s, onder andere voedselzekerheid (#2). Inzet van duurzaam geproduceerde biomassa, waarbij
nutriënten-kringlopen zoveel mogelijk gesloten zijn, draagt bij aan het realiseren van een gezond ecosysteem en duurzame productie- en consumptiesystemen (#6,
#12, #14 en #15).
Het tegengaan van voedselverliezen in de keten en voedselverspilling bij consumenten is van belang voor het realiseren van duurzame productie en consumptie (#12).
Cascadering van biomassa levert, naast food en feed, ook biomassa op die gebruikt kan worden voor materialen die koolstof voor langere tijd kunnen vastleggen
alsmede voor energieopwekking (#7, #13). Tot slot draagt een circulaire biobased economy bij aan economische groei en werkgelegenheid, zowel in Nederland als in
landen waar biomassa geproduceerd en verwerkt wordt (#8).
Het streven naar het vergroten van het aanbod van duurzaam geproduceerde biomassa dient hand in hand te gaan met strikte randvoorwaarden. Voorwaarden die
voorkomen dat lokale voedselvoorziening in gevaar komt (#2). Voorwaarden die zorgen dat er zorgvuldig en efficiënt gebruik gemaakt wordt van hulpbronnen zoals zoet
water (#6), de bodem, kunstmest en bestrijdingsmiddelen (#12). Die zorgen dat aantasting van biodiversiteit voorkomen wordt (#15) en dat goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd worden (#16).
Voor tal van toepassingen van biomassa zijn op basis van deze uitgangspunten al goede duurzaamheidskaders geïmplementeerd die de komende jaren doorontwikkeld
zullen worden.
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3. STRATEGISCHE DOELEN EN ACTIELIJNEN
STRATEGISCHE DOELEN
Voor de Transitieagenda Biomassa & Voedsel worden de drie strategische doelen in het Rijksbrede CE-programma op de volgende manier vertaald:
1. Duurzame en regeneratieve productie van voldoende biomassa met vergaande sluiting van nutriënten-kringlopen op een geografisch schaalniveau dat zo klein
mogelijk en zo groot als nodig is. Zulke kringlopen bestaan overigens al, onder meer op grondgebonden veehouderijbedrijven.
2. Optimaal benutten van biomassa en voedsel. Alle grondstoffen en (half-)producten blijven zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop, door volledige
benutting van grondstoffen, hoogwaardig gebruik van biomassa en recycling van reststromen. Daarbij hoort ook het zo efficiënt mogelijk omgaan met biomassa
(cascadering en meervoudige verwaarding) door onder meer het tegengaan van (voedsel-)verspilling, het voorkómen van afvalstoffen, het gedoseerd toepassen
van meststoffen en efficiënte verbranding.
3. Het reduceren van het gebruik en het vervangen van niet-hernieuwbare grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen (recyclaat¹⁵ en duurzaam geproduceerde
biomassa).
4. Ontwikkelen en implementeren van nieuwe manieren van produceren en consumeren die leiden tot verbeteringen en trendbreuken in de omgang met biomassa
en voedsel. Een voorbeeld hiervan is de transitie naar het gebruik van alternatieve eiwitten.
ACTIELIJNEN
De strategische doelen zijn uitgewerkt in zes inhoudelijke actielijnen. Iedere actielijn draagt bij aan meerdere strategische doelen. Daarnaast is er een drietal
randvoorwaardelijke actielijnen geformuleerd die essentieel zijn om te komen tot een circulaire economie. Onderstaand schema toont een overzicht van de onderlinge
relatie tussen strategische doelen en actielijnen.
¹⁵ Recyclaat valt buiten de scope van deze agenda, maar komt wel terug in de andere transitieagenda’.s

STRATEGISCHE
DOELEN

Duurzame / regeneratieve
productie biomassa incl.
nutriëntenkringloopsluiting

Optimaal benutten biomassa
& voesel via cascadering en
meervoudige verwaarding

Reduceren gebruik & vervangen
niet-hernieuwbare
(fossiele) grondstoﬀen
Nieuwe manieren van
produceren en consumeren

INHOUDELIJKE
ACTIELIJNEN

RANDVOORWAARDELIJKE
ACTIELIJNEN

Optimale verwaarding
biomassa & reststromen tot
circulaire, biobased producten

Circulair, regeneratief gebruik
bodem en nutriënten
Verminderen voedselverspilling
en verwaarden reststromen

Vergroting aanbod duurzaam
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Honoreren koolstofvastlegging
in bodem en producten
Verbeteren investeringsklimaat
biobased productiecapaciteit

Emancipatie afvalregelgeving

Eiwittransitie
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Figuur 4 Overzicht strategische doelen en inhoudelijke/randvoorwaardelijke actielijnen
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INHOUDELIJKE ACTIELIJNEN

3.1.1 OPTIMALE VERWAARDING VAN BIOMASSA EN RESTSTROMEN TOT CIRCULAIRE, BIOBASED PRODUCTEN
De inzet van biomassa als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld bouwmaterialen en verpakkingen, ter vervanging van de nu gebruikte traditionele fossiele- en
niet-recycleerbare grondstoffen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van het gebruik van fossiele en kritieke grondstoffen. Dat geldt ook voor het
zo hoogwaardig mogelijk verwerken van reststromen.
Voedsel-reststromen worden waar mogelijk weer ingezet voor voedseltoepassingen. Wanneer dat niet mogelijk is, ligt benutting en/of opwaardering tot veevoer
(voorkeur) en biobased producten voor de hand.
Producenten van duurzame biobased producten geven aan dat de marktvraag nog ontbreekt of zeer beperkt is. Redenen hiervoor zijn, onder andere, de onbekendheid
van de markt met nieuwe producten en de hogere kostprijs. Primaire, veelal fossiele grondstoffen zijn relatief goedkoop en voor de nieuwe productieprocessen moet
nog een leercurve doorlopen worden. Het slechts zeer langzaam toenemen van de marktvraag zet uiteraard ook een rem op de ontwikkeling van biobased producten,
waardoor het aanbod ook achter blijft.
Dit knelpunt doet zich ook voor bij de Transitieagenda’s Kunststoffen (biobased kunststoffen) en Bouw (biobased bouwmaterialen). De bouw ziet vooral kansen voor
biobased materialen voor afbouw en inrichting, die nu nog lastig te vergroenen zijn. Denk aan isolatiemateriaal, gipsplaten, bindmiddel voor groen beton. Dit terwijl
het overschakelen op meer biobased bouwsystemen voor de hand ligt. Maar daarvoor is wel een transitie in de keten nodig.
Tekst past niet meer in kader hierboven
Een andere factor die de ontwikkeling van biobased producten remt, is het gegeven dat de overheid, vanwege het duurzame energiebeleid, biomassa wel stimuleert
voor energie toepassingen, maar niet voor toepassingen in producten. Uit oogpunt van CO2-emissies is dat niet logisch, omdat biobased producten hernieuwbaar
koolstof benutten en dit koolstof voor langere tijd vastleggen. Ofwel rechtstreeks via producten met een lange levensduur, ofwel door biobased producten te recyclen,
waardoor de hernieuwbare koolstof ook behouden blijft.
Enkele toepassingen van biobased producten:
VOEDING: hoogwaardige voedingsingrediënten uit reststromen zoals Solanic aardappeleiwit, paddestoelen gekweekt op koffiedik door Rotterzwam.
VERPAKKINGEN: papier/karton, bioplastics (PLA, PBS, PEF), biobased lijmen en inkten.
BOUWMATERIALEN: hout i.p.v. metalen (bv. houtskeletbouw), biocomposieten, isolatie (flax, biofoam), gevelbekleding, constructiematerialen, coatings, verven,
lijmen, textiel, buizen, leidingen.
DETERGENTEN: biobased (ingrediënten van)schoonmaakmiddelen, additieven.
ELECTRONICA: bio-oplosmiddelen (zoals ethyl-lactaat), gebruikt in halfgeleiderindustrie en voor productie van LCD.
AUTOMOTIVE: bioplastics en biocomposieten vervangen traditionele kunststoffen in auto’s.
MAAKINDUSTRIE: PLA is een van de meest gebruikte polymeren voor 3D-printing.
GROENVOORZIENING: geotextielen, boomankers, binders, plantenpotten, insecticiden.
DOELEN
•
•

•
•

Halvering van voedselverliezen in de keten in 2030 (SDG 12.3) door het voorkomen van verspilling (zie ook actielijn 3.1.3) en het hoogwaardiger verwaarden van
reststromen.
Overheden en bedrijven maken keten-afspraken waarin ze zich committeren om in 2030 en 2050 oplopende percentages fossiele grondstoffen te vervangen door
biobased grondstoffen in kunststoffen en bouwmaterialen. Voor kunststoffen voor de Nederlandse markt is het doel 15% vervanging van fossiele- door biobased
grondstoffen in 2030 en 30% vervanging in 2050. Dit geldt ook voor geïmporteerde kunststoffen¹⁶. Voor bouwmaterialen is het doel, dat het gebruik van biobased
bouwmaterialen in 2030 is gestegen met 100% en in 2050 met 200%.
Waarborgen van een ‘level playing field’ voor alle toepassingen. Beleidsinterventies die meer laagwaardige toepassingen bevoordelen boven meer hoogwaardige
toepassingen zijn afgebouwd in 2020. Of de meer hoogwaardige toepassingen worden op vergelijkbare wijze gestimuleerd.
Daar waar de gewenste hoogwaardige toepassingen niet economisch haalbaar zijn, omdat in de niet-circulaire alternatieven de milieukosten niet in de prijzen zijn
verwerkt, worden specifieke beleidsinterventies ingezet. Bijvoorbeeld voor het op peil houden van de bodemkwaliteit.

¹⁶ De transitie-agenda Kunststoffen stelt als doel dat alle kunststoffen in 2050 op basis van hernieuwbare grondstoffen worden geproduceerd.
Dat houdt in dat in 2050 70% recyclaat en 30% biobased grondstoffen worden toegepast.
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VAN AFVAL NAAR ASFALT
Tussen Leeuwarden en Stiens is een stuk fietssnelweg aangelegd, waarin uit het rioolwater teruggewonnen wcpapier is verwerkt. Cellulose is één van de belangrijkste grondstofbronnen voor een (biobased) economie. Van
oudsher wordt het op grote schaal toegepast in de papier- en kartonindustrie. Het zeefgoed (grotendeels wc-papier)
dat bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt gewonnen, bestaat voor het grootste gedeelte uit cellulose. Door dit
teruggewonnen materiaal toe te passen als verdikkingsmiddel in asfalt, wordt van afvalwater weer een grondstof
gemaakt en een bijdrage geleverd aan de circulaire economie.
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BENODIGDE ACTIES EN INTERVENTIES
De overheid kan de markt over het dode punt heen helpen door circulaire, biobased producten economisch aantrekkelijker te maken of het minder duurzame
alternatief minder aantrekkelijk te maken. Door op te treden als ‘launching customer’ voor nieuwe biobased toepassingen, waarvoor nog weinig aanbod is. Of als
circulair inkoper voor productgroepen die al wel ruim in de markt verkrijgbaar zijn. Tot slot kan de overheid ook via verplichtingen of verboden de markt aanjagen.
In 2018 zal het Rijk, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Inkomen, twee projecten initiëren rond biobased productgroepen: catering en bouwmaterialen.
Op lokaal niveau bestaat ook al de nodige ervaring met biobased inkopen. Zo is de provincie Zeeland op dit moment één van de koplopers in biobased inkopen in
Europa. Het Centre of Expertise Biobased Economy heeft een biobased producten catalogus ontwikkeld. Zie www.coebbe.nl/producten.
Het bedrijfsleven zal initiatief nemen om te komen tot een CE Tafel Hernieuwbare Kunststoffen en een CE Tafel Hernieuwbare Bouwmaterialen. In de uitvoeringsfase
zal afstemming met de Transitie-agenda’s Kunststoffen en Bouw plaatsvinden hierover. Iedere ‘Tafel’ kent vertegenwoordigers uit de hele keten, van toeleveranciers
van grondstoffen tot afnemers van de biobased producten. Daarnaast zal de overheid participeren door expertise in te brengen op vlak van inkopen (Pianoo), slimme
marktprikkels en financiering, gedrag en internationale samenwerking. De deelnemers aan de Tafels identificeren kansrijke productgroepen, komen tot vrijwillige
ketenafspraken en leggen die vast in een convenant of actieplan. Vanuit het Transitieteam Biomassa en Voedsel hebben de volgende partijen inmiddels aangegeven
aan deze Tafels te willen deelnemen: Royal Cosun, Dutch Biorefinery Cluster en VVNH. Het commitment voor deelname aan de Tafels is groeiende en we verwachten
dan ook dat op korte termijn nog meer partijen aan de Tafels toegevoegd kunnen worden.
Bij onderhoud aan de N272 in Noord-Brabant zijn op grote schaal biobased materialen toegepast: hectometerpaaltjes van organische vezels, wegmarkering op basis
van natuurlijke hars, geleiderails en straatmeubilair van bermmaaisel, groenaanplant in biodegradeerbare potten die bij afbraak voeding afstaan, beton bestaand uit
glasschuim en olifantsgras.
Iedere Tafel concretiseert vervolgens de benodigde interventies. Gedacht kan worden aan de volgende typen interventies:
INTERVENTIES OP VLAK VAN WET- EN REGELGEVING:
• Voortschrijdende normstelling: oplopend percentage hernieuwbare grondstoffen (biobased/gerecycleerde grondstoffen) in nader te bepalen productgroepen.
• Aanpassing van het productbeleid, waar nodig op EU niveau:
- uitfaseren van schadelijke stoffen (bv. oxo-degradeerbare kunststoffen) en niet duurzame producten (bv. veen) als er een goed biobased alternatief is.
- stimuleren van veilige biodegradeerbare producten in toepassingen waarin producten weglekken naar de natuur, zoals smeermiddelen, landbouwplastics,
boorvloeistoffen, micro- en nanoplasticdeeltjes in o.a. scrubs, zonnebrandcrème en tandpasta, vispluis, trimmerdraad voor bosmaaiers, golfballen en
kunststofkorrels op voetbalvelden¹⁷.
- stimuleren van biobased producten die beter scoren op duurzaamheid en gezondheid, dan hun huidige alternatieven. Bijvoorbeeld: PLA-schuim in plaats van
EPS, plasticizers, ingrediënten voor cosmetica en materialen voor de bouw, verpakkingen en de automotive.
• Ondersteunen van en inzetten op het uitwerken van een werkwijze en inrichting, inclusief het wegnemen van wettelijke barrières, tot het veilig en traceerbaar
benutten van meer voedsel-nevenstromen als grondstof voor met name veevoer.
De CE Tafels zullen input leveren welke producten in aanmerking komen.
Nederland importeert jaarlijks circa 4 miljoen ton veen, dat met veelal grote milieugevolgen wordt gewonnen in o.a. de Baltische staten en Rusland. Deze wordt vooral
ingezet in potgrond-substraten voor de professionele (horticulture) en consumentenmarkt. Er zijn verschillende biobased grondstoffen beschikbaar die tenminste een
deel van het veen kunnen vervangen, zoals hoog-kwalitatieve compost. In landen als Duitsland en het VK bestaat beleid om veen in deze toepassingen af te bouwen
ten faveure van biobased alternatieven.
INTERVENTIES OP VLAK VAN KENNIS EN INNOVATIE:
• Stimuleren kennisontwikkeling en toegepast onderzoek op vlak van het hoogwaardig verwaarden van biomassa, inclusief pilots en demonstratieprojecten.
INTERVENTIES OP HET VLAK VAN GEDRAG:
• Bekendheid en het belang van circulaire biobased concepten vergroten bij producenten, afnemers en consumenten.
• Verkennen van gedragsbeïnvloeding via andere mechanismes, bijvoorbeeld ‘nudging’.

¹⁷ Belangrijke voorwaarde is dat de biologisch afbreekbare plastics dan voldoen aan de afbreekbaarheidseisen van de omgeving waarin ze moeten afbreken (bijv. ISO 17556 voor biologische afbreekbaarheid in de bodem).
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VERGISTER GROOT ZEVERT
Het bedrijf Groot Zevert vergisting verwerkt mest van melkveehouders van FrieslandCampina tot onder meer biogas,
dat via een 5 km lange transportleiding wordt geleverd aan FrieslandCampina in Borculo. Hier wordt uit biogas,
energie gemaakt voor de productie van melkpoeder en ingrediënten voor kindervoeding. Een Groene Mineralen
Centrale bij de vergister zorgt voor de terugwinning van nutriënten en fosfaat-arme organisch stof, die regionaal aan
boeren geleverd wordt.
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INTERVENTIES OP HET VLAK VAN FINANCIERING EN MARKTPRIKKELS:
• Fiscale vergroening door een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval. Dit sluit aan bij het PBL-rapport rond fiscale vergroening¹⁸.
• Bonus/malus systeem publiek of privaat voor hernieuwbare producten (biobased en recyclaat): heffing op bijvoorbeeld niet-hernieuwbare kunststoffen, waarbij
de opbrengsten gericht worden teruggesluisd naar hernieuwbare kunststoffen.
• Verlaging van het tarief voor de afvalbeheersbijdrage in het Afvalfonds Verpakkingen voor biobased kunststoffen. Let wel: Momenteel geldt voor biodegradeerbare
kunststoffen wel een lager tarief, voor biobased kunststoffen in brede zin nog niet.
• Overheid als ‘launching customer’ van innovatieve biobased concepten (innovatief aanbesteden).
3.1.2 CIRCULAIR EN REGENERATIEF GEBRUIK VAN BODEM EN NUTRIËNTEN
Een ecologisch houdbare voedselproductie voor de groeiende wereldbevolking, maakt een transitie naar circulair en regeneratief gebruik van bodem en nutriënten
noodzakelijk. Een goed functionerende, gezonde bodem als basis voor gewasproductie vereist:
1. Voorkoming van bodemdegradatie door verdichting, erosie, verontreiniging, nutriënten-uitputting, overstroming, vermindering van het organische stofgehalte,
vermindering van bodem-biodiversiteit, verontreiniging, verwoestijning, verzilting, en verzuring.
2. Beschikbaarheid van voedingsstoffen: macro- en micronutriënten.
3. Voldoende toevoer van stabiele- en functionele organische stof.
De ambitie is dat in 2050 nutriënten-kringlopen gesloten zijn en de Nederlandse bodems optimale organische stofgehalten hebben, zodat eco-systeemdiensten
maximaal worden benut. Het uitgangspunt daarbij is: maak de kringloop zo klein als mogelijk, en zo groot als nodig.
De vier voornaamste oplossingsrichtingen om dit te realiseren zijn:
1. Maximaliseren van de benuttingsefficiëntie van nutriënten en minimaliseren van verliezen naar bodem, water en lucht.
2.	Minimaliseren gebruik van ‘virgin’ inputs, door gebruik van natuurlijke stikstofbinders, recycling van nutriënten en het minimaliseren van downstream
nutriënten-verliezen.
3. Tegengaan van structurele ‘nutrient displacement’.
4. Optimaliseren van de hoeveelheid organische stof in de bodem.
Ten aanzien van de eerste oplossingsrichting is er al veel bereikt: de benuttingsefficiëntie in de landbouw is sinds 1990 sterk toegenomen en de verliezen van stikstof
naar de lucht, het grond- en het oppervlaktewater zijn navenant verminderd. Ook de fosfaat-bodemoverschotten zijn sterk verminderd en in sommige gevallen
onttrekken de gewassen zelfs meer fosfaat dan de fosfaatgift groot is. Er zijn ook veel recente initiatieven die gericht zijn op oplossingsrichtingen twee tot en met vier.
Hier is echter nog een lange weg te gaan, op weg naar echt circulair en regeneratief gebruik van bodem en nutriënten.
Agrifirm heeft de AgriMineraal adviesmodule ontwikkeld, waarmee agrarische bedrijven, een perceel specifiek bemestingsadvies wordt geleverd. De nutriëntenbehoefte van het gewas wordt bepaald op basis van de meest actuele kennis en inzichten inzake gewasgroei, opbrengstpotentie en de door de consumenten
gewenste kwaliteit. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke perceelskenmerken, grondsoort, gegevens uit bodemanalyses, nalevering uit voorvruchten,
groenbemesters en de mineralisatie van organische stof. Niet alleen de gewasbehoefte maar vooral ook het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid staat
centraal. Als resultaat ontvangt de agrarisch ondernemer een compleet bemestingsplan dat maximaal met organische meststoffen wordt ingevuld en waar nodig
aangevuld met anorganische meststoffen.

¹⁸ PBL, Fiscale vergroening: belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval, november 2017.
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DOELEN
•
•
•

•
•
•
•

In 2018 zijn de exacte doelen voor 2021, 2030 en 2050 gespecificeerd en gekwantificeerd in lijn met op wetenschap gebaseerde data. Tevens is bepaald langs
welke wegen deze doelen gehaald kunnen worden.
Het begrip “grondgebonden veebedrijf” is gedefinieerd en het percentage grondgebonden bedrijven is gestabiliseerd en zo mogelijk verhoogd.
60-70% benutting van stikstof en >95% benutting van fosfaat, kalium en micronutriënten over de hele kringloop in veevoeder, meststoffen, voedingsmiddelen
en andere nutriëntenproducten in 2050 door:
1. maximaliseren van benuttingsefficiëntie,
2. navenant verminderd gebruik,
3. lokale sluiting van kringlopen door hergebruik van nutriëntrijke reststromen en
4. terugwinnen van eventueel resterend nutriënten-overschot uit niet lokaal benodigde mest en rioolslib.
Overblijvende input van stikstof in het landbouwsysteem zo veel mogelijk realiseren met natuurlijke methoden, zoals stikstofbindende gewas/bacteriecombinaties (percentage nog vast te stellen).
Export van downstream herwonnen nutriënten uit voedselverwerking, mestverwerking en afval in balans met overblijvende import, via veevoer en kunstmest,
van ‘virgin’ nutriënten.
Daar waar nodig, verlaging van het fosfaatgehalte in Nederlandse bodems tot aanvaardbare niveaus.
Optimale gehalten stabiele organische stof, mineralen en micronutriënten in de bodem, voor duurzaam bodembeheer.

BENODIGDE ACTIES/INTERVENTIES
Om onze ambitieuze doelen te realiseren is het vooral nodig om ontwikkelingen te versnellen en bij elkaar te brengen in een integraal transitieprogramma ‘circulair en
regeneratief gebruik van bodem en nutriënten’. Dit programma moet een systeemverandering bewerkstelligen: van het huidige lineaire systeem naar een systeem waarin
koolstof- en nutriënten-kringlopen zo klein als mogelijk en zo groot als nodig gesloten zijn, waarin de landbouw een neutrale of waar mogelijk positieve impact heeft
op klimaat, bodem, water, biodiversiteit en maatschappij en waarin niet langer wordt ingeteerd op één of meer van deze elementen.
Belangrijk is dat er een goede governance voor het programma wordt opgezet in de komende zes maanden. Hierbij zijn twee basisprincipes essentieel:
• Algehele en eenduidige ketenverantwoordelijkheid.
• Inclusiviteit: samenwerking tussen gevestigde ketenpartijen en nieuwe innovatieve partijen.
In ieder geval zullen mee moeten doen: producenten van meststoffen, veevoerproducenten, de landbouwsector, met name akkerbouw- en veeteelt-coöperaties,
voedselverwerkers, inclusief slachterijen en destructiebedrijven, retail, afvalinzamelaars en -verwerkers, waterschappen, lokale-, provinciale- en nationale overheden.
Deze groep ketenpartijen zal de hiervoor beschreven visie en doelstellingen moeten vertalen in meetbare doelstellingen voor iedere schakel in de keten.
Vervolgens kunnen actielijnen en interventies worden gekozen en uitgewerkt om te komen tot eenduidige ketensturing op het sluiten van kringlopen en het vergroten
van de bodemvruchtbaarheid. Tevens kunnen één of meer voorbeeldprojecten gekozen worden waar op kortere termijn doorbraken mogelijk lijken.
Het voorgestelde transitieprogramma omvat een zestal actielijnen.
1.	Ontwikkeling van een compleet en als standaard geaccepteerd instrumentarium en een ‘fact base’ voor het meten van nutriënten-kringlopen en
bodemvruchtbaarheid .
2. Technologische innovaties voor een steeds verdere sluiting van nutriënten- en organische stof-kringlopen.
3. Ontwikkeling van businessmodellen voor steeds verdere sluiting van nutriënten- en organische stof-kringlopen.
4. ‘Living labs’ waarin schaalbare oplossingen worden ontwikkeld en getest om nutriënten-kringlopen steeds verder te sluiten.
5. Opleiding en kennisverspreiding.
6. Integrale transitie-aanpak als exportmodel.
Ter ondersteuning van het hiervoor beschreven transitieprogramma, zal een samenhangend pakket aan overheidsinterventies nodig zijn. Dat pakket moet ervoor
zorgen dat de spelregels zo veranderen, dat circulair en regeneratief gebruik van bodem en nutriënten economisch aantrekkelijker wordt dan het gebruik van ‘virgin’
nutriënten en productiemethoden die de bodemkwaliteit aan kunnen tasten.

¹⁹ Waarbij regionaal maatwerk geboden wordt om bodemvruchtbaarheid op peil te brengen en te houden (i.p.v. overal in Europa dezelfde normen)

28

BIOMASSA & VOEDSEL

TRANSITIE-AGENDA
CIRCULAIRE ECONOMIE

2018

De partijen die mee doen aan het transitieprogramma zullen samen met de interventieteams van de overheid zo’n pakket ontwerpen. Als mogelijke interventies wordt
vooralsnog gedacht aan de volgende potentiële ‘game changers’:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Regelgeving om grondgebonden veehouderij, grondgebonden te houden.
Bijmengplicht van herwonnen nutriënten voor meststoffen- en veevoer-leveranciers.
Verbod op uit de kringloop halen van nutriënten voor afvalverwerkers.
Producentenverantwoordelijkheid voor leveranciers van veevoer en meststoffen, waarbij bij levering van ‘virgin’ nutriënten, een ‘recyclebijdrage’ in rekening
wordt gebracht. Mogelijk in combinatie met een collectief inzamelingssysteem voor overschotmest.
Verkenning van de inpasbaarheid van een bodempaspoort als basis voor verwaarding van goede bodemkwaliteit bij grondtransacties in, hetzij het Nederlandse
beleid, hetzij het EU beleid. Het idee is dat overheidsinstrumentarium dan conditioneel gemaakt kan worden op voorwaarden van duurzaam bodembeheer,
vergaande sluiting van kringlopen en eco-systeemdiensten. Bijvoorbeeld door agrariërs te belonen voor het verhogen van stabiele organische stof in de bodem
via LULUCF/CO2-credits).
In aanvulling op het bodempaspoort is er mogelijk een verdere aanpassing in regelgeving nodig, zodat eigenaren en pachters van landbouwgrond worden
gestimuleerd tot lange termijn duurzaam bodembeheer, waarbij de waarde van de grond de lange termijn productiewaarde reflecteert.
Ook is mogelijk aanvullende regelgeving nodig om het scheuren van grasland te ontmoedigen. Dit om de afbraak van organische stof en broeikasgasemissies te
voorkomen.
Aanpassen van de meststoffen-regelgeving, zodat aanvoer van organische stof en duurzaam bodembeheer wordt gestimuleerd, waarbij individueel en
gebiedsgericht maatwerk mogelijk is.
Het toekennen van credits voor het opbouwen van organische stof in het systeem voor handel in emissierechten.
Het ontwikkelen van financiële marktprikkels zoals een subsidieregeling voor productie of gebruik van Groene Meststoffen (‘non-virgin’ meststoffen), analoog
aan de SDE-regeling.

Alle deelnemers aan de werkgroep nutriënten en bodem zijn bereid om mee te werken aan de verdere uitwerking van de actielijn. Deelnemende bedrijven aan
de werkgroep nemen al concrete stappen om het transitieprogramma uit te gaan voeren. Zo hebben FrieslandCampina en Royal Cosun recent een gezamenlijk
projectvoorstel ingediend bij de topsector Agri & Food, om onder meer te komen tot vergaande sluiting van nutriënten- en koolstofkringlopen tussen melkveehouderij,
akkerbouw en primaire verwerking van deze sectoren, conform het uitgangspunt: ‘maak de kringloop zo klein als mogelijk, en zo groot als nodig’.
3.1.3 VERMINDEREN VAN VOEDSELVERSPILLING
Het verminderen van voedselverspilling is van cruciaal belang in een circulaire economie. Het zorgt ervoor dat biomassa beter en hoogwaardiger wordt benut en draagt
daarmee bij aan voedselzekerheid. Daarnaast vergroot het de beschikbaarheid van biomassa voor andere toepassingen zoals veevoer en hernieuwbare materialen.
De ecologische impact wordt hierdoor ook sterk gereduceerd (zoals gebruik van water en land, biodiversiteit, etc.). In Nederland is de impact op klimaatverandering
van voedsel dat uiteindelijk niet wordt geconsumeerd, 16%-22% van de totale impact veroorzaakt door voedsel, hetgeen overeenkomt met circa 5-8 Mton CO2-eq
per jaar.
In de periode 2009-2015 heeft de overheid ingezet op het terugdringen van de hoeveelheid voedselverspilling met 20%. Hoewel er een lichte vermindering van de
hoeveelheid vermijdbare voedselverspilling door de consument is gerealiseerd, moet toch geconstateerd worden dat de hoeveelheid verspild voedsel vrijwel niet is
gedaald. In 2015 was de verspilling door consumenten goed voor 700 miljoen kilo op jaarbasis. De totale verspilling inclusief voedselverliezen in de keten lag in 2015
tussen de 1,77 en 2,55 miljoen ton. De voedselverspilling door consumenten vertegenwoordigt een aankoopwaarde van ongeveer 2.6 miljard Euro. Dat is zo’n 350-400
Euro per huishouden! De waarde van de voedselverspilling in de gehele keten wordt geschat op minimaal 5 tot 6 miljard Euro.
Overigens is er ook sprake van voedselverspilling als gevolg van overheidsbeleid. Denk bijvoorbeeld aan EU-beleid gericht op interventie-maatregelen voor
prijsondersteuning, zoals voor melkpoeder. Wanneer opgeslagen melkpoeder niet meer in de markt voor menselijke voeding afgezet kan worden, kan het tot veevoer
verwerkt worden of worden verbrand. Calamiteiten kunnen eveneens tot voedselverspilling leiden, zoals de Russische boycot voor landbouwproducten uit de EU. Dit
resulteerde in overaanbod en productvernietiging.
Ervaringen opgedaan in de UK, laten zien dat het verdienmodel van het terugdringen van voedselverspilling bij consumenten een interessante is. Iedere geïnvesteerde
Euro leverde een reductie op van 100 Euro aan voedselwaarde op stadsniveau en 250 Euro op landelijk niveau. (‘Love Food, Hate Waste model’). Deze opbrengst is
voornamelijk gerelateerd aan minder aankoop van voedsel door consumenten. Tevens liet de evaluatie zien dat een deel van het uitgespaarde geld werd gebruikt voor
het aankopen van kwalitatief beter- en meer duurzaam voedsel.
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DE VERSPILLINGSFABRIEK
Three-Sixty is het innovatiecentrum voor circulaire economie in Veghel waar oplossingen tegen verspilling centraal
staan. Het voormalige distributiecentrum is dé bruisende en inspirerende ontmoetingsplek voor ondernemers,
investeerders, onderzoekers, studenten, maatschappelijke organisaties en startups om samen innovatieve concepten
te ontwikkelen rond de thema’s verspild voedsel en verspild talent. Op deze locatie is “De Verspillingfabriek”
gevestigd, waar dagelijks o.a. soepen, sauzen en ketchup worden geproduceerd, door mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt, van producten die anders verspild zouden worden. Een groeiend aantal organisaties kiest voor ThreeSixty als uitvalsbasis voor haar activiteiten, waaronder FoodWasteXperts, FoodSquad, Verspild Talent, Rabobank,
WUR, Milgro en MVO-Nederland. De Taskforce Circular Economy in Food heeft voor Three-Sixty gekozen
als haar thuisbasis.
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In brede zin is het de realiteit dat de voedingsmiddelensector niet per se een direct economisch belang heeft bij het terugdringen van voedselverspilling door
consumenten. En, omdat voedsel historisch gezien goedkoop is, is het besparen van 1 Euro per dag geen grote prikkel voor consumenten zelf.
Hier ligt dus een duidelijke maatschappelijke uitdaging, met een stevige inzet van Rijksoverheid en lokaal bestuur.
Er is een groeiend momentum op alle schaalniveaus (globaal, nationaal, regionaal, sectoraal, lokaal) om tot een trendbreuk en een daadwerkelijke vermindering van
voedselverspilling te komen. Daarvoor is het nodig om een breed draagvlak te verkrijgen om een verandering in de ‘mindset’ te bewerkstelligen.
Daarnaast moet de samenwerking tussen alle actoren versterkt worden. Van de operationele uitvoering tot en met de besluitvormers.
Om deze situatie te realiseren hebben bedrijven uit de hele voedselketen en de aanverwante industrie zich begin 2017 verenigd in de ‘Taskforce Circular Economy in
Food’ (TCEF), om de circulariteit in de voedingsmiddelenketen te vergroten en de verspilling drastisch terug te dringen.
De Taskforce ambieert het versnellen van de reeds in gang gezette acties, het identificeren en wegnemen van barrières en het realiseren van economische en
maatschappelijke impact. De verbinding van actoren, om te komen tot een effectief ecosysteem voor verandering en de realisatie van impactvolle oplossingen staat
centraal. Met bedrijven in de lead en overige actoren in een katalyserende, ondersteunende en faciliterende rol.
DOELEN
Er is sprake van voedselverspilling, als voedsel dat voor menselijke consumptie bedoeld is, daar niet voor wordt gebruikt. Nevenstromen die worden benut voor
voedsel, veevoer, biobased materialen en chemicaliën vallen niet onder de term voedselverspilling. Een definitief voorstel voor een Europees Raamwerk is onderdeel
van het Circulaire Economie pakket, dat voor het einde van 2017 is gepubliceerd.
Doelen:
• Tot een minimum beperken van de voedselverspilling in de keten en bij de consument (SDG 12.3). Dit levert een grote bijdrage aan het tegengaan van
klimaatverandering en het borgen van voedselzekerheid. In 2030 is de voedselverspilling bij de consument, inclusief de voedselverliezen in de keten, gehalveerd
(SDG12.3). Door preventie, reductie en het hoger verwaarden van reststromen zal in Nederland, in de keten tot de consument, de voedselverspilling tussen 450 –
900 miljoen kilogram worden teruggebracht. Dit levert een reductie op van minimaal 2-3 Mton CO2 eq./jaar en een kostenvoordeel van minimaal 1 miljard Euro.
• In 2018 zijn de tussentijdse doelen voor 2020 en 2025 gespecificeerd. Bedrijven die aangesloten zijn bij de Taskforce committeren zich aan hun eigen ambities en
de gezamenlijke doelen. Per 2018 rapporteren aangesloten bedrijven jaarlijks over de eigen acties en voortgang.
BENODIGDE ACTIES/INTERVENTIES
Het rapport Combating Food Waste²⁰ van de Europese Rekenkamer had een duidelijke boodschap. De EU doet in haar huidige beleid niet genoeg. Alleen een
meer integraal en holistisch beleid gaat voldoende effect bewerkstelligen. Dit betekent dat een integrale, EU-brede strategie rond voedselverspilling moet worden
ontwikkeld, waarin landbouw- en visserijbeleid, regionale landbouw, eerlijke handelspraktijken tussen ketenpartijen en de sociale agenda van Europa meegenomen
moeten worden.
Bij een toenemende groep organisaties en betrokkenen heerst de overtuiging dat er genoeg momentum is om nú door te pakken. Er liggen voldoende oplossingen
klaar om op te kunnen schalen en massa én impact te realiseren. Een forse ambitie levert ook een netto positieve bijdrage aan de winst en concurrentiepositie van het
Nederlandse bedrijfsleven, alsmede nieuwe bedrijvigheid en winst door innovatie.
In een dergelijk transitieproces zal niet iedereen winnaar kunnen zijn. Uiteindelijk gaat het om het gezamenlijk realiseren van dergelijke kansen, in een open dialoog,
met het oog op de maatschappelijke belangen en uitdagingen.

²⁰ European Court of Auditors, Combating Food Waste: an opportunity for the EU to improve the resource-efficiency of the food supply chain, report no 34, 2016.
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Om deze doelstellingen te kunnen behalen is een set aan geharmoniseerde en gecoördineerde acties nodig:
1.
MONITORING & ASSESSMENT VAN VOEDSELVERSPILLING EN GRONDSTOF-EFFICIENCY
	Nederland zal door de EU verplicht worden om tweejaarlijks te rapporteren over de ontwikkeling van de hoeveelheid voedselverspilling vanaf 2020 (Circular
Economy Package). De afgelopen 5 jaar is ervaring opgebouwd, een basis raamwerk ontwikkeld en zijn er diverse rapportage-instrumenten beschikbaar gekomen
(Monitor Voedselverspilling, FUSIONS). Om tot een meer betrouwbaar beeld te komen, inclusief de inzichten per ketensegment, zal de monitoring uitgebreid
moeten worden via een systematiek van zelfrapportage (door bedrijven vanuit de hele keten) en een slimme uitbreiding van bestaande dataverzameling
methodieken. In opdracht van EZ zijn in 2017 een tweetal verkennende studies uitgevoerd naar de haalbaarheid van een dergelijke aanpak en heeft WUR ervaring
opgedaan met pilots voor zelf-monitoring. Inzet is om in 2018 de implementatie van een verbeterde monitoring-structuur in samenwerking met het bedrijfsleven
te starten.
2.
VERANDERING VAN BEWUSTZIJN EN DE MINDSET VAN ACTOREN
	Verspilling kun je zien als een grondstof die de weg naar zijn eindbestemming nog moet vinden.
	Het helpt bedrijven om hun houding en actiebereidheid positief te veranderen wanneer er meer transparantie over de eigen doelstellingen en de geboekte
vooruitgang van hun acties ontstaat. Volgens het principe: target, measure, act. Diverse bedrijven – vooral early adopters en vroege volgers - hebben behoefte
aan ondersteunend instrumentarium, zoals vouchers, kansenkaarten, procesondersteuning, kansen-analyse instrumenten en expertise om te komen tot een
business case op hoofdlijnen voor het voorkomen en reduceren van verspilling.
3.
ACTIE ‘SAMEN TEGEN VOEDSELVERSPILLING’
	Ontwikkelen van een consistente en structurele aanpak van consumentengedrag via een gecoördineerde en geharmoniseerde publiek-private actie ‘SAMEN
TEGEN VOEDSELVERSPILLING’, waarbij gebruik wordt gemaakt van de principes van co-design en co-creatie. De kennis en ervaring van de succesvolle ‘Love Food,
Hate Waste’ campagne in de UK kunnen worden benut. Deze campagne was ontworpen vanuit de huidige tijdsgeest, in samenwerking met het bedrijfsleven
en speelde in op de belangrijkste drijfveren voor consumenten: (1) ethische aspecten, (2) besparing van geld en (3) duurzaamheid en klimaat. We zien dit als
een gezamenlijke campagne van de nationale overheid en het bedrijfsleven in samenwerking met lokale samenwerkings-verbanden en regio-programma’s op
gemeente- en wijkniveau.
4.	INNOVATIE EN PILOTS
	Met name rond ketensamenwerking, doorbraken & opschaling, startup-ondersteuning (SBIR), accelerator- & coaching-programma
(combi startup en bedrijfsleven).
5.	LIVING LABS
	Regionale en nationale ecosystemen, zoals ThreeSixty/FoodWasteXperts, Brightlands, Bluecity, World Food Center) en field labs (supermarkten, horeca,
afvalinzameling/gemeenten, kids educatie, farmers markets/herenboeren).
6.

PORTAL MET BEST PRACTICES INRICHTEN VOOR HET STIMULEREN VAN INTERACTIE TUSSEN STAKEHOLDERS
Dit kan door het verder ontwikkelen van bestaande digitale platforms zoals www.refreshcoe.eu, www.nowastenetwork.nl en de food waste community.

7.
KENNIS EN ERVARING DELEN OP INTERNATIONAAL NIVEAU
	Verantwoordelijkheid nemen voor internationale ketens, oplossingen lokaal implementeren. Daarnaast Nederland positioneren als koploper. Zie het ‘EU Platform
on Food Losses and Food Waste’, ‘Holland Circular Hotspot’ en de ‘Champions 12.3 coalitie’.
De Kerngroep van de Taskforce Circular Economy in Food bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en is aangevuld vanuit publieke en maatschappelijke
organisaties. De Taskforce wordt ondersteund vanuit Ambassadeurs²¹ met een wereldwijde inzet richting een wereldwijd verantwoord voedselsysteem. Deze vormen
de verbinding naar de ‘global Champions 12.3 coalitie’. De komende jaren zullen meer individuele bedrijven aansluiten bij de Taskforce op vrijwillige basis, als
Signatory of als Supporter (doelstelling 200 bedrijven in 2019). Signatories ondersteunen de ambities van de Taskforce, rapporteren transparant over hun voortgang
en hun acties op het gebied van het verminderen van hun voedselverspilling en ze zijn ambassadeur binnen hun sector. Supporters worden desgewenst ondersteund
om zich te ontwikkelen richting koploper op het gebied van de Circular Economy in Food (via een breed instrumentarium, passend bij het bedrijf). Alle partners in de
Taskforce leveren een zichtbare bijdrage aan de realisatie van SDG12.3.

²¹ De Ambassadeurs van de Taskforce zijn Dick Boer, Feike Sijbesma, Hans Hoogeveen, Conny Braams, Hans de Boer en Louise Fresco.
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3.1.4 VERGROTEN AANBOD VAN DUURZAAM GEPRODUCEERDE BIOMASSA
De vraag naar biomassa neemt mondiaal gezien fors toe de komende decennia. Dit vanwege de groei van de wereldbevolking, een toename van de welvaart en de
behoefte aan biomassa voor het behalen van klimaatdoelstellingen. Het beschikbare areaal voor bosbouw en landbouw neemt echter niet toe. Het is daarom een ‘noregret strategie’ om in te zetten op het vergroten van het aanbod van duurzaam geproduceerde biomassa. Deze strategie richt zich op het vergroten van het absolute
aanbod van biomassa (meer kilo’s per hectare), het vergroten van het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerde biomassa, het herstel van gedegradeerde
gronden en teelt op marginale gronden en tot slot de productie van niet-grondgebonden biomassa, zoals zeewieren.
Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is de productiviteit van de Nederlandse landbouw enorm gestegen. De sector ziet nog steeds mogelijkheden om deze
productiviteit op duurzame wijze verder te verhogen. De Nederlandse bos- en houtsector heeft in het Actieplan Bos en Hout aangegeven dat er een significante groei
van de Nederlandse houtproductie mogelijk is, zowel door toename van de houtproductie en het oogstniveau uit bestaande bossen, als vergroting van het areaal bos.
Ook door het anders inrichten van de openbare (stedelijke) ruimte, zijn er mogelijkheden om meer biomassa te produceren. Daarnaast heeft Nederland veel ervaring
opgedaan met het stimuleren van duurzame productie van biomassa in ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld via het programma Duurzame Biomassa Mondiaal . Ook is
Nederland actief bezig met het verduurzamen van handelsketens, bijvoorbeeld via het Initiatief Duurzame Handel. Via het mondiale platform Sustainable Agriculture
Initiative zijn duurzame teeltstandaarden ontwikkeld.
Nederland is afhankelijk van import van biomassa. Enerzijds omdat Nederland een grote voedselproducent is en hiervoor veel grondstoffen importeert en
voedselproducten exporteert. Anderzijds voor de energieopwekking in het kader van het behalen van doelstellingen op gebied van energie en klimaat. Voor het
bedrijfsleven is het cruciaal dat er lange termijn zekerheid ontstaat over een supply chain van duurzaam geproduceerde biomassa.
In de Visie Biomassa 2030 is geconstateerd dat inzet op vergroting van het aanbod van duurzame biomassa nodig is, zowel binnen Nederland als daarbuiten.
Nederland heeft als land met een beperkt areaal en een hoge bevolkingsdichtheid unieke kennis van- en ervaring met het efficiënt produceren en verwerken van
biomassa. Denk bijvoorbeeld aan gewasveredeling, zaadontwikkeling en geavanceerde productiemethoden.
Nederland kan deze positie benutten door met innovaties gericht op circulariteit een bijdrage te leveren aan de mondiale opgave. Door dit te doen kan het Nederlandse
bedrijfsleven haar internationale concurrentiepositie versterken. Noodzakelijk, als het gaat om het bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid.
Op dit moment ontbreekt een prikkel in de markt om in te zetten op een groter aanbod van duurzame biomassa. Op Europees niveau geeft de landbouwsector aan,
dat er op dit moment diverse mogelijkheden zijn om het aanbod te vergroten, maar dat de marktvraag hiervoor ontbreekt. Het gevolg hiervan is dat investeringen in
productie- en efficiencyverhoging en innovatie uitblijven.
DOELEN
•
•
•
•

De Nederlandse land- en tuinbouwsectoren ontwikkelen en implementeren samen met landelijke en regionale overheden, ngo’s en afnemers, actieplannen
voor het verder vergroten van duurzaam geproduceerde biomassa voor feed en food en overige biobased toepassingen in binnen- en buitenland, gebaseerd op
regionale risicoanalyses.
Vergroting van de binnenlandse houtproductie door gericht bosbeheer (soortensamenstelling, kwaliteit plantmateriaal, bodemontwikkeling, teeltsystemen) en
aanleg van bossen en beplantingen.
Stimuleren van de ontwikkeling van niet-grondgebonden biomassa productie (aquatische biomassa).
Stimuleren van duurzame biomassa teelt op marginale gronden en in zee en herstel van gedegradeerde gronden.

Bij de productie van biomassa moeten te allen tijde de volgende randvoorwaarden in acht worden genomen²³:
• Biomassaproductie mag niet de voedselvoorziening in gevaar brengen.
• Biomassa moet op duurzame wijze geteeld worden, waarbij de bodemkwaliteit op peil blijft. Verder moet op verantwoorde wijze worden omgegaan met water,
kunstmest en bestrijdingsmiddelen, afvalmanagement en het beperken van broeikasgasemissies.
• Biomassaproductie mag niet bijdragen aan ontbossing, aantasting van natuurgebieden en landonteigening.
• Biomassa uit bossen moet afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.
• De sociale duurzaamheid wordt gegarandeerd. Dit geldt zowel op als rondom de productielocatie en in de rest van de keten. Landroof en slechte
arbeidsomstandigheden in landen met een delicate governance-structuur moeten voorkomen worden.

²² RVO, Sustainable biomass production and use – Lessons learned from the Netherlands Programme Sustainable Biomass 2009-2013, 2014.
²³ V oor de productie van hout wordt o.a. door de Nederlandse overheid het zogeheten Timber Procurement Assessment System (TPAS) gehanteerd dat de randvoorwaarden afdekt. Voor biofuels en bio-energie
stelt de EU verplichte randvoorwaarden aan de duurzaamheid van biomassa en voor de chemische industrie heeft de green deal groencertificaten een duurzaamheidskader ontwikkeld. Op deze initiatieven
kan voortgebouwd worden.
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BENODIGDE ACTIES/INTERVENTIES
De Nederlandse land- en tuinbouwsectoren nemen het initiatief om te komen tot actieplannen voor het verder vergroten van de hoeveelheid duurzaam geproduceerde
biomassa. En daarnaast voor de ontsluiting van reststromen van biomassa binnen de kaders van duurzaam bodemgebruik (zowel meer aanbod als een hoger aandeel
duurzaam geproduceerde biomassa).
Zij betrekken hierbij de sectoren die verderop in de keten biomassa verwerken tot voedsel, veevoer, materialen en energie. Daarnaast wordt er ingezet op de uitvoering
van het Actieplan Bos en Hout door samenwerking tussen grondeigenaren, de bos & houtsector, overig bedrijfsleven en de overheden. De overheid stimuleert tot slot
de ontwikkeling van niet-grondgebonden biomassa, zoals zeewieren.
Samen met het Ministerie van LNV wordt besproken wat de Nederlandse inbreng zou moeten zijn in de herziening van het Europese Gemeenschappelijk Landbouw
Beleid (GLB). Dit om om te komen tot vergroting van het aanbod duurzaam geproduceerde biomassa voor alle toepassingen. Op NL/EU–niveau zal gezamenlijk ingezet
worden op diplomatie om tot acceptatie en harmonisatie van duurzaamheidsstandaarden voor biomassa te komen.
Het is van belang om te komen tot een breed draagvlak onder producenten en verwerkers van biomassa, om de bestaande systemen voor het borgen van
duurzaamheidscriteria ten aanzien van productie van biomassa ook echt te gaan toepassen.
Voor energietoepassingen zijn duurzaamheidscriteria verplicht en vastgelegd in de Renewable Energy Directory.
De sociale criteria zijn wettelijk niet goed afdwingbaar. In vrijwillige certificeringsschema’s voor biomassa voor voedsel en chemische toepassingen, worden deze
sociale criteria, die betrekking hebben op ARBO- en leefomstandigheden van boeren in productielanden, vaak al wel opgenomen. Voor hout en houtproducten is
dit ‘verankerd’ in het zogeheten Timber Procurement Assessment System (TPAS). De chemische- en kunststoffen-industrie hebben in het kader van de ‘Green Deal
Groencertificaten’, een duurzaamheidskader ontwikkeld, waarin naast ecologische ook sociale en economische criteria zijn opgenomen voor het gebruik van biomassa
als grondstof. Dit creëert een level-playing field en bovendien een gemakkelijke boodschap naar alle stakeholders en geïnteresseerden. Een dergelijke aanpak is ook
toepasbaar op andere biomassa-stromen.
Er is daarnaast behoefte aan harmonisatie van duurzaamheidseisen – zij het dat die eisen eigenlijk aan alle grondstoffen gesteld moeten worden. Anders komen de
lasten eenzijdig bij biomassa te liggen en niet bij de fossiele en kritieke grondstoffen.
Ook dient er ingezet te worden op capaciteitsopbouw om duurzaamheid te kunnen garanderen. En daarnaast op een internationaal institutioneel governance
raamwerk, controleerbaar vanuit een goede span-of-control voor de verantwoordelijken in de keten.
Deze opbouw van capaciteit en een goede betrouwbare governance-structuur vragen om concrete pilots en businesscases die te realiseren zijn op basis van
detailstudies naar de kansen voor biomassa in een circulaire economie (productie-residuen en reststromen beter circulair inzetten, aanbod van duurzame biomassa
uitbouwen). Indien mogelijk kan voortgebouwd worden op bestaande initiatieven, zoals het Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI), een mondiaal platform
voor duurzame teelstandaarden.
In samenwerking met de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt een actieplan opgesteld, gericht op
de Nederlandse inzet, om te komen tot het vergroten van het aanbod van en de handel in duurzaam geproduceerde biomassa. Dit met specifieke aandacht voor
de Nederlandse partnerlanden op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en de inzet in mondiale gremia, zoals de OESO en de VN. Daarnaast wordt ingezet op
ondersteuning van internationaal beleid gericht op behoud van biodiversiteit en herstel van gedegradeerde ecosystemen via CBD, FAO en UNEP en het zoeken van
publiek-private partnerschappen die hieraan bijdragen. In lijn hiermee wordt tevens ingezet in internationale beleidskaders zoals VN/UNEP en EU, op environmental
governance, rule of law, compliance en spatial planning tools.
Rabobank start samen met UN Environment het wereldwijde ‘climate smart’ platform ‘Kickstart Food’. De eerste stap daarvoor is een financiële voorziening van
1 miljard dollar, waarmee projecten gericht op een duurzame en milieuvriendelijke voedselproductie ondersteund worden. ‘Kickstart Food’ focust op wereldwijd
herstel van de huidige landbouwgrond (onder de naam Earth), op het verminderen van voedselverspilling in de hele voedselproductieketen (Waste), het creëren
van een meer stabiele en veerkrachtige voedsel- en landbouwsector (Stability) en de noodzaak voor gebalanceerde gezonde voeding voor iedereen (Nutrition). Het
initiatief is opgezet als een open platform.
Inzet op aanbodvergroting buiten Nederland levert het Nederlandse bedrijfsleven ook exportkansen op. Als onderdeel van het hierboven genoemde actieplan zal ook
de deelname van het bedrijfsleven aan Holland Circular Hotspot worden verkend en zullen er afspraken gemaakt worden met de overheid, over actieve ondersteuning
van bedrijven en kennisinstellingen die kennis en innovatie internationaal willen delen en vermarkten. Bijvoorbeeld door marktverkenningen, economische diplomatie
en inkomende- en uitgaande missies.
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3.1.5 DE EIWITTRANSITIE
Eiwitten zijn onmisbare componenten in onze voeding en bouwstenen van ons lichaam. Met de groei van de wereldbevolking is een duurzame eiwitvoorziening één
van de grote duurzaamheidsvraagstukken voor de komende decennia. Stikstof is een cruciale bouwsteen van eiwitten, maar van de totale hoeveelheid reactieve
stikstof, die door de landbouw wordt toegevoegd, komt nog geen 25% terecht in humane voeding. Wetenschappers geven aan dat de planetaire grenzen voor
duurzaam gebruik van hulpbronnen, voor wat betreft de stikstofcyclus, zijn overschreden²⁴. Behalve de mondiale verstoring van de stikstofcyclus, is ook het landbeslag
door de dierlijke productieketens een probleem. De mondiale productie van biomassa voor veevoer bedroeg in 2011 58%²⁵ van de totale productie van biomassa
voor voedsel, veevoer, materialen en energie.
Vanuit het oogpunt van landbeslag, broeikasgasemissies en de ernstig verstoorde stikstofcyclus zijn trendbreuken nodig, in zowel de productie als de consumptie
van eiwitten. Het streven naar een hogere stikstof-efficiëntie, die noodzakelijkerwijze leidt tot zowel verduurzaming van de dierlijke eiwitproductie als verandering in
consumptie, staat dan ook centraal in deze actielijn.
CONSUMPTIE
In Nederland wordt meer dierlijk- dan plantaardig eiwit geconsumeerd. Het Voedingscentrum heeft recent de nieuwe Schijf van 5 doorgerekend op eiwit en constateert
dat een verhouding van 50% dierlijk- en 50% plantaardig eiwit past bij een gezond dieet voor de meeste Nederlanders²⁶.
In de periode 2007 – 2010 was de verhouding 62% dierlijk- en 38% plantaardig eiwit. Vanuit duurzaamheidsoverwegingen is het wenselijk om deze verhouding in ons
dieet, op de langere termijn, om te draaien (van 60:40 naar 40:60). Dit impliceert een reductie op de klimaatimpact van 70%. Consumptie van minder dierlijke- en
meer plantaardige eiwitten en het beperken van eiwitverliezen in de humane voedingsketen leiden tot een efficiënter stikstofgebruik. Naast deze verschuiving in dieet,
is in Nederland gemiddeld een reductie van 10% tot 15% van de totale eiwitinname wenselijk. Dit ten behoeve van een duurzaam dieet.
PRODUCTIE
In de productieketen kan een hogere efficiëntie en circulariteit worden bereikt door een combinatie van ‘natuur inclusieve landbouw en -veeteelt’, het laten grazen
van vee op niet voor voedselproductie geschikte gronden en het voeren met eiwitrijke reststromen die niet voor humane voeding geschikt zijn. Maar ook door minder
transportbewegingen, technologische innovatie en verwaarding van eiwitrijke reststromen.
In de veehouderij is, bij de omzetting van plantaardig naar dierlijk eiwit, sprake van verliezen tot meer dan 50%²⁷. Partijen als de Nevedi willen zich blijven inspannen
voor een gunstigere voederconversie, ofwel efficiëntere productie van dierlijk eiwit.
Ook door verwaarding van co-producten uit de levensmiddelen-, dranken- en de bio-ethanol-industrie (denk aan aardappelschillen, bierbostel en bietenpulp)
tot diervoeder, reduceert de diervoederindustrie verlies en verspilling van hoogwaardige voedermiddelen en nutriënten. Onderzoek vindt ook plaats naar nieuwe
grondstoffen voor veevoer op basis van bijvoorbeeld algen of insecten. Voor de toepassing hiervan moeten nog wel wetgevende belemmeringen worden weggenomen.
Het verkleinen van eiwitcycli ter verhoging van de efficiëntie, bijvoorbeeld door meer regionale (EU-)eiwitproductie, betekent dat het sluiten van de kringlopen binnen
EU verband moet plaatsvinden.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen onder welke condities, verkleining van de productie-eiwitcycli duurzaamheidsvoordelen biedt.
Eiwitten vormen een belangrijk bestanddeel van bijproducten van de vleesindustrie. Darling Ingredients maakt bio-functionele toepassingen, zoals collageen peptiden
die zorg dragen voor soepele gewrichten en stevige botten. Ook worden ze ingezet voor voor techno-functionele toepassingen om bijvoorbeeld vleesproducten een
optimale textuur te geven, zoals een functioneel kippeneiwit en een hoog-functioneel varkenseiwit. De laatste heeft als additioneel effect dat er geen fosfaat meer
nodig is in de vleesproducten.

²⁴ Rockström et al, A safe operating space for humanity, Nature, 461, 472-475, 24 september 2009.
²⁵ Mondiaal gebruik van geoogste biomassa uit bos- en landbouw in 2011 (bron: Nova instituut).
²⁶ Van Dooren, Brondocument ‘Naar Meer Plantaardig Eten’, november 2017.
²⁷ https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/33/dierlijke-mest-en-mineralen-2016.pdf
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DOELEN
Vergaande verduurzaming van zowel de productie als de consumptie van eiwitten:
• De verhouding tussen dierlijk- en plantaardig eiwit in ons dieet, is in 2050 ten opzichte van nu omgedraaid van 60% dierlijk, 40% plantaardig naar 40% dierlijk en
60% plantaardig. De totale eiwitconsumptie per persoon is in 2050 met 10-15% gedaald.
• Niet later dan in 2050 is de voetafdruk (gemeten in onder meer landgebruik, broeikasgas-uitstoot en stikstofverliezen) van in Nederland geproduceerd eiwit
met 50% gedaald, resulterend in een totaal besparingspotentieel van 12,5 Mton CO2-eq-emissie (productie 4,5 Mton, consumptie 8 Mton)²⁸. Dit mag niet
leiden tot negatieve bijeffecten, zoals een toename van de intensieve veehouderij, aangezien het streven is om de kringlopen zo klein mogelijk te houden (i.e.
grondgebonden veehouderij).
BENODIGDE ACTIES/INTERVENTIES
Nederland mag zich mondiaal een koploper noemen op het gebied van eiwitverduurzaming. Sinds 1990 zijn vele eiwit-onderzoeksprogramma’s uitgevoerd. Ze hebben
geleid tot een schat aan inzichten, technologieën en data. Het thema eiwitverduurzaming is dan ook een belangrijk onderdeel op de Nederlandse Voedselagenda
voor veilig, gezond en duurzaam voedsel. Nationale eiwitinitiatieven zijn onder meer: de Green Protein Alliance (verschuiving eiwitconsumptie van minder dierlijk,
naar meer plantaardig), de Green Deal Nederlandse Soja (lokale teelt van soja), Verduurzaming Grondstoffen van de Nevedi , Dutch cuisine, de New Food Challenge
(SBIR, productinnovatie), het STW-programma Eiwitinnovatie en onderzoek naar vleesvervangers in de Topsector Agri & Food.
Het Topinstituut Food & Nutrition (TIFN) is nauw betrokken bij het thema. Koppeling met- cq aansluiting bij het EU-project SUSFANS, gericht op het in kaart brengen
van de invloed van consumentengedrag op voedingspatronen en het TIFN-project SHARP (Sustainable, Healthy, Affordable, Reliable and Preferable diet), lijkt evident.
Jaarlijks wordt er wereldwijd 70 miljoen ton koolzaad verwerkt voor de winning van olie. Na persing ontstaat een eiwitrijke perskoek waar in totaal nog 14 miljoen ton
eiwit in zit, die nu nog wordt toegepast in de veevoeder-industrie. DSM ontwikkelt een methode om het eiwit ‘voedselveilig’ te winnen en heeft inmiddels goedkeuring
om de hoog-functionele fractie te gebruiken in hoogwaardige voedseltoepassingen. Opschaling en vermarkting is vereist om de potentie van deze eiwitbron te benutten.
Binnen de internationale context zijn initiatieven ter verduurzaming van eiwitimport (o.a. Round Table Responsible Soy, FEFAC Soy Sourcing Guidelines) en het recent
ondertekende IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten relevant. Vanuit de adviserende overheidsorganen krijgt het thema nadrukkelijk aandacht via de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland, het Ministerie van LNV (Participatietafel Voedseltransitie) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) .
Genoemde initiatieven hebben elk hun focus in de eiwitketen, van primaire productie tot consumptie. De actielijn eiwittransitie zet in op de verbinding via onderstaande
acties en interventies:
• Ondersteunen van (coalities gericht op) duurzame eiwitconsumptie (minder eiwitconsumptie en een verschuiving naar meer plantaardig eiwit in het dieet).
• Verdere kwantificering en monitoring van de voetafdruk van geproduceerd en geconsumeerd eiwit, met focus op de keten klimaat-, landgebruik- en stikstofefficiëntie van (1) agrarische productie, (2) het assortiment voedselproducten dat wordt aangeboden aan de consument en (3) ons voedselpatroon.
• Efficiënter gebruik van stikstof in de dierlijke eiwitproductie door gunstiger voederconversie en inzet van meer duurzame, ‘voedselveilige’ alternatieve eiwitbronnen.
• Natuurlijke stikstofbinding via het opnemen van vlinderbloemigen in gewas-rotatieschema’s.
• Valorisatie van eiwitrijke, plantaardige en dierlijke reststromen uit de food en feed industrie tot hoogwaardige toepassingen.
• Ontwikkeling, opschaling en vermarkting van circulaire (plantaardige en dierlijke) eiwitproposities. Dit met aandacht voor de gehele keten, van teelt tot en met
consumptie. Denk bijvoorbeeld aan soja, zeewier, algen, veldbonen en kweekvlees.
De deelnemers aan de werkgroep eiwittransitie zijn bereid mee te werken aan de verdere uitwerking van de actielijn.

²⁸ Blonk Consultants, Voetafdruk van eiwitconsumptie en -productie, september 2017, EZ ordernummer 1300025087
²⁹ www.greenproteinalliance.nl.
³⁰ www.greendeals.nl/green-deal-soja-van-eigen-bodem/
³¹ https://assets.nevedi.nl/p/229376/20170814%20Nevedi-factsheet%20Verduurzaming%20grondstoffen.pdf
³² www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/oproep-plantaardige-eiwitten-op-het-bord
³³ http://www.tifn.nl/project/sharp/
³⁴ https://mvonederland.nl/sites/default/files/media/IMVO%20Convenant%20Plantaardige%20Eiwitten.pdf
³⁵ RLI expertsessie 5 juli 2017, ‘Een voedselsysteem waarin de productie en consumptie van met name dierlijke eiwitten meer in overeenstemming is met de draagkracht van de aarde: hoe komen we daar?’
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3.1.6. FEEDING AND GREENING MEGACITIES ALS NEDERLANDS VERDIENMODEL
Iedere dag trekken meer dan 180.000 mensen naar stedelijk gebied. Binnen 30 jaar zal 80% van de wereldbevolking in zo’n stedelijk gebied wonen. De groei van
megacities zet onverminderd door en bijna 15% van de mensen zal dan leven in de tien grootste steden.
De vraag naar calorieën en veilig, vers voedsel zal met 60% toenemen. En dat in een klimaat dat zich steeds grilliger gedraagt. De vraag naar geconditioneerde- en
gecontroleerde oogsten en een groene, gezonde leefomgeving om de steden leefbaar te houden, neemt sterk toe.
Alle steden zijn op zoek naar integrale- en duurzame oplossingen, waarbij vooral naar het Westen wordt gekeken voor innovatieve kennis en kunde. Juist de van
oudsher innovatieve Nederlandse land- en tuinbouw, kan het voortouw nemen om tot integrale antwoorden te komen op deze mondiale uitdagingen. Hierdoor kan
Nederland haar alom erkende unieke positie qua kennis en innovatie op het gebied van bijvoorbeeld land- en tuinbouw, watermanagement en logistiek, behouden
en verder uitbouwen. Nederland is immers één van de weinige landen in de wereld, waar kennis, kunde en ervaring volop aanwezig zijn om de vijf miljard mensen
in megacities duurzaam te voeden. Een omslag naar nieuwe ecosystemen is nodig, om die hoogwaardige, circulaire, hightech productie-, transport-, distributie-,
afvalverwerking-, waterzuivering-, marketing- en consumptiepatronen in of nabij megacities te ontwikkelen.
In de tuinbouw is een transitie die als voorbeeld kan dienen feitelijk al jaren geleden ingezet. Daar wordt vanuit een low-zero impact strategie (gesloten kas) toegewerkt
naar de verbijzondering van producten (onder meer via volledig gecontroleerde teelten) en naar unieke circulaire concepten (vertical farming, gebruik van reststromen
uit de kassen voor verpakking van de producten uit die kassen). Het achtergronddocument ‘circulaire economie in de tuinbouw’ dat als bijlage bij deze agenda is
opgenomen, beschrijft deze ontwikkelingen en heeft de inspiratie gevormd voor deze actielijn.
De actielijn ‘feeding and greening megacities’ is gericht op het ontwikkelen van een internationaal verdienmodel, dat gebaseerd is op integrale systeemoplossingen
voor megacities. Voortkomend uit Nederlandse kennis en innovatie op het gebied van land- en tuinbouw, logistiek, watermanagement en afvalverwerking. Binnen
deze systeemoplossingen vindt nauwe samenwerking plaats tussen overheid, ondernemers, onderzoekers en onderwijs en wordt in brede zin bijgedragen aan de
voeding, gezondheid en het welzijn van mensen in megacities.
DE OOGST.
‘Feeding and greening megacities’ versterkt en vernieuwt de Nederlandse concurrentiepositie op de gebieden van green technology systems, informatisering,
infrastructuur, slimme distributie, afvalverwerking, waterzuivering, logistiek en het sluiten van kringlopen. Bovendien wordt nieuwe kennis opgedaan over
grootstedelijke ontwikkelingen en klimaat-adaptatie en over de manier waarop concepten van Smart Cities met circulaire concepten van Urban Farming and Feeding
gecombineerd kunnen worden. Daarnaast versterkt het ook de samenwerking tussen en binnen ketens en zorgt het voor een krachtige internationale positionering
van het Nederlandse bedrijfsleven.
Door versneld in te zetten op de actielijn ‘feeding and greening megacities’ worden de reeds, deels autonoom ingezette circulaire ontwikkelingen in de tuinbouw,
verder gestimuleerd.
DOELEN
Als gevolg van de jarenlange transitie naar een circulaire tuinbouw, is de sector meegegroeid met de sociaal-demografische ontwikkeling richting verdergaande
verstedelijking en de grootschalige verplaatsing van de bevolking van het platteland naar de steden. De hoogwaardige, innovatieve ontwikkelingen binnen de
tuinbouw hebben daarmee direct en indirect bijgedragen aan de invulling van voedings- en vergroeningswensen van de nieuwe maatschappij en de mondiale aanpak
van complexe vraagstukken. Unieke concepten zijn al ontwikkeld, zoals het vrijwel volledig recyclen van gebruikte substraten en de ontwikkeling van selfsupporting
en zelfs energie producerende kassen.
De circulaire economie agenda van de sector zet verder in op volledige, hoogwaardige benutting. Toepassingen als cosmetica, biologische gewasbeschermingsmiddelen,
bouwmaterialen, verpakkingen en hoogwaardige specialty chemicals, worden ontwikkeld in cross-sectorale samenwerkingsverbanden. Vanuit dit inzetten op low to
zero impact en het circulair telen, verwerken en vermarkten, ontwikkelt de sector unieke kennis en neemt zij het voortouw om tot uitwerking van de actielijn ‘feeding
and greening megacities’ te komen.
De volgende doelen staan hierbij centraal:
• Ontwikkeling van integrale concepten voor een circulaire voedselvoorziening voor megacities. Inclusief aandacht voor de verwerking van reststromen en
afvalwater, logistiek, water-management en klimaatadaptatie.
• Toepassing van deze concepten in één of meerdere megacities.
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BENODIGDE ACTIES/INTERVENTIES
Om optimaal bij te dragen aan de mondiale behoefte om een groeiende bevolking, die steeds vaker in sterk verstedelijkt gebied woont, te blijven voorzien van gezonden met minimale milieu-impact geproduceerd voedsel, zijn de volgende acties noodzakelijk:
•
•
•
•
•

•
•
•
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De tuinbouw betrekt pro-actief ketenpartners uit andere relevante sectoren, zoals in de logistiek, afval- en waterbehandeling, om tot innovatieve, integrale
circulaire verdienmodellen te komen, die moeten leiden tot oplossingen voor de megacities en tot meerwaarde voor de Nederlandse sectoren in termen van
export en werkgelegenheid.
Verfijning van het concept ‘feeding and greening megacities’ voor uitrol in Europa en op mondiaal niveau. De vertaling van technologische oplossingen naar
andere regio’s in en buiten Europa, is erg afhankelijk van specifieke regionale (klimatologische en demografische) omstandigheden. Om toekomstig onderzoek
optimaal te entameren is inzicht hierin noodzakelijk.
Ontwikkeling van internationale feeding and greening testprojecten met een meerjarige ambitie en internationale allure. Hierbij worden integrale
systeemoplossingen voor megacities ontwikkeld, samen met bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en buitenlandse partners. Voorwaarde is dat er een duidelijke
vraag ligt van zo’n megacity en dat belangrijke stakeholders in die stad bereid zijn om samen te werken met Nederlandse partners in een pilotproject.
Parallel en gekoppeld aan de internationale testprojecten worden ‘feeding and greening learning labs’ ingericht in Nederland, om het leerproces in de praktijk te
borgen en de transitie naar nieuwe businessmodellen te versnellen.
Opzetten van samenwerkingsverbanden met maximaal drie megacities, waarbij een aantal Nederlandse experts zo snel mogelijk wordt gedetacheerd bij
ministeries en/of regionale overheden, om ter plekke mee te denken over de planvorming en het in kaart brengen van de exacte behoeftes. Parallel daaraan
vinden diplomatieke verkenningen in de gekozen megacities plaats om contacten te leggen, draagvlak te creëren onder regionale stakeholders en deelnemende
partijen en om de haalbaarheid te toetsen.
Aansluiting organiseren bij internationale (EU-)werkgroepen rond circulaire tuinbouw, om de ontwikkeling van nieuwe gezonde en duurzame voedings- en
vergroeningsconcepten gezamenlijk te ontwikkelen en te promoten.
Verdere verdieping van deze actielijn in termen van benodigde interventies en consortium-vorming.
Partners die hieraan willen meewerken zijn de Greenports, Meeting more Minds, Holland Horti International, consortia op vlak van installatietechniek,
kassenbouw, productie, zaden-veredelaars, agro-logistiek en verpakkingen en kenniscentra zoals World Horti Campus.
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RANDVOORWAARDELIJKE ACTIELIJNEN

3.2.1 INVESTERINGSKLIMAAT VERSTERKEN VOOR BIOBASED INDUSTRIE
Biomassa en recyclaat zijn de hernieuwbare grondstoffen voor de circulaire economie. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren op tal van
toepassingsgebieden nieuwe technologie en nieuwe biobased producten ontwikkeld. Veel bedrijven zijn toe aan marktintroductie en opschaling, maar het betreffen
pre-cyclische investeringen. De eerste investeringen dienen te worden gedaan in een vroeg stadium van de ontwikkelingscyclus. En dat brengt grotere risico’s met zich
mee. Daarnaast ervaren partijen dat het investeringsklimaat in Nederland vaak minder gunstig is dan in het buitenland. Investeringen in technologische concepten die
vaak met Nederlandse steun voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie zijn ontwikkeld, dreigen in het buitenland te belanden.
De risico’s bij het investeren in nieuwe biobased productiecapaciteit zijn hoog. De markt is nog onzeker, de technologie nog niet vergaand geoptimaliseerd.
Verder blijken de eerste fabrieken vaak nog niet goed te functioneren, wat leidt tot aanscherping van investeringseisen voor de volgende fabrieken.
In een overgangsperiode (het begin en midden van de S-curve), is het nodig om de investeringen die bijdragen aan de transitie, aan te jagen. Die stimulans kan in
de fase van institutionalisatie (‘het nieuwe normaal’) afgebouwd worden, mits gemaakte afspraken gerespecteerd worden. In deze fase zouden de omstandigheden
gecreëerd moeten zijn op basis waarvan circulaire businesscases op eigen benen zouden moeten kunnen staan.
Transitieprojecten zijn complex vanwege de noodzaak tot samenwerking met nieuwe- en onbekende partners uit andere sectoren. Dat wordt ook wel sociale innovatie
genoemd. Deze sociale innovatie aspecten moeten niet onderschat worden. Daarnaast zijn veelal nieuwe contractvormen nodig. Zo hebben partijen vooraf vaak
bepaalde beelden van andere spelers, die het proces in de weg kunnen zitten. Veel bedrijven zijn daarnaast nog niet ingesteld op open innovatie, omgang met IP,
verdeling van risico’s, kosten, opbrengsten, CO2-credits en dergelijke. Een ander lastig punt is, dat er vaak een schakel ontbreekt tussen biomassa-producenten en
afnemers verderop in de keten; operators die investeren en risico dragen. Voor de bos- en houtsector komt daar nog het tijdsaspect bij. Investeren in biomassa leidt
immers pas na vele jaren tot daadwerkelijk aanbod. Daardoor kan het maken van afspraken tussen individuele producenten en afnemers heel lastig zijn. Hierbij is
ketensturing noodzakelijk.
Vanwege het complexe karakter van biobased investeringen en het gegeven dat er vaak een consortium van bedrijven nodig is om de gewenste productiecapaciteit te
realiseren, is er behoefte aan ketenregisseurs die transitieprojecten kunnen faciliteren.
OM WELK TYPE INVESTERINGEN GAAT HET?
In Nederland gaat het om investeringen in onder meer de onderstaande typen productiecapaciteit:
• Aanplant van bos en het vergroten van de inlandse houtproductie, conform het Actieplan Bos en Hout.
• Realisatie van bioraffinage complexen waarin biomassa gecascadeerd wordt ingezet op basis van integrale en optimale valorisatie-concepten (bijvoorbeeld
resthout-raffinage voor de productie van biobased chemicaliën en lignine voor energieproductie).
• Biobased kunststoffen (o.a. PEF, PLA, PHA, alginaten) en biocomposieten.
• Biobased intermediates (o.a. vetzuren).
• Cellulose uit afvalwater.
• Hoogwaardige vezel-applicaties (nano-cellulose, microvezels voor toepassingen in o.a. coatings, surfactants, verpakkingen).
• Fijnchemicaliën uit gewassen en reststromen (toepassingen o.a. weekmakers, geur- en smaakstoffen, geneesmiddelen).
• Meststoffen op basis van nutriënten-terugwinning uit organische reststromen.
• Food en feed ingrediënten op basis van reststromen (o.a. eiwitten).
BENODIGDE ACTIES/INTERVENTIES
Er zijn diverse opties om het investeringsklimaat voor transitie-initiatieven te versterken, die op hun effect, haalbaarheid en draagvlak getoetst moeten worden.
Voorgesteld wordt om een CE Tafel Investeringsklimaat te initiëren, waarin bedrijfsleven, banken, pensioenfondsen, de Rijksoverheid, lagere overheden en EUfondsbeheerders, gezamenlijk voorstellen ontwikkelen voor interventies gericht op het structureel verbeteren van het investeringsklimaat.
De Rijksoverheid participeert in deze tafel met deskundigen vanuit de interventieteams, financiering en slimme marktprikkels, wet- en regelgeving en internationale
samenwerking. Vanuit het Transitieteam Biomassa en Voedsel willen de volgende organisaties deelnemen aan deze tafel: Sappi, Rabobank, Green Protein Alliance,
VNCI, Royal Cosun.
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BIODEGRADEERBARE GFT-ZAKKEN
Met deze zakken wordt viezigheid en vervelende luchtjes in de GFT-afvalbakken voorkomen. De zakken zijn van
composteerbaar plastic gemaakt. Ze mogen samen met het GFT-afval in de groencontainer worden afgevoerd.
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Kansrijke interventies die gezamenlijk nader onderzocht en uitgewerkt kunnen worden zijn onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Financiële interventies, gericht op het ‘de-risken’ van de vroeg-cyclische investeerders. Dit via het verschaffen van laag-risico eigen vermogen, zoals
participatiefondsen en -regelingen, fondsen voor achtergestelde leningen, het instrumentarium van Invest NL voor CE, etc.
Financiële interventies gericht op het opschalen van innovatieve oplossingen, om met name financiële tegenvallers in de opstartfase op te vangen middels
financiële garantie- en subsidie-regelingen.
Het in het Regeerakkoord vermelde nationaal klimaatfonds dat door OS zal worden ingesteld.
Het versterken van de rol van de overheid in biobased inkopen en als ‘launching customer’.
Inbreng van behoeftes namens Nederland in herziening MFK (Europees meerjarig financieel kader).
Uitvoering van internationale icoonprojecten (EU en mondiaal).
Facilitering van complexe transitietietrajecten via ketenregisseurs en green deals, die zorgen voor randvoorwaardelijke ondersteuning (o.a. zaken op vlak van
wet- en regelgeving zoals bestemmingsplannen, vergunningen en het faciliteren van overleg).
Onderzoek naar de manier waarop kringloopsluiting via producentenverantwoordelijkheid in ketens en clusters geborgd kan worden.
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3.2.2. EMANCIPATIE REGELGEVING
OMSCHRIJVING KNELPUNT
De huidige (afval)regelgeving is gebaseerd op een lineaire economie waarin we producten maken, gebruiken en vervolgens afdanken (end-of-life). In een circulaire
economie proberen we tijdens de productiefase³⁶ alle productieresiduen en reststromen om te zetten in zo hoogwaardig mogelijke materialen en substanties.
Om vervolgens deze (restanten van) producten, na de gebruiksfase weer op te werken tot nieuwe grondstoffen en producten. Bijvoorbeeld door GFT-afval om te
zetten in compost en energie of door biogene reststromen te verwerken tot een olie die weer bijgemengd kan worden bij fossiele olie voor het maken van plastics
of transportbrandstoffen. Het huidige wetgevingssysteem, waarin stoffen en materialen als product of grondstof, dan wel als afvalstof worden geclassificeerd en
gekwalificeerd, is nog niet goed ingericht op de circulaire economie. Verschillende interpretaties door handhavers en toezichthouders kunnen leiden tot onzekerheid
en ongelijkheid bij zowel private als publieke stakeholders. In het nieuwe LAP3 wordt al wel geanticipeerd op de circulaire economie.
Voor de totstandkoming van een circulaire economie is het nodig om de afvalregelgeving en de productregelgeving aan te passen. En wel om de volgende redenen:
• Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben het mogelijk gemaakt om steeds meer stoffen die nu als afval worden beschouwd, hoogwaardig te bewerken
en te (her)benutten en om waardevolle grondstoffen uit afval terug te winnen. Concrete voorbeelden hiervan zijn: productie-residuen uit geconditioneerde
productieprocessen, biomassa uit beheer en onderhoud van groengebieden en grondstoffen uit industrieel proceswater en communaal afvalwater. De huidige
wetgeving houdt hier onvoldoende rekening mee.
• Er ontstaan nieuwe cross-overs tussen traditionele fossiele- en minerale grondstofketens en innovatieve biogene ketens (alsmede tussen de biologische en de
technische kringloop) die vragen oproepen of de nieuwe grondstof/proces-combinaties niet voor bepaalde toepassingen kunnen en mogen worden ingezet.
Denk bijvoorbeeld aan productie van visvoer op basis van methaan, chemicaliën op basis van CO2, hybride kunststoffen en composieten. Ook hierop sluit de
huidige wetgeving niet aan.
• Naarmate stoffen hoogwaardiger en met een redelijke mate van afzetzekerheid in de economie worden gebracht, is het de vraag of afvalwetgeving,
onder strikte voorwaarden, niet een vangnet-functie behoort te hebben (volgend op stoffen- en productregelgeving en op basis van goed ingevulde
producentenverantwoordelijkheid, bijvoorbeeld via kwaliteitsborging en certificering). Nu wordt afvalregelgeving vrijwel automatisch op alle pre- en postconsumer herbruikbare grondstoffen toegepast.
Daarnaast levert ook de uitvoering van de afvalregelgeving belemmeringen op:
•
•
•

•
•

Wanneer een herbruikbaar materiaal of stof het predikaat afval heeft, kan dit belemmeringen opleveren om deze substantie hoogwaardig te benutten en te
vermarkten, vooral bij export. Tegelijkertijd biedt het begrip afvalstof in Nederland ook de mogelijkheid om te sturen op hoogwaardig hergebruik via het LAP
(minimum verwerkingsstandaard).
Materiaal met de status ‘afval’ kan een onaantrekkelijk imago hebben.
Op (landelijk) beleidsniveau is er doorgaans een heldere visie én de wil om circulaire initiatieven in de markt te faciliteren, maar dan loopt een onderneming
elders vaak alsnog vast. Dit doet zich voor op het niveau van rijk-provincie-gemeente, maar ook op het vlak van deze rollen: beleid-vergunningverlening-toezicht
en handhaving. Bij het maken van nationaal circulair beleid moet worden geborgd, dat er voldoende draagvlak is bij alle lagen van de overheid, zodat zij zich aan
dit beleid committeren en er ook naar handelen. Dat alles wel binnen de verantwoordelijkheid voor andere belangen die grotendeels Europees bepaald zijn,
zoals de zorg voor de bescherming van het milieu. Daarnaast is Europese harmonisatie weliswaar gewenst, maar voor de korte termijn niet haalbaar en niet strikt
noodzakelijk om een aantal ferme circulaire stappen te zetten.
De autonome positie van lokale overheden lijkt bij de uitwerking van de nieuwe Omgevingswet te zullen toenemen. Decentralisatie van de beslissingsbevoegdheid
omtrent het omgaan met stoffen kan een bedreiging vormen bij het bieden van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid aan ondernemers, wanneer er te veel
interpretatieruimte aan het lokale gezag wordt overgelaten.
Beleidsformulering moet over de sectorgrenzen én beleidsvelden heen reiken. Zo verkeren alle decentrale overheden die in het kader van beheer en onderhoud,
biomassa willen vermarkten of uitruilen met het bedrijfsleven, in een spagaat tussen een kosteneffectieve, innovatieve bedrijfsvoering en de gedragsregels uit
de Wet Markt en Overheid. Op basis van deze wet en op grond van het aanbestedingsinstrumentarium is het (mede)overheden in beginsel niet toegestaan om
in het kader van lokale kringlopen, vrijelijk grondstoffen met marktpartijen uit te ruilen. De dynamiek van de markt en de wetgeving vragen in deze om een meer
rationele, circulaire afweging.

³⁶ Vanzelfsprekend moet de hele keten in beschouwing worden genomen, al vanaf (de planvorming voor) de winning van grondstoffen.
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BENODIGDE ACTIES/INTERVENTIES
De transitie naar een circulaire economie mist een geïntegreerd, referentieel, wettelijk kader, waarbij het denken in termen van louter afval- en reststromen (naar
herkomst) drastisch moet worden omgebogen naar denken in termen van herbenutting (grondstof voor een bepaalde toepassing). Uit het oogpunt van zowel
milieu- en volksgezondheidsbescherming, als omwille van economische potentie, is het de nadrukkelijke taak van de overheid om de juiste randvoorwaarden te
scheppen. Randvoorwaarden om de samenleving te behoeden voor onbeheersbare ecologische- en gezondheidsrisico’s, maar ook randvoorwaardelijke stimuli die
het bedrijfsleven de nodige rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bieden.
Bij de producenten ligt de taak om aan deze randvoorwaarden te voldoen en betrouwbare gegevens te leveren die het mogelijk maken om de kwaliteit en mogelijke
risico’s van het product te boordelen en de kwaliteit ook te borgen.
De voortschrijdende wetenschappelijke kennis omtrent risico’s van stoffen en producten, heeft ons bewust gemaakt van de effecten die bepaalde substanties en
organismen hebben op de volksgezondheid en het milieu. Deze kennis van de risico’s en het voorkómen en beheersen ervan, moeten leidend zijn bij het uitwerken
van een risico beoordelingssysteem (beoordelingskader), dat besluitvorming van beleidsmaker, producent en handhaver kan ondersteunen bij de vaststelling
of grondstoffen en bewerkingsprocessen geschikt zijn om producten voor een specifieke toepassing te produceren. Daarbij zijn de samenstelling, de aard en de
eigenschappen van de stof in relatie tot de toepassing van belang, evenals de mate van zuiverheid van een substantie. Maar ook de toepassing en de afvalfase, want die
bepalen feitelijk wat de risico’s zijn. Een referentieel, proportioneel beoordelings- en toetsingsregime biedt overheid én bedrijfsleven houvast bij de risicobeoordeling
van stoffen en producten. Dat maakt de stap van research en development naar marktintroductie kostenefficiënter, gemakkelijker en soepeler. Daarnaast is het van
belang dat een dergelijk beoordelingssysteem harmonisatie bevordert. Het kan niet zo zijn dat binnen het ene beheersgebied een grondstof/toepassings-combinatie
een risicoprofiel krijgt toegewezen dat afwijkt van het risicoprofiel van dezelfde grondstof/toepassings-combinatie op een andere, gelijkwaardige, locatie.
Dit alles vergt op termijn een aanpassing van de wet- en regelgeving (niet alleen de afval-regelgeving) en een herziening van beoordelingssystemen (vergunningverleningtoezicht-handhaving), waarvoor tevens additionele kennis en capaciteit nodig is. Voor zover het Europese regelgeving betreft kan dat alleen door een actieve inbreng
van Nederland in Europese beleidsprocessen, bij voorkeur samen met gelijkgezinde lidstaten.
Gegeven de omvang en complexiteit van het hiervoor beschreven herijkingsvraagstuk zal een Taskforce ingesteld kunnen worden die advies geeft over op welke
wijze het denken in termen van afval- en reststromen, kan worden omgebogen naar denken in termen van herbenutting als grondstof voor een bepaalde toepassing.
Waarbij gewaarborgd blijft dat gezondheid en milieu voldoende beschermd worden. En waarbij een goede handhaving mogelijk blijft. Dit omvat zowel de uitvoering
van bestaande wet- en regelgeving, als voorstellen voor aanpassingen die meer tijd vergen, zoals bij Europese aangelegenheden. Op Europees niveau wordt bij
voorkeur samenwerking gezocht met andere lidstaten en kunnen er voorstellen worden besproken met de Europese Commissie. Voorts dient het advies van de
Taskforce een verantwoorde balans te bevatten tussen kaderstelling enerzijds en producentenverantwoordelijkheid anderzijds (via kwaliteitsborging, certificering
e.d.). De Taskforce zal zich eveneens buigen over het huidige stelsel van vergunningverlening, handhaving en toezicht, dat thans niet op circulaire leest is geschoeid.
Een initiële lijst met concrete vraagstukken is reeds opgesteld. Deze zal worden meegenomen als input voor de discussie over de werkagenda van de voorgestelde
Taskforce.
Aangezien de implementatie van milieuwetgeving overwegend op decentraal en uitvoerend niveau plaatsvindt, zijn de vertegenwoordigers van provincies, gemeenten
en waterschappen (IPO, VNG en UVW) in het kader van hun gezamenlijke CE-Investeringsagenda voornemens de organisatie van deze ‘Taskforce Herijking Afvalstoffen’
op zich nemen. Deze Taskforce zal bestaan uit een evenwichtige vertegenwoordiging van Rijk, mede-overheden, inspectiediensten, ngo’s en het bedrijfsleven, om de
noodzakelijk bevonden veranderingen te doen bewerkstelligen. De Taskforce wordt op voorspraak van de mede-overheden formeel ingesteld door- en rapporteert
aan de Ministers van Economische Zaken & Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en aan de Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat
(I&W). Het is de intentie om zo snel mogelijk met de voorbereiding van de werkagenda aan de slag te gaan. Vanuit het Transitieteam Biomassa en Voedsel hebben
BVOR, Royal Cosun, MVO en UVW interesse om actief deel te nemen aan deze Taskforce.
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3.2.3 HONOREREN (LANGDURIGE) KOOLSTOFVASTLEGGING IN BODEM EN IN PRODUCTEN
In een circulaire economie streven we naar gesloten koolstof (C-)kringlopen, waarbij CO2 uit de lucht wordt vastgelegd in gewassen. De uitdaging is om de CO2 die is
opgenomen zo lang mogelijk en liefst decennia uit de atmosfeer te houden en vast te leggen. Tegelijkertijd is het zaak de winning en oxidatie van fossiel koolstof af te
bouwen en het koolstofgehalte van bodems op peil te houden.
Hier ligt ook een belangrijk raakvlak met recycling. Door recycling van bijvoorbeeld kunststoffen blijft koolstof ook behouden, waardoor recycling ook reductie van
CO2-emissies oplevert.
Biobased materialen leveren in het algemeen, per ingezette hoeveelheid biomassa, minimaal evenveel CO2-reductie op als bio-energietoepassingen. Het huidige
Nederlandse energie- en klimaatbeleid is gericht op het verminderen van binnenlandse CO2-emissies (‘uit de schoorsteen’). Internationale afspraken zijn hierop
gebaseerd en landen worden afgerekend op emissies binnen de nationale grenzen. Producenten worden niet direct gestimuleerd om biomassa als grondstof voor
chemie en materialen toe te passen via bijvoorbeeld het ETS-systeem, dat pas biogene CO2-emissiereductie beloont als de producten worden verbrand. Hierdoor
gaat er van het ETS geen prikkel uit voor de substitutie van fossiele grondstoffen door biomassa voor de productie van chemicaliën en materialen. Sturen op CO2
alleen leidt dus niet per definitie tot gesloten koolstofkringlopen.
Omdat Nederland relatief veel materialen en producten exporteert, draagt de vervanging van fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen voor materialen en
producten, nauwelijks bij aan het halen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Dat is alleen het geval voor het aandeel van producten dat bijvoorbeeld in een AVI
verbrand wordt. De benefits van grondstof-verduurzaming komen daarmee niet terecht bij het bedrijfsleven dat hierin investeert. Bedrijven worden afgerekend op
de CO2-emissies die ze zelf uitstoten, ze worden niet beloond voor de CO2-emissies die ze elders in de keten voorkomen.
Voor het tegengaan van klimaatverandering maakt het echter niet uit waar de CO2 wordt geëmitteerd. Veel bedrijven redeneren daarom vanuit effecten in de (vaak
grensoverschrijdende) keten, de mondiale voetafdruk. Ook de transitie naar een circulaire economie is gericht op de verduurzaming van internationale ketens. Deze
spanning laat zien dat, waar beleid vanuit een nationaal perspectief kosteneffectief is, dit suboptimaal kan zijn voor mondiale kostenreductie en de investeringen in
een circulaire economie kan ontmoedigen.
Vanaf 2021 zal koolstofvastlegging in lange kringlopen wel in het klimaatbeleid gehonoreerd worden (LULUCF), maar hiervoor dient nog wel instrumentontwikkeling
plaats te vinden.
BENODIGDE ACTIES/INTERVENTIES
Het zou vanuit circulariteit beter zijn om eerst biomassa in de vorm van materialen en producten vast te leggen, die na (meervoudige) recycling uiteindelijk in een
eindstadium alsnog in energie omgezet kunnen worden. En om daarnaast koolstofopslag in de bodem te honoreren. Dat vergt sturing op koolstofbehoud in plaats van
op CO2-emissies. Dit type sturing stimuleert ook de inzet van hernieuwbare bronnen (naast biobased ook fossil-based recyclaat) ter vervanging van niet-hernieuwbare
bronnen in andere sectoren, zoals kunststoffen en bouw.
Voorgesteld wordt om een CE Tafel Koolstofvastlegging in te stellen, bestaande uit vertegenwoordigers uit de landbouw, industrie, de relevante interventieteams (in
het kader van wet- en regelgeving, financiering en slimme marktprikkels, kennis en innovatie, internationale samenwerking) en betrokkenen bij het opstellen van de
klimaatwet en het nationaal Klimaat- en Energieakkoord. Vanuit het Transitieteam Biomassa en Voedsel hebben de volgende partijen interesse in deelname aan de CE
Tafel Koolstofvastlegging: Dutch Biorefinery Cluster, Royal Cosun, BVOR, UVW, VNP. Deze CE Tafel gaat de volgende vraagstukken uitwerken:
• Genereren van draagvlak om te komen tot sturing op koolstofvastlegging in de nog op te stellen klimaatwet en het Klimaat- en Energieakkoord.
• Ontwikkeling van instrumentarium voor klimaatbeleid dat koolstofvastlegging honoreert in bodems en producten³⁷.
•	Ontwikkeling van instrumenten die, in een tussenperiode waarin sturing op C-behoud nog niet is geregeld, toch de inspanningen om koolstof vast te leggen
in bodem en producten, honoreert. In het buitenland zijn meerdere instrumenten hiervoor ontwikkeld op basis van CO2-credits. Bijvoorbeeld in Brazilië om
ontbossing tegen te gaan en in Oostenrijk om verhoging van het organisch-stof-gehalte in de bodem te stimuleren. In Nederland hebben diverse partijen een
‘Green Deal nationale koolstofmarkt’ afgesloten in 2017, waarin de levensvatbaarheid van een nationale koolstofmarkt getest wordt.

³⁷ In afstemming met de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt
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SAMENVATTING OVERHEIDSINTERVENTIES

GEDRAG
Voor het tegengaan van voedselverspilling is behoefte aan maatregelen die het consumentenbewustzijn vergroten, het kennisniveau over bijvoorbeeld gewenste
afvalscheiding stimuleren en consumenten verleiden tot gedragsaanpassing (inkopen op maat). Ook voor de eiwittransitie zijn gedrags-interventies nodig die leiden
tot een aangepast eetpatroon.
KENNIS EN INNOVATIE
Deze interventie wordt beschreven in het hoofdstuk kennisagenda. Het gaat om het ontwikkelen van kennis die nodig is om tot een goede monitoring te komen.
En daarnaast specifieke kennis die nodig voor het ontwerpen van interventies op het vlak van bijvoorbeeld wetgeving of marktprikkels. Verder is er behoefte aan
toegepast onderzoek gericht op ontwikkeling en opschaling van gewenste innovaties (inclusief pilots, living labs en demonstratieprojecten).
INTERNATIONALE SAMENWERKING
Nederland is afhankelijk van de import van grondstoffen en zal dus internationaal moeten samenwerken om een voldoende groot aanbod van duurzaam
geproduceerde biomassa te waarborgen alsmede sluiting van internationale nutriënten-kringlopen te realiseren. De circulaire economie biedt het Nederlandse
bedrijfsleven ook unieke kansen om circulaire concepten te exporteren – de actielijn ‘feeding and greening megacities’ is hier een voorbeeld van. Voor aanpassingen
in beleid en wet- en regelgeving op Europees niveau is samenwerking met andere lidstaten van belang.
WET- EN REGELGEVING
Emancipatie van de afval- en productregelgeving is een randvoorwaardelijke actielijn die cruciaal is voor de totstandkoming van een circulaire economie. Daarnaast is
behoefte aan interventies die de marktvraag naar circulaire, biobased producten stimuleren. Denk aan dynamische normstelling gericht op het stapsgewijs vergroten
van het aandeel hernieuwbare grondstoffen in bijvoorbeeld kunststoffen en meststoffen. Of het uitfaseren van producten, waarvoor een evident beter biobased
alternatief beschikbaar is.
FINANCIERING EN SLIMME MARKTPRIKKELS
Het verbeteren van het investeringsklimaat voor de biobased industrie in Nederland is cruciaal, anders missen we belangrijke economische kansen. Er is behoefte
aan nieuwe financiële arrangementen.
De SER zal naar verwachting eind 2017 hierover een rapport hebben uitgebracht. Het is zaak om vervolgens met een brede coalitie van overheid, de financiële sector,
pensioenfondsen, bedrijfsleven en Europese overheden te komen tot verbetering van het investeringsklimaat. Een andere belangrijke interventie om innovaties door
de ‘valley of death’ heen te krijgen, is de rol die de overheid kan spelen als launching customer en circulair inkoper.
Tot slot is het essentieel dat interventies die laagwaardige toepassingen stimuleren worden afgebouwd of dat interventies zo worden aangepast dat hoogwaardige
valorisatie minimaal dezelfde stimulans ontvangt.
De tafels/consortia per actielijn zullen in nauw overleg met de ministeries en de interventieteams komen tot maatwerk in de benodigde interventies.
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4. KENNISAGENDA
Onderzoek en innovatie is een iteratief proces met bedrijven dat enkele decennia beslaat. De huidige doorbraken in de eiwittransitie zijn mede het resultaat van
jarenlang onderzoek.
De basis voor de kennisagenda is goed verankerd in de kennisagenda’s van de Topsector Agri & Food en het Topconsortium Biobased Economy, waarin Wageningen
UR en TNO belangrijke kennisleveranciers zijn. Nutriënten, bodemvruchtbaarheid en duurzame eiwitten zijn onderdeel van de kennisagenda van de Topsector Agri &
Food. Op verzoek van het ministerie van EZK heeft het TKI BBE samen met bedrijven en kennisinstituten de onderzoeksagenda biobased economy ontwikkeld. Dit is
de leidraad voor fundamenteel en toegepast onderzoek in de biobased economy. De voorzitter van de Raad van Toezicht van het TKI-BBE heeft recent in een brief aan
het ministerie van EZK nogmaals het belang van onderzoek in de biobased economy benadrukt.
De transitie-agenda biomassa en voedsel vraagt daarnaast het volgende:
• De huidige financiering van onderzoek ten behoeve van het nieuwe thema circulaire economie staat onder druk door krimpende overheidsfinanciering.
Daarnaast zijn de kleinere ondernemers en start-ups niet in staat om, onder de huidige voorwaarden, eigen budget op tafel te leggen, om mee te dingen in
onderzoekstenders van de Topsectoren. In plaats van een afname is een toename van budget nodig voor onderzoek en innovatie in de biobased economy,
het voorkomen van voedselverspilling, nutriënten-kringloopsluiting, duurzame eiwitten en bodemvruchtbaarheid (Agri & Food). En daarnaast in de circulaire
economie in de tuinbouw en keten-ontwikkeling bos en hout.
• Het stevig verankeren van de circulaire economie in de onderzoeksagenda’s van de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Chemie, Energie
en Water.
• Nieuwe sectoren en bedrijven moeten verbonden worden met de topsectoren. Het gaat om bedrijven buiten de landbouw, die bijvoorbeeld bezig zijn met
recycling van fosfaatrijke reststromen zoals rioolwater en slachtafval en sectoren en bedrijven die actief zijn met verwaarden van biomassa en reststromen in
biobased producten (zoals de bos- en houtsector en de papier-industrie).
• Om de transitie naar het voeden en vergroenen van steden te versnellen, is vergaande internationalisering van kennis- en opleidingsactiviteiten noodzakelijk.
Inclusief het delen van kennis en inzichten met internationale partners.
Naast het op innovatie gerichte onderzoek is budget nodig om generieke kennisvragen te laten uitzoeken:
• Er is meer inzicht nodig over op welke wijze gedrag bij de consumptie van eiwit kan worden beïnvloed naar een duurzamer karakter. Er is te weinig inzicht in
effecten van potentiële maatregelen.
• Nieuwe producten gemaakt van biomassa (biobased producten) moeten hun toepassing vinden in bijvoorbeeld de bouw of in de kunststoffen industrie. Er is meer
kennis nodig over specificaties en vertaling van de behoefte van andere sectoren en consumentenwensen naar de toeleveranciers van biobased grondstoffen.
• Wetgeving kan belemmerend werken bij de ontwikkeling van businesscases. Specifieke businesscases kunnen ondersteund worden met de analyse van
knellende regelgeving.
• Er is een inhaalslag nodig om de kennis over functionele organische stof en bodemvruchtbaarheid te vergroten.
• In zijn algemeenheid is er behoefte aan monitoring en analyse van gestelde doelen en actielijnen.
• Het is van belang in de opstartfase van de transitie om kennisuitwisseling tussen bedrijven te ondersteunen bij de verdere opbouw van nieuwe ketens en
kringlopen. En er is ondersteuning nodig voor bedrijven om generieke kennis te ontwikkelen voor nieuwe businessmodellen.
• De grote onzekerheden over het biomassa-aanbod in kwantitatieve en kwalitatieve zin en de Nederlandse afhankelijkheid van import van biomassa, vereisen een
continue monitoring van de beschikbaarheid per type biomassa op Nederlands, Europees en mondiaal niveau. Hierbij rekening houdend met de ontwikkeling
van de vraag in het buitenland en eisen aan duurzame productie (met name qua bodemvruchtbaarheid).
In Europa wordt in 2018 gewerkt aan de herziening van de ‘Bioeconomy Strategy’. Dat zal een vertrekpunt zijn voor nieuwe onderzoeksprogramma’s van Horizon 2020.
Nederland kan de actielijnen van de Transitieagenda Biomassa en Voedsel en de daaruit voortvloeiende kennis- en onderzoeksbehoeften inbrengen in de Europese
‘Bioeconomy Strategy’.
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5. INVESTERINGSAGENDA
De circulaire economie op het gebied van biomassa en voedsel, vergt een aantal majeure veranderingsprocessen, zoals de actielijnen die in deze agenda beschreven
zijn duidelijk maken. En hoewel op de lange termijn een circulaire economie veel maatschappelijke winst oplevert in termen van banen, innovatie, milieu en klimaat,
zijn er op de weg daarnaartoe investeringen nodig om de transitie te versnellen. Overheden, bedrijfsleven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en burgers
staan gezamenlijk voor deze uitdaging. Deze investeringsagenda beschrijft welke investeringen de komende jaren (2018-2021) nodig zijn om de transitie naar CE te
versnellen. Het kan hierbij gaan om investeringen in versnelling (onderzoek/kennis), opschaling (demonstratie, first of a kind fabrieken), specifieke programmatische
investeringen per actielijn en middelen die nodig zijn voor ondersteuning/programmamanagement.
Tabel 1 Investeringsagenda transitie-agenda biomassa en voedsel [bedragen in M€, cumulatief 2018-2021]

ONDERZOEK/
KENNIS

DEMONSTRATIE

SPECIFIEKE
ACTIES4)

ONDERSTEUNING TOTAAL

ACTIELIJN

PUBLIEK

PRIVAAT

PUBLIEK

PRIVAAT

PUBLIEK

PUBLIEK

PRIVAAT¹)

PUBLIEK

PRIVAAT

1: Verwaarden Biomassa/ Reststromen

16

16

20

50

0,4

0,4

0,4

36,8

66,4

2: Nutriënten/ Bodemkwaliteit

4

4

9

21

4

0,5

0,4

0,4

17,4

25,9

4,5

11

2

1,5

0,4

0,4

6,9

12,9

3,5

1

0,4

0,4

6,9

4,4

2

1,5

0,4

0,4

5,8

8,3

0,4

0,4

0,8

0,4

0,4

0,4

50,4

450,4

8: Emancipatie regelgeving

0,4

0,4

0,4

0,4

9: Sturen op koolstofvastlegging

0,4

0,4

0,4

0,4

3,2

3,2

125,4

569,1

3: Minder voedselverspilling
4: Aanbod duurzame biomassa

3

3

5: Eiwittransitie

1,4

1,4

2

5

6: Feeding, greening megacities³)

0,4

7: Investeringsklimaat industrie²)

TOTAAL

PRIVAAT¹)

50

24,4

24,4

85,5

450

537

12,3

4,5

¹ Private bijdrage in kind.
² Investeringen in productiecapaciteit.
³ Programma ‘feeding and greening megacities’ is nog in ontwikkeling.
⁴ Specifieke acties per actielijn:
actielijn 1: programma biobased inkopen.
actielijn 2: monitoring specifiek gericht op bodemkwaliteit en nutriënten.
actielijn 3: programma gericht op gedragsverandering producten/consumenten t.a.v. voedselverspilling.
actielijn 4: programma gericht op internationale kennisuitwisseling en pilots gericht op productiviteitsverhoging.
actielijn 5: programma gericht op gedragsverandering consumenten t.a.v. eiwitconsumptie.
actielijn 6: reservering voor ontwikkeling van een programma ‘feeding and greening megacities’.
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6. SOCIALE AGENDA
De circulaire economie zal onze economie toekomstbestendiger maken. De transitiefase gaat ons nieuwe kansen en bedrijvigheid bieden, maar
zal ook grote aanpassingen van bedrijven en consumenten vragen. En daarnaast moeten we afscheid gaan nemen van bepaalde producten,
bepaalde typen bedrijvigheid en gewoontes. De transitie kan alleen slagen indien we een breed draagvlak voor de beoogde veranderingen in de
maatschappij realiseren, oog hebben voor de benodigde competenties van werknemers en werkgevers en inspelen op risico’s en kansen ten
aanzien van verschuivingen in werkgelegenheid.
EFFECTEN OP DE SAMENLEVING
De mens heeft altijd al gebruik gemaakt van biologische grondstoffen om te voorzien in de behoefte aan voedsel, materialen en energie. In een circulaire economie
zal een veel sterkere verwevenheid ontstaan tussen sectoren, zoals de agrosector, de chemische industrie en de logistieke sector. Nieuwe producten worden
gemaakt uit reststromen en door bioraffinage en meervoudige verwaarding van gewassen en reststromen, zullen nieuwe ketens ontstaan. Dit biedt kansen voor de
landbouw, omdat boeren meer waarde uit een hectare kunnen halen en meerdere afzetkanalen voor hun producten zullen hebben. Verwerking van biomassa zal uit
kostenoverwegingen vaak dicht bij de bron plaatsvinden. Er zullen kleinschalige concepten ontwikkeld worden, hetgeen kansen biedt om ontvolking en vergrijzing van
het platteland tegen te gaan en werkgelegenheid ook buiten de steden te creëren. In Nederland zullen we afhankelijk zijn van (grootschalige) import van biomassa. Dat
biedt nieuwe kansen voor de havens, die nodig zijn door het afnemende belang van de verwerking van fossiele grondstoffen in de raffinaderijen en de petrochemie.
In 2011 werd in de kennis- en innovatieagenda voor de biobased economy al beschreven dat de biobased economy zal leiden tot nieuwe teelten, nieuwe
handelsrelaties, nieuwe definities van kwaliteit voor handels- en consumptiegoederen, herverdeling van de industrie (meer bedrijvigheid op het platteland en
kleinschaligere bedrijven) en nieuwe geopolitieke machtsverhoudingen . Onze sterke positie op het gebied van de agro, chemie, logistiek, verwerking van afval- en
reststromen, alsmede de uitstekende kennispositie op gebied van biomassa en voedsel, biedt Nederland nieuwe verdienmodellen die we ook kunnen exporteren.
Zoals de actielijn ‘feeding and greening megacities’ die in deze agenda beschreven wordt.
Risico’s zijn er ook. Nederland zal strenge duurzaamheidseisen stellen aan te importeren biomassa, zoals het dat ook nu al doet voor bijvoorbeeld bio-energie.
Producerende landen kunnen deze eisen als handelspolitiek ervaren of opzien tegen de extra bureaucratie en de additionele inspanningen die geleverd moeten
worden. En kunnen we het toezicht op naleving van de nieuwe eisen wel waterdicht maken? Daarnaast bestaat het risico op ‘land grabbing’ wanneer wereldwijd de
vraag naar biomassa fors gaat toenemen.
Ook van burgers wordt het nodige gevraagd. Zoals een verandering in hun dieet. Ze gaan minder eiwitten consumeren en in verhouding meer plantaardig- dan dierlijk
eiwit. Maar ook hun aankoopgedrag moet veranderen (producten met lange levensduur of producten die goed recyclebaar zijn). Ze moeten hun attitude aanpassen
(producten laten repareren in plaats van vervangen en producten huren in plaats van bezitten). En er wordt van ze verwacht dat ze anders omgaan met afval
(zorgvuldige scheiding). Kleinere kringlopen betekenen meer bedrijvigheid in de regio en op boerderijschaal, wat ook tot weerstand kan leiden. Denk aan protesten
tegen windmolens en vergistingsinstallaties.

³⁸ WTC BBE, Naar groene chemie en groene materialen – Kennis- en innovatieagenda voor de biobased economy, 2011
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Foto credit: Lars Folkers, Seamore

TAGLIATELLE VAN ZEEWIER
Seamore maakt tagliatelle van zeewier – riemwier of Himantalia elongata - dat in Ierland groeit. Zeewier heeft veel
voordelen: het groeit snel, bevat bijzondere voedingsstoffen en op zee is nog alle ruimte om groente te verbouwen.
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EFFECTEN OP DE ARBEIDSMARKT
De positie van sectoren en bedrijfstakken die zich bezighouden met winning en verwerking van fossiele grondstoffen, zal in belang gaan afnemen. Raffinaderijen,
petrochemie en havens denken na over deze transitie, maar hebben tot nu toe nog geen gedeeld toekomstbeeld. De beelden variëren van het in stand houden van de
verwerking van fossiele grondstoffen door dit te combineren met afvang en ondergrondse CO2-opslag, een tussenmodel waarin afbouw naast opbouw van nieuwe,
groene industrie geleidelijk plaatsvindt, tot een toekomstbeeld waarin deze sectoren al op zeer korte termijn aan belang inboeten.
In de landbouw neemt het belang van grondgebonden veehouderij toe. Het streven is kringlopen zo klein als mogelijk en zo groot als nodig, te sluiten. Gerecyclede
nutriënten (stikstof, fosfaat) zullen het gebruik van kunstmest deels gaan vervangen. Er zal een werkgelegenheidsverschuiving optreden van de traditionele
afvalverwerkingsbranche naar biomassaproductie en –verwerking. Op regionaal niveau kunnen hubs ontstaan waar biomassa uit bos- en landbouw verwerkt wordt
tot producten.
Verwerking van geïmporteerde biomassa kan de Nederlandse havens nieuwe perspectieven bieden, mits het investeringsklimaat in Nederland verbeterd wordt. In het
recente verleden hebben in Nederland ontwikkelde innovaties op het gebied van biobrandstoffen en biokunststoffen, niet altijd geleid tot extra productiecapaciteit
in Nederland, maar wel in het buitenland (DSM-POET in VS, Avantium in België). Investeringen in Nederland leiden tot toename van werkgelegenheid. De bouw van
een gemiddelde bioplastics fabriek betekent een investering van ongeveer 250 miljoen Euro en zo’n project biedt werk aan circa 2000 constructeurs in de bouwfase
en ongeveer 250 operators/technici, zodra de fabriek operationeel is.
Voor werknemers zal de transitie naar een circulaire economie tot veranderingen leiden. Soms kleine inhoudelijke taakveranderingen, soms compleet andere
productieprocessen of flinke werkverschuivingen. Uiteindelijk zijn het de werknemers die de circulaire economie moeten verwezenlijken. Zij zullen het belang van een
circulair bedrijfsmodel en de omschakeling dus ook moeten begrijpen en daarnaar moeten kunnen handelen. Werknemers moeten dus worden meegenomen in
deze ontwikkelingen. Om deze duurzamere economie te bereiken moet er geïnvesteerd worden in werknemers en in duurzame arbeidsrelaties.
Productie- en werkprocessen zullen gaan veranderen, dat betekent andere manieren van denken en onderzoek doen, zoals rondom eiwitgebruik, bodemgebruik of
applicatieontwikkeling. Er zullen creatieve oplossingen nodig zijn en er worden andere competenties van werknemers verwacht. Dat vraagt aandacht binnen het HRM/
personeelsbeleid van bedrijven. Dit kan door circulaire veranderingen in bedrijven te laten samengaan met goed personeelsbeleid, zodat vroegtijdig kan worden
ingespeeld op de veranderingen en het personeel begeleid kan worden in her- en omscholing.
Bedrijven moeten dus investeren in de scholing en ontwikkeling van de werknemers. Dit kunnen zij doen door scholing financieel mogelijk te maken, maar ook door
werknemers tijd te geven omscholing te volgen. Hiervoor kunnen afspraken gemaakt worden in cao’s. Ook samenwerking met onderwijsinstellingen behoort tot de
mogelijkheden. Sommige bedrijven investeren nu al in een eigen academie of hebben een samenwerkingsverband met een onderwijsinstelling.
In het algemeen zijn deze bedrijven daar positief over, omdat daarmee de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt beter wordt. Van werknemers mag verwacht
worden dat zij de bereidheid tonen tot bij- en omscholing. Goede voorbeelden van intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek, zien we
bijvoorbeeld rond Biobased Delta (Zuidwest-Nederland) en Brightlands Chemelot en Greenport Campus (Limburg).
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Werknemers zijn van groot belang voor de ontwikkeling naar een circulaire economie. Zij zijn vaak degenen die, vanuit de praktijk in het bedrijf, weten wat wel en niet
kan. Het is daarom goed om werknemers en hun vertegenwoordigers mee te laten denken in de manier waarop bedrijven de transitie gaan doormaken. Dit kan vorm
krijgen door in de uitvoeringsagenda’s met vakorganisaties na te denken over hoe de transitie het beste kan worden vormgegeven. Naast technologische innovatie is
dus ook sociale innovatie en medezeggenschap van werknemers belangrijk.
Daarnaast zijn er internationale gevolgen die afgewogen moeten worden. Wanneer Nederland een voorloper wordt op het gebied van de circulaire economie, kan
dit werkgelegenheid opleveren. Dat geldt ook voor die andere transitie waarop Nederland inzet, de energietransitie. Als voorloper bestaat ook het risico dat niet alle
ondernemingen in het gewenst tempo mee kunnen of willen. Nederlandse (productie)ondernemingen die onderdeel zijn van buitenlandse multinationals met geheel
andere sociale en milieu georiënteerde prioriteiten, krijgen wellicht onvoldoende speelruimte om tijdig de bakens te verzetten, hetgeen ook in het ultieme geval tot
verlies aan werkgelegenheid in Nederland kan leiden. Tijdens de uitvoering van de transitieagenda’s zal permanent aandacht moeten zijn voor potentiële positieve
dan wel negatieve werkgelegenheidseffecten en de opvang van de sociale gevolgen daarvan.
Om circulair te ondernemen moet ook in de (internationale) keten sprake zijn van duurzaamheid. Dat vraagt aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De afgelopen jaren is Nederland koploper geweest op het gebied van het ontwikkelen van duurzaamheidscriteria voor biomassa, met name voor bio-energie
doeleinden. De ‘commissie duurzaamheidsvraagstukken biomassa’ heeft een toetsingskader ontwikkeld voor duurzame biomassaproductie, dat bestaat uit
ecologische en sociale duurzaamheidscriteria. Met name de ecologische criteria zijn in de Renewable Energy Directory vastgelegd. De sociale criteria zijn wettelijk niet
goed afdwingbaar. In vrijwillige certificeringsschema’s voor biomassa voor voedsel en chemische toepassingen worden deze sociale criteria, die betrekking hebben
op ARBO en leefomstandigheden van boeren in productielanden, vaak al wel opgenomen. Voor hout en houtproducten is dit ‘verankerd’ in het zogeheten Timber
Procurement Assessment System (TPAS). De gelijknamige commissie (TPAC) beoordeelt of een standaard daaraan voldoet.
De chemische industrie en de kunststoffen industrie hebben in het kader van de green deal groencertificaten een duurzaamheidskader ontwikkeld, waarin naast
ecologische ook sociale- en economische criteria zijn opgenomen voor het gebruik van biomassa als grondstof. Dit creëert een level-playing field en bovendien een
gemakkelijke boodschap naar alle stakeholders en geïnteresseerden.
Een dergelijke aanpak is ook toepasbaar op andere biomassa-stromen.
De mondiaal sterk toenemende vraag naar biomassa kan tot verdelingsvraagstukken in ketens leiden en daarnaast tot vragen rondom de positie van (kleine) boeren.
In de volgende fase zullen de onderstaande thema’s voor de gekozen transitiepaden verder worden uitgewerkt in een actieagenda:
•
•
•
•
•

monitoring werkgelegenheidseffecten.
werknemers meenemen in de transitie, sociale innovatie.
medezeggenschap/bedrijfscultuur.
opleiding en scholing rondom kennis van- en gezond en veilig omgaan met- gewijzigde producten/grondstoffen en productieprocessen.
MVO in de keten.

EFFECTEN OP SCHOLING EN ONDERWIJS
Specifiek voor biomassa en voedsel is behoefte aan werknemers die kennis van agro en industrie kunnen verbinden. Bedrijven geven consequent aan dat voor
een biobased economy goede vakmensen nodig zijn, die niettemin over de grens van hun vakgebied kunnen kijken. In Nederland speelt het onderwijs hier al op
in. Er zijn lespakketten ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs. MBO, HBO en Universiteiten kennen al biobased minoren en enkele majors. Zowel voor
professionals als voor studenten is online onderwijs (MOOC) beschikbaar. Er is een Kennisnet Biobased Economy ontwikkeld, dat een actuele kennisbank bevat met
informatie die interessant is voor bedrijven, onderzoekers, onderwijs, maatschappij en overheid.
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Om de ontwikkeling naar een biobased economy verder door te zetten hebben onderwijs en bedrijfsleven hun krachten gebundeld binnen het Landelijk Kennisnetwerk
Biobased Economy (LBKN) om professionals op te leiden. Het LKBN doet dat via drie pijlers:
•
•
•

Kennisoverdracht en onderwijsontwikkeling.
Versterking praktijkonderzoek.
Stimulering van innovatieprojecten.
In het LBKN wordt samengewerkt door veertien hogescholen (Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden,
Stenden, Windesheim, Saxion, HAS Hogeschool, Inholland, Hogeschool Rotterdam, HAN, Zuyd, Avans Hogeschool, HZ en de vier CoEs), enkele MBO scholen,
Wageningen Universiteit en enkele topsectoren (TKI BBE, TS Energie, TS Chemie, VNCI, Innovatielink). In het Lectorenplatform Biobased Economy (31 lectoraten)
wordt gewerkt aan een betere vindbaarheid en gezamenlijke programmering van praktijkonderzoek. Een aantal hogescholen werkt samen met universiteiten in
Brazilië aan studentenuitwisseling in het Living Lab Brazil.

	De samenwerking tussen hogescholen en bedrijven krijgt vervolgens vooral vorm in de diverse regio’s, met de “centres of expertise” (HBO) en “centra voor
innovatief vakmanschap” (MBO) als logisch aanspreekpunt.
	In de Biobased Delta werken Zuid Holland, Zeeland en West-Brabant samen. Hier is Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE – HZ UAS, Hogeschool
Rotterdam en Avans Hogeschool) verantwoordelijk voor de human capital agenda. Voor het MBO is er een Centrum voor Innovatief Vakmanschap BBE.
Marktonderzoek naar de onderwijsvraag vindt plaats samen met instellingen in Vlaanderen. Innovatie in het MKB is geconcentreerd rond enkele clusters zoals
bouwmaterialen, verpakkingen en pyrolyse. Samen met de ROMs en provincies wordt gebruik gemaakt van innovatie programma’s zoals Ondernemerslift en Biobooster (vouchers). Verder is er een aantal facilitaire centra zoals het Biopolymeren Applicatiecentrum, het Natuurvezel Applicatiecentrum, de Green Chemistry
Campus en het Agrarisch Innovatie Centrum Rusthoeve (het Biobased Network).
	Het Centre for Biobased Economy (CBBE) bestaat uit Wageningen University & Research, HAS Hogeschool, Inholland, Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein,
Avans, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HZ. Het CBBE en het eerder genoemde CoEBBE hebben in 2017 initiatief genomen voor de oprichting van het
Landelijk Biobased Kennisnetwerk (LBKN).
	In Noord-Nederland participeren de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen in BERNN (Bioeconomy
Region Northern Netherlands). Daarnaast zijn er op elkaar aansluitende innovatieclusters waar samenwerking tussen bedrijfsleven en MBO, HBO en WO in de
biobased keten in praktijk wordt gebracht: ontsluiting, bioraffinage, bioprocestechnologie en groene chemie in Groningen (ZAP), voedingsmiddelentechnologie
(FACT) en wateronderzoek (WAC) in Leeuwarden en biopolymeer applicaties (GreenPAC), het Centre of Expertise in Emmen. Samen leidt dit tot een dynamisch
ecosyteem voor onderzoek en ontwikkeling met een sterke focus op groene chemie (Chemport Europe) en op food & dairy (Dairy Valley). BERNN - waarin ook de
Rijksuniverstiteit Groningen partner is - speelt hierin een belangrijke rol.
	Op de Brightlands Chemelot Campus komen scholing, onderzoek en productie bij elkaar. De focus ligt op duurzame materialen, waaronder biobased
materialen. Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, MBO, HBO en Universiteit waar bedrijven
en kennisinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe materialen en producten. Op dezelfde campus zijn daarnaast nog twee publiek-private
kennisinstituten actief, Chemelot InSciTe en AMIBM. De beschikbaarheid op de site van een breed scala aan pilotfaciliteiten maakt de site aantrekkelijk voor
startende en opschalende ondernemingen. Daarnaast vindt samenwerking plaats met Brightlands Greenport Venlo en het BioTreat Center.
VERDERE UITWERKING.
De transitie naar een circulaire economie raakt iedereen. Er is behoefte aan verdere uitwerking en inzicht in hoe negatieve effecten rond bijvoorbeeld de afbouw van
bepaalde bedrijvigheid, opgevangen kunnen worden. In de uitvoeringsfase van de transitieagenda zal per actielijn in dialoog met alle relevante stakeholders een
verdere verdieping van de sociale agenda worden uitgewerkt.
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BIJLAGE 1: TRANSITIETEAM BIOMASSA EN VOEDSEL
Deze Transitieagenda is tot stand gekomen in een multi-stakeholder dialoog tussen experts uit bedrijfsleven, non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en
overheden, mede gevoed door input van andere relevante stakeholders via georganiseerde stakeholder- bijeenkomsten en netwerken. Het transitieteam Biomassa
en Voedsel is ingesteld door de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord. Deze agenda beschrijft het advies van het transitieteam aan de ondertekenaars van
het Grondstoffenakkoord.
NAAM
Emmo Meijer
Agnes van Ardenne
Edith Engelen
Marian Geluk
Thijs Cuijpers
Wouter van der Weijden
Henk Wanningen
Wouter de Buck, Renske Verhulst
Anouk Florentinus, Peter de Jong
Mat Quaedvlieg
Ed de Jong
Willem Sederel
Henk Westhoek
Jeroen Willemsen
Marcel Wubbolts
Ruud Tijssens
Klaas van den Berg
Richard Piechocki
Nic Grandiek
Jaap Petraeus
Saskia Goetgeluk
Rein Coster
Paul van den Heuvel
Coen de Haas
Jan IJzerman
Marc Jansen
Wouter-Jan Schouten
Frans Claassen
Joke Klap
Peter Besseling
Herman Walthaus
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ORGANISATIE
Voorzitter (Topsector Chemie)
Vicevoorzitter (DBC)
Secretaris (RVO.nl)
FNLI
LTO
Centrum Landbouw en Milieu
Staatsbosbeheer
Nutrient Platform
Natuur & Milieu
Sappi
Avantium
Biobased Delta
PBL
Green Protein Alliance
Corbion
Agrifirm
Orgaworld
Rabobank
Provincie Noord-Holland
FrieslandCampina
Brightlands Campus Greenport Venlo
VNCI
VVNH
Royal Cosun
Unie van Waterschappen
CBL
TIFN
MVO
Nevedi
Ministerie van EZK
Ministerie van IenW
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Met dank aan bijdragen van onderstaande personen die in de werkgroepen van het transitieteam biomassa en voedsel deelnemen:

NAAM
Hilde Engels, Karen Eilers
Frits Mandersloot
Floor Uitterhoeve, Tim Lohmann
Bertram de Crom
Frank Bergmans
Joop Suurmeijer
Annita Westenbroek
Arjen Brinkmann
Pieter Brooijmans
Harry Kager
Jan Willem Straatsma
Luuk Hagting
Patrick Lemmens
Jan Smits
Paul Monincx
Ernst van den Ende

ORGANISATIE
Natuur & Milieu
LTO
FNLI
Suiker Unie
MVO
Orgaworld
VNP/DBC
BVOR
Suiker Unie
ZLTO
FrieslandCampina
Agrifirm
Greenport Venlo
Kenniscentrum Plantenstoffen
Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
WUR, Plant Sciences Group

BIJLAGE 2: ACHTERGRONDDOCUMENTEN
VAN DE WERKGROEPEN
Voor de totstandkoming van de Transitieagenda Biomassa en Voedsel is belangrijk voorwerk verricht door een aantal werkgroepen. Zij hebben achtergronddocumenten
opgesteld die de basis hebben gevormd voor de overkoepelende transitieagenda.
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BIJLAGE 2A: WERKGROEP NUTRIËNTENKRINGLOOP
EN BODEMVRUCHTBAARHEID
Wouter-Jan Schouten (thematrekker, TiFN), Klaas van den Berg (Orgaworld), Arjen Brinkmann (BVOR), Pieter Brooijmans (Royal Cosun), Wouter de Buck/Renske
Verhulst (Nutrient Platform), Rein Coster (Meststoffen Nederland), Luuk Hagting (Agrifirm), Harry Kager (LTO Nederland), Oene Oenema (WUR), Jan Willem Straatsma
(Friesland Campina), Herman Walthaus (Ministerie van I&M), Wouter van der Weijden (Stichting CLM), Henk Westhoek (PBL)
1.

SCOPE

Een ecologisch houdbare voedselproductie voor de groeiende wereldbevolking maakt een transitie naar duurzaam bodemgebruik en een circulaire economie voor
nutriënten noodzakelijk.
Voor Nederland betekent dit primair een verantwoordelijkheid voor het bodem- en nutriëntengebruik dat gerelateerd is aan het Nederlandse voedsel- en
landbouwsysteem. De nadruk ligt hierbij op bodemgebruik en nutriëntenstromen binnen Nederland en - waar relevant en mogelijk - ook buiten Nederland.
Centraal daarin staan:
(i)	Hergebruik van nutriënten en organische stof uit dierlijke mest, gewasresten, compost, organische reststromen uit de agro-industrie, struviet en zuiveringsslib als
meststof op landbouwgronden binnen wettelijke kaders.
(ii)	Een goed functionerende bodem, als basis voor de productie van gewassen.
Voor een goed functionerende, gezonde bodem als basis voor gewasproductie zijn nodig:
1.	Voorkoming van bodemdegradatie (door verdichting, erosie, nutriënten-uitputting, overstroming, vermindering organische stofgehalte, vermindering bodembiodiversiteit, verontreiniging, verwoestijning, verzilting, en verzuring).
2.	Beschikbaarheid van voedingsstoffen: macro- en micronutriënten.
3.	Voldoende (toevoer van) stabiele en functionele organische stof.
1.1
VOORKOMING VAN BODEMDEGRADATIE
Het voorkomen van landdegradatie is vastgelegd in SDG 15.3. Voor Nederland zijn concrete bedreigingen onder andere bodemverdichting, afbraak van veenbodems
en ophoping van zware metalen. Hoewel dit belangrijke bedreigingen zijn, valt de aanpak hiervan grotendeels buiten het focusgebied van dit transitieteam.
1.2 NUTRIËNTEN
Macronutriënten (fosfor, stikstof en kalium) en micronutriënten (o.a. seleen, borium, zink, mangaan en molybdeen) zijn essentieel en onmisbaar voor al het leven op
aarde. Het is noodzakelijk om nutriënten-kringlopen te sluiten vanwege:
• Actuele én potentiële schaarste en geopolitieke afhankelijkheid.
• Het overschrijden van drie planetaire grenzen (biochemische stromen [met name N en P], klimaat en biodiversiteit
• Potentiële nadelige effecten voor mens, dier en plant, bij lokale ophoping van sommige nutriënten.
Het duurzaam en efficiënt omgaan met ‘natural resources’ is ook vastgelegd in SDG 12.2. Met huidige technieken en bij het huidige gebruiksniveau, zouden winbare
hoeveelheden fosfor(erts) uitgeput kunnen raken binnen 100 à 300 jaar. De voorraden zijn voor meer dan 70% geconcentreerd in Marokko (inclusief de geannexeerde
Westelijke Sahara) en dat is een geopolitiek risico voor de EU, die zelf slechts geringe voorraden heeft. Nederland importeert weinig fosfaat direct uit Marokko, maar
wel indirect, via de import van grondstoffen voor veevoer. Hetzelfde geldt voor veel micro-elementen (b.v. kalium, koper, zink, kobalt, selenium). Van zink en selenium
bestaan wereldwijd in grote arealen tekorten in landbouwbodems. In Europa is dat nog geen groot probleem, maar de gehaltes van sommige micronutriënten
nemen wel af. De productie van stikstof- en fosfaat-kunstmest kost veel energie en het gebruik ervan is wereldwijd - samen met stikstof en fosfaat in dierlijke mest en
huishoudelijk en industrieel afval(water) - een grote veroorzaker van de overschrijding van de planetaire grenzen van biochemische stromen. In Nederland en Europa
is dat probleem overigens ten dele opgelost door verminderd gebruik van minerale meststoffen.
Door de grote veehouderijsector én de beperkte hoeveelheid landbouwgrond per persoon en per dier, is de nationale mineralenbalans van Nederland anders
dan die van andere landen: er is een grote import van mineralen in de vorm van veevoer en voedingsmiddelen. Hierdoor is het gebruik van minerale meststof, met
uitzondering van stikstof, relatief laag.

³⁹ UNEP: Food Systems and Natural Resources; Table 6
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Om een echte oplossing te bieden voor de hiervoor gesignaleerde drie knelpunten is het ook voor Nederland van belang om te streven naar verdergaande sluiting van
nutriënten-kringlopen. Nutriënten dienen zo efficiënt mogelijk te worden gebruikt, zoveel mogelijk te worden hérgebruikt in korte kringlopen of geschikt te worden
gemaakt voor nuttig hergebruik in binnen- of buitenland. Input van primaire, ‘virgin’ nutriënten moet worden geminimaliseerd, zowel binnen Nederland als in naar
Nederland geëxporteerd veevoer.
In de afgelopen vijftig jaar lag de nadruk vooral op het voorkómen van uitspoeling van nutriënten naar het milieu en minder op het ‘in kringlopen houden van
mineralen’. Voorbeelden van destijds gekozen oplossingen zijn rioolwaterzuivering (met lage terugwinning van mineralen) en verbranding van slachtafval en mest.
1.3 STABIELE ORGANISCHE STOF
Voor bodemvruchtbaarheid is regelmatige aanvoer van stabiele organische stof van essentieel belang. Er bestaan zorgen over bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit
van organische stof in de bodem in Nederland. Redenen voor deze zorgen zijn o.a. intensief gebruik van de bodem, gebruik van zware machines, ontwatering van
veengronden en soms frequent wisselende verantwoordelijkheid voor de grond (met name bij eenjarige pacht).
Om de bodem op de lange termijn gezond en productief te houden, is het onder andere van belang dat voldoende stabiele organische stof in de bodem aanwezig is.
Die levert in de bodem eco-systeemdiensten zoals verbetering van de bodem-biodiversiteit, vergroting van het waterbergend vermogen, verminderen van emissies
en uitspoeling van nutriënten en verhoging van de weerstand tegen ziekten en plagen. Een goede bodemvruchtbaarheid draagt bij aan de efficiënte benutting van
nutriënten door gewassen. Bovendien kan door het structureel verhogen van organische stof in de bodem, meer koolstof langjarig worden vastgelegd. De bodem is
daarmee ook een onmisbare schakel in het beperken van klimaatverandering.
2.

VISIE EN OPLOSSINGSRICHTINGEN

De ambitie is dat in 2050 nutriënten-kringlopen gesloten zijn⁴⁰ en Nederlandse bodems optimale organische stofgehaltes hebben, zodat eco-systeemdiensten
maximaal worden benut. Dit in dienst van de circulaire economie en volledig duurzaam functionerende bodems.
Het uitgangspunt voor het sluiten van nutriënten-kringlopen en het optimaliseren van het organische stofgehalte is:
Maak de kringloop zo klein als mogelijk en zo groot als nodig. Voordelen daarvan zijn: transportbeperking, kostenefficiëntie, governance van de kringloop en
transparantie in de voedselketen. Dit vereist:
•
•
•
•
•
•

Koesteren van kleine kringlopen die er al of nog zijn, bijvoorbeeld binnen grondgebonden landbouw- en veehouderijbedrijven en via lokaal- en regionaal circulair
terreinbeheer.⁴¹
Voor niet (of gedeeltelijk) grondgebonden veebedrijven: het sluiten van kringlopen, bijvoorbeeld tussen boerenbedrijven of akkerbouwbedrijven in de vorm van
voer of mest contracten. Waar mogelijk lokaal en waar nodig regionaal.
Sluiten van nationale kringlopen tussen stad en platteland waar mogelijk.
Tegengaan van grootschalige geografische nutriënt displacement (regionale uitputting en accumulatie elders) als gevolg van handelsstromen door -aanvullend op
bovenstaande prioriteiten- herwonnen meststoffen te exporteren naar gebieden met nutriënten-tekorten.
Voorkomen van contaminatie aan de bron om de kringloop schoon te houden. Dat geldt voor aangekochte veevoeders en kunstmest, maar ook voor bijvoorbeeld
gerecyclede meststoffen en bodemverbeteraars zoals struviet, zuiveringsslib en compost.⁴²
Erkennen van de waarde van biomassa/organische stof voor de bodem in de cascadering-ladder.

Om dit te realiseren zijn er vier hoofd oplossingsrichtingen:
2.1

MAXIMALISEREN VAN BENUTTINGSEFFICIËNTIE VAN NUTRIËNTEN EN MINIMALISEREN VAN VERLIEZEN NAAR BODEM WATER EN LUCHT

In de landbouw vindt momenteel grote aanvoer plaats van nutriënten uit het buitenland via import van grondstoffen voor veevoer en kunstmest. Door de
benuttingsefficiëntie van beide stromen te verhogen, hoeven minder nutriënten te worden ingevoerd. Op dit gebied is echter al veel gebeurd (zie de hoge efficiency
percentages in tabel 1). Verdere efficiencyverhoging is nog nodig én mogelijk voor stikstof en een aantal micronutriënten. Dit vereist innovaties en verdere ontwikkeling
van precisielandbouw. De hergebruik-percentages zijn echter nog laag (tabel 1). Om tot daadwerkelijke sluiting van kringlopen te komen zijn ook de oplossingsrichtingen
2.2 en 2.3 noodzakelijk.

⁴⁰ V oor stikstof is volledige sluiting niet mogelijk en vanuit het oogpunt van schaarste ook minder nodig, omdat het in grote hoeveelheden voorkomt in de atmosfeer.
⁴¹ Met circulair terreinbeheer wordt bedoeld: Op regionale schaal maaisel van wegbermen, dijken en oevers in het landelijk gebied (direct of na bijvoorbeeld compostering) in te zetten voor bodemverbetering of als
biobased grondstof voor plaatselijke industrie.
⁴² Voor het veilig gebruiken van struviet, assen en biochar als meststof ontwikkelt JRC in opdracht van de Europese commissie in het kader van de herziening van Europese Meststoffenverordening criteria (‘Strubias project’).
Producten die aan deze criteria voldoen verliezen de afvalstatus en zullen mogelijk als CE gelabelde vrij verhandelbare meststof aan de Meststoffenverordening worden toegevoegd en binnen de EU worden verhandeld.
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STIKSTOF

FOSFOR

Aanvoer kg per Ha

470

59

waarvan in veevoer

335

56

waarvan in meststoffen

135

3

Efficiency% (% input vastgelegd in food of feed)

66%

98%

Hergebruik% (% input in NL herwonnen in NL)

Ca. 30%

Ca. 40%

Tabel 1: Kengetallen Nutriëntstromen door Nederlandse voedselsysteem 2015 ⁴³

2.2 MINIMALISEREN GEBRUIK VAN VIRGIN INPUTS, DOOR GEBRUIK VAN NATUURLIJKE STIKSTOFBINDERS, RECYCLING NUTRIËNTEN EN
MINIMALISEREN VAN DOWNSTREAM NUTRIËNTENVERLIEZEN
De landbouw kent al eeuwenlang recycling van grondstoffen, o.a. via dierlijke mest en door natuurlijke stikstofbinders zoals klaver. Buiten het landbouwsysteem
vindt op dit moment nog weinig recycling plaats. Door nutriënten terug te winnen uit o.a. afvalwater, slachtafval en andere afvalstromen, kunnen deze worden
hergebruikt in de landbouw (vooral de akkerbouw), veevoer- en voedingsmiddelenindustrie en de chemische industrie. Daarnaast kunnen nutriënten uit dierlijke
mestoverschotten worden hergebruikt, al dan niet na raffinage/verwerking. Geconcentreerde mestverwerkingsproducten kunnen worden vervoerd naar locaties
waar de behoefte het grootst is.
2.3 TEGENGAAN VAN STRUCTURELE ‘NUTRIENT DISPLACEMENT’
In het huidige wereldwijde voedselsysteem worden grondstoffen voor veevoer vaak ver weg geproduceerd van de plaats waar de veeteelt plaatsvindt. Dit veroorzaakt
’nutrient displacement’. Op de plaats van productie worden ‘virgin’ inputs gebruikt en/of worden nutriënten structureel aan de bodem onttrokken.
Op de plaats waar de veeteelt plaats vindt, kan er een overschot ontstaan aan macronutriënten (N, P, K) in het lokale milieu, terwijl van bepaalde micronutriënten
juist een tekort kan ontstaan. Om de biochemische stromen op aarde weer binnen de grenzen van één planeet te brengen, is het noodzakelijk om systematische
‘displacement’ tegen te gaan. Dat wil zeggen dat de na oplossingsrichtingen 2.1 en 2.2, resterende import van nutriënten in balans moet worden gebracht met export
van teruggewonnen nutriënten (in een voor de praktijk bruikbare- of daarvoor geschikt te maken toestand) naar gebieden met een nutriënten-tekort.
De oplossingsrichtingen 2.1 tot 2.3 worden schematisch weergegeven in figuur 1.
2.4

OPTIMALISEREN VAN DE HOEVEELHEID ORGANISCHE STOF IN DE BODEM

Het is niet mogelijk om één optimaal gehalte van organische stof te definiëren. Er zijn wel ranges te definiëren (zandgronden 1,2-4,7%, zavelgronden 0,6-2,7%,
kleigronden 1,0-2,4%). Belangrijk is om minimaal te streven naar een goede balans tussen aanvoer en afvoer (afbraak). Grofweg is er sprake van 2% (1,6-3,2%)
jaarlijkse afbraak van organische stof in Nederlandse bodems die gecompenseerd moet worden. Verhogen van het organische stofgehalte in de bodem kost tijd.
Op een fors deel van het areaal is een toename van de hoeveelheid organische stof gewenst. Hiervoor zijn jaarlijks aanzienlijke hoeveelheden organische stof van
goede kwaliteit nodig. Door vergrote inzet op bronscheiding van gft-afval en het anders inrichten van de openbare, groene ruimte kunnen meer grondstoffen
beschikbaar komen voor de productie van organische bodemverbeteraars, zoals compost.
Afbraak van organische stof in de bodem kan worden beperkt door gewasrotatie, minimale of niet-kerende grondbewerking en het niet scheuren van grasland.
Op nationaal niveau geldt in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat het aandeel blijvend grasland (afgezet tegen het hele landbouwareaal) per
lidstaat, niet te veel mag dalen. Binnen Natura 2000 is blijvend grasland per perceel beschermd. Ook het scheuren van blijvend grasland daarbinnen is niet toegestaan.

⁴³ o.b.v. balans van de fosfor en balans van de stikstof in de landbouw in Compendium voor de Leefomgeving
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Figuur 1: Hefbomen om nutriënten-kringlopen van het Nederlandse voedselsysteem te sluiten, voorbeeld stikstof ⁴⁴

⁴⁴ Natuurlijke stikstofbinders zijn geen vorm van sluiting van nutriëntenkringlopen, maar een manier om nieuwe stikstof in het landbouwsysteem te krijgen, zonder gebruikmaking van fossiele brandstoffen.
Daarnaast zijn er aanwijzingen die nog verder onderzocht moeten worden dat natuurlijke stikstofbinders mede door de langzame afgifte een positief effect op bodemstructuur en vruchtbaarheid hebben.
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LOPENDE ONTWIKKELINGEN

Er vinden veel ontwikkelingen plaats op het gebied van het sluiten van nutriënten-kringlopen en het optimaliseren van organische-stof-beheer. De transitie is echter
pas net gestart en er is nog een lange weg te gaan om kringlopen daadwerkelijk te sluiten. Enkele voorbeelden:
3.1

MEST- EN AMMONIAKBELEID

Door het mest- en ammoniakbeleid is de nutriënten-gebruiksefficiëntie in de landbouw sinds 1990 al sterk toegenomen en zijn de verliezen van stikstof naar lucht,
grondwater en oppervlaktewater sterk verminderd. Ook de fosfaat-bodemoverschotten zijn sterk verminderd en in sommige gevallen onttrekken de gewassen zelfs
meer fosfaat dan de fosfaatgift groot is. Daartoe wordt onder andere een kwart van alle geproduceerde dierlijke mest geëxporteerd. Maar dat wordt in de toekomst
steeds moeilijker. Het draagvlak in omringende landen neemt af. Mede gedreven door deze ontwikkeling, worden boeren ondersteund in het optimaliseren van
bemesting. Zie bijvoorbeeld onderstaande casus van het Agrifirm bemestingsplan.
Voor stikstof en fosfaat in grondwater en vooral in oppervlaktewater, zijn de milieudoelen echter nog niet overal gerealiseerd. Daarom zijn aanvullende/aangescherpte
maatregelen nodig, om de verliezen van stikstof te verminderen en te komen tot benutting van de plaatselijk grote fosfaatvoorraden in de bodem (uitmijnen).
Precisielandbouw biedt op termijn mogelijkheden om dit te realiseren, maar dit vergt nog verdere technologische ontwikkeling.
ILLUSTRATIEVE CASUS: HET AGRIFIRM BEMESTINGSPLAN
Op basis van gedegen onderzoek en ervaring maken de Agrifirm specialisten een perceel specifiek bemestingsadvies voor het agrarisch bedrijf. Hiervoor heeft Agrifirm
de AgriMineraal adviesmodule ontwikkeld. In deze adviesmodule wordt het bouwplan gedeeld met RVO. Met deze applicatie wordt een compleet bemestingsplan
voor het hele bedrijf gemaakt. De nutriëntenbehoefte van het gewas is daarbij het uitgangspunt. Deze behoefte is gebaseerd op de meest actuele kennis en inzichten inzake gewasgroei, opbrengstpotentie en de door de consumenten gewenste kwaliteit. Bij het maken van het bemestingsplan houdt de adviesmodule uiteraard
rekening met de specifieke perceelskenmerken, grondsoort, gegevens uit bodemanalyses, nalevering uit voorvruchten, groenbemesters en de mineralisatie van
organische stof. Bij de invulling van de behoefte met meststoffen wordt vervolgens gekeken naar het evenwicht tussen aanvoer en afvoer van de belangrijkste nutrienten en de organische stof. Niet alleen de gewasbehoefte, maar vooral ook het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid, bepaalt uiteindelijk de uitkomst in
AgriMineraal. Als resultaat ontvangt de agrarisch ondernemer een compleet bemestingsplan, welke maximaal met organische meststoffen wordt ingevuld. Om de
gewasbehoefte volledig in te vullen, wordt aanvullend gebruik gemaakt van anorganische meststoffen.
		
3.2 MESTVERWAARDING
Op het vlak van verwaarding van mestoverschotten is de laatste jaren veel geïnvesteerd. Zo is er sinds 2014 de wettelijke plicht voor veehouderijbedrijven om een (regioafhankelijk) deel van het bedrijfsoverschot te laten verwerken. Recent is vanuit het bedrijfsleven een initiatief genomen (Taskforce Mest- en Mineralenverwaarding)
om de krachten meer te bundelen en de focus te leggen op een vraaggerichte aanpak: wat is de, vooral buitenlandse, vraag naar producten en hoe kunnen we daarin
voorzien? Ook aan de kant van onderzoek en overheid zijn er trajecten in gang gezet om tot een meer strategische inzet en aanpak te komen. Er is de afgelopen jaren
een professionele mestverwerkingssector ontwikkeld.
Verdere doorontwikkeling van de verwerkingsprocessen in de richting van meervoudige mestverwaarding is nodig. Er lopen meerdere initiatieven op dit gebied, zoals
het Europese onderzoeks- en demonstratieproject ‘Systemic’ met meerdere Nederlandse partijen. Een van de andere initiatieven wordt beschreven in onderstaande
casus ‘Bij biogas-productie ook de nutriënten hergebruiken’. Dit project bevindt zich in de startfase en is qua doelstellingen veel belovend. Om veel van dit project
te leren, is het nodig om de aankomende tijd te evalueren in hoeverre de doelstellingen gehaald worden. En te zien wat de (onvoorziene) bijkomende effecten zijn
van deze soort grootschalige mestverwerking. Zodoende kan er doorontwikkeld worden om tot steeds duurzamere oplossingen te komen, vanuit een ecologisch,
economisch en sociaal perspectief.
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ILLUSTRATIEVE CASUS: BIJ BIOGASPRODUCTIE OOK NUTRIËNTEN HERGEBRUIKEN
Door op grote schaal biogas te produceren wil OCI Nitrogen haar productieproces verduurzamen. Tegelijkertijd kan hiermee een grote bijdrage worden geleverd aan
de oplossing van het mestprobleem van veehouders. Door gebruik te maken van restwarmte van Chemelot, is OCI Nitrogen in staat om alle digestaat op te werken tot
schoon water en exporteerbare en verkoopbare producten. Alle nutriënten zullen dan in geconcentreerde vorm beschikbaar zijn en kunnen in de landbouw – daar
waar nodig is – worden ingezet.
De biogas installatie zal een equivalent aan één miljoen ton drijfmest inzetten. Dit wordt op Chemelot centraal vergist en het digestaat wordt volledig opgewerkt. Zo
wordt er 4.5 miljoen kilo fosfaat als droge meststof exportwaardig gemaakt. Tevens wordt ongeveer 2 miljoen kilo stikstof gevangen en opgewerkt tot geconcentreerde
vloeibare meststof.
Het biogas kan direct in de OCI Nitrogen fabrieken worden verwerkt, restwarmte van de site wordt gebruikt voor het drogen van het digestaat. Ook de meststoffen
kunnen via OCI Nitrogen worden verwerkt of verkocht.
OCI Nitrogen heeft een technologie partner waarmee deze installatie wordt ontwikkeld. Er is een bouwlocatie gekozen op Chemelot en er is een vergunning toegekend.
Het project is technisch en economisch haalbaar, op dit moment wel alleen met ondersteuning van een SDE+ subsidie. Op termijn wordt verwacht dat het project ook
zonder subsidie winstgevend is. OCI Nitrogen zou met deze installatie haar CO2 footprint verminderen met een hoeveelheid die vergelijkbaar is met die van 25.000
huishoudens. Het effect in de agrarische sector door vermeden CH4 emissies is zeker nog twee keer zo groot.
Alle mineralen uit de mest worden opgevangen en geconcentreerd om te worden hergebruikt.

3.3

MINIMALISEREN VAN ‘VIRGIN’ INPUTS DOOR RECYCLEN VAN NUTRIËNTEN

In Nederland zijn er al meerdere locaties en lopende initiatieven, waar nutriënten worden herwonnen met als doel deze terug in de kringloop te brengen. Hieronder
volgen een aantal voorbeelden van koplopers uit het veld.
De waterschappen hebben al zeven ‘terugwin-locaties’ voor fosfaat uit rioolwater gerealiseerd en ze zullen nog drie andere in bedrijf nemen. Slibverwerkers SNB en
HVC hebben een contract gesloten met het Belgische Ecophos, waarbij Ecophosfosfaat wordt teruggewonnen uit de assen van verbrand zuiveringsslib.
Royal Cosun zet digestaat uit suikerfabrieken in als meststof voor de landbouw. Meststoffenproducent ICL Fertilizers heeft diverse proeven uitgevoerd met inname
van fosfaat uit afvalwater, beendermeel en assen van verbrand zuiveringsslib en hout. Op dit moment neemt ICL struviet af van de waterschappen. Dit struviet dient
als input voor kunstmestproductie. Daarnaast zijn zij de technology RecoPhos aan het doorontwikkelen, waarmee zij uit assen van verschillende bronnen, zoals zuiveringsslib en beendermeel, fosfor kunnen herwinnen.
Verschillende bedrijven, zoals Nijhuis AECO-NAR, zetten in op stikstof hergebruik. GMB BioEnergie zorgt voor hergebruik van stikstof via de productie van
ammoniumsulfaat, tijdens het composteren van zuiveringsslib. Op dit moment is GMB, in samenwerking met de Nederlandse en Franse overheid en met Franse
partners, bezig met het mogelijk maken om het gecomposteerd slib als bodemverbeteraar in te zetten in Frankrijk.
Een aantal van de onder 3.2 en 3.3 genoemde technologieën moeten zich in de praktijk verder bewijzen. Verder is gezien de grote belangen een goede controle en
handhaving noodzakelijk, terwijl tegelijkertijd ook experimenteerruimte moet worden geboden.
3.4

DUURZAAM BODEMBEHEER

Melkveehouders hebben de Kringloopwijzer in gebruik genomen. Dit is een managementinstrument bedoeld om de mineralen-efficiëntie van een melkveebedrijf in
beeld te brengen. Daarbij worden mineralen-verliezen stroomopwaarts in de keten nog niet meegenomen. Er zijn plannen om het instrument daarmee aan te vullen
en deze uit te breiden naar ook andere bodemaspecten dan nutriënten. Vanaf 1 januari 2017 is de Kringloopwijzer verplicht voor alle veehouders. Verder is er een
‘Kringlooptoets’ in ontwikkeling, een methodiek om een beoordeling te maken van duurzaamheidsaspecten voor het sluiten van kringlopen, gebaseerd op expertbeoordelingen. Er zijn diverse pilot-projecten (‘Klimaatboeren’ en ‘Koolstofboeren’) in uitvoering om koolstofopslag in landbouwbodems te waarderen. Dit door het
verhandelen van CO2-credits op de private koolstofmarkt. Ten slotte vinden diverse pilot- en demonstratieprojecten plaats gericht op het verhogen van de organische
stofgehalten in Nederlandse landbouwbodems, zoals Vruchtbare Kringlopen in de Achterhoek en Noord-Nederland.
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DOELEN 2021, 2030, 2050

De visie en ambitie kunnen worden gekwantificeerd in onderstaande doelen:
2021
• In 2018 zijn de exacte doelen voor 2021, 2030 en 2050 gespecificeerd en gekwantificeerd in lijn met op wetenschap gebaseerde data. Tevens is
bepaald langs welke wegen deze doelen gehaald kunnen worden.
• Het begrip “grondgebonden veebedrijf” is gedefinieerd en het percentage grondgebonden bedrijven is tenminste gestabiliseerd.
• Fosfaat, kalium, stikstof en micronutriënten in veevoeder, meststoffen, voedingsmiddelen en andere biomassa-producten worden beter benut door 1)
verdere verhogen van de benuttingsefficiëntie, 2) navenante vermindering van gebruik en 3) recycling op basis van verdere specificering (uiterlijk 2018).
• De aanvoer van organische stof naar Nederlandse bodems is verhoogd en de afbraak van organische stof is verminderd, in lijn met het streven van het, tijdens
de Klimaatconferentie in Parijs, ook door Nederland overeengekomen 4‰ initiatief. ⁴⁵
• Meer dan drie ‘Living Labs’ zijn operationeel. Dit zijn labs waarin oplossingen worden ontwikkeld voor sluiting van kringlopen en optimaal organische
stofbeheer. En dat op verschillende bodemtypes (zie hoofdstuk 5 voor verdere toelichting).
2030
• >X% benutting (op basis van specificering 2018) van fosfaat, kalium, stikstof en micronutriënten over de hele kringloop in veevoeder, meststoffen,
voedingsmiddelen en andere nutriënten-producten door 1) maximalisatie van gebruiksefficiëntie en 2) recycling.
• Netto import van ‘virgin’ nutriënten gereduceerd met ….% ten opzichte van 2015 (% vast te stellen in 2018).
• Het stabiele organische stofgehalte in Nederlandse bodems is verhoogd met gemiddeld …% ten opzichte van 2015 (% vast te stellen in 2018).
• Daar waar nodig is het fosfaatgehalte in Nederlandse bodems verlaagd tot aanvaardbare niveaus (op basis van specificering in 2018).
2050
• >95% benutting van fosfaat, kalium en micro-nutriënten over de hele kringloop in veevoeder, meststoffen, voedingsmiddelen en andere nutriëntenproducten door 1) maximaliseren van benuttingsefficiëntie 2) navenant verminderd gebruik en 3) recycling uit niet lokaal gebruikte mest en rioolslib.
• 60-70% benutting van stikstof uit kunstmest en dierlijke mest door 1) maximaliseren van de benuttingsefficiëntie en 2) navenant vermindering van het gebruik
en 3) recycling uit resten.
• Overblijvende input van stikstof in het landbouwsysteem zo veel mogelijk (% nog vast te stellen) uit natuurlijke methoden (stikstofbindende gewas/bacterie
combinaties).
• Overblijvende import (via veevoer en kunstmest) van nutriënten in balans met export van herwonnen nutriënten; maximale sluiting van de stikstofkringloop en
volledige sluiting van alle andere nutriënten-kringlopen.
• Optimale gehaltes organische stof, mineralen en micronutriënten in de bodem voor duurzaam bodembeheer.

⁴⁵ Het doel van dit initiatief is om de hoeveelheid organische stof in de bodem jaarlijks met 4 promille te laten stijgen, enerzijds ter verbetering van de bodemkwaliteit; anderzijds om koolstof / CO2 in de bodem vast te
leggen. Voor Nederland zou dit mogelijk betekenen dat de jaarlijkse toevoer van effectieve organische stof met 25% moet stijgen; dit lijkt vrij ambitieus. Tevens zou de afbraak van organische stof moeten worden beperkt
door maatregelen op het gebied van bodembeheer. http://edepot.wur.nl/408442 .
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GEWENST TRANSITIEPROGRAMMA

Zoals in hoofdstuk drie is beschreven, zijn er veel goede ontwikkelingen richting het sluiten van nutriënten-kringlopen. Om de ambitieuze doelen voor 2030 en 2050 te
kunnen realiseren, is het met name nodig om ontwikkelingen te versnellen en ze bij elkaar te brengen in een integraal transitie programma; ‘circulair en regeneratief
gebruik van bodem en nutriënten’. Dit programma moet een systeemverandering bewerkstelligen. Van het huidige lineaire systeem naar een systeem waarin koolstof- en nutriënt-kringlopen zo klein als mogelijk en zo groot als nodig gesloten zijn, waarin de landbouw een neutrale of waar mogelijk positieve impact heeft op
klimaat, bodem, water, biodiversiteit en maatschappij en waarin niet langer wordt ingeteerd op één of meerdere van deze elementen.
Belangrijk is dat er een goede governance voor het programma wordt opgezet in de komende zes maanden. Hierbij zijn twee basisprincipes essentieel:
1. Algehele en eenduidige ketenverantwoordelijkheid.
2. Inclusiviteit: samenwerking tussen gevestigde keten-partijen en nieuwe innovatieve partijen.
In ieder geval zullen de volgende partijen mee moeten doen: producenten van meststoffen, producenten van veevoer, de landbouwsector (met name akkerbouw- en
veeteelt-coöperaties), voedsel-verwerkers (inclusief slachterijen en destructiebedrijven), de retail, afvalinzamelaars en -verwerkers, waterschappen, lokale, provinciale
en nationale overheden. Met deze groep keten-partijen zullen de hiervoor beschreven visie en doelstelling vertaald moeten worden in meetbare doelstellingen voor
iedere schakel in de keten. Samen kunnen actielijnen en interventies worden gekozen en uitgewerkt om te komen tot eenduidige keten-sturing gericht op het sluiten
van kringlopen en het vergroten van de bodemvruchtbaarheid. Daarnaast kunnen er één of meer voorbeeldprojecten gekozen worden, waarin op kortere termijn
doorbraken mogelijk lijken.
Het voorgestelde transitieprogramma omvat een zestal actielijnen. Deze lijnen zijn hieronder beschreven met een horizon van de acties voor de komende vier jaar.
Vooralsnog ligt de focus sterk op het experimenteren met- en testen van een brede set mogelijkheden richting de visie voor 2050. De verschillende actielijnen zullen
met een regelmaat van twee tot vier jaar worden aangescherpt en eventueel bijgesteld.
5.1 ONTWIKKEL EEN COMPLEET EN ALS STANDAARD GEACCEPTEERD INSTRUMENTARIUM EN EEN FACTBASE VOOR HET METEN VAN NUTRIËNTENKRINGLOPEN EN BODEMVRUCHTBAARHEID
Om de beoogde transitie tot stand te brengen is het nodig dat er SMART-doelen en accountabilities geformuleerd worden. Om dat te kunnen doen, zal er aan het begin
van de transitie gewerkt moeten worden aan een standaardinstrumentarium en een factbase. Tussen nu en 2019 zijn de volgende acties nodig:
• Breng de huidige stromen en kringlopen van fosfaat, stikstof en kalium in beeld om te bepalen welke recycling en reductie van ‘virgin materials’ in Nederland en
daarbuiten feitelijk haalbaar is.
• Breng stromen van micronutriënten in kaart, net als de bijdrage die beter organisch stofbeheer kan leveren aan het vergroten van de beschikbaarheid voor
gewassen en in de bodem.
• Stel vast welk pakket van maatregelen kan leiden tot een goed beheer van organische stoffen en micronutriënten in de bodem. Maak onderscheid in verschillende
typen/kwaliteiten organische stof. Op basis van de nu beschikbare kennis zijn hiervoor vooral de parameters EOS (effectieve organische stofgehalte) en C/Norg
(verhouding koolstof/organische stof) van belang. Wat betreft de aanvoer van nutriënten (N en P) is van belang: de verhouding EOS/fosfaat (P2O5) en EOS/Nw
(werkzame stikstof).
• Verbeter en completeer bestaande tools, zoals de Kringloopwijzer, Kringlooptoets en de biodiversiteitsmonitor tot een standaard toolbox om circulariteit van
nutriënten en de bodem-kwaliteit te monitoren. Inclusief effecten stroomopwaarts in de keten.
• Ontwerp een systeem voor de registratie van duurzame CO2 vastlegging in landbouwbodems. Op die manier wordt het mogelijk om CO2 vastlegging te bewijzen
en te claimen.
• Neem bodemvruchtbaarheid op in deze toolbox en ontwikkel een ‘Bodempaspoort’ om de bodemkwaliteit te registreren.
• Breng op macroniveau in beeld welke consequenties het sluiten van kringlopen zal hebben voor teeltplannen en de omvang van de veestapel.
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TECHNOLOGISCHE INNOVATIES VOOR STEEDS VERDERE SLUITING VAN NUTRIËNTEN- EN ORGANISCHE STOF-KRINGLOPEN

Het sluiten van kringlopen zal veel innovatie in technologie en businessmodellen vereisen, met grote mogelijkheden voor economische waardecreatie. Uiteraard zijn
nog niet alle mogelijkheden te overzien, maar in ieder geval zal worden ingezet op experimenteren, testen en opschalen langs de volgende innovatierichtingen:
•
•
•
•
•
•
•
5.3

Minimaliseren ‘virgin materials’ in veevoer en meststoffen.
Natuurlijke stikstofbinding via het opnemen van vlinderbloemigen in gewas-rotatieschema’s.
Verdere ontwikkeling precisielandbouw om tot verdere vermindering van stikstofverliezen te komen en om de uiputting van fosfaatvoorraden te beperken.
Optimaliseren van de klassieke, korte kringlopen op grondgebonden graasdier-bedrijven, zowel in de stalperiode als in de weideperiode.
Ontwikkeling van stalsystemen gericht op sluiting van nutriënten-kringlopen. Hierbij gaat het niet alleen om het voorkómen van nutriënten-verliezen uit stallen,
maar ook om de ontwikkeling van stalsystemen waar mest en urine, in de meest geschikte vorm voor hergebruik, verzameld en bewaard kunnen worden
(bijvoorbeeld scheiding van mest en urine aan de bron).
Verwaarding van nutriënten, organische stof en overige elementen uit mest.
Demo- en pilotplants voor het terugwinnen van nutriënten uit afvalstromen, zoals slachtafval en rioolwater (of breder geformuleerd: stedelijke afvalstromen).
ONTWIKKELING BUSINESSMODELLEN VOOR STEEDS VERDERE SLUITING VAN NUTRIËNTEN- EN ORGANISCHE STOFKRINGLOPEN

Om tot vergaande sluiting van kringlopen te komen, is het essentieel dat circulaire businessmodellen economisch aantrekkelijker worden dan bestaande lineaire
modellen. Hiertoe zijn de volgende actielijnen nodig:
•
•
•
•

Onderzoeken bij welke kosten van energie en grondstoffen bepaalde, meer circulaire systemen, vanzelf ontstaan binnen het huidige economische bestel.
Ontwikkelen van verdienmodellen voor ecosysteem-diensten, zoals een vitale bodem, schoon grondwater, koolstofopslag en biodiversiteit. Bijvoorbeeld door
het opzetten van een systeem voor bodem-koolstofcredits (bijvoorbeeld analoog aan het systeem dat in Oostenrijk operationeel is en waarvan de BVOR de
toepasbaarheid in Nederland onderzoekt⁴⁶).
Ontwikkelen van mechanismen om vruchtbaarheid en robuustheid van de bodem ook in financiële waarde van de grond te vertalen, zodat er ook voor financiers
en eigenaren van de grond een duidelijke businesscase komt om de visie 2050 te gaan realiseren.
Ontwikkelen van andere inrichtingsconcepten voor het stedelijk en buitenstedelijk groen, zodanig dat ook de productie van biomassa daarin een rol speelt
(vergroten van aanbod biomassa t.b.v. onder meer de productie van bodemverbeteraars).

5.4 	CREËER ‘LIVING LABS’ WAARIN SCHAALBARE OPLOSSINGEN WORDEN ONTWIKKELD EN GETEST OM NUTRIËNTEN-KRINGLOPEN STEEDS
VERDER TE SLUITEN
Om tot een integrale transitie te komen is het belangrijk om ‘living labs’ te creëren waar de hierboven beschreven technologische en businessmodel-innovaties bij
elkaar gebracht kunnen worden. Dit om met alle relevante lokale stakeholders te komen tot daadwerkelijke sluiting van kringlopen, die zo klein zijn als mogelijk en
zo groot als nodig. Gebruik hierbij ook bovenstaand instrumentarium zoals de Kringloopwijzer. Sluit aan bij al lopende voorbeeldprojecten en initiatieven zoals
‘Proeflocatie Vredepeel’, ‘Mest als kans’ Lelystad, ‘Kunstmestvrije Achterhoek’, Bioalliantie ‘Biomassa als motor voor beheer’ en diverse internationale projecten. De
volgende testomgevingen zijn nodig:
•
•
•
•
•
•

Op voorbeeld-boerenbedrijven in veeteelt, akkerbouw en tuinbouw.
In voorbeeld-landbouwgebieden op verschillende bodemtypen (zandgrond, kleigrond en veenweidegrond).
Circulair terreinbeheer in buitengebieden⁴⁷.
In de stedelijke omgeving (betrekken van consumenten bij het tegengaan van voedselverspilling, stadslandbouw en recycling van reststromen).
Nationaal, tussen stad en platteland (recycling van reststromen).
Internationaal, opheffen van ’nutrient displacement’ dat wordt veroorzaakt door invoer van food, feed en biomassa.

⁴⁶ Bron: https://www.oekoregion-kaindorf.at/humusaufbau.95.html
⁴⁷ Bioalliantie: Plan van aanpak programma Circulair terreinbeheer. 2017.
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OPLEIDING EN KENNISVERSPREIDING

De transitie van een lineair systeem naar circulair en regeneratief bodemgebruik, vereist innovatie bij zeer veel partijen. Daarvoor zijn grote investeringen nodig in
opleiding, kennisverspreiding en ook sociale innovatie. Daarbij zal ten minste worden ingezet op:
•
•
•
•
5.6

Bijscholing van docenten en erfbetreders.
Lectoraten gericht op bodembeheer en sluiting van nutriënten-kringlopen.
Op basis van ‘learnings’ uit de bovenstaande drie actielijnen, vernieuwen van het curriculum van de groene opleidingen.
Opzet van een platform waar ‘learnings’ uit bovenstaande drie actielijnen makkelijk toegankelijk worden gemaakt voor agrarisch ondernemers, partijen in de
waardeketen, wetenschappers en beleidsmakers.
INTEGRALE TRANSITIE-AANPAK ALS EXPORTMODEL

Op basis van bovenstaande actielijnen kan Nederland een internationaal leidende positie opbouwen in het sluiten van de koolstof- en nutriënten-kringlopen. De
kennis en technologie die hiermee wordt ontwikkeld kan een belangrijk exportproduct worden van de Nederlandse Agri-Food sector.
6.

BENODIGDE INTERVENTIES.

Ter ondersteuning van het hiervoor beschreven transitieprogramma zal een samenhangend pakket aan overheidsinterventies nodig zijn. Dat pakket moet ervoor
zorgen dat de spelregels zo veranderen dat circulair en regeneratief gebruik van bodem en nutriënten economisch aantrekkelijker wordt, dan gebruik van ‘virgin’
nutriënten en productiemethoden die de bodemkwaliteit aan kunnen tasten.
De partijen die mee doen aan het transitieprogramma zullen samen met de interventieteams van de overheid zo’n pakket ontwerpen. Als mogelijke onderdelen van
het pakket aan interventies, wordt vooralsnog gedacht aan de volgende potentiële ‘game changers’:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Regelgeving om grondgebonden veehouderij, grondgebonden te houden.
Bijmengplicht van herwonnen nutriënten voor meststoffen- en leveranciers van veevoer.
Verbod op het uit de kringloop halen van nutriënten voor afvalverwerkers.
Een bodempaspoort als basis voor verwaarding van goede bodemkwaliteit bij grondtransacties en op basis daarvan het ombuigen van GLB-subsidiestromen.
Maak die (deels) conditioneel, gericht op duurzaam bodembeheer, vergaande sluiting van kringlopen en eco-systeemdiensten (beloon bijvoorbeeld agrariërs
voor het verhogen van stabiele organische stof in de bodem via LULUCF/CO2-credits). Hierbij zal onderscheid gemaakt worden tussen mogelijkheden binnen het
huidige GLB en de onderhandelingsinzet voor wijzigingen in het GLB.
Producentenverantwoordelijkheid voor leveranciers van veevoer en meststoffen, waarbij bij levering van ‘virgin’ nutriënten een ‘recycle-bijdrage’ in rekening
wordt gebracht.
Een collectief inzamelingssysteem voor overschotmest.
Regelgeving aanpassen zodat eigenaren en pachters van landbouwgrond worden gestimuleerd tot duurzaam bodembeheer op lange termijn, waarbij de waarde
van de grond de lange termijn productiewaarde reflecteert.
Aanpassen meststoffen-regelgeving, zodat aanvoer van organische stof en duurzaam bodembeheer worden gestimuleerd. Hierbij moet individueel en
gebiedsgericht maatwerk mogelijk zijn.
Ontmoedig het scheuren van grasland.
Geef bij de handel in emissierechten ‘credits’ voor het opbouwen van organische stof.
Ontwikkel financiële marktprikkels zoals een subsidieregeling voor productie of gebruik van Groene Meststoffen (‘non-virgin’ meststoffen), analoog aan de SDE-regeling.
Opnemen van doelen voor nutriënten-recycling in de klimaatwet die in het regeerakkoord is aangekondigd.

Naast deze potentiële ‘game changers’ zijn er nog veel andere kleinere interventies mogelijk. Een eerste uitwerking van bovenstaande interventies als ook een aantal
kleinere interventies worden in het vervolg van dit hoofdstuk beschreven.
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SLIMME MARKTPRIKKELS EN FINANCIERING

Zorg voor financiële prikkels die de onder 5.3 beschreven businessmodellen mogelijk maken. Bijvoorbeeld:
• Stimuleer verwaarding/raffinage van overschotmest in de varkenshouderij, pluimveehouderij en rundveehouderij. We bedoelen integrale meervoudige
verwaarding van de nutriënten, dus niet alleen gericht op energie. En alleen tijdelijk met zicht op oplossingen die zonder subsidie economisch rendabel kunnen zijn.
• Indien nodig (te vroeg om nu te beoordelen): belast nutriënten-verliezen en/of het gebruik van ‘virgin’ nutriënten.
• Ontwikkel een fonds voor initiatieven die de circulaire economie (o.a. voor nutriënten en organische stof) ondersteunen.
• Overweeg om een ambitieus programma op te zetten met vergoedingen voor het duurzaam vastleggen van CO2 in landbouwbodems. Dit naar voorbeeld van
Australië en Oostenrijk.
• Stimuleer samenwerking in de keten om de informatievoorziening en marktprikkels richting boeren en tuinders te organiseren.
GEZAMENLIJK KENNIS- EN INNOVATIEPROGRAMMA VAN DE TOPSECTOREN WATER, AGRI FOOD EN TUINBOUW
•
•

6.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Stimuleren en co-financieren van actielijnen 5.1 t/m 5.4 (meten, living labs, technische/businessmodel innovaties) in een geïntegreerd en multidisciplinair
programma (natuurwetenschappen, economie, sociologie), gericht op systeemtransitie ondersteunend aan actielijn 5.5 (Opleiding en kennisverspreiding).
Ontwikkel een wetenschappelijk gefundeerde visie over de mix en hoeveelheid dierlijke en plantaardige productie die in Nederland mogelijk is. En zulks in een
systeem met zo klein als mogelijk en zo groot als nodig gesloten kringlopen, dat ook economisch vol te houden is. Vertaal deze visie naar implicaties voor het
mest- en milieubeleid, vergunningverlening en bestemmingsplannen om kringlopen zo kort mogelijk te houden.
WET- EN REGELGEVING EN OVERHEIDSBELEID
Bevorder het grondgebonden houden van grondgebonden veehouderij. Dat kan via de Wet grondgebonden groei melkveehouderij of via private regels van de
sector. Biedt in deze regels aanvullende ruimte voor voer/mest contracten op lokale schaal.
Duurzaam bodembeheer en goed organische stofbeheer in contracten voor pacht (ook kort-lopende pacht) en grondtransacties, verplicht als voorwaarde
opnemen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een Bodempaspoort.
Beëindig, vanuit institutionele kaders, de huidige vorm van geliberaliseerde pacht, die lange termijn duurzaam bodembeheer in de weg staat. Een grondgebruiker
zal immers niet geneigd zijn te investeren in de bodem, als hij geen zicht heeft op langdurig gebruik. Kom in overleg met de publieke en private sector tot nieuwe
pachtvormen die duurzaam bodembeheer op lange termijn juist stimuleren.
Ga speculatie met landbouwgrond tegen. Stuur op een nauwere relatie tussen grondprijs en de werkelijke productiewaarde van de grond. Als voorbeeld kan de
Zwitserse grondpolitiek dienen, waarbij landbouwgrond in principe alleen in eigendom kan zijn van landbouwers. De laatste decennia is deze relatie totaal uit
evenwicht geraakt, met grote druk op de bodemvruchtbaarheid als gevolg.
Faciliteer compostering op het eigen erf met de mogelijkheid van regionale (groene) biomassaaanvoer van bijvoorbeeld natuurgebieden en berm-maaisel (zie
circulair terreinbeheer). Indien hier meer ruimte voor wordt geboden. Met inachtneming van voldoende kwaliteitsborging, wordt meer toediening van organische
stof mogelijk. Bovendien worden daarmee regionale kringlopen versterkt.
De mogelijkheden voor verbetering van de aanvoer van organische stof door het aanpassen van de meststoffen-regelgeving, passend binnen de milieukundige kaders.
Meerjarige (bijvoorbeeld 3-jarige) positieve organische stofbalans meenemen als uitgangspunt in mestregelgeving.
Verbeter de mogelijkheden voor aanvoer van organische stof naar de bodem, door het aanpassen van de meststoffen-regelgeving, passend binnen de
milieukundige kaders. Bijvoorbeeld het vergroten van de mogelijkheden voor toepassing van bodemverbeteraars die relatief veel effectieve organische stof
bevatten en relatief weinig macro (P, N, K)-nutriënten.
Meer individueel en gebiedsgericht maatwerk in het mestbeleid mogelijk maken, zodanig dat bodem en gewassen passend gevoed kunnen worden binnen
de daarvoor geldende milieukundige kaders. Hierbij past meer aandacht voor de bodem in het teeltplan van bedrijven en het benutten van de leerpunten van
biologische landbouwmethoden.
Identificeer andere elementen in de huidige regelgeving die belemmerend zijn voor goed bodembeheer en het sluiten van nutriënten-kringlopen en neem deze
waar mogelijk weg.
Benoem in beleid ‘de bodem’ naast food&feed, biobased en bio-energie als een belangrijke gebruiker van biomassa (organische bodemverbeteraars/organische
stof) en kwantificeer dit. Zorg dat de financiële prikkels (zoals beschreven in 6.2), niet verstorend, maar juist bevorderend werken.
Geef in emissierechten-handel ‘credits’ voor het opbouwen van organische stof.
Ontmoedig het scheuren van grasland ter voorkoming van de afbraak van organische stof.
Stimuleer het telen met een ruime gewas-rotatie, het telen van groenbemesters en het achterlaten of onderwerken van gewasresten en bijproducten op het land.
Maak de importeur van nutriënten verantwoordelijk voor het vermijden van internationale ’nutrient displacement’, hetzij met een producentenverantwoordelijkheid
zoals beschreven in begin van dit hoofdstuk, hetzij op andere wijze.
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INTERNATIONALE GREEN DEALS
•
•

Neem het sluiten van nutriënten-kringlopen mee in toekomstige IMVO’s als onderdeel van duurzame biomassa en een duurzame veevoer- en voedselindustrie.
Initieer internationale Green Deals, waarmee Nederlandse kennis en kunde (op het gebied van het sluiten van nutriënten- en organische-stof-kringlopen) wordt
ingezet om kringlopen te sluiten in landen waar de urgentie hiervoor hoog is. Zo is bijvoorbeeld een Green Deal tussen Nederland en Kenia in ontwikkeling,
waarmee een duurzame nutriënten-keten beoogd wordt met op-maat-gemaakte meststoffen voor het Keniaanse voedselproductiesysteem.

6.5 BEWUSTWORDING EN GEDRAG
Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Met interventieteams is gesproken over het geven van onafhankelijke praktische informatie aan boeren, uitwisseling van good
practices en het onderzoeken van de effectiviteit van, in te zetten, andere interventies op gedrag.
7.

EFFECT OP DWARSDOORSNIJDENDE THEMA’S

Ook voor biomassa die wordt geïmporteerd voor biobased toepassingen en voor energieproductie, zal de kringloop zo klein als mogelijk en zo groot als nodig moeten
worden gesloten. Het is belangrijk om hiervoor een aantal dwarsdoorsnijdende principes vast te stellen. Bijvoorbeeld:
• Productie van biomassa moet altijd duurzaam zijn, d.w.z. biomassa wordt geproduceerd met neutrale of positieve impact op de bodem, het water, ecosystemen
en gemeenschappen en met minimale input van ‘virgin’ nutriënten.
• Binnen die randvoorwaarden streven we naar zoveel mogelijk biomassa-productie op bestaande hoeveelheid landbouwgrond in de wereld en waar mogelijk op
herstelde ‘degraded lands’. Dus geen verdere ontbossing en ‘land use change’.
• Toepassing van de biomassa in volgorde van maatschappelijk belang (cascadering):
1. Voldoende voedsel voor 10 miljard mensen.
2. Voldoende biomassa terug naar de bodem voor regeneratieve productie.
3. Voldoende veevoeder voor de minimaal benodigde dierlijke eiwitproductie voor 10 miljard mensen.
4. Biobased materialen met lange levensduur voor 10 miljard mensen.
5. Biomassa die niet nodig of niet (langer) geschikt is voor bovenstaande drie toepassingen, gebruiken voor energie.
6. Dit alles met een economisch model dat vol te houden is, zonder structurele subsidies en met een minimalisering van benodigde transportkilometers.
Biobased producten zijn zoveel mogelijk herbruikbaar en composteerbaar, waardoor zij onderdeel blijven van de kringloop. Van belang is dat de biobased materialen
niet verdwijnen in het conventionele afvalsysteem, met verlies van nutriënten als gevolg.
8.

SOCIALE ASPECTEN

De transitie zal leiden tot verschuiving van werkgelegenheid:
• Voor leveranciers van veevoer en meststoffen vergt dit een verandering van het businessmodel, want importvolumes zullen afnemen. Daar staat tegenover dat
deze partijen veel meer leverancier van kennis en technologie kunnen worden.
• Mogelijk blijkt er overcapaciteit in dierlijke productie en sommige plantaardige sectoren t.o.v. wat met gesloten kringlopen mogelijk is. Als de overcapaciteit groot
is, zal afbouw tijd nodig hebben. Daarom is het belangrijk om een lange-termijn-doel (2050), te stellen en tijdig op dat doel te gaan sturen.
• Door de groei van steden is er steeds meer aandacht voor megacities en de bijbehorende uitdagingen. Bij het opzetten van nieuwe ecosystemen in de stad in
samenwerking met land- en tuinbouw, is het nodig om de opties voor nutriënten-kringlopen op kleinere schaal in de gaten te houden. Nieuwe concepten, waarbij
bijvoorbeeld op wijkschaal compost wordt opgehaald voor de buurtmoestuin, kunnen bijdragen aan hergebruik van nutriënten en tegelijkertijd zorgen voor
sociale cohesie alsmede educatie over ecosystemen.
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BIJLAGE 2B: WERKGROEP EIWITPRODUCTIE EN -CONSUMPTIE
Jeroen Willemsen (thematrekker, Green Protein Alliance), Peter Besseling (Ministerie EZK), Frans Claassen/Frank Bergmans (MVO - de
ketenorganisatie voor oliën en vetten), Rein Coster (VNCI), Hilde Engels (Natuur & Milieu), Frits Mandersloot (LTONederland), Jaap Petraeus
(VNO-NCW Platform Grondstoffen), Richard Piechocki (Rabobank), Ruud Tijssens (Agrifirm), Floor Uitterhoeve (Federatie Nederlandse
Levensmiddelen Industrie), Henk Westhoek (Planbureau voor de Leefomgeving).
Met consultatie van Roline Broekema/Hans Blonk (Blonk Consultants), Corné van Dooren (Het Voedingscentrum), Prof. Jan-Willem Erisman (VU Amsterdam), Stephan
Peters (Nederlandse Zuivel Organisatie).
1.

ACHTERGROND

Het Rijksbrede Programma Circulaire Economie stelt als ambitie: 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en een circulaire economie in 2050⁴⁸. Voor
vijf prioriteitsvelden zijn hiertoe transitieteams ingesteld, waaronder op Biomassa & Voedsel. Binnen dit werkveld zijn vier hoofd-thema’s geagendeerd. Deze notitie
verdiept en concretiseert hoofdthema #1 Duurzame productie en consumptie van eiwitten.
Voorgestelde actielijnen dienen ter vormgeving en vaststelling, rond eind 2017, van de overheidsagenda, het ondersteunend beleid, benodigde interventies en de
inzet van relevante stakeholders (triple helix). De agenda’s worden aangeboden aan ondertekenaars van het grondstoffenakkoord. Het rijk biedt de agenda’s aan De
Tweede Kamer aan. Ondertekenaars en partijen die zijn betrokken bij de opstelling van deze agenda, zijn vervolgens in de gelegenheid om aan te geven, afzonderlijk
én collectief, of en zo ja, hoe zij gaan deelnemen aan de uitvoering ervan.
Noot voor de lezer: verfijning en verdere onderbouwing van de in dit document genoemde doel- en actielijnen is noodzakelijk.
STIKSTOF EFFICIËNTIE
verhouding van stikstof in ons voedsel en de totale toegevoegde stikstof in de landbouw. Wageningen-UR

2.

SCOPE: VERHOGING EFFICIËNTIE NEDERLANDSE EIWITPRODUCTIE ÉN -CONSUMPTIE

Een duurzame eiwitvoorziening voor iedereen, lees voldoende eiwit en van goede kwaliteit, is een mondiale uitdaging. Productie van eiwitten, plantaardige en
in sterkere mate dierlijke, doet een beroep op natuurlijke hulpbronnen⁴⁹. Stikstof is een cruciale bouwsteen van eiwitten. In een circulaire economie worden
landbouwgrond, nutriënten zoals stikstof en water zo efficiënt mogelijk ingezet voor eiwitproductie en consumptie. Het werkteam ziet het belang van eiwitten in het
licht van de mondiale verstoring van de stikstofcyclus⁵⁰. In Nederland komt slechts 7% tot 20% van de (reactieve) stikstof via plantaardige- of dierlijke eiwitten
terecht in humane consumptieproducten⁵¹ ⁵². Op Europees niveau is dit circa 22%⁵³. De afgelopen drie decennia is in de landbouw al grote progressie geboekt bij
de benutting van stikstof (25% naar 51%⁵⁴). De focus van het werkteam ligt op verdere verhoging van de stikstof-efficiëntie via consumeerbare eiwitten over de hele
keten. Met het volgende als uitgangspunt:
Een slimme combinatie van plantaardige én dierlijke eiwitten is dé weg is naar een meer circulair eiwitsysteem: voor gezondheid van mens,
dier, leefomgeving en bedrijf, alsook voor het behalen van maximale circulaire winst.
Het werkteam maakt onderscheid tussen consumptie en productie. Humane consumptie van meer plantaardige eiwitten in plaats van van dierlijke en de valorisatie
van eiwitrijke reststromen voor consumptie van mens én dier, dragen in belangrijke mate bij aan een meer circulaire economie⁵⁵. Productie en export van dierlijk eiwit
(vlees, zuivel en eieren) zijn belangrijk drivers voor de Nederlandse economie en de internationale eiwitvoorziening.

⁴⁸ Nederland Circulair in 2050, Ministeries I&M, EZ, BZ, BZK, september 2016
⁴⁹ Milieueffecten van Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten, Blonk Milieu Advies, 2008
⁵⁰ The Nine Planetary Boundaries, Stockholmresilience, 2009
⁵¹ Erisman, J.W., Leach, A., Bleeker, A., Atwell,B., Cattaneo, L. & Galloway, J.N. (2017, in press) A proposal for an integrated approach to a nitrogen use efficiency (NUE) indicator for the food production-consumption chain.
⁵² Bevindingen en lessen uit eerste Europese Stikstofanalyse, Milieudossier 2011, Jan Willem Erisman, Henk Westhoek et al.
⁵³ Nitrogen on the table
⁵⁴ Mineralen in de Landbouw 1970 - 2012, CBS, 2013
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Gegeven de complexiteit van het thema kiest het werkteam voor de volgende afbakening:
Verhogen van de efficiëntie van eiwitgebruik in Nederland. Dit bewerkstelligen via de productie en de consumptie van plantaardig- en dierlijk
eiwit, met inachtneming van eiwitkwaliteit en de kwaliteit van andere essentiële voedingsstoffen, voor een adequate gezondheid.
Voor zowel productie als consumptie speelt mee dat ons land in sterke mate afhankelijk is van de import van eiwitten. Het team kiest niet voor de afbakening van een
regionale schaal waarop de eiwitten worden geproduceerd. De rol die Nederland speelt bij duurzame eiwitproductie elders in de wereld, valt buiten de scope van
deze 5-pager. Ook de doorvoer van eiwitten via ons land is geen focusgebied.
3.

VISIE: TWEE COMPONENTEN: EIWITPRODUCTIE EN -CONSUMPTIE.

De visie van het werkteam behelst twee, onderling verbonden, componenten: één gericht op de Nederlandse eiwitconsumptie en één op de eiwitproductie.
EIWITCONSUMPTIE
Eiwitten zijn van dierlijke- of plantaardige oorsprong en een belangrijk onderdeel van een duurzaam dieet. De voetafdruk van de eiwitconsumptie in Nederland,
gemeten in landgebruik, broeikasgasuitstoot en stikstofverliezen, moet sterk dalen. In Nederland geldt dat de hoeveelheid geconsumeerd, dierlijk eiwit hoger is
dan de hoeveelheid plantaardig eiwit. In de periode 2007 – 2010, consumeerden Nederlanders tussen de 7- en 69 jaar oud, ca. 62% dierlijke eiwitten en 38%
plantaardige eiwitten. De totale gemiddelde eiwitconsumptie bedroeg ca. 75 gram eiwit per persoon per dag⁵⁶. Een dieet bestaande uit 50% plantaardige en 50%
dierlijke eiwitten biedt voor de meeste Nederlanders een gezonde balans⁵⁷. Naar schatting 60% van de proteïne die we consumeren, vindt haar oorsprong buiten de
EU. Consumptie van minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten, alsmede het beperken van eiwitverliezen in de humane voedingsketen,
leiden tot een efficiënter stikstof-gebruik. Eventuele ongewenste consequenties dienen inzichtelijk te worden gemaakt. De Kringloop Toets kan hierbij een
hulpmiddel zijn. Naast een verschuiving in het eiwitdieet, is reductie van 10- tot 15% in de totale eiwit-inname wenselijk ten behoeve van een duurzaam dieet⁵⁸.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit niet geldt voor specifieke doelgroepen: ouderen en sporters bijvoorbeeld. Zij hebben veel baat bij een eiwitrijk dieet.
Het team onderschrijft de observatie dat ‘de kennis van consumptiegedrag (eetgedrag, verspilling), onderwijs en cultuur minstens zo belangrijk is, als technologische innovatie’⁵⁹.
EIWITPRODUCTIE
In de productieketen kan een hogere efficiëntie worden bereikt door een combinatie van een hogere voederconversie, inzet van alternatieve eiwitbronnen, natuurinclusieve landbouw en -veeteelt, minder transportbewegingen, technologische innovatie en verwaarding van eiwitrijke reststromen. In de veehouderij is bij de
omzetting van plantaardig naar dierlijke eiwit sprake van verliezen tot meer dan 50%⁶⁰. Deze verliezen kunnen niet worden voorkomen, echter wel verder worden
gereduceerd. Bijvoorbeeld door een hogere voederconversie en slimmere verwaarding, ook ten behoeve van veevoeder. Voor zuivelproductie is relevant dat 60- tot
70% van de in Nederland geproduceerde zuivel naar het buitenland gaat; 80% blijft binnen de EU, 20% vindt zijn weg buiten de EU. Voor de vleesproductie (varken,
kip, rund), gelden vergelijkbare cijfers. Verkleinen van eiwitcycli ter verhoging van de efficiëntie, bijvoorbeeld door meer regionale (EU-) eiwitproductie, betekent dan
ook dat aanpak van de duurzaamheidscyclus, binnen EU-verband moet plaatsvinden. Hierbij wordt opgemerkt dat regionale productie niet per definitie duurzamer is.
Natuurinclusieve landbouw: een economisch rendabel landbouwsysteem, dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in bedrijfsvoering,
inclusief zorg voor ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf. Natuurinclusieve Landbouw, Wageningen-UR
Het werkteam benadrukt dat, gegeven de geschetste uitdagingen en kansen in de Nederlandse productie en consumptie van eiwitten, interventies primair op één
van beide uitdagingen gericht moeten zijn. Een integrale ketenbenadering van de plantaardige én dierlijke eiwitketens blijft noodzakelijk. Tot slot is het team de
mening toegedaan dat de businesscase te allen tijde in ogenschouw dient te worden genomen, in lijn met andere rapporten over dit thema en op lange termijn met
succesvolle transitie-strategieën⁶¹ ⁶².

⁵⁵ Food for the Circular Economy, PBL,The Hague, 2017 PBL publication number: 2878.
⁵⁶ Dutch National Food Consumption Survay, 2007 – 2010, Ministry of Health, Welfare and Sport
⁵⁷ Corné van Dooren, Het Voedingscentrum, Naar Meer Plantaardig Eten, november 2017
⁵⁸ Menu van Morgen, N&M/Blonk MilieuAdvies/Optimeal
⁵⁹ Nederland Circulair in 2050, Ministeries I&M, EZ, BZ, BZK, september 2016
⁶⁰ https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/33/dierlijke-mest-en-mineralen-2016.pdf
⁶¹ Visiedocument Valorisatie van Eiwithoudende Reststromen, Dutch Biorefinery Cluster, oktober 2013.
⁶² Changing the Food Game; Market Transformation Strategies for Sustainable Agriculture, Lucas Simons, 2014
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BESTAANDE ONTWIKKELINGEN: NEDERLAND ALS KOPLOPER EIWITVERDUURZAMING

Nederland mag zich mondiaal koploper noemen op het gebied van eiwitverduurzaming. Sinds 1990 zijn vele eiwit-onderzoeksprogramma’s uitgevoerd. Ze leidden
tot een schat aan inzichten, technologieën en data. Het thema eiwitverduurzaming is dan ook een belangrijk onderdeel van de Nederlandse Voedselagenda voor
veilig, gezond en duurzaam voedsel.
Nationale eiwit-initiatieven zijn onder meer de ‘Green Deal Nederlandse Soja’⁶³ (lokale teelt van soja), de ‘Green Protein Alliance’⁶⁴ (verschuiving consumptie van
dierlijke naar meer plantaardige eiwitten), ‘Verduurzaming Grondstoffen van de Nevedi’⁶⁵, de ‘New Food Challenge’⁶⁶ (SBIR, product-innovatie), het ‘STW-programma
Eiwitinnovatie’ en onderzoek naar vleesvervangers in de Topsector Agrifood. Het Topinstituut Food & Nutrition (TIFN) is nauw betrokken bij dit thema. De koppeling
met en aansluiting bij het EU-project ‘SUSFANS’, gericht op het in kaart brengen van de invloed van consumentengedrag op voedingspatronen en het TIFN-project
SHARP⁶⁷ (Sustainable, Healthy, Affordable, Reliable and Preferable diet) lijkt dan ook evident.
Binnen de internationale context zijn initiatieven ter verduurzaming van eiwit-import (o.a. Round Table Responsible Soy, FEFAC Soy Sourcing Guidelines) en het
recent ondertekende IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten⁶⁸ relevant. Vanuit de -adviserende- overheidsorganen krijgt het thema nadrukkelijk aandacht via de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/EZ (Participatietafel Voedseltransitie) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)⁶⁹.
Genoemde initiatieven hebben elk hun focus op de eiwitketen, van primaire productie tot consumptie. Het werkteam ziet kans en noodzaak om deze initiatieven
te verbinden. Zo wordt voortschrijdend inzicht optimaal benut, worden doublures voorkomen en verbindingen gelegd. Het bewaken van een gemeenschappelijke
agenda en onderlinge afstemming ziet het team als randvoorwaardelijk.
5.

AMBITIES

Het werkteam heeft twee concrete ambities. Niet later dan 2050,
1. is de verhouding dierlijk : plantaardig eiwit in ons dieet omgedraaid van 60% dierlijk : 40% plantaardig naar 40% dierlijk : 60% plantaardig.
De totale eiwitconsumptie per persoon is in 2050 met 10-15% gedaald.
2. is de voetafdruk, gemeten in onder meer landgebruik, broeikasgasuitstoot en stikstofverliezen van in Nederland geproduceerd eiwit met
50% gedaald.
Blonk Consultants schat dat bij de realisatie van genoemde ambities, het totale besparingspotentieel op 12,5 Mton CO2-(equivalenten) emissie (productie
4,5 Mton; consumptie 8 Mton)⁷⁰. Verdieping van deze inschatting is nodig (actielijn). De orde van grootte van besparing bevestigt de impact van gestelde ambities.
Ook in het licht van de door ons land gestelde klimaatdoelstellingen.
Door een verdeling tussen plantaardig- en dierlijk eiwit te benoemen, wordt de vereiste integrale aanpak benadrukt. Doorvertaling van relatieve naar absolute
winst, met name aan de consumptie-kant, is wenselijk. Ten aanzien van de productieketen is het denkbaar dat met eenzelfde absolute voetafdruk méér en/of beter
benutbaar eiwit wordt geproduceerd in NL, waardoor de voetafdruk per eenheid eiwit afneemt. De wens is immers om verliezen in de productieketen te beperken en
niet per se minder te produceren (implicatie: verschuiving naar andere landen). Dit, uiteraard, mits de totale productie binnen de milieugebruiksruimte blijft. In het
bredere kader dienen aspecten als dierenrecht, ethiek, gezondheid en leefomgeving te worden meegenomen.

⁶³ www.greendeals.nl/green-deal-soja-van-eigen-bodem/
⁶⁴ www.greenproteinalliance.nl
⁶⁵ https://assets.nevedi.nl/p/229376/20170814%20Nevedi-factsheet%20Verduurzaming%20grondstoffen.pdf
⁶⁶ www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/oproep-plantaardige-eiwitten-op-het-bord
⁶⁷ http://www.tifn.nl/project/sharp/
⁶⁸ https://mvonederland.nl/sites/default/files/media/IMVO%20Convenant%20Plantaardige%20Eiwitten.pdf
⁶⁹ RLI expertsessie 5 juli 2017, ‘Een voedselsysteem waarin de productie en consumptie van met name dierlijke eiwitten meer in overeenstemming is met de draagkracht van de aarde: hoe komen we daar?’
⁷⁰ Blonk Consultants, Voetafdruk van eiwitproductie en -consumptie, 24/9/2017, Gouda
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ACTIELIJNEN

Het werkteam benadrukt de noodzaak voor een integrale, vernieuwende systeembenadering en meetbaarheid van het effect. Hierbij worden aspecten als bodem
en biodiversiteit, dierenwelzijn, lokale productie, voedingswaarde en duurzaam dieet meegenomen. Breed maatschappelijk draagvlak en implementatie van
vernieuwende business- en verdienmodellen, acht het team noodzakelijk. Hiervoor zijn succesvolle businesscases nodig, evenals de samenwerking tussen het MKB
en multinationals. Het werkteam adviseert in te zetten op vier actielijnen. Bij elke actielijn zijn externe experts voorgesteld en voor alle actielijnen geldt de noodzaak
dat het bedrijfsleven actief participeert.
ACTIELIJN 1: BEWERKSTELLIGING GEDRAGSVERANDERING EIWITCONSUMPTIE IN NEDERLAND
Ondersteunen van duurzame eiwitconsumptie (minder eiwit en een verschuiving naar meer plantaardig eiwit in het dieet) en coalities die hier op gericht zijn. Het
ontbreekt aan onderbouwde inzichten over verandering in (eiwit-)eetgedrag. Het effect van fiscale maatregelen (‘vleestax’) en andere interventies zijn onduidelijk,
consumer insights ontbreken. Deze zijn nodig voor effectieve bewustwordings- en voorlichtende acties en campagnes. Dit, inclusief de aansluiting bij het (voedsel-)
onderwijs (Jong Leren Eten, Smaaklessen). Ook aansluiting bij bestaande initiatieven vanuit het bedrijfsleven, zoals de ‘Green Protein Alliance’ wordt aangemoedigd.
• Voorgestelde externe partners/experts: WUR-Wageningen Economic Research, Ministeries van LNV, EZK, VWS, I&M, Natuur & Milieu, het Voedingscentrum.
ACTIELIJN 2: KWANTIFICEER & MONITOR DE VOETAFDRUK VAN NL GEPRODUCEERD EN GECONSUMEERD EIWIT
Objectivering is een sleutel tot succes. Duidelijke en consistente informatie is vereist om op terug te kunnen vallen. Continue alertheid op de langetermijndoelstelling
bepaalt de geloofwaardigheid van het initiatief. Hiervoor zijn, naast een concreet doel, onbetwistbare parameters en modellen nodig.
Verdere kwantificering en monitoring van de voetafdruk van geproduceerd en geconsumeerd eiwit, zijn vereist, doorbordurend op genoemde studie van Blonk
Consultants. Met focus op de keten klimaat-, landgebruik- en stikstof-efficiëntie van (1) agrarische productie, (2) het assortiment voedselproducten dat wordt
aangeboden aan de consument en (3) ons voedselpatroon. Het team stelt voor om gebruik te maken van bijvoorbeeld LCA en Optimeal®-analyses, waarbij
duurzaamheid, dierenwelzijn, ‘bodem in balans’ en gezondheid integraal zijn meegenomen. Onderdeel is ook de analyse van kansen, resultaten en verbeter-richtingen
voor productiesystemen.
• Voorgestelde externe partners/experts: Blonk Consultants, Wageningen-UR, Louis Bolk instituut, Voedingscentrum, MilieuCentraal. Ook bevelen wij afstemming
met andere transitieteams aan.
ACTIELIJN 3: VERDUURZAAM EN VERGROOT DE EIWIT-EFFICIËNTIE IN DE LANDBOUW
We dienen de productie van plantaardige en dierlijke eiwitten te verduurzamen, door het vergroten van efficiëntie in de landbouw. Actief werken aan duurzame
landbouw en veeteelt verkleint de voet-afdruk van eiwitconsumptie. Efficiënter gebruik van stikstof in de dierlijke eiwitproductie door gunstiger voederconversie
en inzet van meer duurzame voedselveilige alternatieve eiwitbronnen, staat hierbij centraal. Randvoorwaarde is efficiënt gebruik van land, water en nutriënten en
behoud van bodemvruchtbaarheid. Deze actielijn borduurt door op bestaande verbeteringen en exploreert nieuwe. Zo wordt ook gekeken naar de inzet van regionale
eiwitrijke (rest-)stromen ten behoeve van veevoeder.
• Voorgestelde externe partners/experts: LTO en NAV.
ACTIELIJN 4: STIMULEER VALORISATIE EIWITRIJKE RESTROMEN EN DE INZET VAN NIEUWE EIWITBRONNEN
De valorisatie van eiwitrijke, plantaardige- en dierlijke reststromen uit de ‘food en feed industrie’, tot humane voedseldoeleinden en, indien dit niet mogelijk is, tot
veevoeder, moet gestimuleerd worden. Valorisatie wordt beperkt door wettelijke kaders. Regelingen voor duurzame energievoorziening kunnen onbedoeld het
gebruik van eiwitten voor energietoepassingen aanmoedigen. Een vraag is of de SDE+ regeling kan worden aangepast, ter stimulering van het gebruik van plantaardig
eiwit, direct voor dierlijke en humane consumptie. Ook werken de ‘novel food wetgeving’ en de afvalstoffen-wetgeving belemmerend (neem bijvoorbeeld
koolzaadeiwit uit perskoek voor humane consumptie, de inzet van insecten voor de omzetting reststromen, ten behoeve van veevoeder⁷¹). Wegnemen van deze
drempels via pilots, ziet het werkteam als een taak van de overheid op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau) en als voorwaarde voor versnelde transitie. Ook
vergroot dit de kans op succesvolle opschaling en vermarkting (Actielijn 4).
• Voorgestelde externe partners/experts: Ministeries van LNV en VWS, RVO, NVWA, IL&T, IPO, VNG.
ACTIELIJN 5: BEVORDER OPSCHALING & VERMARKTING VAN CIRCULAIRE EIWITPROPOSITIES
Een bekende transitie-belemmering is die van opschaling, financiering en commerciële implementatie. Het werkteam is groot voorstander van de inzet van middelen
en expertise voor het generen van best practices en nieuwe verdienmodellen. Bewaking van de businesscase is noodzakelijk. Het aantal successen in de eiwitcirculaire sector is te beperkt. Ter stimulering is een meer marktgedreven aanpak vereist, met de ondersteuning van experts, ondernemers en financiers. Schaarste
van eiwit geldt als een belangrijke driver en moet als zodanig worden benut. Deze actielijn richt zich derhalve op de ontwikkeling, opschaling en vermarkting van
circulaire, plantaardige- en dierlijke eiwitproposities. Met aandacht voor de gehele keten, van teelt tot en met consumptie. denk op de korte termijn bijvoorbeeld aan
soja, zeewier, veldbonen en algen. En op de lange termijn bijvoorbeeld aan ontwikkelingen rondom kweekvlees.
• Voorgestelde externe partners/experts: Rabobank Innovation Food Fund, Green Protein Fund, Future Food Fund, Triodos bank, RVO.

⁷¹ www.allaboutfeed.net/New-Proteins/Articles/2016/4/Best-practices-in-the-insect-protein-sector-2786856W/
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ALGEMENE ADVIEZEN
Strategische samenwerking draagt bij aan de slaagkans. Er zijn, zo blijkt uit onderdeel 3, veel initiatieven gericht op dierlijke óf plantaardige eiwitten. Het
verenigen van initiatieven via een gemeenschappelijke agenda is vereist. Ook afstemming met andere werkteams is nodig (bv nutriënten).
Tevens voorziet het werkteam dat de gewenste verandering risico’s met zich meebrengt. Sociaal, economisch en ecologisch. Ze moeten worden geïnventariseerd en
gemonitord. Risico’s in Nederland, waar het gaat om bijvoorbeeld gezondheid van mens en dier. en mogelijke effecten buiten Nederland, bijvoorbeeld in relatie tot
biodiversiteit. Wat betekenen de acties die we hier uitvoeren, voor de regio’s waar we naar exporteren en waarvandaan we importeren? Welke sociaaleconomische
impact heeft regionale eiwitproductie elders? Wat betekent dit voor de concurrentiepositie van Nederland? (Level playing field). Hierbij dienen de richtlijnen voor de
IMVO-convenanten als leidraad, gedragen door de overheid, sociale partners en maatschappelijke stakeholders.
Ten derde signaleert het werkteam dat een onpartijdige entiteit met ervaring op het gebied van transitieprocessen nodig is voor algemene coördinatie en
organisatie. Dit borgt een integrale aanpak. Alle 5 ‘O’s’ moeten in een vroeg stadium worden betrokken; ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheid, organisaties
van burgers. Koplopers die bijdragen aan het versneld realiseren van gestelde doelen en experts als New Foresight en Drift die dit kunnen ondersteunen.
7.

BENODIGDE INTERVENTIES

Uit genoemde actielijnen volgen interventies. Conform de adviezen van de WRR⁷² dient een duurzame (humane) consumptie als uitgangspunt. Van daaruit wordt,
terug in de keten, waar nodig ingegrepen. Nadere afstemming met stakeholders is vereist om te komen tot meer expliciete en verdere differentiatie van interventies.
Niet alleen door de overheid. Bedrijfsleven en financiers hebben een belangrijke rol. Sommige interventies hebben betrekking op productie, anderen meer op
consumptie.
ACTIELIJN

VOORBEELDEN INTERVENTIE

1. Gedragsverandering Eiwitconsumptie NL

Centrale bewustwording/voorlichtingsacties Nederlandse consument ten aanzien
van de impact van de eiwitconsumptie.
Verzamelen van (internationale) onderzoeken naar consumentengedrag + prikkels/insights,
effecten overheidsingrijpen. Indien niet voorhanden: nieuw onderzoek starten.
Aansluiten bij bestaande initiatieven, bv Green Protein Alliance.

2. Monitoring Voetafdruk Eiwitconsumptie/productie

Vaststellen meetbare indicator(en) voetafdruk eiwitconsumptie en productie + model
(bv exergie, LCA, land/water gebruik, emissie broeikasgassen).
Periodieke monitoring (bv 1x per 2 jaar) door onafhankelijke derden.

3. Verduurzaming eiwitproductie

Verduurzamen en vergroten van efficiency in de landbouw.
Aansluiting zoeken bij bestaande initiatieven: duurzame zuivelketen, vitale varkenshouderij,
visie pluimveehouderij.
Onderzoek en testen gericht op verhogen van de voederconversie.

4. Valorisatie eiwitrijke restromen

Pilots gericht op de opschaling van verwaarding van dierlijke en plantaardige eiwitrijke reststromen.
EU-lobby Novel Food en Afvalwetgeving (incl. nationale/lokale handhaving), met nadruk op:
- Gebruik (regionale) eiwitrijke reststromen
- Nieuwe bronnen van veevoeder (bv beendermeel, swill, insecten).
- Betere benutting door vee (o.a. verbetering darmflora).
Inzichtelijk maken onbedoelde effecten bestaande regelingen + aanpassen waar nodig (bv SDE+)
internationale samenwerking met stakeholders in de eiwitketen.

5. Opschaling & Vermarkting

Realisatie succesvolle businesscases door betrekken banken, investeerders, multinationals bij starters.
Beschikbaar stellen risicodragend vermogen verhogen voor dit type investeringen.
Start pilots, met nadruk op opschaling (productie/technologisch) en gedragsverandering
(consumptie/sociaal).

⁷² Naar een Voedselbeleid, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, oktober 2014
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EFFECT OP DWARSDOORSNIJDENDE THEMA’S

Benoemde doelen en actielijnen sluiten aan bij de duurzaamheidskaders in de Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel van Nederland⁷³.
Zij geven invulling aan de oproep zoals benoemd in het overkoepelende plan ‘Nederland Circulair in 2050’. Als benoemd is het hogere streven, een efficiënter gebruik
van (reactief) stikstof. Afstemming met andere thema’s is nodig; de Ladder van Moerman lijkt een bruikbaar kader.
Het werkteam vindt dat grotere efficiëntie niet mag leiden tot bijvoorbeeld hoge puntbelastingen en niet ten koste mag gaan van natuurlijk kapitaal en duurzaam
gebruik van hulpbronnen. Er wordt niet expliciet ingezet op vergroting van het biomassa-aanbod. Wel op een efficiënter eiwitgebruik uit/van bestaande biomassa:
via landbouwkundige verbeteringen kan de eiwitefficiëntie worden verhoogd. Gebruik van eiwitbronnen die beschikbaar komen via bioraffinage en bijvoorbeeld
aquatische bronnen, kunnen hieraan bijdragen.
Productie van duurzame eiwitten moet gezien worden in het bredere perspectief van de leveringszekerheid van biomassa. Gewassen bestaan uit eiwit én andere
functionele componenten als suikers, zetmeel en olie. Bestanddelen die na bioraffinage kunnen worden toegepast voor food, feed, fragrance, farma, fine chemicals,
fuel, fertilizer, etcetera. Inzet op duurzaam en efficiënt landgebruik moet het aanbod verzekeren met een minimale impact op het milieu.
9.

SOCIALE ASPECTEN

Realisatie van genoemde actielijnen zal een groot beroep doen op het eiwitproductie- en consumptiegedrag in Nederland. Op de primaire sector, de verwerkers,
producenten, retailers en zeker de consumenten. Maatschappelijk draagvlak op een complex en controversieel onderwerp als eiwitverduurzaming
is wellicht de grootste uitdaging waar we voor staan. Onderliggende sociaal-emotionele factoren kunnen het proces verstoren. Het werkteam is ervan
overtuigd dat hierin ook de grootste kans ligt op succes. Wanneer de sociale gevoeligheid wordt onderkend en geïntegreerd, is de slaagkans groter. Hiertoe is inzet
nodig van experts. Er moet een nieuwe balans worden gevonden tussen inzet op technologische en culturele, sociale innovatie. We hebben pioniers nodig: ‘mensen
die op een andere manier gaan kijken naar de wereld om zich heen (……).⁷⁴.

⁷³ Voortgang Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel, 21 november 2016, Ministerie EZ
⁷⁴ Prof. Derk Loorbach, DRIFT, Ondernemen in Transitie, 2014
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BIJLAGE 2C: WERKGROEP VERWAARDING RESTSTROMEN,
BIORAFFINAGE & INVESTERINGSKLIMAAT
Willem Sederel (thematrekker, Biobased Delta), Rein Coster (VNCI), Coen de Haas/Bertram de Crom (Cosun), Annita Westenbroek (DBC/VNP),
Frans Claassen, Frank Bergmans (MVO), Ruud Tijssens (Agrifirm), Mat Quaedvlieg (Sappi), Ed de Jong (Avantium), Marcel Wubbolts (Corbion),
Peter de Jong (Natuur & Milieu), Joop Suurmeijer (Orgaworld), Marian Geluk, Tim Lohmann (FNLI), Jan IJzerman (UVW), Arjen Brinkmann (BVOR),
Nic Grandiek (Provincie Noord-Holland), Paul van den Heuvel (VVNH), Henk Wanningen (Staatsbosbeheer), Joke Klap (Nevedi), Edith Engelen (RVO)
1.

AFBAKENING/SCOPE

Het begrip biomassa verwijst naar de biologische fractie van producten, rest- en afvalstoffen en restanten van de landbouw – met inbegrip van plantaardige en
dierlijke stoffen –, de bosbouw, de visserij- en aqua-cultuursector en aanverwante bedrijfstakken alsook de biologisch fractie van industrieel en huishoudelijk afval.
Focus van deze werkgroep ligt op de verwaarding van gewassen en reststromen die bij productie en verwerking in de keten ontstaan. Het gaat hierbij om deels
biogene stromen die beschikbaar komen bij productie, verwerking, opslag, transport, consumptie en (afval)verwerking.
Uitgangspunt bij het realiseren van de transitie naar een circulaire economie is een integrale aanpak, waarbij wordt gekeken naar de gehele keten van teelt en winning
van grondstoffen tot het gebruik van materialen in eindproducten en het in de kringloop houden, respectievelijk terugbrengen van de samenstellende grondstoffen.
Een hoogwaardige, waar mogelijk veelvuldige en/of meervoudige inzet van stoffen en materialen staat voorop.
2.

VISIE

Uitgangspunt zijn de visies zoals beschreven in de ‘Visie Biomassa 2030’, de ‘Voedselvisie’ en het ‘Rijksbrede programma Circulaire Economie’. Deze visies lagen ook
ten grondslag aan het Grondstoffenakkoord. Recent is de biomassa-visie van Natuur en Milieu gepubliceerd, maar deze is nog niet in deze update meegenomen.
Kabinetsvisie Biomassa 2030.
•
•
•

In potentie kan er voldoende biomassa beschikbaar komen (middels productie en import) om in NL behoeftes te voorzien op gebied van voedsel, veevoer,
materialen, transport en energie. Mits inzet op vergroting aanbod duurzame biomassa en optimale inzet van biomassa.
Op de korte termijn blijft inzet van biomassa van belang voor het behalen van de doelen uit het Energieakkoord en het klimaatbeleid.
Op de lange termijn alleen inzet van biomassa voor non-food/feed daar waar weinig andere hernieuwbare alternatieven zijn⁷⁵:
- chemie en materialen.
- lucht- en scheepvaart.
- lange afstand zwaar wegtransport.
- hoge temperatuur warmte voor industrie.

De werkgroep onderschrijft de ‘Visie Biomassa 2030’. Daarbij gaat zij ervan uit dat in Nederland en in het buitenland grote inspanningen nodig zijn om voldoende
duurzame biomassa beschikbaar te maken, om daarmee de biomassa-behoefte van de Nederlandse industrie en productiesector te kunnen voldoen.
Een PEER review uitgevoerd door WUR in 2017 constateert dat de behoefte aan biomassa voor voedsel en veevoer in de toekomst ongeveer gelijk blijft. De sterke groei
bevindt zich in de toepassingen op vlak van chemie/materialen en energie. Tot 2030 lijken er geen grote knelpunten in biomassa-beschikbaarheid op te treden, maar
na 2050 lijken zich wel spanningen tussen vraag en aanbod voor te gaan doen.
Voedselvisie.
In reactie op het WRR-rapport’ Naar een voedselbeleid’ heeft het kabinet op 30 oktober 2015 zijn visie op het voedselbeleid aan de Tweede Kamer aangeboden en
op 21 november 2016 de voortgangsagenda naar de Kamer gestuurd. Hierin geeft kabinet aan te streven naar een ecologisch houdbaar voedselsysteem, dat zuinig
en efficiënt omgaat met grondstoffen, energie, water en nutriënten en rekening houdt met behoud van natuurlijk kapitaal en natuurlijk kapitaal op duurzame wijze
benut. Dat betekent dat de kwaliteit van bodem, water en lucht beschermd wordt, de biodiversiteit in stand gehouden wordt en tegelijkertijd ook broeikasgasemissies
worden gereduceerd.
⁷⁵ M
 ochten er nieuwe duurzame en hernieuwbare alternatieven beschikbaar komen voor deze toepassingen, dan hebben die de voorkeur boven biomassa vanwege mogelijke spanningen die kunnen ontstaan op de lange
termijn tussen vraag en aanbod van biomassa op mondiaal niveau.
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Rijksbrede Programma Circulaire Economie 2050 / Grondstoffenakkoord.
• Sluiten van kringlopen staat centraal.
• Alle grondstoffen en reststromen blijven zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop.
• Cascadering en meervoudige verwaarding is het streven.
• Reduceren van gebruik en vervangen van niet-hernieuwbare, kritische grondstoffen door biomassa.
• Identificeren van nieuwe manieren van productie en consumptie, die leiden tot trendbreuken.
•	Productie/consumptie dient binnen grenzen van de draagkracht van de aarde te geschieden. Voor biomassa en voedsel is het uitgangspunt: bodem in balans. Het
behoud/versterken van een gezonde bodem als duurzame productiefactor is daarbij van groot belang.
• Sociale duurzaamheid.
De transitie naar een circulaire economie vergt een omslag in denken, handelen en organiseren. Waar nu landbouw en agro-industrie in hoofdzaak worden gezien als
leverancier van voedsel, zijn deze in feite schakels in een netwerk waarin vele ketens met elkaar zijn verbonden. Samen met bosbouw, openbaar groen, aquacultuur
en natuurbeheer zijn ze bronnen van biomassa voor voedsel, veevoer, geneesmiddelen, chemicaliën, vezels, materialen en brandstoffen.
Biomassa kan ook via bioraffinage worden gefractioneerd in componenten die direct worden toegepast of langs (bio)chemische weg worden geconverteerd in nieuwe
moleculen die weer dienen als grondstof of halffabricaat voor andere toepassingen. Het traditionele onderscheid tussen hoofd-, bij-, rest- en zelfs afvalstromen, is
maatschappelijk diep verankerd in het denken, maar is strikt genomen arbitrair en doet geen recht aan het feit dat alle componenten uit biomassa, veelal nu reeds
een functie hebben voor een bepaalde toepassing.
Biomassa-stromen die beschikbaar komen bij de bewerking en verwerking van biomassa, het onderhoud aan binnen- en buitenstedelijk groen of bij de zuivering van
nevenstromen, worden weer ingezet voor andere toepassingen. Door innovatie kunnen stromen hoogwaardiger worden ingezet dan nu het geval is. Belangrijk daarbij
is dat nutriënten zoals fosfaat en essentiële mineralen, worden teruggewonnen en ingezet voor de productie van nieuwe biomassa.
Cascadering is een belangrijk doel in de circulaire economie, maar kan niet rigide nagestreefd worden. Wanneer hoogwaardige toepassingen (tijdelijk) niet haalbaar
zijn, omdat bijvoorbeeld de marktvraag beperkt is of de conversieroutes nog niet kunnen concurreren met de gangbare routes, kunnen minder hoogwaardige
toepassingen in bijvoorbeeld transport of energie ter overbrugging een goed alternatief zijn.
Belangrijk voor first-of-a-kind biomassa-transities is dát de markt betreden wordt en niet in de eerste plaats op welk niveau van de waardepiramide deze
marktintroductie plaatsvindt. Na het eenmaal betreden van de markt, kan vanuit lagere regionen van de piramide als gevolg van markt-acceptatie opgeklommen
worden naar meer hoogwaardiger toepassingen. Dit is een min of meer autonoom proces dat onder invloed staat van prijsprikkels boven in de waardepiramide. Er
moet wel voor gewaakt worden dat er geen lock-in optreedt van minder hoogwaardige toepassingen, zodat tijdelijke stimuli uiteindelijk de verkeerde kant opwerken.
Door innovatie komen er dagelijks nieuwe ketens bij en verdwijnen er oude. Nieuwe ketens kunnen alleen ontstaan indien ze functionaliteit toevoegen of goedkoper
zijn dan bestaande ketens. Of als overheidsbeleid deze nieuwe toepassingen via interventies in de markt stimuleert (zoals hernieuwbare energie, biobrandstoffen).
Indien nieuwe ketens bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen op het gebied van grondstoffenefficiency, milieu en/of volksgezondheid, dan zullen deze daar
ook op een structurele manier credits voor moeten ontvangen, opdat ondernemers en investeerders bereid zijn in een langjarige businesscase te stappen.
3.

BESTAANDE ONTWIKKELINGEN WAAROP KAN WORDEN VOORTGEBOUWD

In Nederland wordt al efficiënt omgegaan met biomassa. De meeste biomassa-stromen kennen een toepassing. De nieuwe mogelijkheden zitten vooral in het verder
optimaliseren van de toepassingen (naar economische meerwaarde, duurzaamheid). Innovaties leiden met regelmaat tot hoogwaardigere toepassingen. Ook is de
afgelopen jaren intensief gebouwd aan een breed biobased netwerk binnen een groot aantal sectoren van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden
en kennisinstellingen. Het kennisniveau is hoog en de gunstige combinatie van mondiaal competitieve agrofood, papier en chemiesectoren is uniek. Evenals de
aanwezigheid van havens in Rotterdam/Moerdijk, Amsterdam, Vlissingen/Terneuzen en Delfzijl en de daarmee verbonden logistieke netwerken, die zich uitstrekken
naar een achterland met 160 miljoen consumenten, binnen een straal van 500 km.
Op het vlak van verwaarding van productieresiduen en teruggewonnen grondstoffen, lijkt de tijd rijp om tot realisatie van first-of-a-kind, biobased fabrieken te komen.
De benodigde technologie-ontwikkeling is in de hogere TRL-levels beland⁷⁶, maar het verdienmodel om tot daadwerkelijke investeringen te komen hapert nog. Dit
omdat in transitieprojecten veelal grote risico’s genomen moeten worden, er onvoldoende marktprikkels zijn die een circulaire economie faciliteren en er knelpunten
op het vlak van wet- en regelgeving (afval, ruimtelijke ordening) weggewerkt moeten worden.

⁷⁶ TRL = Technology Readiness Levels. Een TRL geeft een indicatie van de fase waarin een ontwikkelingsproject zich bevindt. In totaal zijn er negen fases gedefinieerd die samen het totale ontwikkelingsproces weergeven van
eerste idee tot aan commerciële marktintroductie.
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Een kleine selectie van initiatieven waarop voortgebouwd kan worden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
4.

Taskforce Circular Economy of Food
Kringlooptoets⁷⁷
Actieplan Bos en Hout en Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer
Green Deals, zoals de Green Deal Business met biomassa en biobased gas, de Green Deal Grondstoffen en de Green Deal Circulair Terreinbeheer
Taskforce mest- en mineralenverwaarding
Biomassavisie Natuur en Milieu
CE-Investeringsagenda van VNG, IPO en UvW
DOELEN

In het transitieproces is de uitdaging te ontdekken welke acties en interventies de grootste impact op de transitie naar de circulaire economie zullen hebben. Monitoring
van de voortgang kan op een aantal niveaus:
a. Acties en interventies: worden de aangekondigde stappen gezet, de beoogde resultaten behaald?
b. Leiden deze acties en interventies inderdaad tot progressie op de X-curve⁷⁸ van de transitie?
c. Parameters die op macroniveau in Nederland reële effecten meten, zoals vermindering grondstoffengebruik, reductie CO2-emissies e.d.
Voor 2021 lijkt het vooral nuttig om doelen te formuleren op het niveau van visievorming, onderbouwde beslismodellen en acties en interventies. Tot 2030 zal
hiernaast ook nog veel aandacht zijn voor optimalisering in de bestaande ketens. In die periode moeten de acties en interventies, zichtbaar resultaat op gaan leveren
op de x-curve. In de periode 2030- 2050 zullen de echte macro-effecten goed zichtbaar worden.
De overall doelstelling in het CE-programma, om in 2030 tot 50% besparing op primaire grondstoffen te komen, is niet van toepassing op biomassa. Sterker, deze
ambitie zal vrijwel zeker tot een toename van het gebruik van biomassa leiden. Gezien de sterk toenemende vraag naar biomassa in de wereld, is het daarom
van belang dat het aanbod van duurzaam geproduceerde biomassa wordt vergroot, dat alle fracties van biomassa zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet en de
kringlopen van biobased producten zoveel mogelijk worden gesloten. Dat leidt tot de volgende doelstellingen:
I.
VERGROTEN AANBOD DUURZAAM GEPRODUCEERDE BIOMASSA IN NEDERLAND
• De Nederlandse land- en tuinbouwsectoren ontwikkelen en implementeren samen met landelijke- en regionale overheden, ngo’s en afnemers, actieplannen
voor het verder vergroten van duurzaam geproduceerde biomassa voor feed en food en overige biobased toepassingen in binnen- en buitenland, gebaseerd op
regionale risicoanalyses.
• Vergroting van de binnenlandse houtproductie door gericht bosbeheer (soortensamenstelling, kwaliteit plantmateriaal, bodemontwikkeling, teeltsystemen) en
de aanleg van bossen en beplantingen.
• Stimuleren van de ontwikkeling van niet-grondgebonden biomassa-productie (aquatische biomassa).
• Stimuleren van duurzame biomassa-teelt op marginale gronden en in zee. En herstel van gedegradeerde gronden.
II.	OPTIMALE VERWAARDING VAN BIOMASSA. HET AANDEEL VAN DE BIOGENE FRACTIES DIE VRIJKOMEN BIJ TEELT, VERWERKING,
CONSUMPTIE, OPSLAG, TRANSPORT EN (EIND)VERWERKING, DAT HOOGWAARDIG (VOOR MATERIAALTOEPASSINGEN) WORDT INGEZET,
IS GEMAXIMALISEERD IN 2050
• Halvering van voedselverliezen in de keten in 2030 (SDG 12.3) door het voorkomen van verspilling (zie ook actielijn 3.1.3) en het hoogwaardiger verwaarden van
reststromen.
• Overheden en bedrijven maken keten-afspraken, waarin ze zich committeren om in 2030 en 2050 oplopende percentages fossiele grondstoffen te vervangen
door biobased grondstoffen in kunststoffen en bouwmaterialen. Voor kunststoffen bestemd voor de Nederlandse markt is het doel 15% vervanging in 2030 van
fossiele door biobased grondstoffen en 30% in 2050 (dit geldt ook voor geïmporteerde kunststoffen)⁷⁹. Voor bouwmaterialen is het doel dat het gebruik van
biobased bouwmaterialen in 2030 is gestegen is met 100% en in 2050 met 200%.
• Waarborgen van een ‘level playing field’ voor alle toepassingen. Beleidsinterventies die meer laagwaardige toepassingen bevoordelen boven hoogwaardigere
toepassingen, zijn afgebouwd in 2020 of de meer hoogwaardige toepassingen worden op vergelijkbare wijze gestimuleerd.
• Daar waar de gewenste hoogwaardige toepassingen niet economisch haalbaar zijn, omdat in de niet-circulaire alternatieven de milieukosten niet in de prijzen zijn
verwerkt, worden specifieke beleidsinterventies ingezet. Bijvoorbeeld voor het op peil houden van de bodemkwaliteit.

⁷⁷ WUR, 2016, KringloopToets
⁷⁸ DRIFT, 2017, Staat van Transitie: patronen van opbouw en afbraak in vijf domeinen
⁷⁹ De transitie-agenda Kunststoffen stelt als doel dat alle kunststoffen in 2050 op basis van hernieuwbare grondstoffen worden geproduceerd.
Dat houdt in dat in 2050 70% recyclaat en 30% biobased grondstoffen worden toegepast.
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GEWENSTE VERNIEUWENDE ACTIELIJNEN EN BENODIGDE INTERVENTIES

WAARBORGEN VAN DE SUPPLY CHAIN VOOR DUURZAME BIOMASSA
Nederland is zowel voor het behalen van doelstellingen op gebied van energie en klimaat als vanwege het feit dat het een import- en exportland is, afhankelijk van
import van biomassa. Voor het bedrijfsleven is het cruciaal dat er lange termijn zekerheid ontstaat over de supply chain van duurzaam geproduceerde biomassa. In de
‘Visie Biomassa 2030’ is geconstateerd dat inzet op vergroting van het aanbod duurzame biomassa nodig is, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Nederland heeft
als land met een beperkt areaal en hoge bevolkingsdichtheid unieke kennis en ervaring in het efficiënt produceren en verwerken van biomassa en kan deze positie
benutten om de wereld en vervolgens onszelf weer verder te helpen.
Bij de productie van biomassa moeten te allen tijde de volgende randvoorwaarden in acht worden genomen⁸⁰:
• Biomassaproductie mag niet de voedselvoorziening in gevaar brengen.
• Biomassa moet op duurzame wijze geteeld worden waarbij de bodemkwaliteit op peil blijft. Er moet op verantwoorde wijze worden omgegaan met water,
kunstmest en bestrijdingsmiddelen, afvalmanagement en het beperken van broeikasgasemissies.
• Biomassaproductie mag niet bijdragen aan ontbossing, aantasting van natuurgebieden en land-onteigening.
• Biomassa uit bossen moet afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.
• De sociale duurzaamheid wordt gegarandeerd. Dit geldt zowel op, als rondom de productielocatie en in de rest van de keten. Landroof en slechte
arbeidsomstandigheden in landen met een delicate governance-structuur moeten voorkomen worden
In de markt zien we dat stakeholders al inzetten op verhoging van het biomassa aanbod in Nederland. In het ‘Actieplan Bos en Hout’ streeft een brede coalitie naar
een verdubbeling van de Nederlandse houtproductie in 2050, door een uitbreiding van het bosareaal met 25% en een productiviteitsverhoging door productiever
en duurzamer bosbeheer van 50%. Daarnaast wordt gestreefd naar betere benutting van het biomassa producerend vermogen van de openbare ruimte (binnen- en
buitenstedelijk). Cosun zet in op verhoging van de Nederlandse suikerproductie, die reeds in gang is gezet en tot 2020 zal groeien. Dit wordt bewerkstelligd door een
uitbreiding van het areaal tot ca. 85.000 hectare en een productiviteitsverhoging tot 18% suiker (in de biet) en 90 ton bieten per ha, resulterend in 16,2 ton suiker en
6 ton bietenpulp.
Verwacht wordt dat de houtconsumptie in Nederland verdubbeld zal zijn in 2030. Internationaal wordt zelfs een verdrievoudiging verwacht van de mondiale vraag
naar hout. Nederland is voor 80% afhankelijk van Europees hout. Aangezien de binnenlandse consumptie sneller groeit dan het groeipotentieel van de Europese
houtproductie en er mondiaal slechts enkele regio’s zijn waar de oogst duurzaam verhoogd kan worden, streeft de sector naar verdubbeling van de binnenlandse
hout-productie.
Actieplan Bos en Hout, 2016
Naast initiatieven gericht op vergroting van het Nederlands aanbod aan biomassa en recycling van biobased materialen, zal ook op internationaal niveau (vooral
Europa) onderzocht moeten worden welke mogelijkheden er zijn voor het vergroten van het aanbod duurzame biomassa (o.a. aquatische biomassa en biomassa van
dierlijke oorsprong), waarbij duurzaamheidaspecten zoals bodemkwaliteit, biodiversiteit en gesloten kringlopen ook in acht worden genomen.
Er is behoefte aan interventies die productiviteitsverhoging van de landbouw en bosbouw en aquatische biomassa in EU en in ontwikkelingslanden stimuleren,
inclusief de waterefficiency daarvan en het behoud van de ecologische basis.
Daarnaast dient er ingezet te worden op capaciteitsopbouw om duurzaamheid te kunnen garanderen. En daarnaast op een internationaal institutioneel governance
raamwerk, controleerbaar vanuit een goede ‘span of control’ voor verantwoordelijken in de keten. Deze opbouw van capaciteit en een goede betrouwbare governance
structuur vragen om concrete pilots en businesscases die te realiseren zijn op basis van detailstudies naar de kansen voor biomassa in een circulaire economie
(productieresiduen en reststromen beter circulair in te zetten, aanbod van duurzame biomassa uit te bouwen).
Indien mogelijk kan voortgebouwd worden op bestaande initiatieven, zoals het ‘Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI)’, een mondiaal platform voor
duurzame teelstandaarden.
Harmonisatie van duurzaamheidskaders voor biomassa is nodig. Om de doelstellingen te bereiken, is het nodig dat dezelfde duurzaamheids- en CO2 criteria die
gehanteerd (gaan) worden voor biomassa voor energie en materiaaltoepassingen, ook gaan gelden voor biomassa die gebruikt gaat worden voor voedsel en
veevoeder-applicaties. Instrumenten als de KringloopToets kunnen hiervoor een eerste kader bieden, maar dienen verder verfijnd te worden en ingebed in een
Rijksbreed beleid.

⁸⁰ V oor de productie van hout wordt o.a. door de Nederlandse overheid het zogeheten Timber Procurement Assessment System (TPAS) gehanteerd dat de
randvoorwaarden afdekt. Voor biofuels en bio-energie stelt de EU verplichte randvoorwaarden aan de duurzaamheid van biomassa en voor de chemische
industrie heeft de green deal groencertificaten een duurzaamheidskader ontwikkeld. Op deze initiatieven kan voortgebouwd worden.
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OPTIMALE VERWAARDING VAN BIOMASSA TOT CIRCULAIRE, BIOBASED PRODUCTEN
De inzet van biomassa als grondstof voor de productie van bijvoorbeeld bouwmaterialen en verpakkingen, ter vervanging van de nu gebruikte traditionele fossiele- en
niet-recycleerbare grondstoffen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van het gebruik van fossiele en kritieke grondstoffen. Dat geldt ook voor het
zo hoogwaardig mogelijk verwerken van reststromen. Voedsel-reststromen worden waar mogelijk weer ingezet voor voedseltoepassingen. Wanneer dat niet mogelijk
is, ligt benutting en/of de opwaardering tot veevoer (bij voorkeur) en biobased producten voor de hand.
Producenten van duurzame biobased producten geven aan dat de marktvraag nog ontbreekt of zeer beperkt is. Redenen hiervoor zijn onder meer de onbekendheid van
de markt met nieuwe producten en de hogere kostprijs. Primaire grondstoffen zijn immers nog relatief goedkoop. Daarnaast moet voor de nieuwe productieprocessen
nog een leercurve doorlopen worden. Een andere factor die de ontwikkeling van biobased producten remt, is het gegeven dat de overheid, vanwege het duurzame
energiebeleid, biomassa wel stimuleert voor energietoepassingen, maar niet voor toepassingen in producten. De huidige stimulering van biomassa als bron van
hernieuwbare energie is een belangrijke duw in de juiste richting en blijft nodig.
Het ontbreken van een dergelijke stimulering voor materiaaltoepassingen van biomassa, belemmert de transitie. Uit oogpunt van CO2-emissies is dat niet logisch,
omdat biobased producten hernieuwbaar koolstof benutten en voor langere tijd vastleggen. Ofwel rechtstreeks via producten met een lange levensduur, ofwel door
biobased producten te recyclen, waardoor de hernieuwbare koolstof ook behouden blijft. Het slechts zeer langzaam toenemen van de marktvraag zet uiteraard ook
een rem op de ontwikkeling van biobased producten, waardoor het aanbod ook achter blijft.
Transitie-projecten zijn complex vanwege de noodzaak tot samenwerking met nieuwe en onbekende partners uit andere sectoren, ook wel sociale innovatie genoemd.
Deze sociale innovatie aspecten moeten niet onderschat worden. Daarnaast zijn veelal nieuwe contractvormen nodig. Zo hebben partijen vooraf vaak bepaalde
beelden van andere spelers, beelden die in de weg kunnen zitten. En veel bedrijven zijn nog niet ingesteld op open innovatie, omgang met IP, verdeling van risico’s,
kosten, opbrengsten, CO2-credits e.d. Een ander lastig punt is, dat vaak een schakel ontbreekt tussen biomassa-producent en de afnemer verderop in de keten, een
operator die investeert en risico draagt. Voor de bos- en houtsector komt daar nog het tijdsaspect bij. Investeren in biomassa-aanbod leidt voor hen pas na vele jaren
tot daadwerkelijk aanbod. En daardoor kan het maken van afspraken tussen individuele producenten en afnemers heel lastig zijn. Dat kan alleen op keten-niveau.
Op Chemiepark Delfzijl bouwen Avantium en AkzoNobel een pilot bioraffinaderij. Staatsbosbeheer levert reststromen uit Nederlandse bossen aan die via het
door Avantium ontwikkelde Zambezi proces verwerkt worden tot grondstoffen voor materialen, chemicaliën, vitamines, enzymen en transportbrandstoffen. Ook
energiebedrijf RWE is partner in dit project.
Communicatie tussen schakels in de keten kan ook een issue zijn. Daarbij is het belangrijk ons te realiseren dat de governance-structuren van de landbouw en de
daaraan verbonden schakels ‘lineair’ zijn opgebouwd. Het product met de grootste economische impact en/of toegevoegde waarde in de keten, domineert de
keten-ontwikkeling. Daarmee ontbreekt het aan afwegingskaders om de (economische) secundaire effecten te wegen en/of te optimaliseren. Er is behoefte aan
visieontwikkeling met betrekking tot nieuwe ketens en aan leiderschap in deze nieuwe ketens.
Daarbij is het belangrijk om andere afwegingsmodellen te ontwikkelen en te experimenteren met nieuwe, complexere, circulaire governance-structuren.
In de circulaire economie ontstaan nieuwe sector-overschrijdende allianties. Het bedrijf Groot Zevert vergisting verwerkt mest van melkveehouders van
FrieslandCampina tot onder meer biogas, dat via een 5 km lange transportleiding wordt geleverd aan FrieslandCampina in Borculo. Hier wordt uit biogas, energie
gemaakt voor de productie van melkpoeder en ingrediënten voor kindervoeding. Een Groene Mineralen Centrale bij de vergister zorgt voor de terugwinning van
nutriënten en fosfaat-arme organisch stof, die regionaal aan boeren geleverd wordt.
De overheid kan de markt over het dode punt heen helpen door circulaire, biobased producten eco-nomisch aantrekkelijker te maken of het minder duurzame
alternatief minder aantrekkelijk te maken. Door op te treden als launching customer voor nieuwe biobased toepassingen (waarvoor nog weinig aanbod is) of als
circulair inkoper. Bijvoorbeeld voor productgroepen die al wel ruim in de markt verkrijgbaar zijn. Tot slot kan de overheid ook via verplichtingen of verboden de markt
aanjagen.
Het bedrijfsleven zal initiatief nemen om te komen tot een ‘CE Tafel Hernieuwbare Kunststoffen’ en een ‘CE Tafel Hernieuwbare Bouwmaterialen’. In de uitvoeringsfase
zal afstemming met de Transitie-agenda’s Kunststoffen en -Bouw plaatsvinden hierover. Iedere Tafel bestaat uit vertegenwoordigers uit de hele keten, van
grondstoffenleveranciers tot afnemers van biobased producten. Daarnaast zal de overheid participeren door expertise in te brengen op het vlak van inkopen (Pianoo),
maar ook door slimme marktprikkels en financiering, gedrag en internationale samenwerking. De deelnemers aan de Tafels identificeren kansrijke productgroepen,
komen tot vrijwillige keten-afspraken en leggen die vast in een convenant of actieplan. Iedere Tafel concretiseert vervolgens de benodigde interventies. Gedacht kan
worden aan de volgende typen interventies.
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INTERVENTIES OP VLAK VAN WET- EN REGELGEVING:
•
•
•

Dynamische normstelling: oplopend % hernieuwbare grondstoffen (biobased/gerecycleerde grondstoffen) in nader te bepalen productgroepen.
Het voorwaardelijk uitzonderen van het aantoonbaar veilig benutten van reststromen in voedsel en met name in veevoer.
Aanpassing van het productenbeleid, waar nodig op EU-niveau:
- Uitfaseren van schadelijke stoffen als er een goed biobased alternatief voorhanden is, zoals veen, oxo-degradeerbare kunststoffen.
- Stimuleren van biodegradeerbare producten in toepassingen waarin producten weglekken naar de natuur. Denk aan smeermiddelen, landbouwplastics,
boorvloeistoffen, micro- en nano-plastic deeltjes in o.a. scrubs, zonnebrandcrème en tandpasta, vispluis, trimmerdraad voor bosmaaiers, golfballen,
kunststofkorrels op voetbalvelden⁸¹.
- Stimuleren van biobased producten die beter scoren op duurzaamheid en gezondheid dan hun huidige alternatieven. Bijvoorbeeld PLA-schuim in plaats van
EPS; plasticizers, ingrediënten voor cosmetica, materialen voor bouw, verpakkingen en de automotive.

DE CE TAFELS ZULLEN INPUT LEVEREN WELKE PRODUCTEN IN AANMERKING KOMEN
Interventies op vlak van kennis en innovatie:
• Stimuleren kennisontwikkeling en toegepast onderzoek op vlak van het hoogwaardig verwaarden van biomassa, inclusief pilots en demonstratieprojecten.
INTERVENTIES OP VLAK VAN GEDRAG:
• Bekendheid vergroten en belang van circulaire biobased concepten vergroten bij producenten, afnemers en consumenten.
• Verkennen gedragsbeïnvloeding via andere mechanismes, bijvoorbeeld nudging.
INTERVENTIES OP VLAK VAN FINANCIERING EN MARKTPRIKKELS:
• Fiscale vergroening door een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval. Dit sluit aan bij het PBL-rapport rond fiscale vergroening⁸².
• Bonus/malus systeem publiek of privaat, voor hernieuwbare producten (biobased en recyclaat): heffing op bijvoorbeeld niet-hernieuwbare kunststoffen,
waarbij de opbrengsten dan gericht worden teruggesluisd naar hernieuwbare kunststoffen.
• Verlaging van het tarief voor de afvalbeheersbijdrage in het Afvalfonds Verpakkingen voor biobased kunststoffen. Momenteel hebben biodegradeerbare
kunststoffen wel een lager tarief, biobased kunststoffen in brede zin nog niet.
• Overheid als launching customer van innovatieve, biobased concepten (innovatief aanbesteden).
6.

BENODIGDE RANDVOORWAARDELIJKE ACTIELIJNEN

Het bedrijfsleven én (decentrale) overheden ontwikkelen samen en met kennisinstellingen, nieuwe circulaire innovaties en zetten die via demonstratieprojecten en
door opschaling in de markt. Afhankelijk van de fase in het ontwikkelingstraject is een gepaste stimulans noodzakelijk. De wijze waarop de maatschappij momenteel is
ingericht, via belastingheffingen, subsidies en andere wet- en regelgeving, sluit aan bij de bestaande businessmodellen. Veel circulaire en biobased businessmodellen
kunnen in de huidige marktsituatie niet concurreren met deze conventionele, lineaire businessmodellen. Enerzijds omdat dergelijke concepten al decennialang zijn
geoptimaliseerd, in tegenstelling tot innovatieve concepten, anderzijds omdat het aan de wetgever is om de randvoorwaarden te creëren, waarmee de nieuwe situatie
van de circulaire economie tot stand kan worden gebracht en in de toekomst in stand kan worden gehouden. Er is daarom behoefte aan een aantal randvoorwaardelijke
actielijnen, gericht op het versterken van het investeringsklimaat, emancipatie van regelgeving, het honoreren van koolstofvastlegging in de bodem en producten en
het betrekken van consumenten bij de transitie.
INVESTERINGSKLIMAAT BIOBASED INDUSTRIE VERSTERKEN
Uit een inventarisatie van VNCI blijkt dat er vele bedrijven bezig zijn met de voorbereiding van investeringen in biobased pilot-plants en demofabrieken. Binnen de
papierindustrie zijn ontwikkelingen rondom nano-cellulose in de pilot- en demofase beland. Daarnaast zijn vele tientallen MKB-bedrijven actief met de ontwikkeling
en productie van biobased bouwmaterialen. Een mooi overzicht hiervan is te vinden op http://www.biobasedbouwen.nl/.
Ook verwerkers van (organische) reststromen en waterschappen ontwikkelen hoogwaardige producten. Zo zijn en worden al veel communale waterzuiveringsinstallaties
omgebouwd naar energie- en/of grondstoffenfabrieken. Denk hierbij aan de productie van o.a. cellulose, fosfaat, alginaat en grondstoffen voor bioplastics. Deze
energie- en grondstoffenfabrieken komen in veel gevallen tot stand in co-creatie met het bedrijfsleven. Dit, om baanbrekende technologieën te faciliteren voor de
valorisatie van allerhande terug te winnen grondstoffen uit reststromen. Eenzelfde ontwikkeling is waarneembaar in de transitie naar hoogwaardige biomassaproductie
van dierlijke oorsprong.

⁸¹ Belangrijke voorwaarde is dat de biologisch afbreekbare plastics dan voldoen aan de afbreekbaarheidseisen van de omgeving waarin ze moeten afbreken (bijv.
ISO 17556 voor biologische afbreekbaarheid in de bodem)
⁸² PBL, Fiscale vergroening: belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval, november 2017
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De risico’s bij de investeringen in nieuwe biobased productiecapaciteit zijn hoog. De markt is nog onzeker, de technologie nog niet vergaand geoptimaliseerd. Ook
blijken eerste fabrieken vaak nog niet goed te functioneren, wat leidt tot aanscherping van investeringseisen voor volgende fabrieken.
In een overgangsperiode -het begin en midden van de S-curve- is het nodig om de investeringen die bijdragen aan de transitie, aan te jagen. Die stimulans kan in
de fase van institutionalisatie (‘het nieuwe normaal’) afgebouwd worden, mits gemaakte afspraken gerespecteerd worden. In deze fase zouden de omstandigheden
gecreëerd moeten zijn op basis waarvan circulaire businesscases op eigen benen kunnen staan.
De transitie kan alleen plaatsvinden door voldoende slimme marktprikkels. Er zijn diverse opties om het investeringsklimaat voor transitie-initiatieven te versterken,
die op hun effect, haalbaarheid en draagvlak getoetst moeten worden.
Voorbeelden hiervan zijn risicodragende participatiefondsen, garantie-instrumenten en constructies waarbij ontheffing van milieubelasting wordt verleend,
als die wordt ingezet voor een duurzame investering. Maar denk ook aan de sturing op behoud van koolstof (C) of van CO2, aanpassing ETS en de aanpassing
van invoerrechten. Denk tevens aan het stimuleren van het gebruik van circulaire producten door financiële- en of marktprikkels (o.a. via inkoopvoorwaarden) en
maatregelen om hergebruik en recycling van biobased materialen te bevorderen.
EMANCIPATIE REGELGEVING
Initiatieven gericht op hoogwaardige inzet van productieresiduen en reststromen, lopen regelmatig aan tegen belemmeringen op het gebied van afvalwet- en
regelgeving, vergunningverlening en toezicht & handhaving. Soms betreft het een kwestie van perceptie en blijkt er in de praktijk meer mogelijk dan vooraf werd
ingeschat door bedrijven en overheden, zoals gebleken is bij het loket ‘Ruimte in Regels’. Op andere momenten zijn er terechte barrières die fungeren om bijvoorbeeld
voedselveiligheid en milieubescherming te garanderen. Overwegend betreft het echter structurele belemmeringen, waarbij een aantal factoren zorgt dat deze niet of
slechts na lange tijd, worden weggenomen.
• Er is niet één overheid. Op (landelijk) beleidsniveau is er vaak wel visie en de wil om circulair mee te denken en mee te werken, maar dan loopt het elders vaak
alsnog spaak. Dat doet zich voor op het niveau van Rijk-provincie-gemeente, maar ook op het vlak van rollen: beleid-vergunningverlening-toezicht/handhaving.
De autonome positie van lokale overheden lijkt bij de uitwerking van de nieuwe omgevingswet te zullen toenemen. Bij het maken van circulair beleid (visie) moet
worden geborgd dat alle overheidslagen zich aan dit beleid committeren en er ook naar handelen. Daarnaast is ook Europese harmonisatie gewenst om circulaire
stappen te zetten, maar voor de korte termijn niet noodzakelijk.
• Er is sprake van tegenstrijdige regelgeving vanuit oogpunt van voedselveiligheid en milieuveiligheid. Een geïntegreerd wettelijk kader is noodzakelijk, waarbij
het denken in termen van afval- en reststromen (i.c. naar herkomst), moet worden omgebogen naar denken in termen van herbenutting (i.c. grondstof voor
een bepaalde toepassing). Indien er risico’s kleven aan het gebruik van een bepaalde grondstof/toepassingscombinatie wordt dit doorgaans reeds adequaat
gereguleerd in product- en/of stoffen-regelgeving. Bijvoorbeeld in (dier)voedingswetgeving. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan een duidelijk en eenduidig
wettelijk raamwerk voor het gebruik van biomassa dat rechtszekerheid biedt en geen ruimte laat voor rechtsongelijkheid. Dit vergt een transitie in wet- en
regelgeving, waarvoor tevens additionele kennis en capaciteit nodig is.
• Beleid moet flexibel zijn over de sector- én beleidsgrenzen heen. Zo verkeren decentrale overheden die biomassa-reststromen willen vermarkten of uitruilen met
bedrijven, in een spagaat tussen kosteneffectieve, innovatieve bedrijfsvoering en de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid.
• Tot slot kan het afschaffen van de afvalstatus behulpzaam zijn. Zodra iets het stempel ‘afval’ heeft, zijn de mogelijkheden voor hergebruik beperkt. Dit is te wijten
aan de criteria voor afval in het landelijke afvalbeheerplan. Zodra iets is bestempeld als afval, kun je er niets mee doen, zonder vergunning als afvalverwerker.
De overheid moet bedrijven experimenteerruimte bieden. Wanneer bedrijfsafval bijvoorbeeld tijdelijk onder de noemer reststroom valt, kan het bedrijf zelf
oplossingen voor deze reststroom bedenken⁸³.
Uit de beantwoording van een daartoe opgestelde juridische kennisvraag⁸⁴ is gebleken dat de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen in ons land dikwijls niet juist
wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het gevolg is dat productieresiduen en herbruikbare reststoffen, niet zelden geheel ten onrechte, onderworpen worden aan
het afvalstoffenregime. Daarmee worden secundaire en tertiaire grondstoffen en materialen, onbedoeld gediscrimineerd t.o.v. primaire ‘virgin’ grondstoffen en
materialen. Dit leidt er in de praktijk toe dat dat het voor productieresiduen en overige (her)bruikbare reststromen lang niet altijd mogelijk is deze (opnieuw) met
behoud van hun functionele en economische waarde, circulair in te zetten. Met als gevolg dat deze residuen en reststromen uit de kringloop weglekken. Het goed
specificeren van in- en uitgaande stromen door het bedrijfsleven, gekoppeld aan een transparante kwaliteitsborging, kan vrij eenvoudig aan de basis staan van een
effectief circulair systeem.

⁸³ Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM), Circulaire economie: van lokale innovatie naar transitie, september 2017
⁸⁴ Lobry, Emancipatie van afvalregelgeving – omgaan met reststoffen in een circulaire economie, september 2017
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Op basis van een reeds uitgewerkt afval-emancipatieplan zou een daartoe in te stellen Taskforce kunnen adviseren over de wettelijke ruimte die Nederland krachtens
de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen heeft, om productieresiduen en reststoffen te vrijwaren van het afvalregime. Daarmee kan een boost worden gegeven aan
een ruime beschikbaarheid van biomassa, die nu niet als product of grondstof op de reguliere handelsmarkt wordt toegelaten.
HONOREREN (LANGDURIGE) KOOLSTOFVASTLEGGING IN BODEM EN PRODUCTEN
Biobased materialen leveren in het algemeen, per ingezette hoeveelheid biomassa, minimaal evenveel CO2-reductie op als energietoepassingen. Het huidige
Nederlandse energie- en klimaatbeleid is gericht op het verminderen van binnenlandse CO2-emissies (‘uit de schoorsteen’). Internationale afspraken zijn hierop
gebaseerd en landen worden afgerekend op emissies binnen de nationale grenzen. Producenten worden niet direct gestimuleerd om biomassa als grondstof voor
chemie en materialen toe te passen via bijvoorbeeld het ETS-systeem, dat pas biogene CO2-emissiereductie beloont als de producten worden verbrand. Daardoor
gaat er geen prikkel uit van het ETS, voor substitutie van fossiele grondstoffen door biomassa, bedoeld voor de productie van chemicaliën en materialen. Sturen op
CO2 alleen leidt dus niet per definitie tot gesloten koolstofkringlopen.
De huidige CO2-sturing vormt geen stimulans voor grondstof-vervanging en recycling van biobased producten, omdat enerzijds veel producten worden geëxporteerd
en anderzijds de ‘stimulans’ ten goede komt aan de eindverwerker (via SDE, ETS e.d.). Daarnaast wordt organische koolstofopslag in de bodem door boeren en
andere terreinbeheerders nog niet gestimuleerd. Bodems vormen, na oceanen, de grootste koolstofbuffer. Voor effectief klimaatbeleid is het nodig dit potentieel
verder te benutten. Bovendien draagt organische koolstofopslag bij aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, wat het biomassa-producerend vermogen van
de bodems op lange termijn verbetert.
De circulaire economie vraagt om maatwerk. Sturing op één of enkele parameters kan leiden tot verschuiving van milieueffecten. Wetgeving zou een kader moeten
genereren om ongewenste effecten, zoals grondstoffenschaarste, milieuschade, sociale impact in landen van herkomst, te voorkomen.
CONSUMENTEN BETREKKEN BIJ DE TRANSITIE
De wijze waarop consumenten omgaan met hun voedsel, zowel in aankoop als in gebruik, heeft zijn weerslag op het gebruik van landbouwgrond en grondstoffen.
Daarnaast is de consument nog vrij onbekend met biobased producten. Uit onderzoek is gebleken dat de bereidheid om een meerprijs te betalen voor duurzame of
biobased producten beperkt is. Slechts 10- tot 15% van de consumenten is bijvoorbeeld bereid iets meer te betalen voor duurzaam geproduceerd hout. Ook weet de
consument vaak niet in welke afvalbak biobased producten na gebruik moeten worden weggegooid. Kennis van (consumptie) gedrag, onderwijs en cultuur is hierbij
een belangrijke factor. De retailsector, brand owners en maatschappelijke organisaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van de vraag naar en
acceptatie van duurzame producten, maar daarnaast zullen ook andere maatregelen moeten worden geïdentificeerd. Denk bijvoorbeeld aan het uitfaseren van niet
duurzame producten of het stimuleren van circulaire grondstoffen, zoals circulair fosfaat, via de inkoopcondities voor voedsel.
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BIJLAGE 2D: WERKGROEP CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE
NEDERLANDSE TUINBOUWSECTOR
Saskia Goetgeluk/Patrick Lemmens (thematrekkers, Campus: Brightlands, Campus Greenport Venlo), Agnes van Ardenne (DBC), Jan Smits
(Kenniscentrum Plantenstoffen), Paul Monincx (Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen), Annita Westenbroek (DBC)
1.

AFBAKENING/SCOPE

Nederland beschikt over een zeer diverse primaire sector. Binnen deze sector is de tuinbouw vaak richtinggevend in de vertaalslag van maatschappelijke en
economische uitdagingen naar duurzame innovaties. Onderscheid wordt gemaakt tussen gesloten (bedekte) teelten en volle-grond. Beide (sub-)sectoren vallen
binnen de scope van deze notitie waarbij aangetekend wordt, dat door de hoedanigheid van gesloten teelten (controleer- en beheersbaar) dit vaak de kraamkamer is
van nieuwe concepten. De tuinbouw zet zich al lange tijd met succes in om de milieu-impact tot een minimum te beperken en zij ontwikkelt tevens regelmatig volledig
nieuwe teelt-concepten op basis van trends en ontwikkelingen in de markt.
En naast dit streven naar ‘low/zero – impact’ op haar omgeving streeft de sector ook naar een situatie van ‘positieve impact’ en structurele meerwaarde voor de
sector. Door verdergaande ketensamenwerking en integrale concepten, wordt de basis gelegd voor de circulaire economie, met blijvende waarde voor de tuinbouw.
Als uitgangspunt in deze notitie is gebruik gemaakt van de integrale doelen in het Rijksbrede Programma Circulaire economie/ Grondstoffenakkoord:
RIJKSBREDE PROGRAMMA CIRCULAIRE ECONOMIE 2050 / GRONDSTOFFENAKKOORD
• Sluiten kringlopen staat centraal.
• Alle grondstoffen en reststromen blijven zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop.
• Cascadering en meervoudige verwaarding.
• Reduceren van gebruik en vervangen niet hernieuwbare, kritische grondstoffen door biomassa.
• Nieuwe manieren van productie en consumptie die leiden tot trendbreuken.
• Productie/consumptie binnen grenzen van de draagkracht van de aarde.
• Sociale duurzaamheid.
2.

VISIE VOOR 2050

WE ZIJN IN 2050…
De tuinbouw vervult een spilfunctie binnen de Circulaire economie in Nederland. Uitgangspunt van deze situatie is een zero-impact status van de tuinbouwsector. Op
bedrijfsniveau zijn de relevante ketens van grond- en hulpstoffen, volledig gesloten en er vindt geen nettobijdrage plaats aan CO2-output. Vanuit deze situatie heeft de
tuinbouw een grote diversiteit aan integrale (keten-)concepten ontwikkeld die verder bijdragen aan de circulaire economie in Nederland.
In samenwerking met haar toeleveranciers en afnemers (in reeds bestaande- maar ook geheel nieuwe markten) is de materiaalbehoefte van de tuinbouwsector
geminimaliseerd en verduurzaamd. Denk aan de toename van de inzet van biodegradeerbare hulpmiddelen en verpakkingen, duurzame teeltsystemen etc. En de
tuinbouw draagt ook bij aan aan reductie van de materiaalbehoefte van haar marktpartners. Tuinbouwproducten worden volledig, hoogwaardig en gecascadeerd
(startend bij food en farma) benut. Bij toepassingen als cosmetica, biologische gewasbeschermingsmiddelen, bouwmaterialen, verpakkingen en hoogwaardige
specialty chemicals, is men bekend met de mogelijkheden die de tuinbouw biedt alsmede de ‘Power of Plants’ en men maakt daar ook gebruik van. Er is een situatie
gecreëerd waarbij de tuinbouw direct bijdraagt aan de vergroening van een groot aantal gerelateerde sectoren. En zij geeft als zodanig optimaal invulling aan haar
spilfunctie. Deze situatie is bereikt als de tuinbouw een proactieve rol inneemt bij de ontwikkeling, introductie en uitrol van integrale circulaire concepten als ‘feeding
and greening megacities’, ‘High Tech Urban Farming’ etc., met voedselveiligheid als vanzelfsprekende randvoorwaarde.
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VANAF NU ……
Om het droombeeld van 2050 –waarin creatie van toegevoegde waarde voor de sector gecombineerd wordt met vergaande integratie met verstedelijkt
gebied- te bereiken zal de tuinbouw:
•
•
•
•

•

De ingezette lijn richting zero/ low impact in volle vaart voorzetten.
Alternatieve teelt- / voedingsconcepten introduceren en uitrollen die bijdragen aan integrale circulariteit en reductie van de CO2-footprint.
Een proactieve rol innemen richting ketenpartners en overige relevante sectoren (logistiek, afvalverwerking, waterzuivering) om tot innovatieve circulaire
verdienmodellen te komen die moeten leiden tot een meerwaarde voor de sector.
In samenwerking met ketenpartners opereren in een drietal nieuwe actielijnen:
- Circulair telen.
- Circulaire logistiek, verwerking en verpakking.
- Circulair vermarkten.
Hierdoor willen we direct en concreet bijdragen aan de gezamenlijke inzet van ‘Transitieteam Biomassa en Voedsel’ om te komen tot structurele verandering in
kringlopen van nutriënten, eiwitten en organische stof.

Onderweg naar 2050 zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van een triple-helix benadering, met een grote rol voor onderwijs- en kennisinstellingen en
ondersteuning door publieke financiers.
Cruciaal voor het welslagen van de transitie en de rol van de tuinbouw hierin zijn:
•
•
•
•
•
•
3.

Bereidheid van ketenpartners voor ontwikkeling van integrale samenwerkingsconcepten: met toeleveranciers, afnemers, en de omgeving.
Innovatief ondernemerschap, mogelijkheid (financieel en organisatorisch) voor grensverleggende koplopers-initiatieven, bewustwording product- en
ketenverantwoordelijkheid.
Grote mate van data-verzameling en verspreiding (inclusief halfopen innovatie).
Regionale inbedding met internationale scope.
Uitbreiding van samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen.
Een faciliterend innovatie- en onderzoeksbeleid, inclusief budget.
BESTAANDE ONTWIKKELINGEN, WAAROP KAN WORDEN VOORTGEBOUWD

In de afgelopen jaren is reeds ingezet op een groot aantal innovatieve programma’s ter verduurzaming van de sector. Tegelijkertijd worden nieuwe teeltconcepten
geïntroduceerd en gedemonstreerd. Bij de onderverdeling naar circulaire verdienmodellen is gebruik gemaakt van een onderverdeling zoals voorgesteld in het boek:
Waste to Wealth: Creating Advantage in a Circular Economy.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
NAAR LOW- /ZERO IMPACT
•

P rogramma’s gericht op CO2-reductie, waterbesparing etc. (o.a. ‘Kas als Energiebron’, Glastuinbouw Waterproof) die ertoe geleid hebben dat er significante
omslagen in de tuinbouw zijn bereikt met betrekking tot grond- en hulpstoffengebruik.

CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE TUINBOUW
Circulaire input/ fysieke concepten
• Centrale rol in CO2-netwerken (als afnemer).
• Rol in andere fysiek circulaire concepten (valorisatieparken, warmte-netwerken etc.).
• Nieuwe teeltconcepten bijdragend aan of op basis van circulaire systemen.
- Vertical Farming / High Tech Urban farming (Meer compacte teeltsystemen, Beperking grondgebruik – Feeding & Flowering the city).
- Telen op water (Beperking grondgebruik en nutriënten).
- Telen zonder daglicht (efficiënt met water, energie en voedingsbronnen).
- Telen op biosubstraat.
- Telen met enkel biologische voeding en gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong.
- Vervanging productiemiddelen door duurzame alternatieven (bv. Continue doorontwikkeling van gebruikte plastic clips » afbreekbare alternatieven).
- Benutten P- en N-arme ‘champost’ voor verrijking organische stofgehalte op zandgronden
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LEVENSDUURVERLENGING
•

Inzet op plantgezondheid en –weerbaarheid (o.a. veredeling, vermeerdering en stuurbaarheid teelt (geïntegreerde gewasbescherming) , zoals Het nieuwe doen
in Plantgezondheid.

WAARDE-TERUGWINNING / WAARDE-CREATIE
•

Nieuwe markten, toepassingen en verdienmodellen.
Voorbeelden: realisatie van de Extractenbibliotheek, de introductie van vanilleteelt in Nederland en het programma ‘Groen en welbevinden’
• Innovatieve verwaarding van reststromen in een circulair concept (verpakkingen, hulpmiddelen).
	Voorbeelden: Valorisatie champignon-voetjes naar nieuw voedingsconcept, toepassen (componenten uit) ‘champost’ als minerale meststof etc. Veel aandacht
kreeg ook het initiatief van de tuinbouw, om papier/ verpakkingsmateriaal te produceren op basis van tomatenstengel-vezels. Een initiatief dat een enorm hoge
pr-waarde heeft, maar wel complexe materie is voor verdere uitrol.
• Ervaring en kennispositie op hoogwaardige markten:
- Toepassing plant-inhoudsstoffen voor duurzame gewasbescherming.
- Inzet plantenstoffen in de behandeling van chronische aandoeningen als reuma en ziekten als obesitas en diabetes type 2 etc.
- Vervanging van chemisch synthetische smaakstoffen door plantenstoffen en de toepassing van plantenvezels in voedingsmiddelen.
- Personalized Food.
- Feeding & Flowering Megacities.
Concepten waarin de tuinbouw haar positie aan de basis van de keten wil uitbouwen en haar opgedane kennis graag wil inzetten, maar waarbij cross-sectorale
samenwerking, flexibilisering van wetgeving en beleid, alsmede versterkte facilitering van koplopers noodzakelijk is.
4.

DOELEN 2021, 2030, 2050

De doelstellingen in het Rijksbrede programma Circulaire Economie zijn direct en indirect leidend voor de meer concrete subdoelstellingen in dit thema:
De verschuiving cq. doorontwikkeling naar een systeem met nieuwe economische kansen voor de sector en zo min mogelijk gebruik van nieuwe grondstoffen.
Materiaalbesparing en reductie CO2.
• efficiencyverbetering in stof- en materiaalketens.
• Energie- en waterbesparing.
• Vervangen fossiele grondstoffen door biobased grondstoffen.
Veilig en gezond.
• Vervanging van stoffen die de gezondheid of het functioneren van ecosystemen aantasten door veilige functionele plantenstoffen.
• Met de retail tot gecertificeerde producten komen (door middel van Milieukeur, andere duurzaamheidskeurmerken of equivalenten daarvan), zowel voor de
binnenlandse- als de export-markt.
2021
Doel is: Eerste concrete stappen zijn gezet. Pilots worden uitgevoerd met koplopers en ketenpartners binnen de volgende deelterreinen:
• Nutriënten, toegepast in de tuinbouw, zijn ‘gerecycled’.
• Plantaardige reststromen uit de tuinbouw worden met positieve waarde ingezet in nieuwe producten in samenwerking met betreffende ketenpartners/
eindafnemers.
• Grondstoffen worden teruggewonnen, door de producten na gebruik in te zamelen.
• De in de tuinbouwketen gebruikte verpakkingen zijn biobased en/of herbruikbaar.
• Materialen en producten worden door de tuinbouwsector duurzaam circulair ingekocht.
• Hulpmiddelen in de tuinbouwketen zijn biodegradeerbaar (touwtjes, clipjes, elastiekjes).
• Plantenstoffen worden geëxtraheerd en gevaloriseerd.
• Alle tuinbouwproducten in de Nederlandse supermarkten voldoen aan de state-of-the-art duurzaamheidseisen en zijn tenminste voorzien van een
duurzaamheidskeurmerk.
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2030
• Producentenverantwoordelijkheid heeft geleid tot een systeem waarbij afkeur en uitval in de keten gecoördineerd wordt ingezameld en nuttig ingezet.
• Idem t.a.v. gewasresten aan het eind van de teelt en vrijkomend bij o.a. snoei, tijdens de teelt.
• In operationele plantgezondheidsprogramma’s op bedrijfsniveau, hebben groene gewasbeschermingsmiddelen, gebaseerd op door de sector zelf geproduceerde
plantenstoffen, een substantieel aandeel.
2050
• Er zijn teeltconcepten, valorisatie-concepten en –technieken ontwikkeld, waarmee op economische rendabele wijze, circulair geproduceerd kan worden.

5.

GEWENSTE VERNIEUWENDE ACTIELIJNEN (PROGRAMMA’S, PROJECTEN) – WIE/WAT/HOE

TUINBOUW ALS SPIL VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Integratie met omgeving (Feeding & Greening the City / Urban Farming)
Stimulering ondernemerschap, keten en product-verantwoordelijkheid

Circulair Telen
Bodem en nutriënten
Water en omgeving
Natuurlijke Gewasbescherming
Plantweerbaarheid

Circulair verwerken en verpakken
Verduurzaming transport (beperking foodmiles)
Intern en extern hergebruik
Biobased en Circulair verpakken Intern hergebruik
Biobased / circulair verpakken

Circulair vermarkten
Nieuwe markten
Nieuwe verdienmodellen
Vierkantsverwaarding /
meervoudige verwaarding

Ontwikkelingen in de sector op het vlak van circulariteit in de tuinbouwsector kunnen als volgt worden samengevat.
1) CIRCULAIR TELEN
Gezondheid van de bodem/teeltsubstraat is cruciaal voor de toekomst van de mondiale voedselvoorziening. Balans en circulariteit in nutriënten-gebruik, organische
stof en bodemkwaliteit in combinatie met (effectiviteit van) bodemgebruik, is allereerste prioriteit voor de land- en tuinbouw. Innovatie in en introductie van nieuwe,
hieraan tegemoetkomende, teeltsystemen is daarom van grote waarde voor de sector. Aandachtspunt is tevens de kennis van de werking en de toepassingsmethodieken
voor groene gewasbeschermingsmiddelen.
Cross-over is noodzakelijk tussen: Topsectoren T&U, HTSM, Water, Logistiek, Energie, VNCI.
2) ‘CIRCULAIRE LOGISTIEK, VERWERKING EN VERPAKKING’
Innovatie en verduurzaming van de logistiek, alsmede de verwerking en presentatie van het product, kunnen in grote mate bijdragen aan de integrale CO2-footprint
van de sector. Deze additionele stap dient daarnaast bij te dragen aan de duurzaamheids-positionering van de sector bij de consument. Vertaling van deze perceptie
naar concrete meerwaarde (en daardoor toename van innovatieruimte) is daarbij de grote uitdaging.
De tuinbouw wil in samenwerking met technologie-partners en ketenpartijen (met name de vraag-markt) de opgedane kennis vertalen naar een meer mainstream
toepassing binnen de sector van circulaire verwerkings- en verpakkingsconcepten.
UITDAGING
Vertaling van experimentele projecten naar mainstream. Vertaling van duurzaamheid naar concrete product-meerwaarde.
Cross-overs zijn noodzakelijk tussen: Topsectoren A&F, T&U, HTSM, Energie, LSH Logistiek en de creatieve industrie.
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3) CIRCULAIR VERMARKTEN
Nieuwe concepten vertalen zich niet per definitie naar extra toegevoegde waarde voor de sector. De uitdaging is om nieuwe marktconcepten te ontwikkelen in
samenwerking met de afnemers en deze vertalen naar innovatieve samenwerkingsvormen en verdienmodellen. Introductie van vierkants-verwaarding van
grondstoffen en/of gecascadeerd vermarkten van producten zijn hier een belangrijk onderdeel van.
UITDAGING
Vertaling van genoemde kennis van inhoudsstoffen en marktmogelijkheden naar daadwerkelijke marktpenetratie van nieuwe producten op nieuwe markten, waarbij
de focus ligt op een zo hoogwaardig mogelijke afzet. Denk aan food en farma.
Cross-overs zijn noodzakelijk tussen: Topsectoren T&U, LS&H, Chemie en verder met name de retail en de maakindustrie.
VERTALING NAAR ACTIELIJN: ‘FEEDING AND GREENING MEGACITIES’
In breder perspectief dragen de – in deze context relevante – ontwikkelingen bij aan kennis-, concept- en technologie – ontwikkeling die in de toekomst kan
beantwoorden aan steeds verdergaande verstedelijking. Met daarin de zoektocht naar duurzame, hoog-efficiënte productiesystemen, met toegevoegde waarde voor
de sector. Het betreft hier veelal meer compacte systemen, die beter inpasbaar zijn in toekomstige situaties. Juist deze actielijn kan dan ook bijdragen aan verdere
stimulering van circulaire concepten met de tuinbouw als spil en een veelheid aan overige sectoren als enablers.
6.	BENODIGDE INTERVENTIES. ZOALS WET- EN REGELGEVING, KENNIS & INNOVATIE, SLIMME MARKTPRIKKELS, FINANCIERING, INTERNATIONALE
SAMENWERKING EN GEDRAG
VERSTERKING VAN FUNDAMENTELE KENNISONTWIKKELING
Tenminste de volgende onderzoekslijnen verdienen grote aandacht:
1. Zaden- en rassenveredeling en -vermeerdering. Veredeling moet plantgezondheid en weerbaarheid verder versterken, evenals de duurzaamheid en
klimaatbestendigheid. Nederlandse topveredelingsbedrijven moeten wereldwijd het verschil maken.
2. Versnelling en vereenvoudiging van afbreekbaarheid van materialen in de tuinbouw (passend in het teeltseizoen).
3. Kennis van plantenstoffen, hun functionaliteit, genetische en fysiologische achtergrond voor de productie van plantenstoffen, extractie en bioraffinagemethoden.
4. Kennis over bodemleven en te realiseren productiemethodes.
FLEXIBILISERING EN VERNIEUWING IN WET- EN REGELGEVING, FINANCIERING EN INNOVATIE- EN ONDERZOEKSBELEID
•
•
•
•
•
•
•
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Met name een eerste opschaling van innovaties (proof of principle  proof of concept), leidt tot grote moeilijkheden in wet- en regelgeving. Van oorsprong
starre en weinig flexibele wetgeving op het gebied van afval, nieuwe food-concepten etc. staat eerste opschaling veelal in de weg. Flexibilisering van dergelijke
specifieke, belemmerende regelgeving. (bijvoorbeeld door het gebruik van van proeftuinen) is strikt noodzakelijk om tot daadwerkelijke verandering te komen.
Juridische procedures rondom ‘einde afval’ en inzet van reststromen in nieuwe producten, moeten worden versneld en vergemakkelijkt. Daarnaast is
experimenteerruimte nodig voor het verwerken van plantaardige componenten en reststromen in nieuwe producten.
Eerste opschaling van innovaties brengt veelal ook een kostprijs-belemmering met zich mee. De standaard -minder circulaire- benchmark kan goedkoper worden
aangeboden. Er zou een belasting moeten komen op ‘niet circulair’.
Ontwikkeling van nieuwe wetgeving om zogenoemde groene gewasbeschermingsmiddelen met lage milieu-impact, versneld op de markt toe te kunnen laten.
Circulaire verdienmodellen moeten worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in nieuwe circulaire ketens te verhelderen.
Nagegaan moet worden of regels t.a.v. producentenverantwoordelijkheid, zoals nu gangbaar bij huishoudelijke apparaten, uitbreid kunnen worden naar de
tuinbouwketens en de gerelateerde verpakkingsketens. Wetgeving die resource-efficiency en hoogwaardige valorisatie bevordert. Dit houdt in dat ongewenste
prikkels richting verbranding en vergisting van waardevolle biomassa, moeten worden gestopt.
Koplopers in duurzame/ circulaire innovatie hebben veel kennisvragen en nemen veel risico’s. Ondersteuning op dit terrein, met name in de vorm van een crosssectoraal, circulair innovatie- en onderzoeksprogramma en -netwerk is zeer essentieel.
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VERSTERKING CROSS-SECTORALE SAMENWERKING
Voortbouwend op diverse ingezette branche-overstijgende dialogen en programma’s (bijvoorbeeld platform Biobased Circular Business), moeten de intenties
geconcretiseerd worden naar daadwerkelijke samenwerking op bedrijfsniveau. Juist deze vertaalslag is veelal complex. Op meerdere fronten zal dan ook de switch
gemaakt moeten worden van ‘sectorgericht ondersteunen’ naar themagericht (keten-integraal) ondersteunen.
•
•
•

Ontwikkeling van innovatieve samenwerkingsconcepten (nieuwe coöperatieve werkvormen).
Introduceren van themagerichte/cross-sectorale subsidieprogramma’s.
Faciliteren van (sector-)onafhankelijke ketenregisseurs.

SLIMME MARKTPRIKKELS
• De markt-opname van nieuwe circulaire- en biobased producten moet worden gestimuleerd.
• Maatschappelijk verantwoord- en innovatiegericht inkopen.
• Een systeem waarmee maatschappelijke kosten in de kostprijs worden opgenomen om de markt-opname van duurzame circulaire producten verder te versterken.
7.

EFFECT OP DWARSDOORSNIJDENDE THEMA’S: DUURZAAMHEIDSKADERS, VERGROTEN BIOMASSA AANBOD

Deze prioriteit is een voorbeeld voor de integratie en implementatie van circulaire concepten uit andere onderdelen van het Rijksbrede Circulaire Economie programma:
• Kunststoffen –stimuleren hergebruik van plastic verpakkingen + bio-degradeerbaarheid van plastic hulpmiddelen in de tuinbouwsector (e.g. elastiekjes voor
bloemen, bevestigingsdraden en clipjes in de kassen).
• Consumptiegoederen – reduceren afkeur- en uitval-voedingsproducten in de keten + producentenverantwoordelijkheid richting afvalinzameling en hergebruik +
beter benutten van producten die nu alleen vanwege hun ‘looks’ nog worden afgekeurd. Initiatieven als ‘Kromkommer’ opschalen.
• Bouw – toepassen tuinbouw-reststromen in duurzame bouwmaterialen.
• Biomassa en Voedsel – prioriteit nutriëntenkringloop: essentieel voor duurzame teelt
• Biomassa en Voedsel – verwaarding reststromen/ bioraffinage / investeringsklimaat – technologische en financiële modellen die bijdragen aan economische
concepten voor totaalvalorisatie van tuinbouwproducten.
8.

SOCIALE ASPECTEN

De tuinbouw verandert. De afnemer zal mee moeten veranderen, net als de gehele keten.
Diverse huidige ontwikkelingen, met name in teeltconcepten, leiden tot gefronste wenkbrauwen bij de consument. ‘Een krop sla hoort in het veld te staan en niet in
een gesloten ruimte.’
De communicatie van ontwikkelingen in de tuinbouw naar de afnemer, inclusief de eindconsument, zal dan ook versterkt moeten worden om de ‘burger’ en de
consumentenperceptie te beïnvloeden. Bewustwording dat nieuwe concepten noodzakelijk zijn voor een gezonde toekomst voor de sector én voor de maatschappij
(vanuit duurzaamheidsperspectief), is dan ook van groot belang. Naast dit ‘sociale’ begrip voor technologische innovatie en de daaruit voortkomende vraag, staat
de sector voor een grote uitdaging om toegenomen duurzaamheid en kwaliteit te vertalen naar concrete toegevoegde waarde. Ketensamenwerking is hiervoor
noodzakelijk, maar zeker ook een open oog voor de behoefte van de eindconsument. Want alleen zo kunnen we bijdragen aan een duurzame toekomst voor de
tuinbouw en daarmee voor Nederland in zijn geheel.
Het betrekken van jonge ondernemers in het traject is cruciaal. Via te ontwikkelen en toe te passen technologie, kunnen jongeren geënthousiasmeerd worden
voor betrokkenheid in het proces. Realisatie van een Masterplan ‘Opleiding voor circulaire tuinbouw in 2050’ voor jong en oud, met inschakeling van de circulaire
tuinbouwbedrijven, lijkt daarvoor essentieel.
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BIJLAGE 2E: WERKGROEP VERMINDEREN
VOEDSELVERSPILLING
Editor: Toine Timmermans (vz. Taskforce Circular Economy in Food), secretariaat (Ministerie LNV, Alliantie Verduurzaming Voedsel, Wageningen
University & Research), input (via interviews & werksessies) door leden Taskforce CE in Food (zie paragraaf 6 voor een overzicht van de leden)
1.

SCOPE

In mei 2017 is de eindbalans opgemaakt van de ambitie van de Nederlandse overheid, om tussen 2009 en 2015 de hoeveelheid voedselverspilling met 20% te
reduceren. Deze ambitie is niet gerealiseerd, ondanks de vele initiatieven en inzet vanuit een diversiteit van partijen. De hoeveelheid voedselverspilling in 2015 voor
de totale voedselketen inclusief de consument ligt tussen 1.7 en 2.5 miljoen ton⁸⁵. Dit betekent dat er geen sprake is van een serieuze daling. Een lichtpuntje is dat er
een lichte daling lijkt te zijn van de hoeveelheid vermijdbare voedselverspilling door consumenten met zo’n 15%. Van gemiddeld 48 kg in 2013 naar 41 kg per persoon
in 2015. Omdat dit verschil binnen de betrouwbaarheidsmarge valt, is de daling niet significant. De hoeveelheid voedselverspilling door consumenten in 2015 is goed
voor 700 miljoen kg op jaarbasis.
Er is sprake van voedselverspilling, als voedsel dat voor menselijke consumptie bedoeld is, hier niet voor wordt gebruikt. Nevenstromen die worden benut voor
voedsel, veevoer, biobased materialen en chemicaliën vallen niet onder de term voedselverspilling. Een definitief voorstel voor een Europees Raamwerk is onderdeel
van het Circulaire Economie pakket, dat voor eind 2017 wordt gepubliceerd.
De voedselverspilling in 2015 in Nederland ligt tussen 1,77 en 2,55
miljoen ton. Omgerekend per capita is dat tussen de 105 en 152 kg.

VOEDSELVERSPILLING HELE KETEN (KG/PP.PJ)
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De impact op klimaatverandering in Nederland, van voedsel dat
uiteindelijk niet wordt geconsumeerd, bedraagt 16-22% van de totale
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impact veroorzaakt door voedsel (FUSIONS, 2016)⁸⁶. Waarbij “voedsel”
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veroorzaakte uitstoot van klimaatgassen. Verreweg de grootste impact
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ontstaat tijdens de primaire productiefase. Voor Nederland bedraagt
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de impact van voedselverspilling indicatief tussen de 5 en 8 MTon CO2
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eq./jaar. Deze berekende schatting is gebaseerd op de combinatie van
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de LCA-analyse en berekeningen voor EU-28, te combineren met de
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gegevens van de Monitor Voedselverspilling. In het perspectief van
een totale uitstoot in Nederland in 2014 van 204 Mton CO2-eq, een
significante bijdrage. De FAO schat de wereldwijde uitstoot gekoppeld aan voedselverspilling op 3.3 Gigaton CO2 eq./jaar, 7-8% van de totale wereldwijde uitstoot.
FUSIONS schat de uitstoot in EU-28 op 304 Mton CO2 eq./jaar, 6% van de totale uitstoot. Naast het negatieve effect op klimaatverandering, zijn negatieve effecten
van voedselverspilling direct gerelateerd aan voedselzekerheid (verlies van nutritionele waarde) en ecologische impact (water, landgebruik, biodiversiteit, etc). Deze
impactfactoren zijn kwalitatief en daar waar mogelijk kwantitatief, beschreven op Europese schaal in de FUSIONS rapportage.
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Er is een groeiend momentum op alle schaalniveaus, van globaal, nationaal, regionaal, sectoraal tot lokaal, om tot een trendbreuk en een daadwerkelijke vermindering
van voedselverspilling te komen. Nodig daarvoor zijn een breder gedragen mindset voor verandering en het versterken van de verbinding tussen alle actoren op de
verschillende niveaus, van decisionmakers tot de operationele uitvoering, met een gecombineerde top-down en bottom-up aanpak. Om deze situatie te realiseren
hebben bedrijven uit de hele voedselketen en aanverwante industrie zich verenigd in de ‘‘Taskforce Circular Economy in Food’ (TCEF)’ om de circulariteit in de
voedingsmiddelenketen te vergroten en de verspilling drastisch terug te dringen. Belangrijke ambitie van de Taskforce, opgericht begin 2017, is het versnellen van
de in gang gezette acties, identificeren en wegnemen van barrières en het realiseren van economische en maatschappelijke impact. De verbinding van actoren
van oplossingen met impact voor verandering tot- en realisatie van een effectief ecosysteem, staat centraal. Met bedrijven in de lead en overige actoren in een
katalyserende, ondersteunende en faciliterende rol.

⁸⁵ Wageningen Food & Biobased Research, 2017, Monitor Voedselverspilling, update 2009-2015, rapport nummer 1747.
⁸⁶ FUSIONS, Criteria for and baseline assessment of environmental and socio-economic impacts of food waste, 2016.
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VISIE EN OPLOSSINGSRICHTINGEN

Nederland heeft zich gecommitteerd aan SDG 12.3: halvering van de hoeveelheid voedselverspilling in 2030. Bij een toenemende groep organisaties en betrokkenen
leeft de overtuiging dat er genoeg momentum is, om nu door te pakken. Er liggen voldoende oplossingen klaar om op te kunnen schalen en om massa en impact te
genereren. Het rapport ‘Combating Food Waste’⁸⁷ van de Europese Rekenkamer begin van 2017 had een duidelijke boodschap. De EU doet in haar huidige beleid niet
genoeg, alleen een meer integraal en holistisch beleid gaat voldoende effect bewerkstelligen. Dit betekent dat de koppeling naar het toekomstige Gemeenschappelijk
Europees Landbouwbeleid essentieel is. Ook onderwerpen als visserijbeleid, regionale landbouw, eerlijke handelspraktijken tussen ketenpartijen en de sociale
agenda van Europa dienen meegenomen te worden bij de vorming van effectieve strategie.
De Taskforce Circulaire Economie in Food heeft de volgende doelstelling geformuleerd:
We voorkomen en reduceren de voedselverliezen en -verspilling, in de keten en bij de consument, tot een minimum (SDG 12.3) en we worden internationaal koploper
in het behouden van (onvermijdbare) nevenstromen binnen de voedingsmiddelenketen.
Hiermee leveren we een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering en het borgen van voedselzekerheid.
Halveren van de voedselverspilling bij de consument en voedselverliezen in de keten in 2030 (SDG12.3) zijn de langere termijndoelen. In 2018 zijn de tussentijdse
doelen voor 2020 en 2025 gespecificeerd. De aangesloten bedrijven committeren zich aan hun eigen ambities en de gezamenlijke doelen. Per 2018 rapporteren
aangesloten bedrijven jaarlijks over de eigen acties en voortgang.
Naar schatting wordt in EU-28, jaarlijks 88 miljoen ton voedsel verspild (FUSIONS, 2016)⁸⁸. Behalen van SDG12.3 betekent dat door innovaties en gedragsverandering
bij consumenten en binnen het bedrijfsleven, van ca. 44 miljoen ton voedsel moet worden voorkomen dat deze wordt verspild en behouden blijft binnen de
voedselketen (dan wel hoger wordt verwaard). En dat binnen een termijn van 13 jaar. Dit biedt nadrukkelijk kansen voor Nederlandse bedrijven voor nieuwe businessconcepten. Door preventie, reduceren en behouden van nevenstromen binnen de voedselketen, zal Nederland, in de keten tot de consument, de voedselverspilling
tussen 450– 900 miljoen kg moeten terugbrengen. Dit levert een reductie van min. 2-3 MTon CO2 eq./jaar op en een kostenvoordeel van minimaal 1 miljard euro. Met
een netto positieve bijdrage aan de winst en de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven, alsmede aan nieuwe bedrijvigheid en de winst van innovatie.
In een dergelijk transitieproces zal niet iedereen winnaar kunnen zijn. Uiteindelijk gaat het om het gezamenlijk realiseren van dergelijke kansen. In open dialoog, met
het oog op de maatschappelijke belangen en uitdagingen.
De focus van de Taskforce ligt op het terugdringen van voedselverspilling. We identificeren drie verschillende vormen van aanpak om grondstoffen die bedoeld zijn
voor humane consumptie, te behouden binnen de voedselketen. in volgorde van prioriteit:
1. Voorkomen van voedselverspilling (ontwerp vraagstuk).
2. Terugdringen van voedselverspilling (innovatie en ketenvraagstuk).
3. Hoger verwaarden van (onvermijdbare) nevenstromen binnen de voedselketen (humane consumptie, of upcyling van laagwaardige grondstoffen tot
hoogwaardige nutriënten via de veehouderij).
De missie van de Taskforce is om katalysator te zijn voor de transitie naar een voedselketen en voedselsysteem, waarin onnodige verspilling niet bestaat en grondstoffen
op efficiënte en effectieve manier behouden blijven binnen de voedselketen. Dit doet zij door ondernemers en bedrijven te inspireren om voedselverspilling en de
hoeveelheid afval te verminderen in de totale voedselketen en bij de Nederlandse consument. We laten zien wat mogelijk is (richting geven, stip aan de horizon) en wat
het oplevert (businesscase en impact). We maken het eenvoudig om stapsgewijs zelf aan de slag te gaan. We agenderen, pionieren en experimenteren in het kader
van de grote uitdagingen in de context van SDG 12: Een verantwoord voedselsysteem - waar nog geen (goede) oplossingen voor zijn.
Om dit te realiseren zijn er vier hoofd-strategielijnen gedefinieerd:
•
•
•
•

Agenda zetten: bewustwording creëren, actiebereidheid vergroten, transparantie vergroten, nieuwe normen stellen en structuren bieden om aan de slag te gaan.
Leren en innoveren: gericht op acties, implementatie en monitoring van vooruitgang en impact.
Massa maken: van start-up naar scale-up, versnellen en opschalen van innovaties door grote ondernemingen.
Spelregels veranderen: systeemuitdagingen uitdiepen, voorstellen voor aanpassingen uitwerken (wetgeving, transparantie, reporting), scenario’s uitwerken,
multi-stakeholder processen.

⁸⁷ European Court of Auditors, 2016, Combating Food Waste: an opportunity for the EU to improve the resource-efficiency of the food supply chain, report no 34.
⁸⁸ FUSIONS, Estimates of European food waste levels, 2016
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AGENDA ZETTEN

De volgende thema’s hebben prioriteit in het agenderen en stimuleren van acties:
• Op niveau van Nederland een richtinggevende doelstelling formuleren (2-jaarlijks), op basis van een analyse van hotspots, progressie en sectoranalyses.
Bedrijven en sectoren worden uitgedaagd om de transparantie van de benutting van de grondstoffen te delen.
• Actieve afstemming en samenwerking (en ontdubbelling) met parallelle initiatieven om tot versterking en verbinding te komen.
• De Taskforce-leden hebben een voortrekkers- en ambassadeursrol in de eigen keten(s) en sectoren. Hierbij hoort het toegang geven tot kennis, kunde, middelen
en instrumenten (open source).
Individuele bedrijven (signatories en supporters) worden ondersteund bij het positioneren van de kansen binnen hun organisatie. O.a. door:
• Ontwikkeling jaarlijkse rapportage en uitvraag-strategie, ambitie en acties.
• 0-meting en benchmark-bepaling vanuit hun doelstellingen.
• In kaart brengen relevantie initiatieven, mogelijke partnerships, sterkten en focus gebieden.
• Ketentafels, kansenkaarten met ideeën en mogelijkheden tot versnelling en realiseren van de doelstellingen.
• Ontwikkeling van een opzet routekaart naar impact voor specifiek bedrijf en keten.
2.2
•
•
•

2.3

LEREN EN INNOVEREN
Verbeteren van bestaande- en zoeken naar nieuwe oplossingen voor geprioriteerde stromen en uitdagingen. Pilots (helpen) opzetten en het inkleuren van
onderliggende businesscases.
Leren van Global Champions. 12.3 en andere internationale initiatieven (EU REFRESH, Consumer Goods Forum, etc.).
Starten van pilots en doorbraakprojecten (jaarlijks minimaal 4) voor bewijsvoering vanuit hotspot-benadering, bijvoorbeeld:
- Voorkomen van verspilling door betere prognoses en replenishment (inclusief benutting van nieuwe technologie platforms, zoals smart sensoring en blockchainnetwerken).
- Grote bedrijven, gemeenten, provincies en overheden mobiliseren om bijv. 5% verplicht ‘reststroomproducten’ op te nemen in tenders (link leggen naar Green
Deal Circulair Inkopen).
- Opschalen conversie reststromen AGF (binnen de voedselketen).
- Start-up Booster (samenwerking NL Circulair en andere start-up en accelerator programma’s).
- Fysieke experimenteer-capaciteit (MKB living lab) en Fieldlab (consumenten interactie).
MASSA MAKEN

Verandering van mindset en het zetten van nieuwe normen en standaarden zijn de belangrijkste doelstellingen binnen de lijn Massa creëren:
• Op weg naar een ‘tipping point’: je bent gek als je waarde laat liggen. Het is ‘not done’ om voedsel te verspillen.
• Verbinden van bedrijven, initiatieven en instanties met overlappende (deel) ambities, voor bereik en slagkracht.
• Beschikbare en bewezen oplossingen verzamelen, makkelijk toegankelijk en aantrekkelijk maken.
2.4

SPELREGELS VERANDEREN

Het identificeren en uitdiepen van systeemuitdagingen, uitwerken van voorstellen voor aanpassingen (wetgeving, transparantie, reporting), scenario’s uitwerken en
de impacts analyseren (exergie, milieu- impacts, economisch, sociaal), volgens multi-stakeholder processen.
Met als doel om onderliggende systeembelemmeringen structureel weg te nemen; Systematische doorbraken (waar gaat het mis en waar gaan we voor?) aan de hand
van impactprojecten / ketentafels. De kansrijke ideeën zullen onderbouwd worden in actielijn (2) leren en innoveren.
In 2018 wordt concreet begonnen met:
• Inventariseren en wegnemen top 10 barrières aan belemmerende wet- en regelgeving.
• Ontwikkelen bewustwordings- en actiecampagne over de waarde van wat we weggooien.
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LOPENDE ONTWIKKELINGEN

Er vinden veel ontwikkelingen plaats op het gebied van verminderen van voedselverspilling. De uitdaging is om in te zetten om oplossingen vanuit een meer holistisch
en systemisch perspectief, met grote positieve effecten (economisch, ecologisch en maatschappelijk). Enkele voorbeelden van dergelijke casussen:
CASUS: VERSPILLING BIJ CONSUMENTEN TERUGDRINGEN, DE BUSINESSCASE
Consumenten in Nederland verspillen gemiddeld 41 kg per persoon, in totaal 700 miljoen kg op jaarbasis. Dit vertegenwoordigt een aankoopwaarde van ca. 2.6
miljard Euro, ca. 350-400 euro per huishouden. Ervaringen uit de UK laten zien dat het verdienmodel van het terugdringen van voedselverspilling bij consumenten
een interessante is. Iedere Euro geïnvesteerd, leverde een reductie van 100 Euro aan waarde van voedsel op (op stadsniveau) en een factor 250 op landelijk niveau
(Love Food Hate Waste model). Dit is voornamelijk gerelateerd aan minder aankoop van voedsel door consumenten. Tevens liet de evaluatie zien dat een deel van het
uitgespaarde geld van minder voedselaankoop, werd gebruikt voor het aankopen van kwalitatief beter- en meer duurzaam voedsel.
De realiteit is dat in brede zin de voedingsmiddelensector niet per sé een direct economisch belang heeft bij het terugdringen van voedselverspillingen bij consumenten.
En omdat voedsel historisch gezien goedkoop is, is 1 Euro potentiële besparing per dag geen groot incentive voor consumenten zelf. Dus hier ligt een duidelijk maatschappelijke uitdaging, met een stevige inzet van Rijksoverheid en lokaal bestuur. Waarbij bijvoorbeeld de hypothese kan zijn: een reductie van voedselverspilling
met 20% in 5 jaar levert een maatschappelijke besparing van ca. 1 miljard euro/jaar op en de investering hiervoor zal indicatief 20 miljoen euro zijn (verdeeld over
meerdere jaren). Naast lagere maatschappelijke kosten, levert een strategisch ontworpen actieprogramma diverse andere voordelen op, zoals verhoging van sociale
inclusiviteit, lagere milieudruk (reductie van min. 1-2 MTon CO2 eq./jaar, mits gecombineerd met een aanpak gericht op verduurzaming van het dieet, een gezonder
eetpatroon (met lagere gezondheidskosten), etc.
De contouren van een dergelijke aanpak kunnen al worden geschetst. Een nationale structurele actiegerichte aanpak (samentegenvoedselverspilling) met
handelingsperspectief en directe beloning voor gewenst gedrag. Inspiratie uit bijv. de succesvolle LoveFoodHateWaste campagne in de UK, ontworpen vanuit de
huidige tijdsgeest, in samenwerking met bedrijfsleven en belangrijkste drijfveren voor consumenten als uitgangspunt; (1) ethische aspecten, (2) besparing van geld
en (3) duurzaamheid/klimaat. Financiering, minimaal 2 M euro/jaar vanuit de nationale overheid voor een periode van minimaal 5 jaar, verdubbeld via gelijkwaardige
inzet door bedrijfsleven. En een soortgelijke inzet op lokaal/ regio-niveau via lokale samenwerkingsverbanden en regio-programma’s (gemeente/wijk niveau). Wat
levert het op? 20% reductie van voedselverspilling, ca. 140 miljoen kg op jaarbasis (waarde van voedsel 500 miljoen euro, besparing grotendeels ingezet voor het
stimuleren van beter voedsel) en een reductie van min. 1-2 MTon CO2 eq./jaar.

CASUS: VERWAARDEN VAN (ONVERMIJDBARE) RESTSTROMEN TOT VEEVOER
Zaken die een paar jaar geleden niet echt besproken konden en mochten worden, staan voorzichtig op de agenda, in zowel Nederland als Europa. Er wordt open
gediscussieerd over de toekomstige nieuwe mogelijkheden en dilemma’s rond het gebruikt van “former foodstuff” en andere reststromen als veevoer, in plaats van
meer laagwaardigere vergisting of compostering. Zaken als voedselveiligheid, diergezondheid, nutritionele waarde, ecologische impact, positionering en marketing,
komen hierin aan bod. Binnen de plannen die nu op tafel liggen in Europa kan de verwerking van het volume “former foodstuff” tot veevoer worden uitgebreid van
ca. 3, naar 7 miljoen ton, met een significante verlaging van de voedselverspilling tot gevolg. Als in de toekomst ook andere nevenstromen, denk aan swill en diermeel,
veilig en verantwoord gebruikt kunnen worden voor veevoer, kan dit nog een veel grotere positieve impact hebben (economisch en ecologisch).
Onderzoeker Hannah van Zanten promoveerde in 2016 op onderzoek naar de perspectieven en voordelen van een duurzame veehouderijsector, die vooral gebaseerd
is op het gebruik van rest- en bijproducten en marginale graslanden die niet direct geschikt zijn voor onze voedselproductie. Het belang van het op een veilige manier
benutten van reststromen, die onder de huidige wet- en regelgeving in Europa niet is toegestaan, is beschreven in Zu Ermgassen et al. (2016) en Salemdeeb (2017) .
De conclusie was dat “voedselverspilling” dat via een hittebehandeling wordt verwerkt tot varkensvoer, het landgebruik doet afnemen met 20% (ongeveer 1.8 miljard
ha landbouwgrond). Dergelijke processen worden uitgebreid toegepast in bijvoorbeeld Japan en Zuid-Korea. Recentelijk heeft een internationale expert commissie
vastgesteld dat er technisch gezien geen redenen zijn waarom een dergelijk systeem in Europa niet (weer) kan worden ingevoerd, met volledige transparant en veilig
gebruik, alsmede behoud van laagwaardige voedselstromen in de voedselketen.
Aanvullend werk is nodig op gebied van: traceability en borgen mens- en diergezondheid, maatschappelijke acceptatie, productpositionering als premium en
duurzaam, en gedegen milieu- en LifeCycleCosting assessment.
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GEWENST TRANSITIEPROGRAMMA

Het voorgestelde transitieprogramma omvat een zevental actielijnen. Deze lijnen zijn hieronder beschreven met een horizon voor de acties, voor de komende vier
jaar. De actielijnen zijn verbonden met de vier strategielijnen binnen het transitieproces: (1) Agendasetting, (2) Leren & innoveren, (3) Massa maken en (4) Spelregels
veranderen. De verschillende actielijnen zullen met een regelmaat van twee tot vier jaar worden aangescherpt en eventueel bijgesteld. Om deze doelstellingen te
kunnen behalen, is een diversiteit aan geharmoniseerde en gecoördineerde acties nodig. De aanpak richt zich op de volgende benodigde- en gekoppelde acties:
1.	Monitoring & assessment van voedselverspilling en grondstof-efficiency. Nederland zal door de EU verplicht worden om tweejaarlijks te rapporteren over
de ontwikkeling van de hoeveelheid voedselverspilling vanaf 2020 (Circular Economy Package). De afgelopen 5 jaar is ervaring opgebouwd en is er een basis
raamwerk en zijn er diverse rapportage-instrumenten beschikbaar gekomen (monitor Voedselverspilling, FUSIONS). Om tot een meer betrouwbaar beeld te
komen, inclusief de inzichten per ketensegment, zal de monitoring uitgebreid moeten worden via een systematiek van zelfrapportage (door bedrijven vanuit
de hele keten) en een slimme uitbreiding van bestaande data-verzameling methodieken. In opdracht van EZ zijn 2 verkennende studies uitgevoerd naar de
haalbaarheid van een dergelijke aanpak en heeft WUR-ervaring opgedaan met pilots voor zelfmonitoring.
2.	
Verandering van bewustzijn en mindset van actoren (verspilling is een grondstof die de weg naar de eindbestemming nog moet vinden). Transparantie
over eigen doelstellingen en de geboekte vooruitgang van hun acties, is een bewezen manier om houding en actiebereidheid positief te veranderen. Volgens
het principe: Target, measure, act. Diverse bedrijven – met name early adopters/vroege volgers - hebben behoefte aan ondersteunend instrumentarium, zoals
vouchers, kansenkaarten, procesondersteuning, kansenanalyse instrumenten en expertise om te komen tot een businesscase op hoofdlijnen.
3.	
Actie ‘Samen Tegen Voedselverspilling’ Consistente en structurele aanpak consumenten-gedrag via een gecoördineerde en geharmoniseerde actie,
publiek en privaat (co-design & co-creatie). Te lanceren in maart 2018, tijdens de Nationale Maand Tegen Voedselverspilling.
4.	
Innovatie en pilots met name rond ketensamenwerking, doorbraken & opschaling, start-up ondersteuning (SBIR), accelerator- & coaching programma (combi
start-up en bedrijfsleven).
5.	Living labs (regionale en nationale ecosystemen, zoals ThreeSixty/FoodWasteXperts, Bluecity, World Food Center) en field labs (supermarkten, horeca,
afvalinzameling/gemeenten, kids educatie, farmers markets/herenboeren).
6.	Portal met best practices voor het stimuleren van interactie tussen stakeholders en daarnaast bestaande digitale platforms doorontwikkelen (www.
refreshcoe.eu, www.nowastenetwork.nl en food.waste.community).
7.	Kennis en ervaring delen op internationaal niveau. Verantwoordelijkheid nemen voor internationale ketens, oplossingen lokaal implementeren.
Daarnaast Nederland positioneren als koploper in Europa en in de wereld (EU Platform on Food Losses and Food Waste, Holland Circular Hotspot, Champions
12.3 coalitie.
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BENODIGDE INTERVENTIES

Ter ondersteuning van het hiervoor beschreven transitieprogramma zal een samenhangend pakket aan overheidsinterventies nodig zijn. Dat pakket moet ervoor
zorgen dat de spelregels zo veranderen, dat voedselverspilling minimaal met de helft wordt gereduceerd in 2030. Een overzicht van de interventies die onderdeel zijn
van de actie-agenda tegen voedselverspilling, zijn in onderstaande tabel opgenomen.

TYPE INTERVENTIE

Slimme marktprikkels en financiering

KNELPUNT

GEWENSTE MAATREGELEN

Incentives voor hogere verwaarding
(food, feed).

Neem onbedoelde negatieve effecten
weg (SDE+), beloon goed gedrag,
NL
vervuiler betaalt, lock-ins doorbreken.

Stimuleer duurzame investeringen &
innovaties.

Monitoring (SDG’s),
privaat-publieke investeringen
True-pricing/externaliteiten
Overheid en bedrijfsleven als
launching customer, duurzame
inkoopcriteria.

Ondersteun goede initiatieven
Biedt een platform voor positionering
en bedrijven (met onafhankelijke
van innovaties & best practices.
toetsing).

Kennis en innovatie

Internationale samenwerking
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NL

NL, EU, global (via Champions 12.3)

Inzicht microbiologische veiligheid en
afwegingskaders gebruik reststomen
in diervoeder.

Onderzoek (food-safety, riskassessment), deep-dive bestpractices (Japan, Korea), impact
assessments (cost-benefit),
consument acceptatie.

NL, EU, global

Consumenten willingness to
pay en aangrijpingspunten
gedragsverandering.

Relatief weinig kennis over drivers en
motivatoren gedragsverandering.

NL, EU

Kennisdoorstroming verloopt nog
lastig (m.n. richting MKB en t.b.v.
opschaling).

Ondersteun Field labs voor co-creatie
en open innovatie, Living Labs/
proeftuinen voor maatschappelijke
reality-check.

NL

Knelpunten in afvalwetgeving i.r.t.
hoogwaardig hergebruik.

Voorwaardelijk uitzonderen van het
aantoonbaar veilig benutten van
reststromen in voedsel- en met name
diervoeder.

NL, EU

Knelpunten in Novel food wetgeving.

Hoogwaardig en veilig gebruik van
plantaardige reststromen voor
upcycling via bijvoorbeeld insecten.

NL, EU

Voedselverspilling tegengaan:
gezamenlijke actie:
Samentegenvoedselverspilling.

Stimuleer bewustzijn, fieldlabs
(diverse doelgroepen), onderwijs/
educatie.
Date-labeling (link naar GreenDeal
Houdbaarheidsdatum).

NL

Wet- en regelgeving

Gedrag

SCHAALNIVEAU

Positioneer NL als koploper (EU FLW
Coherentie en consistentie van beleid. platform, Holland Circular Hotspot,
Champions 12.3 coalitie).

NL, EU, global

Verantwoordelijkheid nemen voor
Innovaties die bijdragen aan Zero
internationale ketens, oplossingen
NL, global
Hunger en Climate Change challenges.
lokaal implementeren (food security).
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COMMITMENT DOOR BEDRIJVEN EN STAKEHOLDERS

De Kerngroep van de Taskforce CE in Food ondersteunt deze strategie en agenda. Zij bestaat uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en is aangevuld vanuit
publieke en maatschappelijke organisaties. Hieronder is een lijst van de gecommitteerde kerngroepleden opgenomen. De Taskforce wordt ondersteund vanuit
ambassadeurs met een inzet richting een verantwoord wereldwijd voedselsysteem. Zij vormen de verbinding naar de Global Champions 12.3 coalitie. De komende
jaren zullen op vrijwillige basis meer individuele bedrijven aansluiten bij de Taskforce; als Signatory of als Supporter (doelstelling 200 bedrijven in 2019). Signatories
ondersteunen de ambities van de Taskforce, rapporteren transparant over hun voortgang en acties op het gebied van het verminderen van hun voedselverspilling en
zijn ambassadeur binnen hun sector. Supporters worden desgewenst ondersteund om zich te ontwikkelen richting koploper op het gebied van de Circular Economy in
Food (via een breed instrumentarium, passend bij het bedrijf). Alle partners in de Taskforce leveren een zichtbare bijdrage aan de realisatie van SDG12.3.
Ahold (Tony Vendrig), Alliantie Verduurzaming Voedsel (Marc Jansen), Brightlands Campus Greenport Venlo (Saskia Goetgeluk), Food Tech Brainport/Proverka (Jan
van Rijsingen), Google (Michiel Bakker), Hutten / ThreeSixty (Bob Hutten), Lamb Weston / Meijer (Jolanda Soons-Dings), LTO (Elies Lemkes), McDonald’s (Manu
Steijaart), Milgro (Laurens Groen), Moonen Packaging (Gé Moonen) , MVO Nederland (Gerard Teuling), Protix (Roel Boersma), Rabobank (Ruud Huirne), RijkZwaan
(Anneke van de Kamp), Scelta Mushrooms/Kids University for Food (Jan Klerken), Sligro Food Group (Gerrit Buitenhuis), Unilever Food Solutions (Eveline Nederlof),
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Martijn Weijtens), Kenniscentrum Duurzaam Verpakken/KIDV (Hester Klein Lankhorst), Natuur & Milieu (Hilde
Engels), NVRD (Olaf Prinsen), Voedingscentrum (Margret Ploum), Youth Food Movement (Jorrit Kiewik), Wageningen University & Research (Toine Timmermans).
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Datum: 11 januari 2018
Betreft: Aanbieding rapport over een monltoringsysteem
voor de circulaire
economie
Geachte mevrouw Van Veidhoven,
Hierbij ontvangt u de rapportage Circulaire economie: Wat
we willen weten en
kunnen meten. Systeem en nulmeting voor monitoring van
de voortgang van de
circulaire economie In Nederland, Het rapport schetst een voorst
el voor een
monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circula
ire economie uit het
Rljksbrede programma Circulaire Economie Nederland rircula
lr In 2050 te kunnen
volgen. Tevens Is In beeld gebracht wat we nu al kunnen
meten. Het rapport is
een gezamenlijk product van het Planbureau van de Leefom
geving, het Centraal
Bureau voor de Statistiek en het Rijkinstituut voor Volksgezondh
eid en Milieu, Het
geeft Invulling aan de vraag uit het Grondstoifenakkoord
om een
monltoringsysteem te ontwikkelen en een nuimeting te verrich
ten. Dit rapport
geeft de contouren aan van het gewenste systeem: (1) wat
zouden we willen
weten?, en (II) wat kunnen we al meten? Vervoigstappen moeten
worden gezet
om tot een volwaardig meet- en evaluatlesysteem te komen
dat overheidsbeleid
en Inspanningen van maatschappelijke partijen om de transiti
e naar een drculaire
economie te bevorderen met ‘facts and figures’ behulpzaam
is. Kortom, de
antwikkeiing van een kennisbasis voor de transitle naar een circula
ire economie
moet worden gezien als een groelmodei, waarvoor dit rappor
t belangrijke input Is,
De ambitie is om het systeem in de komende jaren samen met
andere
kennisinsteilingen en de bij de vijf transltieagenda’s betrok
ken partijen verder uit
te werken.
Transltle naar circulaire economie Is lastiger te meten dan
de energietransitfe
Bij de transitie naar een circulaire economie gaat het
primair om vermindering van
het gebruIk van grondstoffen. Redenen om dit na te streven zijn
vooral het
verminderen van de miiteudruk (zoals door broelkasgasemlssle
s en afval) en van
de afhankeiljkheid van grondstoffenimporten, waardoor de leverln
gszekerheid van
die grondstoffen verbetert. Voor verschiliende prioritaire thema’
s uit het
Rijksbrede programma, waarvoor Inmiddels transitieagenda’s
zijn opgesteld,
manifesteren de miiieudruk en de grondstofalhankeiijkheden zich
heel
verschillend. Zo leveren hergebruik van asfalt en levensioopbe
stendige gebouwen
veel energiebesparing op en dus substantieei minder broeikasgase
mlssies, terwijl
reparatie en hergebruik van (onderdelen van) medische appara
tuur en mobieltjes
ervoor ken zorgen dat er minder kritieke materialen hoeven te
worden
geïmporteerd en Nederland dus minder afhankelijk wordt van
de Import hiervan.
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De manier waarop aan de circulaire economie is bij te dragen, verschilt per
maatschappelijk domein en vergt daarom meer variatie in operationele doelen en
ontwikkeipaden dan in bijvoorbeeld de energietransitle waarin reductie van
broelkasgasemissies en inzet van hemleuwbare energiebronnen dominante
ljkpunten voor het handelen zijn. Enige flexibiliteit voor wat betreft de doelen en
de keuze voor indicatoren lijkt de komende tijd geboden om te voorkomen dat
eenmaal gekozen doelen en Indicatoren tot perverse effecten of
schaduwrealitelten leiden. Reflectie op en eventuele aanpassingen van de doelen
en indicatoren gaandeweg de tijd zullen daarom ook moeten doorwerken in het
monitoringsysteem.
lnstltutloneei staat de transitie naar een circulaire economie voor de opgave om
de beweging naar een ‘next leve)’ In te zetten, zoals dat bij de energietransitie
inmiddels is gebeurd. Denk hierbij aan het gevestigde energie- en kilmaatbeield,
breed in de samenleving onderschreven doelen in het energieakkoord, een
borgingscommissie die toeziet op de voortgang en de kennlsinfrastructuur dle
nodig is om dit inzichteiijk te maken en ontwikkehngen te duiden. Denkend over
zo’n volgende ontwlkkelstap is het van cruclaai belang dat onomstreden In beeld
ken worden gebracht of de Inspanningen In lijn zijn met de maatschappelijk
ambitie van de transitle naar een circulaire economie. Daartoe moet de
beschikbare kennis worden gemobiliseerd om voor Nederland, voor verschillende
prioriteiten en voor productketens en productgroepen voortgang of stagnatie te
kunnen vaststellen. Dat Is complex omdat voortgang in de trarisitle naar een
circulaire economie anders dan geldt voor de energietransltle niet is te
herlelden tot één of twee kengetallen (C02-emissiereductie en aandeel
hemleuwbare energie) dle zijn afgeleid van de larigetermijnambitle. Tegelijk Is het
in een minder overzichtelijke veld zoals dat van de circulaire economie extra
belangrijk een kennlsinfrastructuur te ontwikkelen waarmee de mate van
voortgang helder in beeld Is te brengen en om overheidsbeleid op de bijdrage aan
een transitle naar een circulaire economie te kunnen evalueren. Het bijgaande
rapport is hiervoor een eerste aanzet.
—

—

Informatie nodig over de effecten en het translüeproces
De transitle naar de circulaire economie Is een langdurig traject. Meten en
evalueren hiervan moet zicht geven op de voortgang in termen van de
operationele en Iangetermljndoelen en voorts successen en falen verklaren
1 op
basis waarvan het proces kan worden bijgestuurd. Het ontwikkelde
monitotingsysteem onderscheidt monitoring van het transitleproces en
eftctmonitorIng. De monitoring van het trans!tleproces bestaat op zijn beurt weer
uit twee onderdeien: die van de transitiedynamlek en dle van de acties.
Monitorlng van de transitiedynamlek brengt In kaart wat er concreet gebeurt aan
bijvoorbeeld circulair productontwerp en of het aandeel circulaire producten
toeneemt (en dus het aandeel iineaire producten afneemt). De actiemonitoring
meet de voortgang van de acties uit het Rljksbrede programma die de
transltiedynamiek ondersteunen. De effectmon)torlng meet de gevolgen van het
transltleproces voor het grondstoffengebruik en in verband daarmee voor de
miiieudruk en de ieverlngszekerheld.
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Om de voortgang van de transitie naar een circulaire
economie te kunnen volgen
zijn dan ook zowel indicatoren nodig voor de effecten gemete
n in bijvoorbeeld
kilotonneri en euros als voor het transitieproces. Bij het
transitieproces gaat het
naast kwantitatieve iridicatoren zoals Investeringen vaak
om meer kwalitatieve
indicatoren, zoals samenwerking tussen ketenpartners, het
opruimen van
belemmerende regels en het ontwerpen van circulaire produc
ten. De effecten van
deze indlcatoren leiden pas op termijn tot de beoogde doelen
van minder
milleudruk en meer ieveringszekerheld. Op deze manier kunnen
de succes- en
faalfactoren van het trarisitleproces naar de circulaire econom
ie worden
geëvalueerd.
—

—

—

—

Monltoringsysteem als start voor een brede kennisbasls voor beleid
Op dit moment kunnen nog niet alle Indicatoren die in het moalto
ringssysteem
worden voorgesteld worden gemeten; vooral dle voor het translt
ieproces nog niet.
Het monitoringsysteem In bijgaand rapport moet daarom
worden gezien als een
groelmodel. Het monitoringsysteem en de nulmeting zijn belang
rijke Ingrediënten
voor de benodigde brede kennlsbasis voor beleid. De verdere
ontwikkeling hiervan
helpt hij het richting geven aan en evaiueren van acties dle
een circulaire
economie dichterbij moeten brengen. Het streven naar een
circulaire economie
vergt een lange adem met institutionele borging, breed maatsc
happelijk
commitment en een gedegen kennisbasis, zoals dat Inmidd
els geldt voor het
watervelllgheldsprogramma van de Delta Commissie en voor
het Energleakkoord.
De kennisbasis voor de transitle naar een circulaire economie
zou dan gestalte
kunnen krijgen In periodieke en onafhankelijk opgestelde rappor
tages waarin de
geleverde inspanningen worden geëvalueerd en opties voor vervoi
gstappen
worden 1
geïdentificeerd vergelijkbaar zoals dat nu in de Nationale
Energleverkennlngen (NEV) voor de energietransitie gebeurt.
Paraiiei aan de ontwikkeling van het monitoringsysteem In bijgaand
rapport is
door vijf trarisitieteams gewerkt aan transltieagerida’s voor de vijf
prioriteiten:
biomassa en voedsel, kunststoffen, de maakindustrie, de bouw,
en
consumptlegoederen. De transitieagenda’s bevatten aanzetten voor
monitoring en
evaluatie van de agenda’s en de effecten ervan. De transltieagen
da’s zijn sterk
geschreven vanuit de dagelIjkse praktijk van de transltleteams
, terwijl het meeten evaluatiesysteem In bijgaand rapport haar basis heeft in wetens
chappelijke
kennis. Er is op diverse momenten Interactie geweest tussen de opstell
ers van het
meet- en evaluatiesysteem en de transitieteams. In het groeim
odel voor de
kennisbasis Is voorzien dat belde benaderingen nadrukkelijk op elkaar
worden
betrokken, zodat over en weer kan worden geleerd.
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Zo blijkt uit de transitleagenda’s en interviews met de transltietearns behoefte aan
eenduidige, controleerbare en onafhankelijke methoden om de milleudruk van een
productieketen te bepalen Çlevenscyclusanalyse’). En verder bestaat bij diverse
transitleteams de behoefte om het behoud van waarde operationeel en meetbaar
te maken in de ketens van specifieke productgroepen. Deze vragen zouden bij de
nadere uitwerking van het monitorlngsy5teem kunnen worden meegenomen.
Daarnaast kan de monitoring van acties in de transitleagenda’s in het
monltorlngssysteem worden ingepast en kan het monitoringssysteem naar
specifieke lndicatoren voor de prioritaire thema’s van het Rijksbrede programma
worden vertaald en kan het systeem zo nodig worden aangevuld.
Omgekeerd kan het monitoringsysteem de betrokken partijen bij de
transitleagenda’s helpen om te analyseren of alle relevante indicatoren In beeld
zijn en wat voor type indicatoren beschikbaar zijn. En of de geforrnuleerde doelen
in de transitieegenda’s betrekking hebben op de Inzet van middelen, het
realiseren van activiteiten of prestaties, of de beoogde effecten? Dit onderscheid Is
van belang om te kunnen vaststellen waarde grootste en meest urgente
uitdagingen liggen, en om te kunnen beoordelen welke acties daar meer of minder
aan bijdragen.
Op nationaal niveau en voor verschillende prioriteiten zijn ook nog nadere
uitwericingen nodig ten einde de beleidsuitdagingen duidelijk te kunnen
Identificeren. Naast de vraag hoe de halveringsdoeisteiling voor 2030 van het
Rljksbrede programma precies is te operationallseren, Spelen nog diverse andere
vragen: Waarom is welke grondstof relevant? Vanwege mllieudruk, risico’s
omtrent Ieverlngszekerheld, economische kansen, of een combinatie van factoren?
Hoeveel grondstoffen zitten er nog in het systeem en waar bevinden die zich?
Wanneer komen deze grondstoffen naar verwachting vrij? Wat zijn de verwachte
ontwIkkelIngen in de vraag naar grondstoffen? Beantwoording van deze vragen
vraagt niet aiieen zicht op de stofstromen maar ook om meer kennis over de
omvang en de iocatie van de In de Nederlandse economie aanwezige voorraden
grondstoffen. Een systeem van grondstoflènreglstratie zou hierbij behulpzaam
kunnen zijn. En om zicht te krijgen op de ontwikkelIng van relevante
grondstofstromen met en zonder beleid zijn scenario-analyses nodig.
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Het bijgaande monitoringsysteem moet in de komende jaren samen met
maatschappelijk partners en Nederlandse kennlslrrsteillngen worden
doorontwikkeld, wellicht tot een circulair equivalent van de Nationale Energie
Verkenning. In een dergelijke rapportage kan dan periodiek de stand van zaken
worden geduld van de transitle naar een circulaire economie, Inclusief evaluaties
van het ingezette beleid, Naast de doororitwikkeilrig van de methoden voor meten
en evalueren van transitieprocessen, vraagt dit ook om ex ante evaiuaties van
voorgenomen beleid. De ontwikkeling van zo’n kennlsbasis zal in de komende
jaren de nodige tijd en Inspanning vergen, maar dat Is nodig om vast te kunnen
stellen In welke mate de gestelde circulaire doelen worden gerealiseerd of dat
bijsturing nodig is. De bij deze rapportage betrokken partijen (CBS, PBL en RIVM)
blijven hieraan ook In de komende jaren graag bijdragen.

Hoogachtend,

PrdwdÇ Ir. J.T. Mommaas
Directeur PBL

Prof. dr. A’.N, van der Zapie
Directeur-Generaal RIVM.

94’4. Tjin-A-Tsoi
1cteur-GeneraaI CBS
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BEVINDINGEN

NEGNIDNIVEB


Bevindingen

Met het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland
circulair in 2050’ schetst het kabinet zijn plannen voor de transitie
naar de circulaire economie. Om te kunnen volgen of die transitie
op koers ligt, is een monitoringssysteem nodig; in dit rapport
doen we daar een voorstel voor. Het monitoringssysteem brengt
in beeld ‘wat we willen weten, en wat we nu al kunnen meten’.
Dat laatste is de nulmeting.
In het monitoringssysteem maken we onderscheid tussen de
effecten die worden nagestreefd en het transitieproces dat
daarvoor nodig is. Bij de gewenste effecten van de transitie naar
een circulaire economie gaat het primair om vermindering van het
grondstoffengebruik. Die vermindert de milieudruk (zoals door
broeikasgasemissies) en de afhankelijkheid van grondstoffen
importen en verbetert daardoor de leveringszekerheid van die
grondstoffen, en biedt kansen voor de Nederlandse economie.
Vermindering van het gebruik van grondstoffen vraagt om
circulariteitsstrategieën, die bijvoorbeeld het langer gebruiken
van producten en productonderdelen zoals bij smartphones, of
het delen van producten zoals auto’s bevorderen. Om de invoering
van deze circulariteitsstrategieën voor elkaar te krijgen, zijn de
nodige inspanningen nodig, zoals samenwerking tussen
ketenpartners, het opruimen van belemmerende regels en het
ontwerpen van circulaire producten. Dit transitieproces is
weerbarstig en in het begin nog traag. De effecten ervan zullen
pas op termijn zichtbaar worden. Daarom is het relevant om
zowel het transitieproces als de effecten ervan te monitoren.
In dit rapport stellen we indicatoren voor waarmee zowel het
transitieproces als de bereikte effecten zijn te meten.
Monitoring van de effecten is al gedeeltelijk mogelijk, vooral
voor grondstoffengebruik, broeikasgasemissies en afval en de
verwerking daarvan. Deze effecten zijn al gemeten voor
Nederland als geheel en de vijf thema’s die in het Rijksbrede
programma prioriteit krijgen (de prioriteiten): biomassa en
voedsel, kunststoffen, de maakindustrie, de bouw en
consumptiegoederen. Voor elke ‘prioriteit’ is een transitieteam
aangewezen dat een transitieagenda heeft opgesteld (de
transitieagenda’s worden tegelijk met dit rapport gepubliceerd).
Op dit moment kunnen nog niet alle indicatoren die in het
monitoringssysteem worden voorgesteld worden gemeten; vooral
die voor het transitieproces nog niet. Het monitoringssysteem in
8
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dit rapport moet daarom worden gezien als een groeimodel.
De ambitie is om het monitoringssysteem in de komende jaren
verder in te vullen en uit te werken, samen met andere kennis
instellingen en de bij de vijf transitieagenda’s betrokken partijen.

Focus circulaire economie op
reduceren grondstoffengebruik
In het Rijksbrede programma Circulaire Economie uit 2016
schetst het kabinet hoe het de economie wil ombuigen
naar een circulaire economie waarin grondstoffen
optimaal worden ingezet. Het kabinet noemt de volgende
strategische doelen:
1.	Het langer gebruiken van producten en onderdelen
daarvan, en recyclen van materialen tot hoogwaardige (secundaire) materialen (oftewel een efficiency
slag in bestaande productketens).
2.	Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn om nieuwe
materialen te produceren, worden kritieke en niet
duurzaam gewonnen abiotische grondstoffen
vervangen door hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen.
3.	Het ontwerpen van nieuwe producten, ontwikkelen
van nieuwe productiemethoden en bevorderen van
nieuwe manieren van consumeren (oftewel het
inzetten op andere productketens).
Hiermee wil het kabinet, samen met maatschappelijke
partners, het gebruik van grondstoffen terugbrengen en
tegelijkertijd risico’s voor mens en milieu vermijden in de
rest van de grondstoffenketen. Tussendoelstelling voor
2030 is een halvering van het gebruik van primaire
abiotische grondstoffen (mineralen, metalen en fossiele
brandstoffen). Doelstelling voor 2050 is om Nederland
helemaal circulair te laten zijn. In het Rijksbrede
programma staat geen maximum voor het gebruik van
biomassa, een belangrijke hernieuwbare (biotische)
grondstof die niet ongelimiteerd beschikbaar is.


Monitoring van voortgang circulaire
economie is nodig
Het is belangrijk om te kunnen meten hoe de voortgang
naar de circulaire economie verloopt. Dit geeft zowel de
Rijksoverheid als maatschappelijke partners inzicht of de
transitie op koers ligt en hoe die bijgestuurd kan worden.
Op verzoek van de Rijksoverheid ontwikkelen het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) en Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een monitorings
systeem, inclusief een nulmeting, bestaande uit drie
monitoringsonderdelen:
−− Acties uit het Rijksbrede programma (RIVM in samen
werking met Rijkswaterstaat)
−− Transitiedynamiek (PBL in samenwerking met
Universiteit Utrecht)
−− Effecten op grondstoffengebruik, milieu en economie
(CBS)
Een dergelijk monitoringssysteem heeft als doel om de
inspanningen van overheden en maatschappelijke
actoren te volgen en de effecten daarvan te laten zien.
Op die manier kunnen de succes- en faalfactoren van
het transitieproces naar de circulaire economie worden
geëvalueerd. Met de indicatoren voor elk van de
monitoringsonderdelen brengt het monitoringssysteem
systematisch in kaart wat we willen weten, wat we al
kunnen meten, en op welke onderdelen het monitorings
systeem nog verder moet worden uitgewerkt. ‘Wat we al
kunnen meten’, is ook al daadwerkelijk gemeten.
Met deze nulmeting is een indruk gekregen van hoe de
transitie naar de circulaire economie er op dit moment
voor staat. Wat we wel willen maar nog niet kunnen meten
levert een agenda op voor de verdere uitwerking van het
monitoringssysteem (zie de paragraaf ‘Groeimodel voor
het monitoringssysteem’).

Transitieproces meten met oog op
effecten later
De transitie naar de circulaire economie is een langdurig
traject. Monitoring van het transitieproces geeft
gaandeweg al inzicht in de succes- en faalfactoren, op
basis waarvan het proces kan worden bijgestuurd.
Ook kan met monitoring worden gesignaleerd of de
effecten op lange termijn kunnen worden gerealiseerd.
Het ontwikkelde monitoringssysteem onderscheidt
daarom monitoring van het transitieproces en effectmonitoring.
Het transitieproces wordt in twee onderdelen gemonitord:
monitoring van de transitiedynamiek en monitoring van

de acties. Monitoring van de transitiedynamiek brengt in
kaart wat er bij specifieke productgroepen concreet
gebeurt aan bijvoorbeeld circulair productontwerp en of
het aandeel circulaire producten toeneemt (en dus het
aandeel lineaire producten afneemt). De voortgang van
de acties uit het Rijksbrede programma die de transitie
dynamiek ondersteunen, wordt gemeten in de
actiemonitoring.
De effectmonitoring meet de effecten van het transitie
proces op het grondstoffengebruik, de milieudruk en
de socio-economische ontwikkeling (zoals economische
groei en banen).
Het onderscheid tussen het transitieproces en de effecten
ervan bouwt voort op eenzelfde onderscheid als in het
beleidsevaluatiekader van de Algemene Rekenkamer
(2005) (figuur 1). Het transitieproces wordt op
vergelijkbare wijze gedifferentieerd naar middelen,
activiteiten en prestaties. Het inzetten van middelen
(input) en het ondernemen van activiteiten (throughput)
leidt idealiter tot prestaties (output) die de beoogde
effecten (outcome) teweegbrengen.

Grondstoffenreductiedoelstelling
vraagt nadere uitwerking
Voor de monitoring is een verdere uitwerking van de
tussendoelstelling van belang – de doelstelling om het
gebruik van abiotische grondstoffen in 2030 te hebben
gehalveerd. Een eerste punt betreft het basisjaar.
In overleg met de ministeries van IenM en EZ (inmiddels
IenW en EZK) is gekozen voor 2014 als basisjaar ten
opzichte waarvan de halveringsdoelstelling uit het
Rijksbrede programma geldt.
Een tweede punt is of de halveringsdoelstelling alleen
verwijst naar het gebruik van grondstoffen in Nederland
zelf (direct gebruik), of ook betrekking heeft op het
indirecte grondstoffengebruik in de keten van ingevoerde
materialen, productonderdelen en producten
(voetafdruk). Beide zijn zinvol, en daarom bevat het
monitoringssysteem effectindicatoren voor direct
gebruik en voor voetafdrukken. De voetafdrukindicatoren
sluiten aan bij het eerste en derde strategische doel uit
het Rijksbrede programma (beide zijn gericht op het
sluiten van productketens). Ook in de transitieagenda’s
voor de vijf prioriteiten is veel aandacht voor
ketenverantwoordelijkheid.
Een vervolgvraag daarbij is of de voetafdrukken dan
gelden voor de productie of consumenten in Nederland.
De productievoetafdruk geeft zicht op de effecten in de
keten van alles wat in Nederland wordt geproduceerd.
De consumptievoetafdruk gaat over de keteneffecten
als gevolg van producten die in Nederland worden
Bevindingen |
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Figuur 1
Beleidsevaluatiekader voor meten van voortgang van transitie naar circulaire economie
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geconsumeerd (door consumenten, overheid en
investeringen door bedrijven). Beide invalshoeken zijn
zinvol.
Als vierde punt zou met een nadere uitwerking van de
halveringsdoelstelling nog beter gestuurd kunnen gaan
worden op de grondstoffen waarvoor vermindering van
het gebruik het meest urgent is. Dit kan bijvoorbeeld
door een hogere reductiedoelstelling op te nemen voor
de kritieke grondstoffen (zoals zeldzame aardmetalen) en
grondstoffen met een hoge milieudruk (zoals broeikasgasemissies).
Een laatste punt is of de halveringsdoelstelling alleen
geldt voor Nederland als geheel of dat het wenselijk is die
doelstelling te vertalen naar afzonderlijke
reductiedoelstellingen voor de prioriteiten. Dit vraagt
nadere keuze door het beleid. De halveringsdoelstelling
kan echter niet van toepassing zijn op de prioriteit
biomassa en voedsel. Biomassa is immers één van de
belangrijkste ‘hernieuwbare en algemeen beschikbare
grondstoffen’ die abiotische grondstoffen zoveel mogelijk
moeten gaan vervangen (het tweede strategische doel).
Hierdoor zal biomassa in toenemende mate gebruikt
gaan worden voor de productie van bijvoorbeeld
medicijnen, bioplastics, biomaterialen en als
biobrandstof. Duurzame biomassa is echter niet
onbeperkt beschikbaar. In een circulaire economie ligt
het voor de hand efficiënt om te gaan met álle
grondstoffen, dus ook met biomassa, en deze ook
duurzaam te produceren en verwerken.
10 | Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten

Minder grondstoffen nodig bij
‘hogere’ circulariteitsstrategieën
Het Rijksbrede programma wil door het nastreven van de
drie strategische doelen het gebruik van abiotische
grondstoffen halveren in 2030 en de Nederlandse
economie volledig circulair laten zijn in 2050. Met de drie
strategische doelen stuurt de overheid op vervanging van
abiotische door hernieuwbare en algemeen beschikbare
grondstoffen (tweede strategische doel), en op efficiënter
gebruik van álle grondstoffen in bestaande en andere
productketens (eerste en derde strategische doel).
Figuur 2 geeft daartoe een prioriteitsvolgorde van
circulariteitsstrategieën. Deze zogenoemde
circulariteitsladder gaat uit van de functie van producten.
Als vuistregel zijn bij circulariteitsstrategieën die hoger op
de ladder staan, minder materialen nodig die bovendien
vaker bestaan uit gerecycled (secundair) materiaal.
Hierdoor hoeven dan minder grondstoffen te worden
gewonnen om nieuwe (primaire) materialen te produceren.
Zo wordt ook de milieudruk van de grondstoffenwinning
en productie van primaire materialen voorkomen.
De vuistregel gaat meestal op, maar niet als er
ongewenste terugkoppelingen zijn. Voorbeelden hiervan
zijn dat mensen een product vaker kunnen gaan
gebruiken als dat door gedeeld gebruik gemakkelijker
wordt (bijvoorbeeld deelauto’s door mensen die
daarvoor met de trein reisden), dat het recyclen van


Figuur 2
Circulaire economie is meer dan recycling
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materialen soms meer energie kost dan de productie van
nieuwe materialen, en dat er in bestaande materialen
schadelijke stoffen voor mens of milieu kunnen zitten en
recycling daarom beter achterwege kan blijven.
Helaas bestaan er voor veel circulariteitsstrategieën nog
geen goed bruikbare indicatoren om de voortgang te
meten. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de
verdere uitwerking van het monitoringssysteem.

Meten op verschillende
aggregatieniveaus
Het ontwikkelde monitoringssysteem maakt zoals
gezegd onderscheid tussen het transitieproces en de
effecten daarvan. Daarnaast wil de Rijksoverheid het
monitoringssysteem gebruiken voor meten en sturen op
het niveau van Nederland als geheel, de prioriteiten uit
het Rijksbrede programma, en daarbinnen de specifieke
productgroepen. Voor elk van deze aggregatieniveaus is
het bovendien zinvol om de effecten te meten in
Nederland zelf (direct) en in de hele keten (direct en
indirect). De effectmonitoring en de nulmeting in het

ontwikkelde monitoringssysteem zijn vooralsnog
uitgewerkt voor het nationaal totaal en de vijf
prioriteiten. De effectmonitoring voor specifieke
productgroepen moet nog worden uitgewerkt.

Monitoring van acties al mogelijk
Wat we willen weten
Het Rijksbrede programma is vertaald in bijna 200 acties
waarmee de Rijksoverheid in samenwerking met
maatschappelijke partners de transitie naar een circulaire
economie wil realiseren. Sommige acties zijn heel
concreet en lopen al langer, andere moeten vooral gezien
worden als voornemens voor nieuw beleid. De acties
hebben betrekking op de vijf prioriteiten en de
5 ‘interventies’ die in het Rijksbrede programma zijn
uitgewerkt, en dragen idealiter direct of indirect bij aan
de grondstoffenreductiedoelstelling en de drie
strategische doelen uit het Rijksbrede programma.
Het monitoren van de acties moet natuurlijk de
voortgang van de uitvoering van de acties in kaart
brengen, maar ook laten zien in welke mate de acties
Bevindingen | 11


Figuur 3
Acties van Rijksbreed programma circulaire economie per circulariteitsstrategie, 2017
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bijdragen aan de transitiedynamiek en de beoogde
effecten (‘slimme’ actiemonitoring). Dit helpt de
Rijksoverheid om het Rijksbrede programma op koers
te houden, en maakt tijdig bijsturen van acties
gemakkelijker. Nieuwe acties zoals in de transitieagenda’s
benoemd, zijn nog niet meegenomen in het
monitoringssysteem in dit rapport, omdat de
transitieagenda’s en het monitoringssysteem parallel
aan elkaar zijn ontwikkeld.

Wat we al kunnen meten, en daardoor weten:
nulmeting
De nulmeting van de acties betreft een tussenstand over
2017. Begin 2018 zal nog een laatste inventarisatieronde
over 2017 plaatsvinden. Van twee derde van de acties is
informatie geleverd. Meer dan de helft van alle acties is
gestart of al langere tijd in uitvoering. Een deel van de
acties is niet gestart omdat andere acties eerst uitge
voerd moeten worden. Zo wordt voor een deel van de
acties met uitvoering gewacht op het uitkomen van de
transitieagenda’s biomassa en voedsel, maakindustrie en
bouw.
Nog niet alle acties in het Rijksbrede programma zijn al
SMART geformuleerd. Deze acties moeten nog worden
aangescherpt qua inhoud van wat er moet worden
gedaan en wanneer het moet worden uitgevoerd.
Dat geldt ook voor het formuleren van het beoogde effect
12 | Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten

of de (beleids)prestatie waarop de actie is gericht.
De gestarte acties binnen de prioriteiten gaan vooral over
recycling en afvalverwerking of gaan meer algemeen over
instrumentontwikkeling of netwerkvorming.
Circulariteitsstrategieën hoger op de ladder krijgen nog
beduidend minder aandacht (zie ook figuur 3).

Monitoring van transitiedynamiek in
de opstartfase
Wat we willen weten
Het startpunt, de snelheid, en de invulling van de transitie
naar de circulaire economie zullen verschillen tussen de
prioriteiten en de specifieke productgroepen daarbinnen.
‘Monitoring van de transitiedynamiek’ meet voor
specifieke productgroepen de ingezette middelen,
uitgevoerde activiteiten en daarmee gerealiseerde
prestaties. De drie strategische doelen, met de
circulariteitsstrategieën als uitwerking van het eerste en
derde doel, zijn de kernprestaties van het transitieproces
waarmee minder gebruik van grondstoffen en milieudruk,
en meer socio-economische ontwikkeling moet worden
gerealiseerd.
Voor elk van de drie strategische doelen speelt circulaire
innovatie in productketens een belangrijke rol.
Circulaire innovaties kunnen betrekking hebben op


handige verdienmodellen, slimme productontwerpen,
en nieuwe technologieën (inclusief materialen van
hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen).
Voor de implementatie hiervan in productie en
consumpties is het essentieel om medewerking te krijgen
van zowel bedrijven (circulair produceren) als
consumenten (circulaire producten afnemen). Hiervoor is
verandering in geschreven en ongeschreven regels,
gewoonten en opvattingen nodig. Innoverende
organisaties hebben voor dit alles een ondersteunende
omgeving nodig. Deze ondersteunende omgeving moet
organisaties in staat stellen om:

producten (R0-R2). Recycling (R9) ligt nog dicht tegen de
lineaire economie aan, terwijl de hogere circulariteits
strategieën (R7-R0) richting de circulaire economie gaan.
Dit onderscheid naar circulariteitsstrategieën helpt bij de
duiding van de gemeten indicator, maar zegt nog steeds
niet alles. Zo kan het gaan om wetten of regels voor één
specifieke productgroep, of met relevantie voor veel
productgroepen tegelijkertijd (zoals de Ecodesignrichtlijn). Het ene getal is dus het andere niet en de
invloed kan verschillen. Dit type monitoring, dat
kwalitatieve informatie levert waarvoor meer duiding
nodig is, is nog relatief onontgonnen terrein.

−− Te kunnen innoveren, door onder andere financiering
van innovatieprojecten, ontwikkeling van circulaire
kennis, en experimenteren;
−− Te mogen innoveren, door implementatie van innovatie
mogelijk te maken door veranderingen in wetten en
regels;
−− Te willen innoveren, door bijvoorbeeld
visieontwikkeling en samenwerking in productketens
te bevorderen en door grondstoffengebruik met een
belasting financieel onaantrekkelijk te maken.

Bij kennis- en uitvoeringsorganisaties zijn in dit kader al
brokken informatie beschikbaar, bijvoorbeeld over
investeringen, netwerken en kennisuitwisseling. Dit zit
onder andere in de databestanden van door de
Rijksoverheid gesubsidieerde projecten bij de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze informatie
moet nog wel worden ontsloten om de indicatoren te
kunnen meten. Er is dan ook nog geen nulmeting
beschikbaar voor de transitiedynamiek.

De opbouw van deze ondersteunende omgeving in
termen van ‘kunnen, mogen en willen’ vindt vooral plaats
in de zogenoemde formatieve fase (‘voorontwikkeling’
en ‘take-off’). Hierdoor kan in de groeifase (‘versnelling’
en ‘stabilisatie’) het aandeel circulaire producten en
diensten snel toenemen. Er is nog weinig ervaring met
het monitoren van de voortgang van de vaak langdurige
formatieve fase. Tabel 4.1 in de Verdieping geeft een
aanzet voor meetbare en generieke indicatoren om
‘kunnen, mogen en willen’ te meten. Deze set generieke
indicatoren kan in overleg met maatschappelijke partijen
zo nodig nog worden aangevuld of gespecificeerd met
prioriteitafhankelijke en productgroepspecifieke
indicatoren bij de doorontwikkeling van het
monitoringssysteem.

Hoe we willen gaan meten, en wat we daardoor
kunnen weten
Het monitoringssysteem moet de komende jaren nader
worden uitgewerkt (groeimodel). Daartoe moeten onder
andere de indicatoren voor de transitiedynamiek worden
vertaald naar concreet meetbare indicatoren. Het is de
bedoeling om bij het meten van elke indicator zo mogelijk
te onderscheiden aan welke circulariteitsstrategieën deze
bijdraagt. Voor de indicator ‘aantal ingevoerde circulaire
wetten en regels’ bijvoorbeeld wordt dan duidelijk
hoeveel er betrekking hebben op het nuttig toepassen
van materialen en energie (R8-R9), hoeveel op
levensduurverlenging van producten of onderdelen ervan
(R3-R7) en op slimmer gebruiken en maken van

Monitoring van effecten al gedeeltelijk
mogelijk
Wat we willen weten
De effectmonitoring meet grondstoffen- en materialen
gebruik (diverse indicatoren), leveringszekerheid,
milieudruk (water- en grondbeslag, broeikasgasemissies),
circulaire economische groei en werkgelegenheid voor de
prioriteiten en het nationaal totaal. Nog niet alle
indicatoren daarvoor kunnen al (volledig) worden
gekwantificeerd. Zo meten de indicatoren voor grond
stoffengebruik en milieudruk idealiter het directe effect in
Nederland en de effecten in de keten elders. Maar meten
van effecten over de gehele keten (de voetafdruk), is
vooralsnog alleen mogelijk voor grondstoffengebruik en
broeikasgassen, en niet voor het water- en grondbeslag.
Ook is het nog maar beperkt mogelijk afzonderlijk voor
alle producenten en voor alle consumenten in Nederland
de bijdragen aan de effecten te meten. Meten van
dergelijke ‘dwarsdoorsnedes’ voor de effectindicatoren
maakt verdere uitwerking en toespitsing van de
grondstoffenreductiedoelstelling in het Rijksbrede
programma mogelijk. De monitoring voor de prioriteiten
en voor Nederland als geheel maakt gebruik van de CBSdatabestanden. Verder is het van belang om te weten of
effecten het gevolg zijn van de ingevoerde circulariteits
strategieën of andere autonome factoren, zoals de
bevolkingsgroei, economische groei en structuur. Er zijn
methoden in ontwikkeling om te bepalen hoe belangrijk
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elke ingevoerde circulariteitsstrategie dan wel autonome
factor is voor het grondstoffengebruik, de milieudruk en
socio-economische ontwikkeling (decompositiemodel).

Wat we al kunnen meten, en daardoor weten:
nulmeting
Monitoring van de effecten voor Nederland als geheel en
voor de prioriteiten afzonderlijk is al gedeeltelijk
mogelijk, vooral voor grondstoffengebruik, broeikas
gassen en afval(verwerking) en recycling. De directe inzet
van grondstoffen voor de Nederlandse productie is met
314 miljard kilo in 2016 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte
van 2014, maar met circa 7 procent gedaald ten opzichte
van 2010. Dit komt vooral door de gedaalde import van
mineralen en winning van aardgas. De inzet van
grondstoffen in de keten is echter met 3 procent gestegen
ten opzichte van 2010. Deze stijging in de keten komt
door de toegenomen invoer van halffabricaten en (eind)
producten. Dit hoeft echter geen structurele trend te zijn,
omdat het hier over een relatief korte en economisch
turbulente periode gaat (gezien de economische crisis).
De grondstoffenconsumptie in de keten, de grond
stoffenvoetafdruk, is in 2016 licht gedaald ten opzichte
van 2014, maar met 26 procent gedaald ten opzichte van
2010. Dit komt vooral door afname van de import van
mineralen voor bouwactiviteiten gedurende de crisis.
Door het economisch herstel van de bouw zal de
grondstoffenconsumptie weer stijgen.
Nederland behoort, als het om recyclen gaat, al jaren tot
de kopgroep van Europese landen, met ruim 80 procent
recycling en materialenproductiviteit (euro/kilo materiaal).
De inzet van secundair materiaal in de Nederlandse
economie bedraagt evenwel maar 8 procent. Het grote
verschil tussen de ruim 80 procent recycling en 8 procent
inzet van secundair materiaal kan worden verklaard
doordat er veel meer materiaal als input nodig is dan er
als recyclaat beschikbaar komt.
Dit komt omdat veel materialen fysiek ‘opgeslagen’ zijn in
producten met een lange gebruiksduur, zoals gebouwen.
Daarnaast zit de Nederlandse inzet van grondstoffen voor
een belangrijk deel in voedsel en energie (en kan dus
nooit op 100 procent secundair materiaal uitkomen).
De beoogde halvering van het gebruik van abiotische
grondstoffen is daarom nog een flinke opgave.
De voetafdruk voor broeikasgassen is lager dan de directe
broeikasgasemissies in Nederland. Verklaring hiervoor is
de export van energie-intensieve producten. Het aandeel
van de milieusector dat zich bezighoudt met
grondstoffenbesparing is nog heel beperkt, maar is wel
gegroeid tussen 2010 en 2016. Datzelfde geldt ook voor
de werkgelegenheid. Deze macro-economische effecten
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zijn echter lastig te meten, onder andere omdat het
aandeel circulair binnen bestaande bedrijven lastig te
bepalen is.

Monitoring van de transitieagenda’s
vraagt nadere uitwerking
Met het afgesloten Grondstoffenakkoord wordt sterk
ingezet op de rol van maatschappelijke partners in de
transitie naar de circulaire economie. Parallel aan de
ontwikkeling van het monitoringssysteem in dit rapport
is door vijf transitieteams hard gewerkt aan transitie
agenda’s voor de vijf prioriteiten: biomassa en voedsel,
kunststoffen, de maakindustrie, de bouw, en
consumptiegoederen. De transitieagenda’s bevatten
aanzetten voor monitoring van de agenda’s en de
effecten ervan. De transitieagenda’s zijn sterk geschreven
vanuit de dagelijkse praktijk van de transitieteams,
waarin onder andere bedrijven en milieu- en
consumentenorganisaties actief zijn. Het monitorings
systeem in dit rapport daarentegen vertrekt vanuit een
meer theoretische invalshoek. Er is nog het nodige werk
te doen om beide bij elkaar te brengen.
Uit de transitieagenda’s en interviews met de transitie
teams blijkt een behoefte aan eenduidige, controleerbare
en onafhankelijke methoden om de milieudruk van een
productieketen te bepalen (‘levenscyclusanalyse’). Ook is
er behoefte om waardebehoud te meten in de ketens van
specifieke productgroepen. In de bouwsector is er voor
milieudruk een bepalingsmethode: de ‘Milieuprestatie
gebouwen en GWW-werken’ en de nationale
milieudatabase (NMD). Deze bepalingsmethode moeten
nog wel verder worden uitgewerkt om de verschillende
circulariteitsstrategieën te kunnen evalueren.
Voor andere productgroepen kunnen soortgelijke
bepalingsmethoden en milieudatabases worden open ingezet.

Groeimodel voor het
monitoringssysteem
Het monitoringssysteem brengt systematisch in kaart
wat we willen weten, wat we al kunnen meten, en op
welke onderdelen het monitoringssysteem nog verder
moet worden uitgewerkt. Het monitoringssysteem is dus
nog niet af. Het lijkt dan ook zinvol om dit verder te
ontwikkelen samen met de maatschappelijke partners en
andere Nederlandse kennisinstellingen. De volgende
stappen lijken in de komende jaren zinvol:


Uitwerken van structuur en presentatievorm
monitoringsrapportage
−− Identificeren van een beperkte set kernindicatoren
voor snel inzicht, en dashboard-indicatoren voor een
meer genuanceerd inzicht (gelaagde
monitoringsstructuur).
−− Opzetten van digitale voortgangsrapportage op
continue basis en periodieke schriftelijke
voortgangsrapportage waarin getallen en trends
worden geduid.
−− Toewerken naar een circulaire equivalent van de
Nationale Energieverkenning waarin de stand van
zaken kan worden geduid van de transitie, inclusief
evaluatie van het ingezette beleid.
Verder ontwikkelen bestaande monitoringsonderdelen
−− Meetbaar maken van de overige indicatoren in de
effectmonitoring (zoals voetafdrukken en kritieke
grondstoffen) met de materiaalmonitor en andere
CBS-bestanden.
−− Meetbaar maken van de circulariteitsstrategieën op
diverse schaalniveaus, zoals Nederland als geheel, per
prioriteit en sector, en voor specifieke productgroepen.
−− Meetbaar maken van de (overige) indicatoren voor de
transitiedynamiek door al beschikbare informatie te
ontsluiten, bijvoorbeeld bij RWS, RVO, provincies en
gemeenten.
−− Verder uitwerken van de actiemonitoring: clusteren
van acties voor beter overzicht, koppelen acties aan
indicatoren voor transitiedynamiek en effecten,
verbinding maken met nieuwe acties.
−− Ontwikkelen van een decompositiemodel om de
verbanden tussen monitoringsresultaten voor effecten
en circulariteitsstrategieën, en ook met autonome
factoren bloot te leggen.
−− Uitwerken van het monitoringssysteem voor de relatie
tussen de rol van actoren en de verschillende fasen in
de transitie naar de circulaire economie.
−− Uitwerken van een indicatief beeld van hoe de transitie
naar en circulaire economie bijdraagt aan een gezonde
en veilige leefomgeving en daarmee risico’s voor mens
en milieu minimaliseert. Of wel aandacht voor toxiciteit
van stoffen beter in beeld brengen.
−− Vergelijkbaar maken van het monitoringssysteem met
twee transitiefasen in dit rapport (de formatieve fase
en groeifase) met het monitoringssysteem voor de
energietransitie met vier transitiefasen
(‘voorontwikkeling’ en ‘take-off’ en ‘versnelling’ en
‘stabilisatie’).
Aanvullingen monitoringssysteem op basis van de
transitieagenda’s
−− Monitoring van acties in de transitieagenda’s inpassen
in het monitoringssysteem indien gewenst door
transitieteams.

−− Uitwerken voor specifieke productgroepen van
eenduidige, controleerbare en onafhankelijke
bepalingsmethoden voor milieudruk
(levenscyclusanalyse) en waardebehoud.
−− Vertalen van het monitoringssysteem naar specifieke
indicatoren voor de prioriteiten en zo nodig aanvullen
van het monitoringssysteem.
Belangrijke uitbreidingen voor de middellange termijn
−− Verder ontwikkelen van het monitoringssysteem voor
scenariostudies van de toekomstige
grondstoffenbehoeften binnen planetaire grenzen.
−− Uitwisselen en afstemmen van het Nederlandse
monitoringssysteem met dat van andere Europese
landen en van de Europese Commissie.

Nederland loopt internationaal
voorop
De Europese Commissie heeft in 2013 de EU Resource
efficiency scoreboard in het leven geroepen, die laat zien hoe
efficiënt de lidstaten en de EU als geheel omgaan met
grondstoffen. Medio 2017 heeft de Commissie daar
bovenop een set van tien indicatoren voor de circulaire
economie voorgesteld. Deze indicatoren meten vooral
grondstoffengebruik, afvalproductie en recycling. Andere
aspecten van de transitie naar de circulaire economie
komen nauwelijks aan bod. Bovendien zijn die tien
indicatoren bedoeld om de voortgang voor de lidstaten
en de Europese Unie als geheel te meten, en zijn ze
minder geschikt voor het meten van de voortgang bij de
afzonderlijke prioriteiten en productgroepen daarbinnen.
Het monitoringssysteem in dit rapport gaat verder dan de
tien indicatoren van de Europese Commissie. Het brengt
systematisch en in de volle breedte in kaart wat de
huidige effecten van het transitieproces zijn, en aan welke
voorwaarden het transitieproces moet voldoen om de
gewenste effecten op termijn te bereiken. Daarnaast is
het monitoringssysteem in dit rapport ontwikkeld om,
naast Nederland als geheel, ook de voortgang bij de
prioriteiten én specifieke productgroepen te kunnen
meten. Verder is het monitoringssysteem bedoeld om
effecten te meten in Nederland zelf (directe effecten), en
in de hele keten (directe en indirecte effecten samen),
omdat een belangrijk deel van de grondstoffen,
halffabricaten (materialen en productonderdelen) en
producten voor Nederlandse producenten en
consumenten uit het buitenland komt (indirecte
effecten).
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Met dit uitgebreide monitoringssysteem loopt Nederland
dan ook internationaal voorop. De monitoring van de
voortgang naar de circulaire economie omvat zowel de
acties en de transitiedynamiek als de effecten.
De monitoring van de transitiedynamiek is daarbinnen
een vernieuwende bijdrage die aanvullende
mogelijkheden kan aandragen voor sturing van het
beleid. Belangrijk aandachtspunt bij de doorontwikkeling
van het monitoringssysteem is de balans tussen de
administratieve last voor bedrijven en de informatie
waarde van indicatoren.
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In september 2016 heeft het tweede kabinet-Rutte het
Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland
circulair in 2050’ naar de Tweede Kamer gestuurd
(IenM & EZ 2016a,b). Met dit programma schetste het
kabinet zijn perspectief op een leefbare aarde met een
toekomstbestendige en duurzame economie, de circulaire
economie, waarin minder grondstoffen worden gebruikt
en gebruikte grondstoffen duurzamer worden gewonnen
en verwerkt. Het Rijksbrede programma ziet grond
stoffengebruik als grote uitdaging voor de 21ste eeuw.
Het derde kabinet-Rutte heeft de uitvoering van het
programma in zijn Regeerakkoord (2017) opgenomen.
Om te kunnen bepalen of de transitie naar de circulaire
economie op koers ligt, is het nodig om de uitgangs
situatie vast te stellen (nulmeting) en de voortgang van
de transitie naar de circulaire economie te meten.
Op verzoek van de toenmalige ministeries van
Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken
(EZ), nu Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en
Economische Zaken en Klimaat (EZK), hebben het PBL,
CBS en RIVM daarom een raamwerk en nulmeting voor
monitoring ontwikkeld. In dit rapport beschrijven we de
uitgangspunten en de uitwerking van het
monitoringssysteem en de uitgevoerde nulmeting.
In dit inleidende hoofdstuk gaan we in op het belang van
de circulaire economie (paragraaf 1.1), de inhoud van het
Rijksbrede programma (paragraaf 1.2), het doel van
monitoring en van deze rapportage (paragraaf 1.3), en
de opzet en inhoud van dit rapport (paragraaf 1.4).

1.1	Redenen voor de circulaire
economie
Wereldwijd is het gebruik van grondstoffen in de
afgelopen eeuw verachtvoudigd (Krausmann et al. 2009;
UNEP 2011), waarbij de rijkste landen nu gemiddeld tien
keer zoveel grondstoffen gebruiken als de armste landen.
De toename in het grondstoffengebruik werd in de
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afgelopen decennia gedreven door inkomensgroei, meer
dan door bevolkingsgroei (UNEP 2016). In de laatste jaren
neemt wereldwijd de armoede af en de welvaart toe,
vooral in opkomende economieën zoals in Azië en
Latijns-Amerika (PEW 2015; Wereldbank 2016).
De Wereldbank (2016) verwacht een voortzetting van
deze trend, terwijl de Verenigde Naties een verdere groei
van de wereldbevolking voorzien van ruim 7 miljard
mensen nu tot bijna 10 miljard in 2050 (UN 2015).
Hierdoor zal, als er verder niets verandert, de wereldwijde
grondstoffenvraag om en nabij verdrievoudigen (UNEP
2011). Dit is geen houdbare situatie omdat een
toenemende grondstoffenvraag uiteindelijk kan leiden
tot grondstoffencompetitie met economische en
geopolitieke spanningen als gevolg (IenM & EZ 2016a;
UNEP 2011, 2016).
Een belangrijk probleem van toenemend grondstoffen
gebruik is een nog verdere toename van de nu al hoge
druk op het milieu. Deze milieudruk uit zich onder andere
in klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en uitputting
en aantasting van natuurlijk kapitaal (IenM 2016a;
Krausman et al. 2009; UNEP 2011). Het Nederlandse
grondstoffengebruik leidt zowel in Nederland als ook
daarbuiten tot milieudruk: de winning van grondstoffen
en de productie van halffabricaten en producten voor de
Nederlandse consumptie en productie vinden immers
voor een belangrijk deel buiten Nederland plaats.
De verwerking van geïmporteerde grondstoffen als
aardolie en van binnenlands gewonnen grondstoffen als
aardgas en grind daarentegen leiden alleen tot milieudruk
in Nederland. Ook het gebruik van producten en hun
verwerking na afdanking verhogen de milieudruk, vooral
als afgedankte producten worden verbrand of gestort
(Vollebergh et al. 2017). Het storten van afval is in
Nederland nagenoeg verboden (BBSA 2012, 2001), maar
komt in andere Europese landen en daarbuiten meer voor
(zie bijvoorbeeld EEA 2016a).
In het Rijksbrede programma zijn het behoud van
natuurlijk kapitaal en vermindering van de milieudruk van
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het Nederlandse (in)directe grondstoffengebruik
belangrijke drijfveren om de omslag naar de circulaire
economie te maken (IenM & EZ 2016a,b). Dit is voor
sommige maatschappelijke partners (MVO 2015) en
sommige wetenschappers zelfs waar de circulaire
economie om draait. Volgens het Rijksbrede programma
is echter ook de beschikbaarheid oftewel leverings
zekerheid van grondstoffen voor de Nederlandse
economie een belangrijke reden voor de circulaire
economie (IenM & EZ 2016a,b).
Nederland wint zelf grondstoffen en is netto-importeur
van vele kleinere grondstoffenstromen en van bulk
grondstoffen als aardolie, sommige landbouwgewassen
(waaronder soja voor veevoeder), zand en grind, en ijzer
en staal (CBS 2016a). Ook worden veel grondstoffen
indirect geïmporteerd via halffabricaten of producten.
Bastein en Rietveld (2015) hebben, in navolging van de
Europese Commissie (EC 2014a,b, 2010), 64 mineralen en
metalen geëvalueerd op hun belang versus
leveringszekerheid (‘kritikaliteit’) voor de Nederlandse
economie. Op basis hiervan zijn deze grondstoffen
gerangschikt in volgorde van hun kritikaliteit. De lage
leveringszekerheid voor kritieke grondstoffen en de
afhankelijkheid van de import hiervan vormen een risico
voor de stabiliteit van de Nederlandse economie.
Sommige Nederlandse bedrijven, vooral metaal- en
hightechbedrijven, ervaren al concreet problemen met de
leveringszekerheid van grondstoffen (Bastein & Rietveld
2015), M2i/TNO/TUD s.d.). Bastein en Rietveld (2015)
hebben ook gekeken naar de invloed op economische
sectoren van prijsvolatiliteit en reputatieschade door
milieudruk, sociale omstandigheden en regelgeving
omtrent conflictmineralen. Vooral gevoelig hiervoor
blijken de sectoren voor elektronica, elektrische
apparaten, machinebouw, metaalproductie en
transportmiddelen. Deze sectoren gebruiken ook relatief
veel van de kritieke mineralen en metalen uit de
64 geëvalueerde grondstoffen.
In Nederland bestaat veel enthousiasme voor de
circulaire economie (Jonker et al. 2017, Nederland
Circulair! s.d.; Remmerswaal et al. 2017), omdat die een
oplossing kan bieden voor het grondstoffenprobleem,
en ook omdat die kansen biedt voor de Nederlandse
economie en de internationale concurrentiepositie kan
verbeteren (Bastein et al. 2015; Bastein en Rietveld 2015;
IenM 2016a,b; Nederland Circulair! s.d.). Bastein et al.
(2013) schatten dat de circulaire economie meer dan
7 miljard euro en rond de 54.000 nieuwe banen kan
opleveren. Deze berekeningen zijn verkennend, onder
andere omdat de doorwerking van veranderingen in de
geanalyseerde economische sectoren in andere
economische sectoren niet in beeld is gebracht
(SER 2016).

1.2	Circulaire doelen en strategie van
Nederlands beleid
Tegen de hiervoor geschetste achtergrond wil het
kabinet, samen met maatschappelijke partners, dat
Nederland de omslag maakt naar een economie waarin
‘grondstoffen efficiënt zullen worden ingezet en optimaal
worden hergebruikt. Dat grondstoffen op duurzame wijze
worden gewonnen. Maar ook dat er minder grondstoffen
nodig zijn, omdat we efficiëntere producten en diensten
ontwikkelen. En dat aantasting van milieu, leefomgeving
en gezondheid zoveel mogelijk wordt voorkomen’ (IenM
& EZ 2016b) . De tussendoelstelling voor 2030 is 50 procent
minder gebruik van primaire abiotische grondstoffen
(mineraal, fossiel en metalen). In 2050 wil Nederland
helemaal circulair zijn door zoveel mogelijk gebruik te
maken van duurzaam gewonnen hernieuwbare en
algemeen beschikbare grondstoffen (IenM & EZ 2016a).
Met deze doelstelling voor het grondstoffengebruik gaat
Nederland verder dan andere Europese landen, wellicht
met uitzondering van Duitsland en Oostenrijk. Oostenrijk
wil ten opzichte van 2008 de grondstoffenproductiviteit
verdubbelen in 2020, en vier tot tien maal beter laten zijn
in 2050. Duitslang wil ten opzichte van 1994 de abiotische
grondstoffenproductiviteit verdubbelen in 2020
(EEA 2016b). Grondstoffenproductiviteit is echter een
relatieve maat. Waar Duitsland en Oostenrijk dus
relatieve doelstellingen hebben (het verbeteren van de
grondstofproductiviteit), heeft Nederland heeft een
absolute doelstelling geformuleerd (halvering van de
hoeveelheid primaire grondstoffen in 2030).
De Nederlandse grondstofdoelstelling moet nog nader
worden uitgewerkt, bijvoorbeeld door differentiatie van
de halveringsdoelstelling naar grondstoffen waarvoor
vermindering van het gebruik ervan minder en meer
urgent is. Dat zou dan kunnen leiden tot hogere
reductiedoelstellingen voor kritieke grondstoffen (zoals
zeldzame aardmetalen), en grondstoffen met een hoge
milieudruk (zoals broeikasgasemissies). Ook op een
aantal andere punten is nadere uitwerking van de
halveringsdoelstelling wenselijk (zie ook paragraaf 2.2).
Volgens het Rijksbrede programma vereist een circulaire
economie een omslag in het grondstoffengebruik.
Drie strategische doelen moeten deze transitie naar de
circulaire economie versnellen (IenM & EZ 2016a):
1.	Grondstoffen in bestaande productketens worden
hoogwaardig benut door zo efficiënt mogelijke inzet en
(her-)gebruik van producten en hun onderdelen en
materialen, waarbij risico’s voor mens en milieu
worden vermeden. De grondstoffenbehoefte in
bestaande productketens moet daarmee afnemen.
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2.	Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn om nieuwe
materialen te produceren, worden abiotische
grondstoffen vervangen door hernieuwbare en
algemeen beschikbare grondstoffen. Dit moet leiden
tot behoud van natuurlijk kapitaal.
3.	Nieuwe productiemethodes en productontwerpen
worden ontwikkeld, nieuwe manieren van consumeren
worden bevorderd, en gebieden worden anders
ingericht. Dit moet leiden tot andere productketens die
een extra impuls geven aan de gewenste reductie en
benutting (eerste strategische doel) en vervanging
(tweede strategische doel).
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli 2015)
en de Sociaal-Economische Raad (SER 2016) hebben de
belemmeringen voor een circulaire economie op een rijtje
gezet. Met het Rijksbrede programma wil het kabinet
deze belemmeringen wegnemen met vijf interventies
(stimulerende wet- en regelgeving, slimme marktprikkels,
financiering, kennis en innovatie, internationale
samenwerking). Voor elke type interventie is in het
Rijksbrede programma aangegeven welke concrete acties
de Rijksoverheid al onderneemt en welke acties ze nog op
de rol heeft staan. Deze acties op de vijf typen
interventies behoren tot het generieke veranderbeleid in
het Rijksbrede programma (IenM & EZ 2016a) . Daarnaast
is gedragsverandering als belangrijk thema benoemd in
het Rijksbrede Programma.
Het kabinet onderkent dat de transitie naar een circulaire
economie ook per economische sector of grondstoffen
keten een specifiek veranderbeleid vraagt. In het
Rijksbrede programma ligt daarbij de focus op vijf
prioritaire thema’s, prioriteiten genoemd, die belangrijk
zijn voor de Nederlandse economie, die een hoge milieu
druk hebben, en die al veel maatschappelijke energie
voor de transitie naar een circulaire economie laten zien.
De vijf prioriteiten in het Rijksbrede programma zijn
biomassa en voedsel, bouw, consumptiegoederen,
kunststoffen en maakindustrie (IenM & EZ 2016a).
Deze prioriteiten sluiten aan bij gebieden waarop de
Europese Commissie wil inzetten volgens haar actieplan
voor de implementatie van de circulaire economie in
Europa. De prioritaire Europese gebieden zijn kunststoffen,
voedselafval, kritieke grondstoffen, bouw en sloop,
biomassa en producten van biologisch oorsprong (EC 2015).
Voor elk van de vijf prioriteiten is in het Rijksbrede
programma eveneens op een rij gezet welke concrete
acties de Rijksoverheid al onderneemt en welke acties ze
op de rol heeft staan (IenM & EZ 2016a). Daarnaast heeft
de Rijksoverheid het Grondstoffenakkoord afgesloten
met meer dan 325 maatschappelijke partners (bedrijven,
financiële instellingen, vakbonden, werkgevers
organisaties en kennisinstellingen) (Grondstoffenakkoord
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2017; Programmabureau Nederland Circulair 2017).
Dit Grondstoffenakkoord wordt nu voor elke prioriteit
door een zogenoemd transitieteam verder uitgewerkt in
een transitieagenda, die gelijktijdig met deze publicatie
openbaar zal worden.

1.3	Monitoring van de circulaire
transitie
Het is belangrijk om te kunnen meten hoe de voortgang
naar de circulaire economie verloopt. Dit geeft zowel de
Rijksoverheid als maatschappelijke partners inzicht of de
transitie op koers ligt of moet worden bijgestuurd. In het
Rijksbrede programma is al de ontwikkeling van een
meetprotocol aangekondigd (IenM & EZ 2016a), en in het
Grondstoffenakkoord geeft de Rijksoverheid ‘aan
kennisinstellingen de opdracht om op basis van de
relevante fysieke, economische en sociale indicatoren die
op breed draagvlak kunnen rekenen dit
monitoringssysteem inclusief nulmeting te ontwikkelen,
dat gericht is op het in beeld brengen van:
−− De voortgang van afgesproken acties;
−− De ontwikkeling van grondstoffenstromen naar,
binnen en vanuit Nederland;
−− De transitiedynamiek (waar we staan in de transitie,
hoe mens en organisatie in de transitie worden
meegenomen, hoe interventies van partners worden
afgestemd op de transitiefase van de onderscheiden
ketens en sectoren’ (Grondstoffenakkoord 2017).
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, projectleiding),
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben van de
Rijksoverheid de opdracht gekregen het monitorings
systeem te ontwikkelen en de nulmeting uit te voeren.
Op specifieke onderdelen zijn ook andere
kennisinstellingen ingeschakeld (zie verder). Analoog aan
de driedeling in het Grondstoffenakkoord (2017) is het
monitoringssysteem, inclusief de nulmeting, uitgewerkt
in drie monitoringsonderdelen:
−− acties uit het Rijksbrede programma (RIVM,
Rijkswaterstaat);
−− effecten op grondstoffengebruik, milieu en economie
(CBS);
−− transitiedynamiek (PBL, Universiteit Utrecht).
Het ontwikkelde monitoringssysteem zal begin 2018 aan
de Tweede Kamer worden voorgelegd.
Het startpunt voor het monitoringssysteem is een
systematische verkenning van wat nodig is voor het
meten van de voortgang naar een circulaire economie,
en van wat al mogelijk is in termen van beschikbare
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indicatoren en data, zowel voor Nederland als geheel als
voor prioriteiten en specifieke productgroepen
daarbinnen. Er bestaan al voorstellen voor indicatoren
om de voortgang naar de circulaire economie te meten,
maar de meeste van deze indicatoren meten vooral
effecten. Slechts een beperkt aantal heeft betrekking op
de transitiedynamiek en meet deze dan alleen op het
niveau van landen en niet voor ketens (zie paragraaf 2.5
voor een overzicht).

1.4 Opzet van dit rapport
In dit rapport beschrijven we het ontwikkelde
monitoringssysteem, inclusief de nulmeting, in termen
van wat we idealiter zouden willen weten, en wat we
vooralsnog in de praktijk kunnen meten (nulmeting) van
de circulaire transitie. In hoofdstuk 2 presenteren we de
uitgangspunten en het conceptuele kader voor het
monitoringssysteem. Dat systeem, inclusief de
nulmeting, wordt vervolgens in afzonderlijke
hoofdstukken verder uitgewerkt (acties in hoofdstuk 3,
transitiedynamiek in hoofdstuk 4 en effecten in
hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 reflecteren we op het
monitoringssysteem zoals beschreven in hoofdstuk 3 tot
en met 5. In hoofdstuk 7 ten slotte presenteren we de
hoofdconclusies van dit rapport.
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In dit hoofdstuk bespreken we de uitgangspunten voor
het monitoringssysteem en de drie monitorings
onderdelen (actiemonitoring, monitoring van de
transitiedynamiek, en effectmonitoring), inclusief de
nulmeting. Daarnaast gaan we kort in op de samenhang
tussen de drie monitoringsonderdelen. Grondstoffen,
materialen en producten zijn kernbegrippen in dit
rapport, en worden daarom hier kort toegelicht. Andere
termen en begrippen worden op de relevante plaats in
het vervolg van het rapport geïntroduceerd, maar hun
omschrijving kan ook in bijlage 1 worden opgezocht.
De focus in de circulaire economie is op de vermindering
van het gebruik van grondstoffen (wat een aantal
positieve gevolgen heeft; hoofdstuk 1). In de praktijk
worden grondstoffen en materialen vaak als synoniemen
door elkaar gebruikt. In dit rapport gebruiken we de term
‘grondstoffen’ in de betekenis van hetgeen wat aan de
natuur wordt onttrokken (zoals zand, aardolie en vlas).
Grondstoffen zijn daarmee altijd nieuw of primair (en
nooit secundair). Grondstoffen worden gebruikt voor de
productie van nieuwe (primaire) materialen (zoals glas,
plastics en linnen) om daar vervolgens producten mee te
maken (zoals glazen, plastic flessen en linnen kleding).
Soms vallen grondstoffen en materialen, en grondstoffen
en producten nagenoeg samen (zoals grondwater en
drinkwater, fruit aan de boom en in de winkel).
Meestal zijn enkele bewerkingsstappen nodig om vanuit
een grondstof primair materiaal te produceren, en daaruit
vervolgens producten te maken. Materialen kunnen
echter worden teruggewonnen uit afgedankte producten.
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Ze worden dan secundaire materialen of recyclaat
genoemd. Materialen kunnen dus primair (nieuw) of
secundair (gerecycled) zijn.

2.1	Aansluiting bij beleids
evaluatiekader
Voor het monitoren van de transitie naar de circulaire
economie is het relevant een onderscheid te maken
tussen de effecten die het Rijksbrede programma met de
transitie nastreeft, en het veranderingsproces
(transitieproces) dat daar volgens het programma
naartoe moet leiden (Potting et al. 2016). De circulaire
transitie bestaat dus uit het transitieproces en de effecten
ervan. Dit onderscheid komt duidelijk terug in de drie
monitoringsonderdelen die de drie kennisinstellingen zijn
gevraagd te ontwikkelen. Monitoring van de acties en
transitiedynamiek gaat over het meten van de voortgang
van het transitieproces. Monitoring van de effecten gaat
over het meten van de voortgang van de effecten van het
transitieproces op het grondstoffengebruik, de
milieudruk en de sociaaleconomische ontwikkelingen die
het Rijksbrede programma met het transitieproces
beoogt in gang te zetten.
Het onderscheid tussen het veranderingsproces en de
effecten ervan komt eveneens duidelijk terug in het
beleidsevaluatiekader van de Algemene Rekenkamer
(AR 2005). Dit kader staat centraal in de handleiding van
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Figuur 2.1
Beleidsevaluatiekader voor meten van voortgang van transitie naar circulaire economie
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de Algemene Rekenkamer voor evaluatie van overheids
beleid op de kosten (doelmatigheid) en resultaten
(doeltreffendheid) ervan; de ministeries zijn sinds 1991 bij
wet verplicht hun beleid periodiek te (laten) evalueren op
doelmatigheid en resultaat (AR 2005).
Het beleidsevaluatiekader van de Algemene Rekenkamer
bestaat uit vier aspecten (middelen, activiteiten,
prestaties, en effecten), die ook kunnen worden gezien
als de vier fasen in het beleidsproces (input, throughput,
output en outcome). De eerste drie aspecten of fasen
moeten een veranderingsproces in gang zetten. De inzet
van middelen (input) en het ondernemen van activiteiten
(throughput) moeten leiden tot de prestaties (output) die
de door het beleid beoogde effecten moeten genereren
(AR 2005). Het hele beleidsproces bestaat dus uit het
veranderingsproces (hier het transitieproces), én de
hiermee beoogde effecten (hier transitie-effecten; verder
effecten). Figuur 2.1 geeft het beleidsevaluatiekader weer,
en hoe de drie monitoringonderdelen daarin passen.
Het monitoringssysteem helpt hier vooral de
doeltreffendheid van het Rijksbrede programma in kaart
te brengen. Doeltreffendheid heeft zowel betrekking op
het transitieproces als op de beoogde effecten daarvan.
Het is om twee redenen belangrijk om zowel het
transitieproces als de beoogde effecten op
doeltreffendheid te evalueren.

Reden 1: Inzicht in de voortgang van het transitieproces
voordat de effecten zichtbaar worden
Ons huidige economische systeem is heel goed
afgestemd op de heersende sociale en institutionele
structuren. Deze bestaande structuren moeten worden
vervangen door nieuwe sociale en institutionele
structuren om de transitie naar de circulaire economie
mogelijk te maken. Een voorbeeld is de overgang van
steenkolen naar aardgas in de jaren zestig van de vorige
eeuw. Naast aanpassing van de fysieke infrastructuur
(gasleidingen en -fornuizen) betekende deze overgang
ook leren omgaan met gas door installateurs en
huishoudens. Het transitieproces van afbouw van
bestaande en opbouw van nieuwe sociale en
institutionele structuren kan lang duren, soms zelfs
meerdere decennia. Hierdoor laat ook het zichtbaar
worden van de effecten van het transitieproces op zich
wachten (Loorbach et al. 2014). Het Rijksbrede
programma heeft de tussendoelstelling van 50 procent
grondstoffenreductie dan ook op 2030 gezet (over
13 jaar), en als einddoel moet de Nederlandse economie
in 2050 helemaal circulair zijn (over 33 jaar). Omdat het
lang duurt voor de effecten van het transitieproces
zichtbaar worden, is het in de tussentijd relevant om zicht
te krijgen op de voortgang van het transitieproces.
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Reden 2: Bijsturen van de circulaire transitie op basis van
succes- en faalfactoren
Met de gemeten indicatoren voor het transitieproces en
de effecten ervan wordt het mogelijk te analyseren of
ingezette middelen en activiteiten tot de gewenste
prestaties en daarmee beoogde effecten leiden of niet.
Hebben de ingezette middelen en activiteiten geleid tot
minder belemmerende regelgeving en meer reparatie van
producten en meer hoogwaardige recycling? Hebben
deze prestaties geleid tot minder grondstoffengebruik en
milieudruk? Dragen de ontwikkelingen bij aan
gezondheid en veiligheid? Om te beoordelen of de
beoogde effecten het gevolg zijn van het transitieproces,
is uiteraard ook zicht nodig op de invloed van autonome
factoren op de beoogde effecten (AR 2005), zoals de
ontwikkeling van de economie en bevolking. In de
analyse moet worden meegenomen of gemeten effecten
te herleiden zijn tot de ingezette middelen en activiteiten
tot gerealiseerde prestaties. De gevonden verbanden
tussen effecten, prestaties, activiteiten en middelen
kunnen informatie geven over ‘succes- en faalfactoren’
om het transitieproces bij te sturen. Daarmee fungeert
deze monitoring tevens als input voor een sturingssysteem.

2.2	Effectdoelen voor grondstoffen
reductie
De Rijksoverheid wil, samen met maatschappelijke
partners, Nederland in 2050 helemaal circulair laten zijn
door zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzaam
gewonnen hernieuwbare en algemeen beschikbare
grondstoffen. Hierdoor zal het gebruik van deze
grondstoffen toenemen, maar volgens het Rijksbrede
programma moeten in 2050 álle grondstoffen optimaal
worden gebruikt (niet alleen de abiotische grondstoffen),
hoewel dit verder niet getalsmatig wordt uitgewerkt.
Voor 2030 is er wel een getalsmatige tussendoelstelling
om het abiotische grondstoffengebruik met 50 procent
terug te dringen (IenM & EZ 2016a). Voor de monitoring
van de voortgang naar de circulaire economie is het van
belang om vooral de halveringsdoelstelling verder uit te
werken.
Basisjaar voor de halveringsdoelstelling
In het Rijksbrede programma wordt niet vermeld ten
opzichte van welk jaar de doelstelling van 50 procent
minder abiotische grondstoffen geldt (IenM & EZ 2016b).
Het gebruik van grondstoffen door de Nederlandse
economie is van 2004 tot 2014 met 14 procent gedaald,
maar vertoont lichte stijgingen en dalingen van jaar tot
jaar. Het gebruik in 2013 was duidelijk lager dan het jaar
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ervoor en erna. Het jaar 2014 is het meest recente jaar
waarvoor het CBS geconsolideerde data beschikbaar
heeft. Daarom is in overleg met de ministeries van IenM
en EZ, inmiddels IenW en EZK, gekozen voor 2014 als
basisjaar. Dit is dus het jaar waarvoor de nulmeting van
de effecten wordt uitgevoerd (CBS 2016).
Halveringsdoelstelling en grondstoffen
De halveringsdoelstelling in het Rijksbrede programma
geldt voor abiotische grondstoffen in het algemeen
(IenM & EZ 2016b). In de ex ante evaluatie van de
haalbaarheid van het Rijksbrede programma door
Bastein et al. (2017) wordt uitgegaan van een halvering
van het gebruik voor elke grondstof afzonderlijk. De helft
minder grondstoffengebruik kan ook als gemiddelde
worden gezien, maar dan is een differentiatie van de
halveringsdoelstelling naar grondstoffen gewenst.
Anders zou deze doelstelling kunnen worden ingevuld
door volledig in te zetten op minder gebruik van
algemeen beschikbare mineralen als zand en gravel.
Mineralengebruik is dominant in het Nederlandse
grondstoffengebruik, maar minder dominant dan
metalen en fossiele grondstoffen in de emissies van
broeikasgassen, en in water- en landdruk (Bastein et al.
2017). Er zouden hogere reductiedoelstellingen kunnen
worden geformuleerd voor kritieke grondstoffen, en
grondstoffen die tijdens hun winning of verwerking veel
milieudruk veroorzaken (paragraaf 1.1). Voor deze
grondstoffen is vermindering van het gebruik ervan
immers het meest urgent.
Halveringsdoelstelling en prioriteiten
Met het Grondstoffenakkoord zet de Rijksoverheid sterk
in op de rol van de transitieteams in de transitie naar de
circulaire economie. Toch is de halveringsdoelstelling uit
het Rijksbrede programma (IenM & EZ 2016b) niet
opgenomen in het Grondstoffenakkoord (2017). Net zoals
voor grondstoffen kan differentiatie van de halverings
doelstelling naar de vijf prioriteiten zinvol zijn.
Halveringsdoelstelling en direct gebruik of ketengebruik
van grondstoffen
Het is belangrijk vast te stellen of de halveringsdoel
stelling alleen verwijst naar het gebruik van grondstoffen
in Nederland zelf (direct gebruik), of ook betrekking heeft
op het indirecte grondstoffengebruik in de rest van de
keten van de ingevoerde materialen, productonderdelen
en producten. Direct en indirect gebruik vormen samen
de keten (voetafdruk). Denken in ketens betekent dat al
het grondstoffengebruik in ogenschouw moet worden
genomen en dat betekent dus dat ook de indirecte
effecten moeten worden meegenomen.
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De ex ante evaluatie van het Rijksbrede programma door
Bastein et al. (2017) gaat uit van halvering van het directe
gebruik van ‘materialen’ door de Nederlandse economie.
Het gaat hierbij om het gebruik van grondstoffen die in
Nederland zijn gewonnen of geïmporteerd (direct
gebruik), plus het gebruik van grondstoffen die fysiek zijn
opgeslagen in halffabricaten (materialen en product
onderdelen) en producten (indirect gebruik). Met dit
directe en indirecte gebruik wordt bijna de hele keten
meegenomen (meer dan 90 procent). Niet meegenomen
echter is grondstoffengebruik dat niet fysiek wordt
opgeslagen in de geïmporteerde halffabricaten en
producten (zoals fossiel voor energie en water voor
koeling). Bastein et al. (2017) geven wel een indicatie van
dit indirecte overige gebruik van grondstoffen. Dat kan
oplopen tot bijna 8 procent voor bosbouw, en bijna
7 procent voor de textiel-, kleding- en lederindustrie
(Bastein et al. 2017).
De ex ante evaluatie van Bastein et al. (2017) en de focus
van het Rijksbrede programma focus op productketens in
het eerste en derde strategische doel in het Rijksbrede
programma (IenM & EZ 2016b), suggereren beide dat de
halveringsdoelstelling betrekking heeft op het
Nederlandse ketengebruik en niet slechts op het directe
gebruik van grondstoffen. De ketenbenadering sluit ook
aan bij transitieagenda’s voor de vijf prioriteiten door de
transitieteams. De transitieteams lijken veel aandacht te
hebben voor ketenverantwoordelijkheid in hun
transitieagenda’s (Transitieteams 2018).
Halveringsdoelstelling en Nederlandse productie en
consumptie
Het Rijksbrede programma laat in het midden waar de
verantwoordelijk ligt voor het behalen van de
halveringsdoelstelling (productie, consumptie of beide).
Een belangrijk deel van de in Nederland geproduceerde
producten wordt geëxporteerd en dus niet in Nederland
geconsumeerd. Omgekeerd wordt een belangrijk deel van
in Nederland geconsumeerde producten, eindproducten
en finale consumptie in statistische terminologie, vanuit
het buitenland geïmporteerd. In de statistische
terminologie valt onder finale consumptie overigens de
bestedingen door consumenten, overheid en
investeringen door bedrijven. Het kan zinvol zijn om de
bijdragen van deze verschillende actoren afzonderlijk
zichtbaar te maken. De voor Nederlandse productie en
consumptie bestemde winning van grondstoffen,
productie van halffabricaten (materialen en
productonderdelen), en gemaakte producten zorgen voor
aanzienlijke milieudruk elders. Zowel het productie- als
het consumptieperspectief kan daarmee zinvol zijn.

De bovengenoemde punten zijn belangrijk om
duidelijkheid te krijgen op vragen als ‘Wie veroorzaakt
wat, en wat is een effectieve uitwerking van de
doelstelling gezien de gewenste doelen en effecten?’.
In feite gaat dit over verantwoordelijkheid. Er moet
duidelijkheid komen op vragen als ‘Wie is verantwoordelijk
waarvoor, en hoe moet die verantwoordelijkheid worden
verdeeld?’ (figuur 2.2). De uitwerking of concretisering
van de halveringsdoelstelling voor deze vragen is nodig
om de voortgang naar de circulaire economie te kunnen
meten. ‘Slimme’ uitwerking van de halveringsdoelstelling
door differentiatie naar afzonderlijke grondstoffen kan
inzichtelijk maken in welke mate de reductie van
afzonderlijke grondstoffen bijdraagt aan het vergroten
van leveringszekerheid, en het verminderen van
milieudruk (klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en
uitputting en aantasting van natuurlijk kapitaal).
Meer dan om de hoeveelheid tonnen gaat het immers
vooral om het effect van grondstoffengebruik op milieu
en op de leveringszekerheid. Het lijkt zinvol om hiermee
rekening te houden bij de verdere invulling van de
halveringsdoelstelling voor abiotische grondstoffen
in 2030.
Plafond voor gebruik van hernieuwbare grondstoffen
Het tweede strategische doel uit het Rijksbrede
programma wil dat hernieuwbare en algemeen
beschikbare grondstoffen zoveel mogelijk nog benodigde
fossiele, kritieke en niet duurzaam gewonnen grond
stoffen gaan vervangen. ‘Hernieuwbare grondstoffen’
wordt over het algemeen geïnterpreteerd als biomassa.
Zoals terecht wordt opgemerkt in de transitieagenda van
het transitieteam biomassa en voedsel (Transitieteams
2018), zitten echter ook aan het gebruik van biomassa
beperkingen. Volgens een recente verkenning door
Van der Esch et al. (2017) zal de verder groeiende wereld
bevolking met een stijgend welvaartsniveau, in
combinatie met verdergaande landdegradatie, in de
toekomst gaan leiden tot meer landcompetitie en
mogelijk landconflicten tussen bijvoorbeeld land voor
productie van voedsel en biobrandstoffen, of voor natuur
en toerisme. Deze verkenning neemt biomassa voor
groene energie wel, maar voor materialen op basis van
biomassa niet mee. Er lopen momenteel veel
(onderzoeks)projecten naar de mogelijkheden van
materialen op basis van biomassa, zoals biologische
plastics, en chemicaliën gewonnen uit biomassa (zie
bijvoorbeeld Ganzevles et al. 2016). Deze projecten
richten zich weliswaar vooral op reststromen biomassa
uit de landbouw, en op biomassa-afval van de
voedselverwerkende industrie. Het moge echter duidelijk
zijn, dat er ook grenzen zijn aan de beschikbare
hoeveelheid biomassa voor materialen.
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Figuur 2.2
Verdeling van verantwoordelijkheden
Waarvoor is Nederland verantwoordelijk?
Direct gebruik
(gebruik van grondstoffen in Nederland):
Gebruik van in Nederland gewonnen grondstoffen
plus geïmporteerde minus geëxporteerde
grondstoffen

Ketengebruik van grondstoffen
(gebruik van grondstoffen voor Nederland):
Direct gebruik plus indirect gebruik van
grondstoffen voor door Nederland geïmporteerde
minus geëxporteerde producten en halffabricaten
(materialen en productonderdelen)

Waar in Nederland ligt
de verantwoordelijk?

Hoe die verantwoordelijkheid te verdelen?

Productie: Grondstoffengebruik voor
in Nederland gemaakte producten
en geproduceerde halffabricaten
(materialen en productonderdelen)

• Voor kritieke en niet-kritieke grondstoffen
• Voor grondstoffen met lage en hoge milieudruk
• Over de vijf prioriteiten

Geldt het 50%-doel voor elk deel afzonderlijk of
moet het voor sommige delen meer of minder zijn?

pbl.nl

Consumptie: Grondstoffengebruik
voor in Nederland geconsumeerde
producten door huishoudens,
overheid en bedrijven (investeringen)

Bron: PBL

2.3	Prestatiedoelen (~ strategische
doelen)

focussen meestal op producten (zie bijvoorbeeld CE &
MVO 2015; EMF 2013; RLI 2015; Vermeulen et al. 2014).

Het Rijksbrede programma wil abiotische grondstoffen
zoveel mogelijk vervangen door hernieuwbare en
algemeen beschikbare grondstoffen (tweede strategische
doelstelling), en het gebruik van alle grondstoffen
terugdringen door grondstoffen in bestaande product
ketens zo efficiënt mogelijk te benutten (eerste
strategische doel), door andere productketens voor
nieuwe manieren van consumeren en produceren te
ontwikkelen (derde strategische doel), en alsnog
benodigd gebruik van grondstoffen vervangen door
hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen
(tweede strategische doel) (IenM & EZ 2016b) .

Als vuistregel neemt het grondstoffengebruik, en
daarmee ook de milieudruk, af met het hoger op de
ladder staan van de circulariteitsstrategieën (en het lager
worden van de R-en). De logica daarachter is simpel.
Er zijn minder primaire materialen nodig als secundaire
materialen worden teruggewonnen uit niet langer te
hergebruiken producten en productonderdelen, als er
minder materialen nodig zijn omdat producten en hun
onderdelen langer worden gebruikt, en als producten
slimmer worden gebruikt en gemaakt. Als er minder
grondstoffen nodig zijn om nieuwe materialen te
produceren, wordt daarmee ook de milieudruk voor
grondstofwinning en in alle vervolgstappen
teruggedrongen.

Ten aanzien van het eerste en tweede strategische doel
heeft het PBL in 2016 een zogenoemde ladder met
circulariteitsstrategieën gepubliceerd voor minder
grondstoffengebruik in productketens (figuur 2.3)
(Potting et al. 2016). De circulariteitsladder geeft een
prioriteitsvolgorde voor het ontwikkelen van de bedoelde
efficiëntere producten en diensten in bestaande (eerste
strategische doel) en nieuwe productketens (derde
strategische doel). De circulariteitsladder van PBL gaat uit
van de functie van producten. Andere circulariteitsladders
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De vuistregel gaat overigens niet op als er meer
grondstoffen gebruikt gaan worden door ongewenste
terugkoppelingen bij circulariteitsstrategieën. Dit gebeurt
bijvoorbeeld omdat mensen een product vaker gaan
gebruiken als dat door een deelconstructie makkelijker
wordt (zoals bij deelauto’s door mensen die daarvoor met
de trein reisden), of omdat het recyclen van materialen
soms meer grondstoffengebruik vraagt (zoals voor
energie) dan voor nieuwe materialen.
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Figuur 2.3
Prioriteitsvolgorde van circulairiteitsstrategieën in productketen

Toenemende
circulariteit

Product
slimmer
gebruiken
en maken

Vuistregel:
Meer circulariteit =
minder grondstoffen
en minder milieudruk
Levensduur
verlengen van
product en
onderdelen

Nuttig
toepassen van
materialen

R0 Refuse

Product overbodig maken door van z’n
functie af te zien, of die met een radicaal
ander product te leveren

R1 Rethink

Productgebruik intensiveren (bijvoorbeeld
door producten te delen, of multifunctionele
producten)

R2 Reduce

Product efficiënter in gebruik maken of
fabriceren door minder grondstoffen en
materialen in het product

R3 Reuse

Hergebruik van afgedankt, nog goed product
in dezelfde functie door een andere gebruiker

R4 Repair

Reparatie en onderhoud van kapot product
voor gebruik in zijn oude functie

R5 Refurbish

Opknappen en moderniseren van oud
product voor gebruik in verbeterde versie van
zijn oude functie

R6 Remanufacture

Onderdelen van afgedankt product
gebruiken in nieuw product met dezelfde
functie

R7 Repurpose

Afgedankt product of onderdelen daarvan
gebruiken in nieuw product met andere
functie

R8 Recycle

Materialen verwerken tot dezelfde
(hoogwaardige) of mindere (laagwaardige)
kwaliteit

R9 Recover

Verbranden van materialen met
energieterugwinning

pbl.nl

Strategieën

Circulaire economie

Lineaire economie
Bron: RLI 2015, bewerking PBL

Voor biomassa en voedsel worden ook wel de ‘Piramide
van Waarde’ en de ‘Ladder van Moerman’ gebruikt als
prioriteitsvolgorde van circulariteitsstrategieën (Rood
et al. 2016). De Ladder van Moerman is in lijn met de
circulariteitsladder in figuur 2.3. Dit wordt geïllustreerd in
bijlage 2 die ook voor de andere prioriteiten concrete
voorbeelden noemt voor elke circulariteitsstrategie uit
figuur 2.3.
De circulariteitsladder van het PBL uit Potting et al. (2016)
zet de functie van producten centraal, en verschilt
daarmee van andere circulariteitsladders die doorgaans
het product zelf centraal stellen (zie bijvoorbeeld CE &
MVO 2015; EMF 2013; RLI 2015; Vermeulen et al. 2014).
Door de productfunctie centraal te zetten, komt ook de
mogelijkheid in zicht om functies met radicaal andere
‘producten’ te leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
dekentjes in plaats van warmtekanonnen voor
terrasverwarming, of het streamen van films en muziek in
plaats van het kopen van cd’s en dvd’s. Hierdoor kan het
marktaandeel van het alternatieve product groeien, maar
zal de producent van het vervangen product afzet
verliezen. Hetzelfde geldt voor de aanleverende keten.
Dit geldt in zekere zin ook voor het intensiveren van

productgebruik, waardoor minder producten nodig zijn
om dezelfde hoeveelheid functie te leveren.
Circulariteitsladders leggen primair de focus op
circulariteit binnen productketens. Een productketen
beschrijft een product van winning van grondstoffen tot
en met de verwerking van afgedankte producten.
Als producten en hun onderdelen niet langer herbruik
baar zijn, hetgeen ook in de circulaire economie op enig
moment het geval zal zijn (bijvoorbeeld als deelauto’s
echt versleten zijn), dan is er nog recycling als circulariteit
strategie. Terugwinning en recycling van materialen uit
een afgedankt product resulteert door vervuiling en
vermenging (kwaliteitsverlies) nu vaak in gerecyclede
materialen die niet opnieuw voor de productie van
hetzelfde product kunnen worden gebruikt. Regelmatig
worden ze wel voor de productie van producten met
lagere kwaliteitseisen gebruikt. Denk hierbij aan de inzet
van gemengd ingezameld kunststof voor bermpaaltjes.
Verbranding met energieterugwinning is een laatste
mogelijkheid, maar daarmee gaan producten en hun
onderdelen en materialen definitief verloren gaan, en
wordt in dit rapport daarom niet als circulariteitsstrategie
beschouwd.
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Binnen een circulaire economie houden materialen in een
afgedankt product bij terugwinning en recycling bij
voorkeur hun oorspronkelijke kwaliteit om zo opnieuw in
hetzelfde (soort) product te kunnen worden gebruikt
(zonder schade voor mens of milieu). Dus beton recyclen
en als beton weer inzetten in een nieuw gebouw.
Grondstoffen voor de productie van nieuwe materialen
zijn bij aanbod van voldoende recyclaat dan niet meer
nodig, en afdanking van een product leidt ook niet meer
tot afval. In de praktijk zal zulke ‘ultieme circulariteit’,
waarin een productketen gesloten is omdat materialen
eindeloos opnieuw kunnen worden gerecycled,
waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Het is wel het ideaal waar
de circulaire economie naar streeft.
De circulariteitsladder van het PBL geeft een verdere
uitwerking aan preventie (R0-R2) en hergebruik (R3-R7) in
de Ladder van Lansink, vernoemd naar een in 1997 door
de Tweede Kamer aangenomen motie van CDA-kamerlid
Ad Lansink. De ladder van Lansink speelt sindsdien een
belangrijke rol in het Nederlandse afvalbeleid, maar ook
in het Europese afvalbeleid (waste hierarchy; zie
bijvoorbeeld EC 2010a). In feite belichaamt het Rijksbrede
programma een verschuiving van de focus op afval naar
een focus op grondstoffen (IenM & EZ 2016a; Blomsma &
Brennan 2017).

2.4	Bestaande circulaireeconomie-indicatoren
Nationaal en internationaal zijn al veel indicatoren
beschikbaar voor het meten van effecten op grond
stoffengebruik, milieudruk, en socio-economische
ontwikkeling. Er lijken slechts beperkt indicatoren te zijn
ontwikkeld voor het meten van transitiedynamiek.
Dit beeld komt naar voren uit inventarisaties van
indicatoren door bijvoorbeeld MVO-Nederland (2015),
RIVM (2016) en EEA (2017). Dat beeld komt op het eerste
gezicht niet naar voren uit het overzicht in tabel 2.1 van
internationaal beschikbare (beleidsrelevante) indicatoren
sets voor het monitoren van de transitie naar de circulaire
economie, en evenmin uit de set van indicatoren voor het
sterk verwante beleidsterrein ‘resource efficiency’.
Bij nadere bestudering blijken vooral prestatieindicatoren voor het kwantificeren van afvalproductie en
-verwerking en recycling op nationaal niveau goed te zijn
uitgewerkt. Dat is op zichzelf logisch omdat deze
indicatoren essentieel zijn voor het in de vorige eeuw al
ingezette afvalbeleid. Ook voor grondstoffengebruik op
nationaal niveau zijn inmiddels verschillende indicatoren
goed kwantificeerbaar en in gebruik, zoals voor het
directe materialengebruik, materialengebruik in de keten
en de grondstoffenproductiviteit.
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Indicatoren voor de rest van de effecten en voor de
transitiedynamiek zijn nog niet voldoende toegespitst op
de circulaire economie, of verkeren nog in een
conceptueel stadium, of data ontbreken of zijn
onvoldoende beschikbaar om deze indicatoren goed te
kunnen kwantificeren. De indicatorensets in tabel 2.1
leunen meestal op het volgen van grondstoffen- en
materialenstromen met behulp van nationale statistische
data. Hun relevantie op het niveau van (circulaire
initiatieven ten aanzien van) specifieke producten moet
nader worden onderzocht. De indicatoren van de Ellen
MacArthur Foundation (EMF 2015) en de circular economy
toolkit (2013) zijn wel gericht op producten, maar hun
relevantie voor kwantificering op nationaal niveau moet
nader worden onderzocht.
Ook verschillende wetenschappelijke publicaties zijn
gewijd aan indicatoren voor de circulaire economie.
Een snelle en beperkte scan van de wetenschappelijke
literatuur lijkt te suggereren dat deze vooral gaat over
ketenindicatoren voor specifieke productgroepen (zie
bijvoorbeeld Geng et al. 2011; Huysman et al. 2017;
Saidani et al. 2017).
Bij de uitwerking van de monitoringsonderdelen in het
vervolg van dit rapport wordt waar relevant terug
gekomen op beschikbare literatuur over indicatoren.

2.5	Samenhang monitorings
onderdelen
Het beleidsevaluatiekader in figuur 2.1 geeft een indicatie
van hoe de monitoring van de acties uit het Rijksbrede
programma (IenM & EZ 2016b) en van de transitie
dynamiek met elkaar samenhangen. Acties en
transitiedynamiek dragen immers beide bij aan het
transitieproces dat moeten gaan leiden tot de gewenste
effecten op grondstoffengebruik, milieudruk en
economie. De uitwerking van de monitoring van acties en
transitiedynamiek in concrete indicatoren zal naar
verwachting leiden tot overlap in indicatoren voor beide
monitoringsonderdelen. Hierop komen we terug in
hoofdstuk 6, waarin we reflecteren op de indicatoren
voor de drie transitieonderdelen.
De binnenkort te verschijnen transitieagenda’s voor de
vijf prioriteiten stellen ook acties voorstel (Transitieteams
2018). De uitwerking van de acties in de transitieagenda’s
in indicatoren kunnen op hun beurt weer overlappen met
de indicatoren voor de transitiedynamiek en voor de
acties uit het Rijksbrede programma.
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Tabel 2.1
Overzicht van beleidsrelevante indicatorensets voor het meten van de voortgang van de circulaire-economietransitie
Bron

Omschrijving inhoud

Geadresseerde typen indicatoren
Transitieproces
R8 en R9
nuttig
toepassen

Effecten

R0-R7

Transitie- Gronddynamiek stoffen

Milieudruk

Socioeconomische
ontwik
keling

Circulaire economie
a

EC (2017 )

Voorgesteld monitoringssysteem van EU met
10 kernindicatoren

Magnier et al. (2017)

X

X

X

X

Monitoringssysteem van Frankrijk met
10 kernindicatoren

X

X

X

X

EEA (2016 )

Verkenning van benodigde indicatoren voor
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Het transitieproces leidt idealiter tot de invoering van de
gekozen circulariteitsstrategieën (kernprestaties) die op
hun beurt weer de gewenste effecten op grondstoffen
gebruik, milieudruk en economie moeten bewerkstelligen.
De ingevoerde circulariteitsstrategieën zijn dus als het
ware het scharnier tussen het transitieproces en de
effecten. Om die reden nemen we in hoofdstuk 5 over
effecten deze finale prestaties ook mee.

2.6 Prioriteiten en monitoring
Parallel aan de ontwikkeling van dit monitoringssysteem
is door vijf transitieteams hard gewerkt aan transitie
agenda’s voor de prioriteiten. De transitieagenda’s
bevatten onder andere een actieagenda. Naast de acties
uit het Rijksbrede programma (IenM & EZ 2016b) zijn er
inmiddels dus ook nieuwe acties als resultaat van de

X

transitieagenda’s. Acties uit het Rijksbrede programma
en uit de transitieagenda’s kunnen overlappen.
De transitieagenda’s maken verder duidelijk dat er ook
nog aanvullende prioriteitafhankelijke en productgroep
specifieke monitoringswensen zijn (Transitieteams 2018).
Deze zijn nog niet opgenomen in het ontwikkelde
monitoringssysteem in dit rapport.
De prioriteit- en productgroepspecifieke monitorings
wensen variëren per transitieagenda, hoewel er ook
overlap en dwarsverbanden tussen prioriteiten bestaan
(Transitieteams 2018). De verschillen in monitorings
wensen komen voort uit de diversiteit aan product
groepen die de prioriteiten voortbrengen. Zo richt de
transitieagenda voor de maakindustrie zich op medische
apparatuur, wegtransportvoertuigen, machines,
bouwproducten en hardware voor informatietechnologie
(Transitieteams 2018). Het transitieteam voor
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kunststoffen maakt bijvoorbeeld een onderscheid naar
typen kunststoffen, en identificeert binnen elke type een
diversiteit van producten (PET-flessen, PP-bloempotten,
PVC-raamkozijnen, PUR-sponsjes, PS-wegwerpbekers,
enzovoort) (Transitieteams 2018).
Er zijn verschillen tussen de prioriteiten, en meer in het
bijzonder tussen de productgroepen binnen de
prioriteiten. Deze verschillen kunnen betrekking hebben
op (Potting et al. 2016; Transitieteams 2018):
−− De functie van productgroepen (onder andere
consequenties voor de te volgen circulariteits
strategieën en de uitwerking hiervan; figuur 2.3)
−− Type productgebruikers (grofweg in te delen in
individuen/huishoudens, overheid of instellingen/
bedrijven; volgens finale bestedingsstatistieken)
−− Technische levensduur en/of gebruiksduur van
producten (van eenmalige producten tot zeer
langlevende producten, zoals gebouwen, met vaak
opeenvolgende (her)gebruikers)
−− Samenstelling van producten (van enkelvoudige tot
complexe samenstelling met meerdere materialen
en/of productonderdelen)
−− Technische levensduur en/of gebruiksduur van
materialen en productonderdelen (zoals in gebouwen
of transportinfrastructuur)
−− Gebruikte materialen (vereiste materiaalkwaliteit; prijs,
kritikaliteit, milieudruk van materialen; beschikbare
recycletechnieken)
−− Vervangbaarheid materialen (of vervanging mogelijk is
door recyclaat of door materialen geproduceerd uit
hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen)
−− Plaats van Nederlandse producent in de waardeketen
van producten, en de invloed van de Nederlandse
producent om deze waardeketen te beïnvloeden
−− Startpunt, oftewel de huidige situatie van producten
met betrekking tot implementatie van
circulariteitsstrategieën
Elk van deze verschillen tussen prioriteiten, en meer
specifiek tussen de productgroepen binnen de
prioriteiten, kunnen veel invloed hebben op de keuze van
de strategieën en de uitwerking daarvan om op
circulariteit uit te komen voor de gegeven productgroep.

2.7 Gelaagde monitoringsstructuur
De Resource Efficiency Scoreboard van de Europese
Commissie (EC 2016a) heeft drie lagen indicatoren.
De eerste laag bestaat uit één leadindicator, de tweede
laag bestaat uit een beperkt aantal dashboard
indicatoren, en de derde laag bestaat uit specifieke
indicatoren (thematische indicatoren) (EC 2016a).
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De leadindicator helpt om snel inzicht te krijgen, in dit
geval de voortgang in de verbetering van de resource
efficiency. De indicatoren op het dashboard geven een
meer genuanceerd beeld. De specifieke indicatoren ten
slotte, diepen de details verder uit. In reactie op het
monitoringsvoorstel voor de circulaire economie van
de Europese Commissie (EC 2017a), is door een groep
Europese milieuagentschappen (environmental protection
agencies, EPA’s) een monitoringsstructuur met een
soortgelijke gelaagdheid voorgesteld om de voortgang
naar de circulaire economie op Europees niveau te meten
(Potting et al. 2017). In lijn met het EPA-voorstel beoogt
het monitoringssysteem in dit rapport een gelaagde
monitoringstructuur (figuur 2.4).
Het monitoringssysteem in figuur 2.4 onderscheidt een
toplaag met generieke kernindicatoren, een tussenlaag
met generieke dashboardindicatoren, en een derde laag
met prioriteit- en productspecifieke indicatoren. In elke
laag zal een onderscheid worden gemaakt tussen
indicatoren voor het transitieproces en indicatoren voor
de effecten. De monitoring van de transitiedynamiek en
effectmonitoring betreffen in dit rapport generieke
indicatoren. Mogelijk zullen sommige van deze generieke
indicatoren tot een prioriteit- of productspecifieke
uitwerking leiden, maar deze indicatoren moeten dan te
aggregeren zijn met dezelfde indicator voor andere
prioriteiten of specifieke productgroepen. Voor de
prioriteitafhankelijke en productgroep-specifieke
monitoring van de transitieagenda’s is wel ruimte
voorzien in het ontwikkelde monitoringssysteem,
namelijk de derde laag in figuur 2.4, maar die wordt in
dit rapport niet verder uitgewerkt.

2.8 Tot slot
Het literatuuroverzicht in paragraaf 2.6 maakt duidelijk
dat er weliswaar brokstukken liggen voor het monitoren
van de voortgang van de transitie naar de circulaire
economie, maar dat deze nog onvoldoende zijn voor het
volledig uitwerken van het ontwikkelde monitorings
systeem in dit rapport. Het in dit rapport ontwikkelde
monitoringssysteem, inclusief nulmeting, heeft daarom
nadrukkelijk het karakter van een groeimodel.
In hoofdstuk 6 werken we verder uit hoe zo’n groeimodel
er uit kan zien.
In hoofdstuk 6 reflecteren we ook op het ontwikkelde
monitoringssysteem en de andere uitgangspunten in dit
hoofdstuk. Voor hier is het voldoende om te weten welke
uitgangspunten zijn gebruikt bij de uitwerking van de drie
monitoringsonderdelen:
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−− In het monitoringssysteem is, in lijn met het beleids
evaluatiekader van de Algemene Rekenkamer (AR 2005),
een onderscheid gemaakt tussen het transitieproces en
de effecten hiervan op het grondstoffengebruik, de
milieudruk, en de socio-economische ontwikkeling.
−− De effectmonitoring moet laten zien of de reductie
doelstelling in het Rijksbrede programma voor het
gebruik van abiotische grondstoffen op koers ligt
(halvering in 2030, volledig circulair in 2050; IenM & EZ
2016b). Daarvoor is wel nodig dat de Rijksoverheid deze
doelstelling nader concretiseert (figuur 2.2). In het
monitoringssysteem is er rekening mee gehouden dat
zowel directe als indirecte effecten, en zowel de
Nederlandse productie als consumptie moeten worden
gemeten.
−− Het transitieproces moet leiden tot invoering van hogere
circulariteitsstrategieën om het gebruik van
grondstoffen te reduceren (eerste en derde strategische
doel in het Rijksbrede programma). Deze strategische
doelen gelden voor alle grondstoffen, ook voor de
hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen
die abiotische grondstoffen moeten gaan vervangen.

−− Het transitieproces bestaat uit de inzet van middelen
(input), het ondernemen van activiteiten (throughput)
en het daarmee tot stand brengen van prestaties
(output).
−− Acties en transitiedynamiek dragen beide bij aan het
transitieproces, maar worden apart gemonitord. Beide
monitoringsonderdelen haken hierop aan in de
uitwerking.
−− De transitieagenda’s bevatten nieuwe acties.
De uitvoering van de acties uit het Rijksbrede
programma worden gevolgd met de actiemonitoring.
Over de monitoring van de acties uit de transitie
agenda’s moeten nog afspraken gemaakt worden.
−− De monitoring van de transitiedynamiek en
effectmonitoring in dit rapport zijn gericht op
generieke indicatoren. Mogelijk zullen sommige van
deze generieke indicatoren tot een prioriteit- of
productspecifieke uitwerking leiden, maar deze
indicatoren moeten dan te aggregeren zijn met
dezelfde indicator voor andere prioriteiten of
producten.
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Uit het Rijksbrede programma zijn in 2016 bijna 200 acties
gedestilleerd waar de Rijksoverheid bij betrokken is
(IenM & EZ 2016). De acties zijn zeer divers. Voorbeelden
van acties zijn de monitoring van kunststofstromen, de
uitvoering van een betonakkoord en het oppakken van
circulaire economie als cross-sectoraal thema in het
topsectorenbeleid. Sommige acties, zoals de aanpassing
van de Europese regels voor ecodesign, werken naar
verwachting veel sterker door dan andere.
Er is onderscheid gemaakt tussen acties die al in
uitvoering zijn en acties die het Rijk nog in gang wil zetten.
De acties die al eerder waren ingezet, komen onder meer
uit het beleidsprogramma Van Afval Naar Grondstof
(VANG). Daar zijn veel nieuwe acties aan toegevoegd.
Nieuwe acties starten wanneer dat relevant is,
bijvoorbeeld als onderdeel van de uitvoering van een
transitieagenda. De oude en nieuwe acties zijn
gestructureerd langs de lijnen van de vijf prioriteiten en
vijf interventiethema’s (zie hoofdstuk 1). Op dit moment
zijn de meeste acties belegd bij één of meer actiehouders
(vaak beleidsmedewerkers). Vanaf najaar 2017 loopt de
discussie in hoeverre de bestaande acties moeten worden
aangevuld, uitgebreid (of samengevoegd) met acties uit
het Grondstoffenakkoord en de acties die voortvloeien
uit de transitieagenda’s. Die laatstgenoemde acties vallen
buiten de ‘nulmeting’ die is uitgevoerd, maar zullen wel
een rol spelen in de doorontwikkeling van de
actiemonitoring.
Een slimme vorm van actiemonitoring maakt tijdig
bijsturen gemakkelijker. Dat gaat verder dan het
bijhouden of acties uitgevoerd worden, bijvoorbeeld via
een stoplichtentabel. Slimme actiemonitoring helpt
actiehouders om te reflecteren op de bijdrage van ‘hun’
acties in het geheel, het realiseren van (beleids)prestaties
en het bijdragen aan grondstoffenreductie en
aanvullende strategische doelen. Ook geeft het beslissers
bij ministeries de mogelijkheid om het type en het aantal
acties waar de overheid bij betrokken is aan te passen of
uit te breiden om de gestelde doelen te bereiken.
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De informatie uit de actiemonitoring kan ook markt
partijen, kennisinstellingen en andere overheden helpen
in het transitieproces.
Als aanloop naar een dergelijke slimme actiemonitoring is
het RIVM te rade gegaan bij de diverse actiehouders bij de
betrokken ministeries. Dat had twee doelen. Het eerste
doel was het op tafel krijgen van een statusrapport
(indicatieve ‘nulmeting’) van acties. Ten tweede is
verkend tot welke beleidsprestaties de acties kunnen
leiden en in hoeverre de individuele acties redelijkerwijs
zijn te koppelen aan indicatoren – kwantitatief en
kwalitatief – die iets zeggen over het transitieproces en
de effecten die de Rijksoverheid uiteindelijk wil bereiken
met de circulaire economie.
In dit hoofdstuk presenteren we in paragraaf 3.1 eerst de
aanpak van het onderzoek onder – en met – beleids
medewerkers. Vervolgens worden de overkoepelende
resultaten van de nulmeting beschreven (paragraaf 3.2).
In paragraaf 3.3 en 3.4 zoomen we in op de resultaten
voor specifieke interventiethema’s en prioriteiten.
Daarna wordt op de resultaten gereflecteerd
(paragraaf 3.5): hoe kan de actiemonitoring verder
ontwikkeld worden? We sluiten het hoofdstuk af met
de belangrijkste inzichten die het onderzoek heeft
opgeleverd (paragraaf 3.6).

3.1 Aanpak
De uitwerking van de actiemonitoring was voornamelijk
interactief van aard. Op verschillende manieren zijn
‘actiehouders’ betrokken bij het onderzoek. In twee
rondes (juli en september) is een web-enquête uitgezet
en is een deel van de actiehouders gericht benaderd voor
aanvullende informatie. Voor de meeste van de vijf
prioriteiten en vijf interventiethema’s is een bijeenkomst
georganiseerd met een aantal actiehouders die samen
een goed overzicht hadden over alle acties die onder die
prioriteit of dat interventiethema vielen. De nulmeting
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Figuur 3.1
Acties van Rijksbreed programma circulaire economie per prioriteit en type interventie, 2017
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van de acties is indicatief. Het betreft nadrukkelijk een
tussenstand eind 2017.
Zoals al vermeld heeft de uitwerking van de actie
monitoring als doel om de huidige status van de acties
uit het Rijksbrede programma inzichtelijk te maken (de
nulmeting). Concreet betekent dit dat wordt uitgezocht
hoe de acties zijn belegd binnen de verschillende
ministeries en wat – op hoofdlijnen – de voortgang is.
Daarbij is ook op een tentatieve en grofmazige manier
een analyse gemaakt van de relatie tussen de acties en de
doelen die de Rijksoverheid met de circulaire economie
uiteindelijk wil bereiken. Voor deze analyse heeft het
RIVM op basis van eigen ‘expert judgement’ de acties
gescoord – in samenwerking met het PBL en natuurlijk
gevoed door de opgehaalde inzichten van beleidsmede
werkers. Deze scores zijn bepaald voor de mate van
circulariteit (doet men vooral aan recycling of juist aan
hogere circulariteitsstrategieën, zoals het vermijden van
verbruik en ontwerpen voor hergebruik), de plek in de
keten waar acties zich op richten en in hoeverre een actie
past bij één of meer van de verschillende hoofddoelen
van het programma.
Zoals ook al aangestipt is het tweede doel van de
uitwerking van de actiemonitoring om te verkennen hoe
individuele acties sterker zijn te koppelen aan prestaties,

effecten en indicatoren. Daartoe zijn beleidsmedewerkers
uitgedaagd om ‘hun’ acties, die vaak op het niveau van
activiteiten liggen, verder te doordenken in termen van
prestaties en effecten, langs de lijnen van het beleids
evaluatiekader dat in dit rapport wordt gebruikt (zie
hoofdstuk 2).

3.2	Nulmeting – overkoepelende
resultaten
Grootste deel acties gestart en volop in uitvoering
Twee derde van de acties in het Rijksbrede programma is
nieuw, dat wil zeggen dat ze in het Rijksbrede programma
voor het eerst benoemd zijn. Voor één derde gaat het om
bestaande acties, die al eerder zijn ingezet, bijvoorbeeld
onder het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).
Van twee derde van het totaal aan acties is informatie
geleverd. De huidige stand van zaken rondom de acties is
weergeven in figuur 3.1.
Meer dan de helft van alle acties, inclusief de nieuwe, is
gestart of al langere tijd in uitvoering. Voor een deel van
de nieuwe acties is aangegeven dat gewacht wordt met
uitvoering op het uitkomen van de transitieagenda’s.
Ook is een deel van de acties niet gestart omdat andere
acties eerst uitgevoerd moeten worden. Voor een deel
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Figuur 3.2
Acties van Rijksbreed programma circulaire economie per doel, 2017
Prioriteiten
Biomassa en voedsel

Hoofddoelstelling

Bouw

50% reductie primaire
grondstoﬀen in 2030

Consumptiegoederen
Kunststoﬀen

Strategische doelen

Maakindustrie

1. Grondstoﬀen in bestaande ketens
worden hoogwaardig benut
2. Onduurzame grondstoﬀen vervangen
door duurzame grondstoﬀen
3. Ontwikkelen van nieuwe
productiemethodes en producten
Generiek

pbl.nl

Niet relevant
of onbekend
0

10

20

30

40

50
acties

Bron: RIVM 2017

van de acties is aanpassing of inzet van capaciteit en
middelen nodig.
Niet alle acties uitgekristalliseerd
Een deel van de acties vraagt nog verdere uitwerking,
herformulering of aanvulling. De inhoud van de
transitieagenda’s en voortschrijdende inzichten zijn
belangrijke redenen hiervoor.
Dat niet alle acties zijn uitgekristalliseerd is een direct
gevolg van de beginfase waarin het Rijksbrede
programma zich bevindt. Het bouwt voort op acties die al
eerder zijn ingezet, onder meer in het kader van het
beleidsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG).
Daar zijn nieuwe acties aan toegevoegd, vanuit het idee
dat de circulaire economie meer is dan het verwerken van
afval tot nieuwe grondstoffen. Het gaat ook om het
anders organiseren van productketens en het opstarten
van nieuwe circulaire ketens. Bij verschillende nieuwe
acties gaat het om beleidsvoornemens die gaandeweg
het programma verder vorm moeten krijgen. De meeste
actiebeschrijvingen zélf zijn op dit moment nog niet in
SMART-doelstellingen uitgedrukt.
Bijdragen van de acties voor alle prioriteiten aan de
circulaire economie
Het huidige Rijksbrede programma, en de acties die
daaruit zijn afgeleid, zijn voor een groot deel bottom-up
tot stand gekomen, als een brede weergave van bestaand,
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voorgenomen en mogelijk beleid. Hoewel de acties daar
niet systematisch op ontworpen zijn, vallen er toch de
nodige lijnen te trekken naar de top-down hoofddoelen
die voor het Rijksbrede programma gesteld zijn (zie
figuur 3.2). Op basis van expert judgement is ingeschat in
hoeverre een actie is gericht op één of meer van de
hoofddoelen van het programma. Met deze methode
weegt elke actie in de figuur dus even zwaar. Hiermee
wordt een eerste indruk verkregen van de accenten die in
de acties gelegd worden.
Figuur 3.3 en 3.4. geven twee andere perspectieven op de
acties, namelijk die van de circulariteitsstrategieën en die
van de plek in de keten waar acties op aanhaken.
Daaruit blijkt dat tot nu toe vooral de ‘achterkant’ van
de productketen in een groot deel van de acties nadruk
krijgt. Acties voor het sluiten van kringlopen gaan vooral
over recycling en afvalverwerking. Circulariteits
strategieën die zich hoger op de circulariteitsladder
bevinden (zie hoofdstuk 2) krijgen wel enige aandacht
maar beduidend minder (figuur 3.3). Overigens is in de
omschrijving van veel acties niet gespecificeerd wat
‘circulair’ inhoudt: men houdt het algemeen. Dat geeft in
principe ruimte om (ook) omhoog te gaan op de
circulariteitsladder. Dat er wel mogelijkheden zijn voor
andere circulariteitsstrategieën blijkt ook uit de
verschillende acties die zich richten op andere fases van
de levenscyclus van producten dan de afdankingsfase en
recycling (figuur 3.4).
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Figuur 3.3
Acties van Rijksbreed programma circulaire economie per circulariteitsstrategie, 2017
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Figuur 3.4
Acties van Rijksbreed programma circulaire economie per fase in productketen, 2017
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De Rijksoverheid kiest met de acties op dit moment
bewust voor een faciliterende rol. De acties hebben
vooral het karakter van het ondersteunen van innovaties
waar marktpartijen en andere organisaties zelf op inzetten.
Die ondersteuning bestaat onder meer uit het stimuleren
van kennisuitwisseling, de transitieagenda’s en het
topsectorenbeleid. Een groot deel van de acties om
innovatie te stimuleren richt zich op capaciteitsopbouw in
het veld, zoals het inzetten op ketenakkoorden.
Acties gericht op regelgeving en standaarden gaan vooral
om het wegnemen van belemmeringen in bestaande
regelgeving (onder meer via het Ruimte in Regelsprogramma). Het inzetten op nieuwe standaarden of
wetgeving wordt alleen bij uitzondering door acties
geadresseerd, zoals een actie over de Europese
verordening over conflictmetalen en een actie over het
inzetten op uitbreiden van de Ecodesign-richtlijn.
Daar waar dat wel gebeurt kan het echter vergaand
doorwerken.

3.3	Nulmeting – resultaten specifieke
interventies
Stimulerende wet- en regelgeving. Veel acties zijn gericht op
het wegnemen van belemmeringen (ombouw bestaand
beleid), het beleidsproces en onderzoek. Een voorbeeld
daarvan is het programma Ruimte in Regels, waarin wordt
aangegeven dat in bestaand beleid 130 belemmeringen
worden opgeheven. Welke doorwerking hiervan
verwacht mag worden kan nog verder bekeken worden.
De actie rond de Europese Ecodesign-richtlijn is een van
de weinige acties gericht op nieuw sturend beleid en
regelgeving die op termijn tot minder grondstoffen
gebruik en meer recycling kan leiden. Vrijwel alle acties
zijn gericht op het realiseren van beleidsprestaties in de
zin van (beleids)instrumenten.
Slimme marktprikkels. Deze acties richten zich op veel
verschillende instrumenten: stimuleren via bijvoorbeeld
maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en via fiscale
voordelen; rekenmethodieken, bijvoorbeeld voor
CO2-equivalenten en duurzaamheidskaders; en belasting
maatregelen, bijvoorbeeld de afvalstoffenbelasting.
Doordat prijsprikkels vraag en aanbod direct beïnvloeden
wordt van veel acties een hoge impact verwacht op het
vergroten van circulariteit. Het gaat voor een groot deel
om een verkenning van instrumenten en nog niet om het
breed doorvoeren van maatregelen. Monitoring van de
omvang van MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen)
leent zich als indicator voor het transitieproces, net als
het gebruik van bepaalde fiscaal gunstige regelingen
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(zoals de MIA/VAMIL regelingen voor bedrijven die
investeren in milieumaatregelen). Zie bijlage 3 voor een
overzicht van voorbeelden van indicatoren per
interventiethema en prioriteit.
Financiering. Bij de acties op dit vlak ligt de nadruk op het
stimuleren en ondersteunen van ondernemers bij het
ontwikkelen van nieuwe circulaire verdienmodellen.
Vanuit het beleid worden de nodige middelen (geld en
energie) ingezet op het programma Nederland Circulair!
ter stimulering van circulair ondernemen. De overheid
heeft daarin een faciliterende rol; de acties liggen met
name bij marktpartijen. De mate van gebruik van
financiële regelingen en het aantal gerealiseerde startups (binnen Nederland Circulair!) zijn voorbeelden van
indicatoren die gevolgd kunnen worden.
Kennis en innovatie. De acties richten zich vooral op drie
dingen: ten eerste op het realiseren van netwerken,
(bijvoorbeeld uitvoering van KIEM-VANG 2017 (Kennis en
Innovatie Mapping, Van Afval Naar Grondstof), waar
deels concrete beleidsprestaties aan zijn gekoppeld, zoals
het opstellen van een kennis- en innovatieagenda; ten
tweede op het gebruik van ontwikkelde instrumenten
(bijvoorbeeld de grondstoffentool voor bedrijven), of ten
derde op een prestatie in de vorm van een beleidsnotitie
of andere publicatie rond kennisopbouw (bijvoorbeeld
een verder ontwikkelde Atlas Natuurlijk Kapitaal en de
Kennis- en Innovatieagenda CE topsectoren). Er wordt
een forse doorwerking verwacht van de ontwikkeling van
een regiotool om tot regionale businesscases te komen
en van het programma CIRCO dat is gericht op ontwerp
van producten.
Internationale samenwerking. De acties rond internationale
samenwerking uit het Rijksbrede programma zijn volop in
ontwikkeling en richten zich op juridische en economische
condities (zoals de EU Plastics Strategy), het streven naar
een Europese markt voor Nederlandse bedrijven
(bijvoorbeeld Operationalisering Holland Circular
Hotspot), en de Nederlandse inzet op een internationale
circulaire economie zonder afwenteling (bijvoorbeeld het
Global Partnership on Marine Litter).
Samenwerking rol overheid en partners. Naast interventieacties
is er een grote groep met zeer diverse acties die vooral op
het transitieproces gericht zijn, zoals de ontwikkeling van
een ketenaanpak. De acties met naar verwachting veel
doorwerking zijn het opstellen van de Transitieagenda’s
voor alle prioriteiten, het opzetten en uitvoeren van het
monitoringsprogramma, en het toepassen en verder
ontwikkelen van de strategie van het Rijksbrede
programma.
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3.4	Nulmeting acties: resultaten
specifieke prioriteiten
Prioriteit biomassa en voedsel. Er lijkt een sterk verband te
zijn tussen de acties die in het Rijksbrede programma zijn
opgenomen en de recent opgestelde transitieagenda
biomassa en voedsel. In die transitieagenda is aandacht
besteed aan de koppeling van acties aan te behalen
(beleids)prestaties en effecten. Deels zijn daar ook
indicatoren aan gekoppeld waarmee de voortgang
concreet kan worden gevolgd. De huidige acties in het
Rijksbrede programma zijn vooral gericht op het
realiseren van prestaties die voorwaarden scheppen
(bijvoorbeeld het stimuleren van het ‘European
Sustainable Phosphorus Platform’) en minder op
resultaten waaraan concrete doelen en indicatoren
kunnen worden gekoppeld (zoals inzet van houtpellets
voor industriële stoom).
De acties zijn vooral gericht op het tweede strategische
doel ‘vervanging’, met name door gebruik te maken van
hernieuwbare grondstoffen (bijvoorbeeld de actie
‘Chemische productie in Nederland op basis van
biomassa’, deze actie komt neer op ‘groene chemie’).
Sommige acties dragen bij aan het eerste strategische
doel van ‘hoogwaardig benutten van grondstoffen in
bestaande ketens’ (de acties over kringloopsluiting van
nutriënten; R9). Voor efficiënt grondstoffengebruik is het
belangrijk hoogwaardige toepassingen voor biomassaafval te blijven stimuleren, gericht op het toevoegen van
waarde en zo veel mogelijk op het behoud van materiaal
(R-strategieën 1-7).
De selectie van passende indicatoren om progressie te
meten verdient aandacht. Voorbeelden van relevante
indicatoren zijn de hoeveelheid verstookte biomassa, de
hoeveelheid gerecycled fosfaat dat wordt geëxporteerd
en de hoeveelheid uitgegeven duurzaamheidscertificaten
voor biomassaproducten (zie bijlage 3).
Prioriteit kunststoffen. De bestaande acties uit het Rijksbrede
programma worden vooral nog als ambities of
denkrichtingen gezien. Enkele acties zijn vooral gericht op
het maken van akkoorden met de belangrijke stakeholders
(zoals de Raamovereenkomst Verpakkingen II).
Doordat deze overeenkomst afrekenbare doelen bevat
(bijvoorbeeld het recyclingspercentage per type
verpakking), kan de toename van recycling goed gevolgd
worden. Zo is het percentage van gerecyclede kunststof
verpakkingen toegenomen. De actie ‘verbod op plastic
tassen’ is een voorbeeld van een beleidsprestatie, die is
gericht op ‘Refuse’ (R0 van de circulariteitsladder). Daar is
een reductie van circa 70 procent in de uitgifte van plastic
tassen te zien (SAMR 2017). Naast dit voorbeeld is er over

het geheel nog weinig aandacht voor de hogere
circulariteitsstrategieën (R7 en hoger), vergeleken bij de
aandacht voor afval en recycling (R8 en R9). De aandacht
voor het verminderen van plasticgebruik in consumenten
producten kan dus worden vergroot. Bij een verbod zoals
op plastic tassen, is het belangrijk te letten op een
verschuiving van gebruik van andere grondstoffen, zoals
papier, waardoor de milieulast verschuift naar andere
productketens.
Voor kunststoffen kunnen meerdere indicatoren voor het
meten van prestaties worden vastgesteld, zoals het
‘recyclingspercentage voor kunststoffen’ en ‘de
hoeveelheid plastic in zwerfafval’. Indicatoren voor het
volgen van het kwaliteitsniveau van gerecyclede
kunststofstromen en voor de inzet op hogere circulariteits
strategieën zijn gewenst. In overleg met betrokken
partijen kunnen geschikte indicatoren worden bepaald.
Prioriteit maakindustrie. Ook bij deze prioriteit moeten de
geformuleerde acties vooral worden gezien als een
agenda die nog verder ontwikkeld moet worden.
Dit gebeurt momenteel door bij het opstellen van de
transitieagenda meer acties toe te voegen. Een aantal
actiehouders wijst op de spanning tussen beschikbare
middelen en financiën en de planning van de uit te
voeren acties.
Een flink aantal acties is gericht op het verstevigen van
samenwerking in de keten. De acties dragen vooral bij
aan de strategische doelstelling ‘nieuwe manieren van
produceren en consumeren’ (bijvoorbeeld het project
CIRCO). Deze acties bevinden zich hoger op de
circulariteitsladder (R0-R7). Alleen indicatoren die zijn
gericht op het meten van activiteiten en procesmatige
prestaties (bijvoorbeeld het aantal succesvolle coalities
met serieuze businesscases (zie bijlage 2)) lijken op dit
moment haalbaar.
Prioriteit bouw. De acties voor de bouw zijn vooral gericht
op het stimuleren van initiatieven en het opbouwen van
een netwerk. Er wordt sterk ingezet op het betonakkoord,
naast de activiteiten voor het transitieteam Bouw.
De acties dragen vooral bij aan het strategische doel
‘hoogwaardig benutten van grondstoffen in bestaande
ketens’ via acties gericht op meer circulair bouwen.
Meer acties kunnen worden gericht op ‘vervanging’ en
‘nieuwe manieren van produceren en consumeren’.
Het is belangrijk dat er een goede definitie voor
circulariteit in de bouw komt. Daarbij moet rekening
worden gehouden met zowel de totale hoeveelheid
materialengebruik, het werkelijke percentage recycling
van materialen tot nieuwe producten, als de herbruik
baarheid van bouwonderdelen na. Dit is van belang om
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te kunnen bijdragen aan de strategische doelen van
‘hoogwaardigheid’ en van ‘vervanging’. Ook is het
belangrijk te bepalen welke materialenstromen daarbij
horen (bijvoorbeeld ophoogzand). Bijlage 2 bevat
voorbeelden voor indicatoren uit de bouw.
Omdat er veel data zijn van materialenstromen in de
bouw, is het voor deze prioriteit goed mogelijk een aantal
indicatoren te benoemen. In de Citydeal ‘Groen-blauwe
stad’ en het Betonakkoord zijn prestaties benoemd,
waarvoor een indicator kan worden bepaald om de
voortgang te meten (bijvoorbeeld een percentage
secundair betongranulaat dat opnieuw wordt ingezet
voor betonproductie). Een goed voorbeeld van een
indicator om de voortgang te meten is het aantal nieuwe
gebouwen waarvoor een MPG (Milieu Prestatie
Gebouwen) is vastgelegd en de hoogte van de score.
Prioriteit consumptiegoederen. Rond consumentengoederen
zijn al veel lang lopende acties via verschillende
programma’s (bijvoorbeeld het Uitvoeringsprogramma
huishoudelijk afval en het programma VANG Buitenshuis).
Veel acties zijn gericht op meer en betere scheiding en
recycling van afval. Er zijn ook acties geformuleerd voor
hogere circulariteitsstrategieën voor levensduur
verlenging door reparatie en slim ontwerp. Dit soort
acties is minder in aantal en bovendien nog grotendeels
in de opstartfase. Er is een focus op kennisontwikkeling,
gedragsbeïnvloeding ten behoeve van afvalscheiding en
het stimuleren van ketensamenwerking.
De beleidsprestaties liggen vooral op het vlak van
verhogen van de scheidingspercentages en het
verminderen van de hoeveelheid afval. Er zijn weinig
acties gericht op het stimuleren van hogere
R-strategieën, bijvoorbeeld om het gedrag in die richting
te beïnvloeden. In de rapportages die Rijkswaterstaat
periodiek uitbrengt (‘Afvaldatabase’ en ‘Nederlands afval
in cijfers’) is een groot aantal indicatoren beschikbaar om
de hoeveelheid gerecycled en verbrand afval te volgen.
Voor informatie over een verschuiving naar strategieën
hoger op de circulariteitsladder, bijvoorbeeld betreffende
levensduurverlenging (R3-R7), zal ook andere informatie
verkregen moeten gaan worden. Daarbij valt te denken
aan het aantal reparaties aan apparaten, of de groei van
specifieke tweedehandsmarkten (voor bijvoorbeeld
kleding).
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3.5	Verder ontwikkelen van actie
monitoring
Meer dan een ‘stoplichtentabel’
Slimme actiemonitoring is meer dan een ‘stoplichten
tabel’; ze doet meer dan aangeven of de acties uitgevoerd
worden. Goed gekozen actiemonitoring lokt reflectie uit.
Ze blijft actiehouders en uitvoerende partijen gedurende
de loop van het programma uitdagen om regelmatig te
checken of de acties op koers liggen om de (beleids)
prestaties te halen en of ze direct of indirect bijdragen
aan de halveringsdoelstelling en de strategische doelen
uit het Rijksbrede programma. Ook zal worden gekeken
of de acties nog passen bij ontwikkelingen in de
buitenwereld, en of er nieuwe acties nodig zijn.
Aanscherpen relatie tussen acties, doelstelling en
strategische doelen Rijksbrede programma
Uit de enquêtes en gesprekken komt het overkoepelende
beeld naar voren dat een verdere precisering van de
relatie tussen ‘bottom-up’-acties en de ‘top-down’hoofddoelstellingen van het Rijksbrede programma
mogelijk is. Door naar de beleidsprestatie te vragen
(wanneer ben je tevreden? Wat wordt opgeleverd?)
ontstaat er een aanscherping en is er een verduidelijking
van de actie, of van wat hij teweeg zou moeten brengen.
In veel gevallen kunnen daar ook SMART-doelstellingen
met concrete indicatoren aan gekoppeld worden
(bijvoorbeeld het aantal succesvolle coalities met
serieuze businesscases, de hoeveelheid uitgegeven
duurzaamheidscertificaten of het aantal bedrijven dat
met de ‘grondstoffentool’ werkt). Een deel van de acties
is puur faciliterend van aard, maar bij sommige acties is
het zinvol te verkennen hoe een beleidsprestatie
doorwerkt op het grondstoffengebruik, milieudruk en
economische effecten. Dit aanscherpingsproces kan ook
het onderscheid tussen ‘lichte’ en ‘zware’ acties
duidelijker maken: sommige acties zullen sterker
doorwerken dan andere.
Aanvulling, aanpassing en verbreding van acties en
actiemonitoring
Andere punten zijn een clustering van de gemonitorde
acties en het aan laten sluiten op de transitieagenda’s.
Het volgen van deze clusters van acties en relevante
indicatoren is belangrijk voor het monitoren van het
transitieproces naar circulaire economie. Tijdens het
schrijven van dit rapport loopt de discussie in hoeverre de
monitoring van de bestaande acties moet worden
aangevuld, uitgebreid (of samengevoegd) met acties uit
het Grondstoffenakkoord en de acties die voortvloeien
uit de transitieagenda’s.
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Na oplevering van de transitieagenda’s kan begin 2018
naar de samenhang van de acties uit het Rijksbrede
programma en aanvullende acties worden gekeken, beide
in relatie tot de gestelde transitiedoelen en transitiefasen
van de onderscheiden productketens en sectoren. Om
een vorm van slimme actiemonitoring voor elkaar te
krijgen, is het belangrijk dat de uiteindelijke ‘taal’ die voor
de monitoring gebruikt wordt, wordt afgestemd en ook
ingeburgerd raakt bij de ministeries en partijen die
betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van de
transitieagenda’s. Dat geldt bijvoorbeeld voor het verschil
tussen de termen ‘beleidsprestatie’ (waaronder
circulariteit) en ‘effect’ (waaronder grondstoffenreductie,
milieuwinst en werkgelegenheid). Deze termen staan
centraal in dit rapport, maar zijn voor niet voor alle
betrokken partijen vanzelfsprekend.

3.6 Tot slot
Het grootste deel van de acties uit het Rijksbrede
programma zijn gestart en volop in uitvoering.
Een deel van de acties moet vooral gezien worden als
denkrichtingen (met name voor kunststoffen en de
maakindustrie) en niet als acties die op korte termijn
opgepakt moeten worden. Uit de ‘nulmeting’ van de
acties blijkt dat acties hoger op de circulariteitsladder
ondervertegenwoordigd zijn. De circulaire economie is
méér dan recycling, maar het aantal acties dat expliciet
verder gaat dan recycling is nog beperkt. Dat is de
komende jaren een blijvend aandachtspunt.
De verwachting is dat marktpartijen een belangrijke rol
zullen krijgen bij het uitvoeren van de transitieagenda’s.
Daar wordt het nodige van verwacht. Vooralsnog is de
grondstoffenreductiedoelstelling echter niet over
genomen in het Grondstoffenakkoord of in de
transitieagenda’s. Dat betekent dat de Rijksoverheid
scherp zal moeten blijven op het invullen van haar eigen
rol in het dichterbij brengen van vergaande grondstoffen
reductie en de bijbehorende strategische doelen.
Voor een echte transitie is, naast ondersteuning van
maatschappelijke partijen, een rol van de overheid nodig
als ‘launching customer’ bij circulair inkopen, het
wegnemen van belemmeringen in bestaande regelgeving
en meestal ook nieuwe regelgeving, en om daar, naast
bijvoorbeeld de huidige inzet op het aanpassen van de
Europese Ecodesign-richtlijn, tijdig aanvullende acties op
te formuleren.
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Transitiedynamiek
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In het Rijksbrede programma stelt de overheid dat ze het
gebruik van abiotische grondstoffen wil terugdringen
door ze te vervangen door hernieuwbare en algemeen
beschikbare grondstoffen (tweede strategische doel), en
al deze grondstoffen hoogwaardiger en efficiënter te
gebruiken in bestaande en andere productketens (eerste
en tweede strategische doel).
De verschillen tussen de prioriteiten, en meer specifiek
tussen de productgroepen binnen de prioriteiten (zie
paragraaf 2.6), zijn van belang voor keuzes die gemaakt
moeten worden voor geschikte circulariteitsstrategieën
en vervanging van abiotische grondstoffen door
hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen.
Zowel voor de circulariteitsstrategieën als vervanging is
innovatie nodig op het gebied van technologie,
productontwerp en verdienmodellen, en vooral
verandering in de socio-institutionele context
(geschreven en ongeschreven regels, gewoonten en
opvattingen) (Jonker et al. 2017; Potting et al. 2016).
Het kan veel tijd vragen voordat socio-institutionele
veranderingen en innovaties, en daarmee de invoering
van circulariteitsstrategieën tot stand zijn gebracht.
Systematisch monitoren van de transitiedynamiek geeft
belangrijke informatie of beoogde transitie-effecten al in
zicht komen. Aan de andere kant hoeven ingezette
middelen en ondernomen activiteiten niet per se tot
gewenste prestaties te leiden, en de prestaties hoeven
niet altijd beoogde transitie-effecten op te leveren. Het
monitoren van de transitiedynamiek, in combinatie met
het monitoren van de transitie-effecten, maakt het in
beginsel mogelijk om de voortgang van de circulaireeconomietransitie te volgen en om te beoordelen of
bijsturing nodig is. Daarmee wordt het mogelijk om de
transitie naar de circulaire economie gericht te sturen en
bij te sturen.
Monitoring van de transitiedynamiek is nog relatief
onontgonnen terrein. In dit hoofdstuk gaan we in op de
huidige stand van zaken, en op het verder ontwikkelen
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van een indicatoren-set voor het monitoren van de
transitiedynamiek.

4.1 Uitgangspunten
Het startpunt en de snelheid van de transitie naar de
circulaire economie zal verschillen per prioriteit en per
specifieke productgroep daarbinnen (paragraaf 2.6).
Voor het meten van de voortgang van de transitie naar de
circulaire economie is het daarom goed om groepen van
gelijksoortige producten of specifieke producten binnen
elke prioriteit te identificeren. Zo kan voedsel als
onderdeel van de prioriteit biomassa en voedsel verder
worden opgedeeld in kasgroente, brood, fruit, vlees,
enzovoort. En kunststoffen als prioriteit omvat producten
(inclusief halffabricaten) met toepassingen in
verpakkingen, elektronica en elektrische apparaten, de
bouwsector, de auto-industrie en overige toepassingen
(Plastics Europe 2015).
De innovatie- en transitieliteratuur onderscheidt vaak
vier fasen die samen de ontwikkeling van het innovatieen transitieproces karakteriseren: voorontwikkeling,
take-off, versnelling en stabilisatie (Hekkert & Ossebaard
2010). Het raamwerk voor de monitoring van de transitie
dynamiek is hier vereenvoudigd tot twee fasen, namelijk
de formatieve fase (voorontwikkeling en take-off) en de
groeifase (versnelling en stabilisatie) (figuur 4.1). In de
formatieve fase wordt alles gedaan wat nodig is om een
sterke groei van het aantal circulaire producten en
diensten in een later stadium mogelijk te maken.
Typisch voor de formatieve fase is het experimenteren
met circulaire producten en diensten, visieontwikkeling,
het creëren van nieuwe netwerken en relaties in
productketens, het ontwikkelen van nieuwe verdien- en
bedrijfsmodellen, het instappen van nieuwe partijen en
het veranderen van bestaande organisaties richting de
circulaire economie. In de formatieve fase wordt, met
andere woorden, het innovatiesysteem opgebouwd dat
nodig is voor de transitie naar de circulaire economie.

vier
Figuur 4.1
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De groeifase wordt gekarakteriseerd door een snelle
toename van het marktaandeel van circulaire producten
en diensten. In de literatuur wordt de grens tussen de
formatieve fase en de groeifase gesteld op 2,5 procent
van het potentiële marktaandeel van circulaire producten
en diensten (Bento & Wilson 2016).
Het onderscheid in formatieve en groeifase maakt het
mogelijk om de voortgang van de transitie te meten
voordat beoogde effecten echt zichtbaar worden in
verminderd grondstoffengebruik, lagere milieudruk (zoals
CO2 emissies) en socio-economische vooruitgang (zoals
toegevoegde waarde). De formatieve fase kan echter zo
lang duren dat er behoefte bestaat om ook de voortgang
te kunnen meten binnen de formatieve fase.
Daarom wordt in de formatieve fase onderscheid
gemaakt tussen middelen die nodig zijn (inputs),
activiteiten die organisaties ondernemen (throughput),
en prestaties waarmee de transitie naar een circulaire
economie in de groeifase komt (output).
Bij de prestaties vormen vervanging en de circulariteits
strategieën de kernprestaties waar alle andere prestaties
aan bijdragen. Bij vervanging gaat het om materialen op
basis van hernieuwbare en algemeen beschikbare
grondstoffen in plaats van abiotische grondstoffen. Bij de
circulariteitsstrategieën gaat het om de verschuiving van
lage naar hoge circulariteitsstrategieën (zoals van
recycling naar hergebruik of slimmer gebruiken van
producten; zie paragraaf 2.3). De overige prestaties zijn
dus instrumenteel om deze vervanging en verschuiving

tot stand te brengen. Voorbeeld van zo’n instrumentele
prestatie is het tot stand brengen van consumenten
bewustzijn om het delen van producten te stimuleren.
In de groeifase verwachten we een duidelijk effect op
grondstoffengebruik, milieudruk en economie te zien van
de kernprestaties die zijn gerealiseerd door de inzet van
middelen (inputs) en de ondernomen activiteiten
(throughputs). In de formatieve fase ligt de nadruk
daarom op de monitoring van de inzet, activiteiten en
prestaties waarmee de kernprestaties gerealiseerd
moeten gaan worden, terwijl in de groeifase de nadruk
ligt op het meten van de kernprestaties vervanging en
circulariteitsstrategieën, en de beoogde effecten
(outcome) hiervan op grondstoffengebruik, milieudruk en
socio-economische ontwikkeling.

4.2 Indicatorenraamwerk
Monitoring van de transitiedynamiek vraagt dus om
informatie over de groeifase en met name over de
formatieve fase. Voortgang in de formatieve fase is het
lastigst in beeld te krijgen. Hiervoor is een uitgebreidere
set van indicator nodig dan voor de groeifase.
Voor het monitoren van de formatieve fase moet duidelijk
zijn welke middelen, activiteiten en instrumentele
prestaties nodig zijn. De innovatiesysteemliteratuur stelt
dat een ondersteunende context nodig is voor
organisaties die willen innoveren. Deze ondersteunende
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context wordt het innovatiesysteem genoemd.
Organisaties hebben drie dingen nodig om te innoveren.
Dit zijn capaciteit (kunnen), motivatie (willen) en
toestemming (mogen). Het innovatiesysteem moet
organisaties dus op deze drie vlakken ondersteunen.
Het monitoren van de voortgang van de formatieve fase
moet daarom in kaart brengen hoe en met welke snelheid
het innovatiesysteem wordt opgebouwd om organisaties
goed te kunnen ondersteunen (Sandén et al. 2017).
Uit de innovatieliteratuur is bekend welke processen in
innovatiesystemen dienen plaats te vinden (Sandén et al.
2017; Hekkert et al. 2007). Deze worden hieronder
benoemd en ondergebracht bij de drie dimensies.
Innovatiesysteemprocessen die capaciteit ondersteunen (kunnen):
1. Mobiliseren van menselijk kapitaal voor innovatie
2.	Mobiliseren van fysieke middelen, kennisinfrastructuur, technologie voor innovatie
3.	Mobiliseren van financiële middelen voor innovatie
4. Mobiliseren van kennis
5.	Opbouwen van netwerken die toegang tot kennis en
middelen bevorderen
Innovatiesysteemprocessen die motivatie ondersteunen (willen):
6. Creëren van markten, creëren van vraag
7.	Ontwikkelen van positieve verwachtingen en het
geven van richting aan het zoekproces
8.	Wetten en regels die lineaire praktijken ontmoedigen
(en dus circulaire praktijk stimuleren)
9. Opbouwen van circulaire productketens
Innovatiesysteemprocessen die toestemming ondersteunen (mogen):
10.	Wetten en regels die circulaire economie bevorderen
11.	Ontwikkelen van standaarden en routines
Het is zaak om meetbare indicatoren te identificeren
en/of definiëren voor het meten van capaciteit (kunnen),
motivatie (willen) en toestemming (mogen), waarbij elk
van deze indicatoren worden onderscheiden naar input
(middelen), throughput (activiteiten) en output (prestaties).
Een eerste aanzet hiervoor is gedaan in tabel 4.1 met een
suggestie voor indicatoren. Deze indicatoren zijn, in
beginsel, relevant om de transitiedynamiek binnen alle
prioriteiten te meten (generieke indicatoren).
Voor prioriteiten kan het relevant zijn om deze generieke
indicatoren op prioriteitafhankelijke of productspecifieke
wijze uit te werken. Daarbij blijft het in beginsel wel
mogelijk om deze verschillende uitwerkingen per
prioriteit en over de verschillende prioriteiten te
aggregeren. Op deze wijze kan de transitie naar een
circulaire economie op prioriteitniveau en, in theorie, op
nationaal niveau worden bepaald. In theorie, omdat de
vijf prioriteiten niet alle sectoren en/of producten in de
Nederlandse economie omvatten.
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Het kan wenselijk zijn om de generieke indicatoren in
tabel 4.1 nog aan te vullen met prioriteitafhankelijke of
productspecifieke indicatoren (die dan dus niet voor
andere prioriteiten worden gemeten). Bij de keuze van
additionele prioriteitafhankelijke of productspecifieke
indicatoren is afstemming gewenst met de doelen die
transitieteams zich in de transitie-agenda’s voor hun
eigen prioriteit stellen.

4.3 Naar meetbare indicatoren
De grote uitdaging is om tabel 4.1 te vertalen naar
concreet meetbare indicatoren. Het is in de eerste plaats
belangrijk om met behulp van de indicatoren uit tabel 4.1
goed inzicht te krijgen in de mate waarin de transitie zich
inderdaad richting de circulaire economie ontwikkelt.
Daarom is het voor elke indicator uit tabel 4.1 relevant om
aan te geven of de gemeten middelen, activiteiten of
prestaties bijdragen aan vervanging of aan de invoering
van één of meerdere circulariteitsstrategieën als
kernprestaties.
Er zijn al veel circulariteitsinitiatieven waarin recycling
(R8) centraal staat, maar ook initiatieven waar juist sterk
wordt ingezet op hogere circulariteitsstrategieën als
producthergebruik (R3) en reparatie (R4). Voor de
indicatoren uit tabel 4.1 is het dan ook zinvol om aan te
geven op welke van de drie hoofdcategorieën van de
circulariteitsladder de te meten middelen, activiteiten en
prestaties zijn gericht. Elke indicator heeft dus als
subklassen het slimmer gebruiken en maken van
producten (R0-R2), het verlengen van de levensduur van
producten en onderdelen (R3-R7), en het nuttig
toepassen van materialen (R8-R9). Dit maakt het
mogelijk om de voortgang op het vlak van recycling van
materialen te onderscheiden van de voortgang voor
levensduurverlenging van producten of op het gebied van
slimmer ontwerpen. Een uitbreiding hiervan zou zijn om
alle circulariteitsstrategieën uit de R-ladder als subklassen
voor de indicatoren te meten. Ganzevles et al. (2016) en
Potting et al. (2016) laten zien dat het scoren van circulaire
activiteiten op hun bijdragen aan de circulariteits
strategieën op zichzelf niet moeilijk is, maar wellicht is dit
nog een stap te ver voor de monitoring van de
transitiedynamiek hier.
Wel lastig nog is het meten van de invoering van
circulariteitsstrategieën zelf, oftewel hoeveel producten
al worden gedeeld (R1) of hergebruikt (R3) en degelijke.
Alleen voor nuttig toepassen van materialen, waar al
langer op wordt ingezet, is het wel mogelijk om recyclen
(R8) en verbranden met energieterugwinning (R9) goed te
meten. Verklaring hiervoor is dat deze circulariteits
strategieën nog dicht tegen de lineaire economie aan
zitten en er al jarenlang op wordt ingezet. Ze zitten
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Tabel 4.1
Suggestie voor indicatoren om de transitiedynamiek te meten voor circulariteitsinitiatieven binnen alle
prioriteiten (generieke indicatoren)
Capaciteit (kunnen)

Toestemming (mogen)

Motivatie (willen)

Alle onderstaande indicatoren hebben drie subklassen waarop ze worden gemeten (zie figuur 2.2 voor toelichting
van de R-en):
R0-R2: Slimmer maken en gebruiken
R3-R7: Levensduurverlenging van producten en productonderdelen
R8-R9: Nuttig toepassen van materialen
Middelen
(input)

Inzet om circulaire kennis en kunde
te vergroten, bijvoorbeeld:
- Aantal circulaire
onderzoeksmedewerkers (in fte)
- Investering in onderzoek (in
euro’s)
- Circulaire opleidingen

Inzet voor het ontwikkelen van
circulaire regels, en veranderen van
‘lineaire’ regels, bijvoorbeeld:
-A
 antal circulaire
beleidsmedewerkers (in fte)
-A
 antal circulaire medewerkers in
brancheorganisaties (in fte)

Inzet voor (verder) ontwikkelen van
circulaire visies en transitieagenda’s,
bijvoorbeeld:
-A
 antal mensen actief hiermee
bezig (in fte)

Activiteiten
(throughput)

Aan kennis en kunde gerelateerde
activiteiten, bijvoorbeeld:
- Aantal circulaire
innovatieprojecten
- Aandeel circulaire in totaal aantal
innovatieprojecten
- Aantal netwerkbijeenkomsten
rond circulaire projecten

Activiteiten gericht op opbouw
van circulaire, en veranderen van
‘lineaire’ regels, bijvoorbeeld:
-B
 eleidsproces voor nieuwe
circulaire wetten en regels
-O
 nderhandelingen circulaire
standaardisering

Activiteiten gericht op vergroting
van motivatie voor de circulaire
economie, bijvoorbeeld:
-A
 antal visievormende
bijeenkomsten
- Aantal
bewustwordingscampagnes
- Beschrijving
bewustwordingscampagnes
-O
 pstellen van nieuwe
wetten en regels die lineaire
praktijken ontmoedigen
(zoals grondstoffenbelasting,
publieke circulaire inkoop,
grondstoffenpaspoort)l

Prestaties
(output)

Prestaties van aan kennis en
kunde gerelateerde activiteiten,
bijvoorbeeld:
- Aantal publicaties
- Aantal patenten (technologie,
productontwerp)
- Aantal nieuw geïntroduceerde
verdienmodellen
- Aantal nieuwe circulaire producten
- Aandeel circulaire in totaal aantal
producten
- Aantal circulaire start-ups

Nieuwe en veranderende regels
die circulaire initiatieven toestaan,
bijvoorbeeld:
-A
 antal opgeheven barrières voor
circulaire economie in wetten en
regels
-B
 eschrijving van nieuwe
standaarden en regels

Resultaten van activiteiten die
motivatie voor circulaire economie
verhogen, bijvoorbeeld:
-A
 antal en beschrijving
visiedocumenten
-A
 antal circulaire mediaberichten
-C
 onsumentenhouding over
circulaire economie
-M
 arktvolume publieke circulaire
aanbesteding
-A
 antal en beschrijving van
nieuwe wetten en regels die
lineaire praktijken ontmoedigen
(zoals grondstoffenbelasting,
publieke circulaire inkoop,
grondstoffenpaspoort)

Kernprestaties
(core output)

Circulariteitsstrategieën (zie fig. 2.2; uitwerking van eerste en derde strategische doel)
&
Vervanging (eerste en derde strategische doel)

meestal al volop in, zo niet aan het eind van de groeifase
(zoals glas-, metaal- en papierrecycling). Het transitie
proces voor de hogere circulariteitsstrategieën bevindt
veelal zich nog in de formatieve fase, en hier is dan ook
nog veel minder aandacht voor geweest.
Hiervoor bestaan meestal nog geen indicatoren om ze al
kwantitatief te meten. Dit is een belangrijk aandachts
punt, aangezien ze uiteindelijk tot de beoogde transitieeffecten moeten gaan leiden.

Sommige indicatoren kunnen waarschijnlijk alleen
kwalitatief of semi-kwantitatief gemeten worden.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het monitoren van wetten,
regels en vrijwillige afspraken om de transitie naar de
circulaire economie te bevorderen (toestemming voor
circulaire praktijken), en lineaire praktijken te
ontmoedigen (motiveren tot circulaire praktijken).
Het turven van het aantal ingevoerde circulaire wetten en
regels geeft nog weinig informatie over het belang van
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deze wetten en regels voor de transitie naar de circulaire
economie. Zo kan het opnemen van producteisen met
betrekking tot grondstoffen in een Europese richtlijn
(zoals de Ecodesign-richtlijn) verstrekkende betekenis
hebben voor de transitie naar de circulaire economie.
Andere regelgeving kan echter hooguit productspecifieke
betekenis hebben. Voor het belang van wetten, regels en
vrijwillige afspraken is nadere beschouwing noodzakelijk.
Hierbij kan het behulpzaam zijn wetten, regels en
vrijwillige afspraken te scoren op een aantal aspecten.

4.4 Beschikbare informatie
De internationale indicatorenliteratuur is geraadpleegd
voor zinvolle indicatoren en beschikbare data (paragraaf 2.4), en er is onderzocht welke data al beschikbaar is
bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
De internationale indicatorenliteratuur geeft inzicht in de
manier waarop een aantal indicatoren uit tabel 4.1
concreet meetbaar gemaakt kunnen worden, en welk
type informatie ze kunnen geven. Dit geldt vooral voor de
innovatie-index en de daaronder onderliggende
indicatoren uit de Eco-innovation scoreboard, die net als
het monitoringssysteem in dit rapport zijn onderverdeeld
in input, throughput, output en outcome (EC 2017b,
Giljum 2016a,b). Deze onderliggende indicatoren komen
voor een groot terug in de kolom capaciteit (kunnen) in
tabel 4.1. Ook het voorstel van de Europese Commissie
(2017a) voor een monitoringssysteem circulaire economie
bevat een aantal indicatoren die in tabel 4.1 terugkomen.
De Eco-innovation index en het monitoringssysteem
circulaire economie zijn echter ontworpen om op
nationaal niveau te meten, en zijn nog niet geclassificeerd
op basis van hun bijdrage aan vervanging of aan de
circulariteitsstrategieën (paragraaf 4.3).
In Nederland wordt veel informatie over innovatie
projecten verzameld door RVO.nl. RVO.nl is als rijksdienst
de uitvoeringsorganisatie voor de meeste subsidie
programma’s vanuit de Rijksoverheid voor innovatie
projecten, waaronder innovatieprojecten met relevantie
voor circulaire economie (Green Deals, Biobased
Economy en andere ‘Groene Groei’-thema’s). Als zodanig
verzamelt RVO.nl veel informatie om de voortgang van
deze innovatieprojecten te kunnen volgen. Op basis
hiervan verwacht RVO.nl voor ongeveer de helft van de
indicatoren uit tabel 4.1 concrete informatie te kunnen
aanleveren. Deze informatie moet daarvoor nog wel eerst
worden ontsloten op een voor circulaire economie
relevante wijze (RVO.nl 2017a,b). Dit kan op de wijze zoals
in paragraaf 4.4 uitgewerkt.
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Internationaal en in Nederland zijn dus brokken
informatie beschikbaar voor het monitoren van de
transitie naar de circulaire economie met de indicatoren
in tabel 4.1. Deze informatie moet echter op een voor
circulaire economie relevante wijze worden ontsloten,
oftewel zoals in paragraaf 4.3 uitgewerkt.

4.5 Nulmeting
Voor het volgen van het transitieproces van de circulaire
economie is op dit moment dus al wel enige informatie
beschikbaar, maar deze informatie moet grotendeels nog
worden ontsloten om de indicatoren in tabel 4.1 te
kunnen meten. Het is daarom niet mogelijk hier al een
nulmeting uit te voeren voor de monitoring van de
transitiedynamiek. Het is wel mogelijk om aan de hand
van een voorbeeld te tonen hoe zo’n nulmeting er uit zou
kunnen zien. Als voorbeeld gebruiken we daarvoor de via
RVO.nl gesubsidieerde projecten en door RVO.nl al enkele
jaren gemonitorde biobased economy (Kwant et al, 2016,
2017). Dit voorbeeld is om twee redenen relevant.
Ten eerst vormt de biobased economy de basis voor het
vervangen van abiotische grondstoffen door biomassa
als grondstoffen (tweede strategische doelstelling).
Ten tweede zijn de gemeten indicatoren en trends voor
biobased illustratief voor het type informatie dat voor
circulaire economie als nuttig wordt beoogd en dat ten
behoeve van de monitoring van de circulaire economie
verder moet worden ontsloten. Zoals in paragraaf 4.4 al
aangegeven, moet de informatie van RVO.nl nog worden
ontsloten voor het meten van de voortgang naar de
circulaire economie. De huidige monitoring geeft echter
al een paar ook voor de circulaire economie interessante
inzichten.
Resultaten monitoring biobased economy
Het gebruik van biomassa in Nederland groeit gestaag, en
bedraagt momenteel circa 13 miljoen ton. De trend tussen
2010 en 2014 laat een afnemend aandeel biomassa voor
toepassing als materiaal zien, en een toename voor
energie (Kwant et al 2016). In 2015 is sprake van een
kleine daling voor energie en lichte stijging voor biomassa
in de materiaaltoepassing (Kwant et al 2017).
Bedrijven, overheden en kennisinstellingen actief in de
biobased economy groeien snel in aantal (van ongeveer
950 in 2014 naar ruim 1100 in 2014), en ze werken in
toenemende mate samen (zowel binnen regio’s als
intersectoraal). Deze samenwerking is belangrijk voor
Nederland om Europese projecten binnen te halen,
beschikbare kennis toe te passen bij bedrijven, en ook om
in een latere fase succesvol in markten te opereren.
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Figuur 4.2
Aandeel Nederlandse biobased octrooien, 2008 – 2013
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Naast synergie op het gebied van het vermarkten van
technologie in het buitenland is ook gezamenlijk
optrekken van belang voor de problematiek van het
verkrijgen van financiering in een vroege fase. Verder is
een groei waarneembaar in het aantal deelnemers aan
biobased economy-gerelateerde netwerken in de
afgelopen periode (Kwant et al. 2016, 2017).
De investeringen in de biobased economy waren rond de
2 miljard euro in 2014, 0,5 miljard meer dan in 2013.
Hiervan is circa driekwart gericht op bio-energie en een
kwart op biomaterialen of chemicaliën (Kwant et al. 2016).
De biobased markt bevindt zich echter nog in de
opstartende fase volgens RVO.nl, wanneer wordt
gekeken naar de investeringen door bedrijven. Veel
projecten gericht op biomaterialen zitten nog in de fase
van toegepast onderzoek en ontwikkeling, terwijl veel
projecten gericht op bio-energie zich in de fase van
markttoetreding bevinden.
Nederland had in 2011 een aandeel van 3,5 procent in het
aantal mondiale biobasedoctrooien. Bij het thema
vergassing steekt Nederland duidelijk boven dit
gemiddelde uit. Voor vergisting en biomaterialen ligt het
aandeel rond het gemiddelde voor biobased octrooien
(figuur 4.2). De Rijksoverheid heeft de biobased economy
in 2015 met bijna 90 miljoen euro ondersteund.
Dit bedrag was afkomstig uit fiscale vrijstellingen,
topsectorenbeleid en financiering van onderzoeks
instituten. Door de industrie is in dat jaar een bedrag van
ongeveer 275 miljoen euro geïnvesteerd in biobased
onderzoek en ontwikkeling (Kwant et al. 2017).

4.6 Vervolgstappen
In tabel 4.1 staat een suggestie voor een set van generieke
indicatoren om de dynamiek van de transitie naar de
circulaire economie op het niveau van de specifieke
productgroep te meten. Het ligt voor de hand dat RVO.nl
straks een rol gaat spelen in de monitoring van de
transitiedynamiek, omdat zij dat nu ook al doen bij
andere dossiers. Deze dossiers kunnen bovendien ook
data aanleveren voor de monitoring van de transitie
dynamiek. Daarnaast is de betrokkenheid van andere
partijen in de transitiemonitoring relevant (zoals CBS en
Rijkswaterstaat). Het gaat hier niet alleen om het PBL en
de UU, als ontwerpers van dit monitoringsonderdeel,
maar ook om bijvoorbeeld provinciale en gemeentelijke
vertegenwoordigers voor de monitoring van door hen
gesubsidieerde circulariteitsinitiatieven.
De monitoring van de transitiedynamiek moet dus nog
concreet vorm krijgen. Voorstel is om voor de monitoring
van de transitiedynamiek te werken met een groeimodel.
Paragraaf 4.5 geeft voor biobased projecten bij RVO.nl al
een indruk wat er mogelijk is, en het ontsluiten van deze
data biedt een goede mogelijkheid om de indicatoren uit
tabel 4.1 te operationaliseren. Vervolgens kunnen de data
in andere relevante dossiers bij RVO.nl worden ontsloten.
Parallel hieraan kunnen gesprekken worden opgestart
met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten
over de ontsluiting van data onder hun beheer.
Hierbij moet ook worden gesproken over de frequentie
van monitoring, bijvoorbeeld om het jaar, om de werklast
bij de betreffende partners binnen de perken te houden.
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4.7 Tot slot
Systematisch monitoren van de transitiedynamiek,
oftewel van de inzet van middelen en het ondernemen
van activiteit voor het realiseren van de prestaties op het
niveau van specifieke productgroep, geeft informatie of
de beoogde transitie-effecten al in zicht komen.
Monitoring van de transitiedynamiek is echter nog een
relatief onontgonnen terrein en vraagt vaak om meer
kwalitatieve monitoring.
Het startpunt, de snelheid en richting van de transitie
naar een circulaire economie zal verschillen per prioriteit
en specifieke productgroepen binnen een prioriteit.
Dit vraagt mogelijk om een specifieke uitwerking van de
generieke indicatoren in tabel 4.1 voor afzonderlijke
prioriteiten of specifieke productgroepen daarbinnen.
Daarbij blijft het in beginsel wel mogelijk om deze
verschillende uitwerkingen per prioriteit en over de
verschillende prioriteiten te aggregeren. Daarnaast kan
het relevant zijn om tabel 4.1 aan te vullen met prioriteit
afhankelijke of productgroepspecifieke indicatoren.
In dit hoofdstuk bieden we een basis om de monitoring
van de transitiedynamiek in 2018 te gaan operationaliseren.
Het voorgestelde groeimodel is om de indicatoren voor
de transitiedynamiek meetbaar te maken door eerst de al
beschikbare data te ontsluiten (bijvoorbeeld bij RVO.nl,
provincies en gemeenten). Vervolgens kan dan worden
vastgesteld voor welke indicatoren nog data moet
worden verzameld.
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Het Rijksbrede programma Circulaire Economie streeft
naar een reductie van de inzet van primaire mineralen,
metalen en fossiele grondstoffen met 50 procent in 2030.
De afname in grondstoffengebruik moet leiden tot een
lagere milieudruk door een vermindering van broeikas
gasemissies, watergebruik en landgebruik.
Bovendien moet de CE-transitie bijdragen aan een
verhoogde economische groei, toename van de
werkgelegenheid en vermindering van economische
risico’s (denk aan leveringszekerheid grondstoffen of
prijsvolatiliteit). Gezamenlijk zijn dit de effecten die de
transitie naar de circulaire economie beoogt (IenM &
EZ 2016b).
De ingevoerde circulariteitsstrategieën, zoals
verbeteringen in hergebruik (R3-R7) en recycling (R8),
zijn prestaties die bijdragen aan de verbetering van
bovengenoemde effecten. Daarbij is het relevant om te
bepalen welk deel van de effecten is gerealiseerd door
invoering van de circulariteitsstrategieën, en welk deel
het gevolg is van andere autonome factoren zoals
economische groei, veranderingen in de economische
structuur en bevolkingstoename. Deze informatie is
essentieel voor de evaluatie en bijsturing van het
circulaire-economiebeleid.
In dit hoofdstuk verkennen we een drietal vragen.
−− De eerste vraag is welke indicatoren wenselijk zijn in
een effectmonitoring. Er wordt dan gekeken naar de
verschillende manieren waarop de maatstaven voor
effecten en prestaties zoals circulariteitsstrategieën
kunnen worden gemeten.
−− De tweede vraag is welke gegevens er momenteel
beschikbaar zijn. Dat levert een eerste ‘nulmeting’ op,
zowel voor Nederland als geheel als voor de
verschillende transitieprioriteiten. De nulmeting geeft
nog geen volledig beeld van alle gewenste indicatoren.
−− De laatste vraag is welke datalacunes in toekomst
moeten worden opgevuld om tot een beter dekkende
effectmonitoring te komen.
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Dit hoofdstuk heeft een nationaal perspectief: we
focussen op de gehele Nederlandse economie en de
daaruit voortvloeiende informatie over de prioriteiten.
Daarbij is gebruik gemaakt van een macro-economisch
statistisch kader. Voor het grondstoffengebruik is gebruik
gemaakt van de Materiaalmonitor (Pol-de Jongh et al. 2016).
Voor de overige informatie zijn met name de nationale
rekeningen (CBS 2016b), milieurekeningen en milieu
statistieken ingezet. Centraal staat de materiaalmonitor
die overzicht geeft van de fysieke stromen in kilo’s van
grondstoffen, halffabricaten en eindproducten naar, van
en binnen Nederland. Omdat de nationale rekeningen en
de materiaalmonitor consistent zijn, kan fysieke
informatie (kilo) worden gekoppeld aan economische
informatie (euro’s). De materiaalmonitor is dus onderdeel
van een geïntegreerd dataraamwerk dat het mogelijk
maakt om grondstoffen te koppelen aan milieu,
economie en werkgelegenheid. Ook kunnen de aldus
berekende effecten worden gekoppeld aan de
circulariteitsstrategieën en autonome factoren als
bevolkingsgroei en economische ontwikkeling.
De materiaalmonitor en nationale rekeningen van het CBS
bundelen miljoenen goederen in ongeveer 380 goederen
groepen en 210 dienstengroepen (samen circa
590 productgroepen). Ook de honderdduizenden
bedrijven in Nederland zijn geaggregeerd naar
133 bedrijfstakken (sectoren) op basis van hun
belangrijkste activiteiten. De transitieteams hebben
echter vaak behoefte aan gedetailleerdere informatie op
productniveau. Dit type detailinformatie wordt
doorgaans samengesteld met behulp van Life Cycle
Analysis (LCA). Dit hoofdstuk zal ook aandacht geven aan
de gedetailleerde effectmonitoring en in het bijzonder de
producten.
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst gaan we in
op de effecten die moeten worden gemeten om zicht te
krijgen op de transitie naar de circulaire economie (5.2).
Hierbij komen ook de vragen uit paragraaf 2.2 aan de
orde over concretisering van de grondstoffenreductie

vijf
doelstelling. Vervolgens zoomen we in op wat we nu al
kunnen meten en worden de resultaten gepresenteerd
van respectievelijk de nulmeting van het nationaal
totaal (5.3), en de prioriteiten (5.4). Daarna wordt
ingegaan op het monitoren van specifieke producten via
LCA-technieken (5.5). Tot slot gaan we in 5.6 in op het
groeimodel voor de effectmonitoring. De wensen van de
transitieteams worden daar ook besproken.

5.1 Wat we willen weten
5.1.1 Effectindicatoren nationaal
De beoogde effecten van de transitie naar de circulaire
economie worden bereikt door het inzetten van minder
grondstoffen, het verminderen van de milieudruk, een
positieve bijdrage aan economische groei/werkgelegen
heid en het verbeteren van de leveringszekerheid.
In tabel 5.1 (het bovenste deel) wordt een overzicht gegeven
van de indicatoren die deze effecten kunnen meten.
Grondstoffen
In tabel 5.1 is aangegeven dat er twee dimensies zijn
waarin het meten van grondstoffen kan worden
opgedeeld: 1) direct gebruik versus gebruik in de keten
en 2) de productie versus consumptie. In tabel 5.1. staan
deze dimensies boven in de tabel. Naast deze conceptuele
opdeling willen we deze ook in verband brengen met
bestaande indicatoren die in het Europese beleid veel
worden toegepast zoals de Domestic Material
Consumption (DMC) en Raw Material Consumption
(RMC). Deze worden onder andere gebruikt in de
Resource Efficiency Scoreboard van de Europese
Commissie (EC 2015).
Tabel 5.1 begint met de directe inzet van grondstoffen die
wordt gekwantificeerd via de Domestic Material Input
(DMI) van grondstoffen1. Deze indicator bestaat uit de
som van binnenlandse winning van grondstoffen en de
invoer van ruwe grondstoffen. Deze grondstoffen worden
gebruikt voor de productie (bijvoorbeeld ijzererts door
een staalfabrikant) en de (finale) consumptie (bijvoor
beeld hout door consumenten). Deze indicator geeft een
overzicht van het directe gebruik van grondstoffen, maar
houdt geen rekening met het gebruik van grondstoffen in
de keten. Bijvoorbeeld: als een Nederlandse machine
fabrikant Duits plaatstaal koopt, dan heeft dat geen
effect op de DMI van grondstoffen omdat plaatstaal een
halffabricaat is en geen ruwe grondstof.
Voor de productie van plaatstaal zijn echter wel grond
stoffen nodig. Om deze stromen in kaart te brengen, is
een ketenindicator nodig zoals de Raw Material Input
(RMI). De RMI omvat naast directe inzet van grondstoffen

ook de inzet van grondstoffen die nodig zijn voor
geïmporteerde halffabricaten en producten, dus
bijvoorbeeld ook de grondstoffen die nodig zijn voor
plaatstaal die wordt ingezet door de Nederlandse
machineproducenten.
Als de Nederlandse machineproducent besluit om te
verhuizen naar Duitsland, dan zal de RMI dalen. Dit heeft
als ultieme consequentie dat als alle industrietakken die
grondstoffen gebruiken (zowel direct als indirect) uit
Nederland verdwijnen, dit een gunstig effect zou hebben
op de DMI en RMI. Voor het gebruik van grondstoffen ten
behoeve van de Nederlandse consumptie zou dit geen
verbetering opleveren. Het is daarom gebruikelijk om ook
‘consumptievoetafdrukken’ te berekenen.
Grondstoffen worden toegerekend aan de binnenlandse
finale consumptie. Dat betekent dat als in Nederland een
auto wordt gekocht, het niet uitmaakt of die in Nederland
of Duitsland is vervaardigd. De grondstoffen worden
toegerekend aan de Nederlandse ‘consumptie’ ongeacht
de herkomst – de Raw Material Consumption (RMC) van
de finale bestedingen. De term ‘consumptievoetafdruk’
kan potentieel verwarrend zijn omdat hierin naast de
consumptie door huishoudens ook de overheids
consumptie en de investeringen door bedrijven worden
meegenomen. Daarom wordt er in dit rapport ook
gebruik gemaakt van de term ‘consumentenvoetafdruk’
als het specifiek gaat over de milieudruk in de keten van
huishoudens.
De discussie hierover in hoofdstuk 2 en hierboven maakt
duidelijk dat er diverse manieren zijn om ‘50 procentdoelstellingen’ uit het Rijksbrede programma te
operationaliseren. Enerzijds is het mogelijk om de directe
effecten te meten of het ketenperspectief. Anderzijds is
er een productie- of consumptieperspectief. De beslissing
hierover heeft ook invloed op de mate waarin Nederland
verantwoordelijk is voor het grondstoffengebruik ‘elders’
in het buitenland. In bijlage 4 zijn alle formules voor de
diverse indicatoren opgenomen.
Een tweede aspect dat nog niet is belicht, zoals ook
besproken in hoofdstuk 2, is dat er geen onderscheid
wordt gemaakt naar type grondstoffen. De volumes van
de diverse grondstoffen en milieuschade door inzet
ervan, kunnen zeer verschillen. In indicatoren zoals DMC,
DMI en RMC worden de grondstoffen echter op basis van
gewicht bij elkaar opgeteld. In de toekomst is het
wenselijk om de 50 procent-doelstelling ‘slimmer’ te
maken op dit punt en rekening te houden met de urgentie
op basis van de milieu-impact, of met de economische
risico’s/kansen met betrekking tot grondstoffen en
materialen.
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Een laatste belangrijke aspect is de mate van statistische
betrouwbaarheid van de indicatoren. Over het algemeen
zijn de directe indicatoren gemakkelijker en robuuster te
meten. In de ketencijfers worden inschattingen gemaakt
van de indirecte effecten. Daarbij is ook informatie nodig
over andere landen en modelaannames.
Door verschillende databases en methoden kunnen de
uitkomsten uiteenlopen (Eisenmenger et al. 2016).
Indien de ketencijfers een belangrijke rol spelen in de
monitoring is het van belang om een berekenings
methode te vinden waarbij de volgende aspecten in
balans zijn: de plausibiliteit van de cijfers, de mogelijkheid
tot het maken van recente cijfers, de beschikbaarheid van
toekomstige databronnen en cijfers die te maken zijn met
beperkte middelen.
Milieudruk en socio-economische effecten
De transitie naar de circulaire economie moet tot een
reductie in grondstoffen leiden, maar ook tot een lagere
milieudruk en een verbetering in de economie.
Het Regeerakkoord van Rutte III benadrukt bijvoorbeeld
de positieve bijdrage die circulaire economie moet
leveren aan klimaatbeleid. Broeikasgasemissies, direct en
in de keten, behoren daarom tot de lijst met gewenste
indicatoren. Daarnaast is het belangrijk om ook inzicht te
hebben in het behoud van natuurlijk kapitaal tijdens de
transitie naar de circulaire economie. Daarom worden
landgebruik en watergebruik in Nederland en in de keten
als indicator meegenomen.
Voor de socio-economische indicatoren zijn leverings
zekerheid/mate van zelfvoorziening, circulaire economische
groei en circulaire werkgelegenheid van belang.
Hiervoor zijn de directe effecten relevant, maar er zijn
ook studies die het belang van indirecte werkgelegen
heidseffecten van de circulaire economie in kaart brengen
(Circle economy/Ehero 2017).

5.1.2	Prestatie-indicatoren nationaal en
autonome factoren
Er zijn meerdere variabelen die het grondstoffengebruik
(en de andere CE-effecten) beïnvloeden. Allereerst zijn er
de prestaties van de CE-transitie. Die kunnen worden
gemeten via indicatoren zoals het materialengebruik of
de afvalproductie. Deze algemene indicatoren worden
beïnvloed door de ingevoerde circulariteitsstrategieën
zoals de verbeteringen in hergebruik (R3-R7) en recycling
(R8). Er zijn echter ook veel andere autonome factoren in
een economie die invloed kunnen hebben op het
grondstoffengebruik. Dat zijn bijvoorbeeld factoren zoals
economische groei en bevolkingstoename, maar ook
veranderingen in de structuur van de economie zoals
globalisering, verdienstelijking, investeringsbeslissingen
en consumptiepatronen.
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Het einddoel van een effectmonitor is om het verband
tussen prestaties, effecten en autonome factoren te
kwantificeren. Een volledige kwantificering is in dit
hoofdstuk nog niet gedaan, maar in bijlage 4 staat een
eerste aanzet tot verdere formalisatie. Om dit te bereiken
is het nodig om de diverse circulariteitsstrategieën te
integreren in het kader van de Materiaalmonitor/
nationale rekeningen.

5.1.3 Effectindicatoren: prioriteiten
Voor de prioriteiten worden in principe dezelfde
indicatoren gebuikt als voor het nationale niveau.
In sommige gevallen worden er echter prioriteit
afhankelijke indicatoren gebruikt. In het geval van
kunststoffen hebben we bijvoorbeeld de binnenlandse
productie van kunststoffen als specifieke indicator
opgenomen. Het was de bedoeling om ook de prestatie en
effectindicatoren van de transitieteams op te nemen, maar
aangezien deze pas begin 2018 worden geformaliseerd,
zullen deze pas later in dit monitoringssysteem worden
geïntegreerd.
Milieu en socio-economische effecten kunnen op meerdere
manieren worden toebedeeld aan de diverse prioriteiten:
1.	Sectoren. Bedrijfstakken kunnen worden toegewezen
aan de vijf prioriteiten. Dat doen we door bijvoorbeeld de meubelindustrie toedelen aan de maak
industrie. Dergelijke afbakeningen worden ook in
het topsectorenbeleid gebruikt.
2.	Producten. Het is mogelijk om de producten centraal te
stellen. Het gaat dan niet om de auto-industrie als
bedrijfstak, maar om het product ‘auto’s’. Dit perspectief wordt bijvoorbeeld gehanteerd in de bouw, waar
men kijkt naar de milieudruk van de bebouwde
omgeving (het product van de bouw).
3.	Materialen. Er kan ook een materialenperspectief
worden gebuikt. Met name bij kunststoffen hebben
we het hier over een materiaal dat in zeer veel
sectoren en producten een belangrijke rol speelt.
Deze verschillende invalshoeken kunnen leiden tot overlap.
De bouw kan bijvoorbeeld (vanuit een productperspectief)
de hele bebouwde omgeving rekenen tot zijn domein
maar vanuit een sectorperspectief worden de gebouwen
toebedeeld aan de eigenaren (bijvoorbeeld huishoudens
of maakindustrie). In het Rijksbrede Programma is geen
duidelijke afbakening gekozen voor de verschillende
prioriteiten. Ieder van deze operationalisaties biedt een
eigen inzicht. In dit hoofdstuk is uit pragmatisch oogpunt
de indeling op basis van sectoren gebruikt omdat daarvan
de meest data voorhanden zijn. Daar waar relevant, en
daar waar de data voorhanden zijn, is ook gebruik
gemaakt van het product- of materialenperspectief.
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Tabel 5.1
Overzicht van gewenste indicatoren voor effecten, autonome factoren en prestaties
Effecten
Direct

Keten

Grondstoffen
Productie (Inzet)
Consumptie
Totaal

RMC
DMI (grondstoffen)

RMI

Landgebruik

Direct landgebruik

Landvoetafdruk

Watergebruik

Direct watergebruik

Watervoetafdruk

Broeikasgasemissies

Directe BKG-emissies

BKG-voetafdruk

Milieu & Natuur

Socio-economisch
Leveringszekerheid/ zelfvoorzienendheid

Winning in NL t.o.v. DMI (grondstoffen)

Circulaire toegevoegde waarde

Percentage van TW

Circulaire werkgelegenheid

Percentage van werkgelegenheid

Autonome factoren
Bevolking

Populatie, werkgelegenheid

Economische Groei/Structuur

Bruto binnenlands product (bbp), globaliseringsmaatstaven etc.

Prestaties
Algemeen
Materialengebruik

DMI (materialen)

Afvalproductie

Productie van afval

Circulariteitsladder
Storten
Afvalverbranding (R9)
Recycling (R8)
Repurpose (R7)
Remanufacture (R6)
Refurbish (R5)
Repair (R4)
Reuse (R3)
Reduce (R2)
Rethink (R1)
Refuse (R0)

5.2	Wat we kunnen meten: 
nulmeting nationaal
In de vorige paragraaf is uiteengezet welke indicatoren
wenselijk zijn in een effectmonitoring. In dit hoofdstuk is,
op basis van beschikbare cijfers, een eerste ‘nulmeting’
voor zowel Nederland als de verschillende prioriteiten
gemaakt. Deze nulmeting is echter pas een begin want
nog niet alle data die we willen meten zijn beschikbaar, er
zijn wellicht nog additionele bronnen die nog niet in kaart
zijn gebracht, en nog niet alle wensen uit de transitie
teams zijn opgenomen.

5.2.1 Grondstoffen
Figuur 5.1 laat de materialenstromen door Nederland
zien. Deze materialenstromen omvatten grondstoffen en
materialen, inclusief materialen die zijn verwerkt in
productonderdelen en eindproducten. Eindproducten zijn
toebedeeld aan de materialensoort van hun hoofd
bestanddeel, zo zijn auto’s gecategoriseerd onder
‘metaal’, net als ijzererts en metalen platen. De figuur
toont het productie (verwerkte materialen)- en het
consumentenperspectief (materialengebruik), en maakt
recycling (R8) als circulariteitsstrategie zichtbaar. Het is
wenselijk dat de andere circulariteitsstrategieën in de
toekomst ook in dit zogenoemde ‘Sankey-diagram’
zichtbaar gemaakt worden.
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Figuur 5.12
Materiaalstromen Nederlandse economie 2014
In miljard kilo
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59
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48
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Toegevoegd aan
voorraad in 2014

Mineraal

De voorraden zijn alle
producten die langer
dan 1 jaar worden
gebruikt (huizen,
telefoons, etc.)

pbl.nl

130

Fossiel

Bron: CBS

Voor zo’n korte periode van zes jaar is het nog niet
mogelijk om conclusies te trekken over structurele
trends. De verschillen worden namelijk beïnvloed door de
conjunctuur van die periode waardoor bepaalde dalingen
of stijgingen tijdelijk van aard kunnen zijn in plaats van
structureel. Hiermee moet rekening worden gehouden
bij de interpretatie van de cijfers. Het jaar 2014 is het
basisjaar, waartegen de halveringsdoelstelling voor 2030
wordt afgezet. Als basisjaar voor de nulmeting lijkt 2014
goed gekozen omdat Nederland toen net uit de crisis was
(2010 was nog een crisisjaar).
De grondstoffeninzet in de keten neemt toe en de directe
grondstoffeninzet neemt af
De directe inzet (DMI) van ruwe grondstoffen voor de
productie in Nederland is met 314 miljard kilo in 2016
ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2014 en met
circa 7 procent gedaald ten opzichte van 2010.
De binnenlandse winning bestaat vooral uit aardgas,
zand en grind, en geoogste gewassen. Als biomassa
buiten beschouwing gelaten wordt, zoals voorgesteld in
de hoofddoelstelling van het Rijksbrede programma, dan
daalt de grondstoffeninzet van 2010 tot 2016 zelfs met
10 procent. De daling komt vooral door een afname van
de import van mineralen en van de winning van aardgas.
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De grondstoffeninzet in de keten voor de productie in
Nederland (RMI) is met 614 miljard kilo aanzienlijk hoger
dan de directe inzet van grondstoffen, omdat er indirecte
grondstoffen nodig zijn voor het maken van
geïmporteerde productonderdelen en eindproducten.
Ten opzichte van 2010 is de RMI in 2016 met 3 procent
gestegen. Deze stijging is tegengesteld aan de daling van
de directe inzet (DMI) van ruwe grondstoffen. Dit komt
doordat de invoer van niet-grondstoffen zoals
productonderdelen en finale producten voor consumptie
in Nederland of voor export is toegenomen. Dit illustreert
dat ontwikkelingen van directe en ketencijfers kunnen
verschillen en daarmee het belang van de basis voor het
meten van de reductiedoelstelling voor grondstoffen.
Afhankelijkheid van grondstoffen is toegenomen
Iets meer dan een derde van de directe inzet van ruwe
grondstoffen komt uit winning in Nederland. Voor de rest
is Nederland afhankelijk van grondstoffen uit het
buitenland. Het aandeel dat uit de binnenlandse winning
komt is tussen 2010 en 2016 met 15 procent afgenomen.
Deze terugval in zelfvoorzienendheid, oftewel een
verschuiving van winning naar import, is met name het
geval voor fossiele energiedragers.
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Tabel 5.2:
Voorlopige indicatorenset voor effecten, autonome factoren en prestaties op nationaal niveau

Indicator

Afwijking
ten opzichte
% verschil
van EU28
(2010-meest % verschil (verslagjaar
2016 recente jaar) (2014-2016)
2014)

Eenheid

2010

2014

Grondstoffengebruik direct (DMI mld kilo
grondstof)

337

319

314

-7%

-2%

41%

Grondstoffengebruik in de keten mld kilo
(RMI)*
mld kilo
Grondstoffenconsumptie in de
keten (RMC)

597

587

614

3%

5%

87%

186

148

138

-26%

-7%

-36%

56%

55%

53%

-4%

-2%

Effecten

Grondstoffen

Direct landgebruik

% cultuurgrond

Directe waterontrekking

mln M3

Milieu & Natuur CO2 emissies direct

Socioeconomisch

Autonome
factoren

1.634 1.640

0%

.

mld kilo

217

196

205

-5%

5%

66%

CO2 voetafdruk (door
Nederlandse consumptie)

mld kilo

226

193

194

-14%

0%

.

Economische groei (CE deel)

% bbp

Werkgelegenheid (CE deel)

% van totale
werkgelegenheid

Toegevoegde waarde recycling
industrie

mld euro, prijsniveau 2010

Zelfvoorzienendheid
grondstoffen

kilo winning / kilo DMI_
grondstof

Economie Nederland (bbp)

mld euro, prijsniveau 2010

Werkgelegenheid Nederland

1000 vte

1,1%

1,3%

.

17%

44%

0,7%

0,9%

.

22%

.

0,5

0,6

0,7

44%

12%

.

0,42

0,41

0,36

-15%

-12%

.

632

643

7.056

672

6%

5%

46%

7.131

1%

2%

.

511

2%

2%

113%

4,0

22%

6.964

Prestaties

Grondstoffen

Materiaalgebruik direct (DMI
totaal)

mld kilo

503

501

Afvalproductie

mld kilo

60

59

Reduce (R2): Materiaal
productiviteit

euro bbp / kilo dmc

3,3

3,7

Reduce (R2): Afvalproductie per
kilo geproduceerd product

kilo afval / kilo product

0,08

0,10

16%

.

Recycling (R8): Cyclical use rate

secundaire inzet als % van
totaal

7,7%

8,2%

6%

67%

-3%

Recycling (R8): Hergebruikt afval % van vrijgekomen afval

80%

81%

1%

Recycling (R8): Waarde
gebasseerde recycling index

prijs recyclaten/ prijs
ingaande afvalstromen

0,63

0,65

3%

Hernieuwbare energie

% van energieverbruik

3,9%

5,5%

6,0%

52%

60%
9%

8%

88%

-66%

* Exclusief wederuitvoer
In deze tabel staat een voorlopige set van indicatoren voor het grondstoffen- en materialengebruik en de milieu- en socio-economische effecten in 2010, 2014 en 2016 in
Nederland. De procentuele verschillen laten via een kleurenschema zien of het de goede (groen) of slechte (rood) kant opgaat en of Nederland beter presteert in Europa (groen)
of slechter dan Europa (rood).
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De grondstoffenconsumptie in de keten (RMC) 3 laat de
grondstoffenvoetafdruk van Nederland zien. De RMC 4 in
2016 is licht gedaald ten opzichte van 2014, maar is met
26 procent gedaald ten opzichte van 2010.
Eenzelfde ontwikkeling is te zien voor de RMC exclusief
biomassa. Deze daling is vooral aan de mineralen toe te
schrijven en heeft vooral te maken met de afname van
bouwactiviteiten waarbij veel mineralen worden ingezet.
Dat de totale prioriteit bouw toch een economische groei
laat zien, is volledig te danken aan diensten rondom de
bouw.
Nederlandse economie is grondstofintensief, maar
grondstoffenconsumptie is relatief laag
Ten opzichte van de EU28 heeft Nederland een hoge
grondstoffeninput. Desondanks valt de grondstoffen
consumptie per hoofd van de bevolking laag uit. Dit komt
doordat bijna twee derde van de grondstoffeninput
gebruikt wordt voor exportproducten. Nederland is een
exportland, waarvan een groot deel grondstofintensieve
producten. De consumptie van fossiele energiedragers is
wel relatief hoog in Nederland. Dit laatste heeft te maken
met energie-intensieve sectorstructuur en dat het lage
aandeel hernieuwbare energie in Nederland (bijna
6 procent in 2016) ten opzichte van andere EU landen.

5.2.1 Milieu-impact
In dit hoofdstuk kijken we naar de directe en indirecte
CO2-emissies, landgebruik en wateronttrekking voor het
nationale totaal.
CO2-emissies
De directe uitstoot van CO2 in Nederland is tussen 2010 en
2016 afgenomen met 5 procent. Nederland behoort met
kilo CO2-uitstoot per capita in 2016 tot een van de grootse
uitstoters van broeikasgassen in de EU28. Dit komt onder
andere door de energie-intensieve economische
structuur. De CO2-voetafdruk door Nederlandse
consumptie is in 2016 lager dan de directe emissies door
de Nederlandse economie. Dit komt omdat de emissies
die samenhangen met de import lager zijn dan de
emissies die samenhangen met de export, wat onder
andere verklaard kan worden door de export van
energie-intensieve producten. Verder is te zien dat de
CO2-voetafdruk tussen 2010 en 2016 met 14 procent is
gedaald. Dit komt zowel door een daling van emissies
door de Nederlandse economie (ingezetenen) als door de
stijging van de emissiehandelsbalans, de emissies die
samenhangen met de uitvoer zijn gestegen terwijl de
emissies die samenhangen met de invoer juist zijn
gedaald. De CO2-voetafdruk in 2016 is overigens stabiel
ten opzichte van 2014.
Een decompositieanalyse (Meijer-Cheung et al. 2016) van
de toename van de directe CO2-emissies in Nederland
laat zien dat de economische groei de grootste factor is
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achter de CO2-uitstoot in de laatste twintig jaar.
Zonder verlaging van de energie-intensiteit en in mindere
mate de verandering in energiemix, zou de uitstoot van
broeikasgassen veel harder zijn gegroeid. De energiemix
kan in de komende jaren een grotere rol gaan spelen als
er meer wordt ingezet op zon- en windenergie. In de
toekomst zal moeten blijken in hoeverre de prestaties die
zijn gerelateerd aan de circulaire economie, bijdragen aan
een verlaging van de CO2.
Landgebruik/Biodiversiteit
In Nederland is de oppervlakte cultuurgrond ten opzichte
van de totale landoppervlakte met 4 procent afgenomen
tussen 2010 en 2016. In de circulaire economie zal meer
gebruik worden gemaakt van biomassa als hernieuwbare
grondstof in de chemie, bouw en energievoorziening.
De hogere vraag naar biomassa vraagt om meer
cultuurgrond als productieruimte. Het risico bestaat dat
dit ten koste gaat van natuurlijk kapitaal en de
gerelateerde ecosysteemdiensten.
Driekwart van de Nederlandse landvoetafdruk ligt buiten
Nederland. Deze landvoetafdruk komt in 2010 overeen
met ongeveer drie keer het landoppervlak van Nederland.
De landvoetafdruk is vooral gelegen in West-Europa,
Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië (Wilting et al. 2015).
Wateronttrekking en watervoetafdruk
De onttrekking van grond- en oppervlaktewater in
Nederland schommelt over de jaren heen, maar er is geen
sterke toe- of afname te zien. Water is in Nederland over
het algemeen geen schaars goed en milieuschade door
watergebrek doet zich maar een enkele keer voor in
bepaalde perioden van het jaar.
De watervoetafdruk geeft inzicht in de hoeveelheid zoet
water die nodig is voor de Nederlandse consumptie. Het
directe huishoudelijk watergebruik in Nederland maakt
hooguit een paar procent uit van de watervoetafdruk van
Nederlandse consumptie. Het meeste water wordt
onttrokken voor geïmporteerde landbouwproducten
(Mekonnen & Hoekstra 2011). De beschikbare
hoeveelheid zoet water is voldoende voor de huidige en
komende generaties. De ongelijke geografische verdeling
van het beschikbare water zorgt er echter voor dat in
delen van de wereld ernstige waterschaarste is (Wilting
et al. 2015).

5.2.2 Socio-economische effecten
Het aandeel van economische activiteiten gericht op het
besparen van grondstoffen ten opzichte van de totale
economie is iets meer dan 1 procent van de toegevoegde
waarde. Dit kleine aandeel is tussen 2010 en 2014
gestegen met 17 procent. Deze groei vertaalt zich ook
naar een groei in de werkgelegenheid. Op dit moment
zijn er bij het CBS alleen cijfers beschikbaar over de
Nederlandse milieusector, die activiteiten omvat voor
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het milieu zoals milieubescherming en management van
natuurlijke hulpbronnen. In de toekomst wordt het
‘circulaire economie’-deel van de milieusector beter in
kaart gebracht om zo de bijdrage van circulaire economie
aan de socio-economische effecten beter te kunnen
analyseren.
TNO schat het effect van een toename van de circulaire
economie op ruim 50.000 banen en ruim 7 miljard euro
(Bastein et al. 2013). De berekeningen zijn verkennend en
indicatief, omdat niet alle relevante economische
effecten in beeld zijn gebracht (SER 2016). Een studie van
Circle economy/Ehero (2017) komt uit op een schatting
van 810.000 circulaire banen als ook indirecte en
ondersteunende banen worden meegenomen. Het grote
verschil toont aan dat in de toekomst nog goed gekeken
moet worden naar de definities en concepten voor het
bepalen van het aantal circulaire banen.

5.2.3 Grondstoffen en prestaties
De economische groei van 6 procent tussen 2010 en 2016
is een belangrijke autonome factor die de grondstoffen
behoefte als gevolg van toenemende consumptie en
investeringen vergroot. Een prestatie die voor een daling
in de grondstoffenbehoefte kan zorgen, is de materialen
productiviteit. De materialenproductiviteit kan worden
uitgedrukt in het bbp (bruto binnenlands product) per
eenheid materialenconsumptie (DMC). Tussen 2010 en
2016 is de materialenproductiviteit in Nederland met
22 procent gestegen. Grondstoffen worden ook
efficiënter gebruikt als er per eenheid geproduceerd
product minder afval vrijkomt (R2). Hier lijkt tussen 2010
en 2014 een lichte verbetering in te zitten.
Een verhoogde inzet van secundaire grondstoffen ten
opzichte van primaire grondstoffen zorgt ook voor een
daling in de grondstoffenbehoefte (R8). Secundaire
grondstoffen zijn met name afvalstoffen die gerecycled
worden na de levenseindefase. In 2014 werd 59 miljard
kilo afval geproduceerd. Van al het afval werd ruim
80 procent gerecycled (R8). Dit is het hoogste percentage
van alle Europese landen. Dit hoge percentage zegt echter
niets over de kwaliteit van het recyclaat.
De waardegebaseerde recyclingindex (R8) laat zien dat de
prijs (omzet/kilo product) van de recyclaten een factor
0,65 is van de prijs ((inkoopwaarde +verwerkingskosten)/
kilo afvalstoffen) van de ingaande afvalstomen in 2014.
Dit komt doordat voor een derde van de het aangevoerde
afval verwerkingskosten betaald zijn en deze afvalstroom
geen of zeer weinig waarde als recyclaat heeft. Sinds 2010
is er wel een lichte verbetering zichtbaar. Ten opzichte van
de totale materialeninzet5 in de Nederlandse economie is
het aandeel ingezette secundaire grondstoffen rond de
8 procent. Dit aandeel (ook wel de cyclical material use rate6
genoemd (R8)) is licht gestegen ten opzichte van 2010.
Dit komt met name door een stijging in gerecycled metaal
en mineraal afval. Dus ondanks het hoge recycling

percentage zijn er nog relatief veel primaire grondstoffen
nodig in het productieproces. Nederland heeft overigens
de hoogste cyclical material use rate van Europa7.
Het grote verschil tussen de ruim 80 procent recycling en
rond de 8 procent inzet van secundair materiaal kan
worden verklaard doordat er ongeveer een factor 5 meer
materiaal als input in de Nederlandse economie nodig is,
dan er als afval vrijkomt. Daarnaast geldt dat het aandeel
secundaire grondstoffen nooit 100 procent zal worden,
omdat een groot deel van de biomassa als voedsel dient
en vooralsnog fossiele brandstoffen worden ingezet voor
energieopwekking.
Er zijn natuurlijk meer prestaties in de circulariteitsladder
die invloed hebben op de grondstoffenbehoefte.
Voorbeelden hiervan zijn levensduurverlenging, andere
manieren van consumptie of substitutie van schaarse
niet-hernieuwbare materialen door hernieuwbare
materialen. Wat betreft substitutie speelt de energie
transitie van fossiele naar hernieuwbare energiedragers
een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk te
kwantificeren in welke mate de verschillende factoren en
prestaties bijdragen aan een verandering in de
grondstoffenbehoefte (zie 5.1 en bijlage 4). Zo werd
hierboven een daling van het mineralengebruik in de
bouw genoemd. Nadere analyse moet laten zien in welke
mate aan deze daling wordt bijgedragen doordat de bouw
efficiënter met mineralen is omgegaan (prestatie) of
doordat er minder is gebouwd vanwege economisch
ontwikkelingen (autonome factor).

5.3	Wat we kunnen meten:
nulmeting prioriteiten
In de voorgaande paragraaf zijn de nationale effecten en
prestaties besproken. Binnen Nederland worden vijf
prioriteiten onderscheiden waarmee gericht kan worden
gewerkt aan een transitie naar de circulaire economie.
Deze vijf prioriteiten zijn biomassa en voedsel, bouw,
maakindustrie, kunststoffen en consumentenartikelen.
Momenteel zijn de cijfers voor een sectorale verdeling
beschikbaar. Het CBS heeft de prioriteiten, in overleg met
de transitieteams, afgebakend op basis van economische
sectoren. De afbakening is echter nog voorlopig omdat in
enkele gevallen de benodigde opsplitsing niet mogelijk
was binnen de scope van dit project. Van de huidige
afbakening kan worden gezegd dat de prioriteit
kunststoffen wordt overschat en dat voor de prioriteit
bouw een onderschatting geldt. Een volledige bespreking
van deze issues is in bijlage 5 te vinden.
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Figuur 5.2
Aandeel van prioriteiten in eﬀecten, 2014
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Diverse transitieteams gaven aan dat ze in de toekomst
ook het product- en materialenperspectief uitgewerkt
wilden zien.
Er zijn momenteel alleen cijfers voor 2010 en 2014. Dit is een
te korte periode om conclusies te trekken over structurele
trends, mede gezien de bijzondere economische situatie in
deze periode.

5.3.1	Vergelijking prioriteiten vanuit het
sectorperspectief
In deze paragraaf vergelijken we de effectindicatoren van
de verschillende prioriteiten. Dit gebeurt alleen op basis
van een sectorale indeling. Er is niet gekeken naar een
indeling op basis van materialen of producten. In de
huidige sectorale indeling is er geen overlap tussen de
prioriteiten. Dit maakt het mogelijk om onderstaande
figuur te maken. Een deel van de Nederlandse
economische activiteiten, bijvoorbeeld transport en
elektriciteitsproductie, valt buiten de scope en wordt als
‘niet-prioriteit’ beschouwd.
De prioriteiten samen zijn goed voor 60 procent van de
directe grondstoffeninzet in de Nederlandse economie.
Een groot deel hiervan is de inzet van biomassa door de
prioriteit biomassa en voedsel en dat van mineralen door
de bouw. Metaalertsen, die een kleinere massa vertegen
woordigen, worden volledig door de maakindustrie
(basismetaal) gebruikt. Alleen bij fossiele energiedragers
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zijn de niet-prioriteiten het belangrijkst. Het directe
gebruik hiervan vindt namelijk vooral plaats bij de
elektriciteitsproductie en de transportsectordiensten.
Als er echter een ketenbenadering wordt gehanteerd,
verandert dit beeld omdat veel van deze diensten aan
prioriteiten worden geleverd. Dit is te zien bij de
CO2-emissies. Bij de ketenbenadering (productievoet
afdruk) wordt het aandeel prioriteit groter omdat dan
bijvoorbeeld de CO2 die bij elektriciteitsproductie
vrijkomt wordt toegerekend aan de prioriteiten.
In de komende paragrafen worden de vijf prioriteiten
afzonderlijk besproken. De resultaten per indicator staan
in bijlage 6.

5.3.2 Biomassa en voedsel
De sector biomassa en voedsel zette in 2014 ongeveer
70 miljard kilo aan direct in aan grondstoffen, hoofd
zakelijk in de voedings- en genotsmiddelenindustrie.
Dit zijn met name landbouwproducten (biomassa).
In de veevoerindustrie wordt biomassa-afval ingezet om
veevoer van te maken. Tussen 2010 en 2014 is de grond
stoffeninzet met 3 procent gestegen, maar die bleef
achter bij de ontwikkeling van de toegevoegde waarde
(5 procent). Dat suggereert een lichte stijging van de
grondstoffenproductiviteit hoewel de materialen
productiviteit niet significant veranderd is. De opbrengst
van landbouwgrond is wel omhoog gegaan, terwijl deze
al hoog was vergeleken met andere landen. Het efficiënte
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landgebruik gaat echter gepaard met intensief gebruik
van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
Wat betreft afval laten de resultaten zien dat de afval
indicatoren redelijk stabiel zijn (zowel de afvalproductie
als de voedselverspilling). Op de circulariteitsladder zijn
er indicatoren voor R2 (reduce) en R8 (recycling). Zowel in
de landbouw als in de voedingsindustrie bestaat een
aanzienlijk deel van de grondstoffen uit secundaire
grondstoffen (dierlijk mest in de landbouw en plantaardig
afval in de voedingsindustrie). De hoeveelheid
geproduceerd afval per eenheid product is afgenomen
tussen 2010 en 2014. Dit komt met name door een
toename van het materialenaanbod in de landbouw,
bij een gelijk gebleven afvalproductie.
Voor de productdimensie is er informatie over de
consumptie van biologische voedingsmiddelen.
Deze stijgt sterk in de periode 2010-2014, maar wel
vanaf een laag niveau.
De directe CO2-emissies zijn met ongeveer 15 procent
afgenomen tussen 2010 en 2014. Dit komt vooral door
een daling in de landbouw. Bij de voedings- en genot
middelenindustrie stijgt de uitstoot juist licht. Ook de
CO2-productievoetafdruk laat een daling zien, hoewel
minder groot dan bij de directe emissies.

5.3.3 Kunststoffen
De kunststoffensector is gekrompen in de periode 2010
en 2014, zowel in termen van toegevoegde waarde
(2 procent) als werkgelegenheid (3 procent). Het gebruik
van grondstoffen (met name fossiele) is echter nog veel
meer gedaald (17 procent), doordat de materialen
productiviteit is gestegen. De totale hoeveelheid plastics
die is geproduceerd laat een lichte groei zien.
Momenteel wordt nog maar weinig biomassa ingezet
voor de productie van kunststoffen. Op macro-economisch
niveau zijn deze stromen nog niet goed te meten.
Volgens het CPB is het aandeel bioplastics rond de 1 procent
(CPB 2017). Dit duidt erop dat de biobased economy nog
in de opstartfase zit.
De totale afvalproductie is gedaald, maar dit wordt
veroorzaakt door een onderdeel van de chemie (sluiting
van een fosforfabriek) dat buiten de kunststofproductie
valt. De hoeveelheid kunststofafval die direct vrijkomt in
de kunststofsector is klein. Relevanter is de totale
hoeveelheid kunststofafval (inclusief kunststof in
samengestelde producten, zwerfafval/plasticsoep).
Een compleet overzicht hiervan is nog niet beschikbaar
(CPB 2017; KIDV 2017). Er zijn wel cijfers over de
hoeveelheid kunststofafval die geschikt is voor
verwerking door recyclingbedrijven. Deze is gestegen
tussen 2010 en 2014. Voor wat betreft de ingezamelde
kunststoffen uit huishoudens geldt dat het merendeel
bestaat uit een mix van allerlei verschillende soorten
plastic en folies, waarvoor de toepassingsmogelijkheden
beperkt zijn (CPB 2017). Wat betreft de circulariteitsladder

is de informatie over de inzet van secundaire materialen
(R2) nog niet geschikt voor publicatie.

5.3.4 Maakindustrie
Van de 12 miljard kilo grondstoffen (metaalertsen en
fossiele energiedragers) wordt het leeuwendeel ingezet in
de basismetaalindustrie. De daling van de directe inzet
van grondstoffen is 14 procent tussen 2010 en 2014.
Deze daling heeft plaatsgevonden ondanks een stijging
van de toegevoegde waarde van deze sector van
5 procent. Met name de toegevoegde waarde van de
elektronicasector is gegroeid. Dit is echter nauwelijks
terug te zien in de directe materialeninzet omdat deze
sector vooral kleine hoeveelheden dure producten
gebruikt.
De afvalproductie en de prestaties op de circulariteits
ladder laten verbetering zien voor alle indicatoren. Er is
een verbetering geweest in de materialenproductiviteit.
Ook alle beschikbare milieu- en socio-economische
indicatoren laten een verbetering zien, behalve die van de
werkgelegenheid. De basismetaalindustrie draagt veruit
het meeste bij aan de directe CO2-emissies en de
onttrekking van water. Het deel van de maakindustrie
dat producten en diensten levert met het oog op
grondstoffenbeheer, met name besparing van fossiele
energiedragers, ligt rond de 1 procent maar is wel
gegroeid tussen 2010 en 2014. Hetzelfde geldt voor de
werkgelegenheid.

5.3.5 Bouw
De bouwsector is na de financiële crisis van 2008/2009
tot 2013 gekrompen, waarna herstel volgde. De werk
gelegenheid daalde tijdens de crisis ook fors (10 procent in
de periode 2010-2014). Als gevolg van deze ontwikkelingen
daalde in die periode het gebruik van grondstoffen
(12 procent), directe CO2-emissies (9 procent) en
wateronttrekking (29 procent). In de bouw, en dan met
name de bouwnijverheid, wordt relatief veel materiaal
gebruikt. Het gaat hierbij met name om minerale
grondstoffen. Het meeste minerale afval komt vrij bij de
sloop, maar dat wordt vervolgens weer bijna allemaal
ingezet door andere onderdelen van de bouw, zoals de
grond-, weg- en waterbouw.
De materialenproductiviteit in de bouw is verbeterd met
17 procent en de hoeveelheid geproduceerd afval is met
5 procent gedaald. De prestatie op de R2-ladder,
afvalproductie per kilo geproduceerd product voor de
bouwmaterialenindustrie, is licht verbeterd. Ook wat
betreft de cyclical material use rate (R8) is er een verbetering
opgetreden. De inzet van secundaire grondstoffen ten
opzichte van de totale inzet, is gestegen van 30 procent in
2010 naar 33 procent in 2014.
De economische activiteiten die onder de bouw vallen
zijn nogal verschillend van aard. Makelaars en architecten
leveren diensten en gebruiken nauwelijks materialen.
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Bij de installatie- en afwerkactiviteiten worden
daarentegen veel halffabricaten en eindproducten ingezet,
terwijl in de overige bouwactiviteiten en de bouw
materialenindustrie juist veel ruwe grondstoffen worden
ingezet. De grondstoffen die ingezet worden bestaan
voornamelijk uit binnenlands zand en geïmporteerd
grind. Sloopactiviteiten zijn overigens ook een apart
geval, omdat hierbij weinig materialen worden gebruikt,
maar wel (bouw- en sloop)afval wordt geproduceerd.

5.3.6 Consumptiegoederen
Tussen 2010 en 2014 is de hoeveelheid direct materialen
gebruik door huishoudens afgenomen met 9 procent.
Het gebruik bestaat vooral uit energiedragers (gas en
transportbrandstoffen) en biomassa (in de vorm van
voeding). De daling in het materialengebruik heeft vooral
te maken met de daling in de energiedragers. Die is ook
terug te zien in de afname van de directe CO2-emissies.
Ook de hoeveelheid afval is verminderd met 10 procent.
Het aanbod van restafval is gedaald met 5 procent.
Wat betreft de circulariteitsladder is er een opvallende
stijging van indicatoren voor hergebruik (R3 reuse).
Ook de toegevoegde waarde van kringloopwinkels als
percentage van de totale detailhandel is met 28 procent
toegenomen. Een analyse van marktplaatsdata laat zien
dat huishoudens meer goederen online aanbieden
(CBS 2013). Dit geeft aan dat huishoudens steeds vaker hun
spullen tweedehands aanbieden voordat de levensduur
technisch verstreken is. Ook het delen van producten is
toegenomen, zie bijvoorbeeld het fenomeen deelauto’s.
Het aantal deelauto’s steeg van tweeduizend in 2010 naar
elfduizend in 2014. Desondanks is het bezit van auto’s per
hoofd van de bevolking in de laatste jaren toch gestegen.
Wat betreft reparatie (R4) is een lichte daling te zien van
de uitgaven van huishoudens aan reparatiediensten
tussen 2010 en 2014. Voor recycling (R8) is bekend dat de
waarde van grondstoffen in het restafval, met name goud
in afgedankte consumentenelektronica, ongeveer
57 miljoen euro bedraagt.

5.4	Effectmonitoring specifieke
productgroepen
Tijdens de gesprekken met de transitieteams kwam
duidelijk ook een andere dimensie van de effect
monitoring naar voren. Voor een individueel bedrijf of
instelling heeft effectmonitoring namelijk een heel ander
doel en schaalniveau dan monitoring op nationaal niveau.
Veel bedrijven zijn geïnteresseerd in het doorlichten van
hun producten op milieueffecten (of economische
aspecten) om daarop gerichte acties in het bedrijfsproces
of hun leveranciersketen te baseren. Met behulp van een
zogenoemde levenscyclusanalyse (Life-Cycle Assessment;
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LCA) kan een bedrijf detailinformatie krijgen waarmee het
gerichte acties kan ondernemen om de milieu-impact van
producten te verminderen. Er zijn diverse LCA-methodieken
die door onderzoeksinstellingen en commerciële partijen
worden gehanteerd. De methoden, aannames en
onderliggende data zijn echter vaak verschillend. Er is bij
meerdere transitieteams behoefte aan een harmonisatie
van deze technieken.
Een ander punt dat regelmatig terugkomt tijdens de
gesprekken met de transitieteams is het operationaliseren
van de term waardebehoud. In eerste instantie kan
hierbij worden gedacht aan relatief eenvoudige maten,
zoals de prijsverhouding tussen secundair en primair
materiaal, maar ook het meenemen van sociale
meerwaarde is genoemd.

5.5	Het groeimodel van de effect
monitor
In dit hoofdstuk is een eerste aanzet tot de effect
monitoring voor circulaire economie gegeven. In de
komende jaren zal deze verder moeten worden
uitgebouwd. Hieronder worden diverse mogelijke
uitbreidingen besproken.
Actualiseren bestaande gegevens
De actualiteit van de cijfers kan worden verbeterd door
enerzijds recentere cijfers te maken en anderzijds door
bestaande cijfers beter te laten aansluiten op de behoefte
in de monitor. Momenteel is het meest recente jaar van
de Materiaalmonitor voor 2014. Een update van deze
gegevens is dus noodzakelijk. Voor sommige delen van de
Materiaalmonitor is het ook van belang om een tijdreeks
te creëren van voor 2010. Dat is nodig om te zien of
bepaalde veranderingen structureel zijn of gewoon een
artefact van deze korte (en economisch turbulente)
periode. Daarnaast kunnen de cijfers, en daarvan
afgeleide indicatoren, op een aantal punten verbeterd
worden. Zo kunnen bijvoorbeeld investeringen aan de
bedrijven worden toegerekend, en kan de cyclical material
use rate bepaald worden exclusief biomassa en fossiel
(voor energietoepassingen).
Doel en schaal van de effectmonitoring
In paragraaf 5.5 is aangeven dat effectmonitoring op
nationale schaal soms te geaggregeerd is voor de effect
meting voor een individueel bedrijf of instelling.
Dit hoofdstuk heeft met name gefocust op de effect
monitoring op nationaal niveau maar het is in het
groeimodel ook belangrijk om het productniveau verder
uit te bouwen.
Vanuit diverse transitieteams is de wens geuit om op
LCA-methoden te harmoniseren. Momenteel zijn er veel
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verschillende methodieken, die verschillen in aanpak en
data. Dat leidt tot uitkomsten die verwarrend en minder
geloofwaardig kunnen zijn. Het zou de kracht van dit
soort effectmonitoring vergroten als er meer
harmonisatie is van LCA-methoden.
Hoewel er veel verschillen zijn tussen LCA-technieken en
productvoetafdrukberekeningen op nationaal niveau, zijn
er ook veel overeenkomsten. Het is daarom ook
raadzaam om de methodologische en empirische
verschillen tussen de methoden in kaart te brengen en,
daar waar mogelijk, elkaar te laten versterken.
Wensen transitieagenda’s
Er zijn diverse gesprekken en bijeenkomsten geweest
over de monitoringswensen van de transitieagenda’s.
De definitieve teksten worden echter pas begin 2018
verwacht. Niet alle wensen of behoeften hebben dus een
plek gekregen in deze monitor. Deze zullen dan in
toekomstige versies van de circulaire economie-monitor
moeten worden toegevoegd.9
De indeling van de bedrijfstakken naar prioriteiten is in
overleg gegaan met de transitieteams. Wij hebben echter
niet alle wensen kunnen inwilligen. In het project was er
bijvoorbeeld geen ruimte om sommige bedrijfstakken op
te splitsen. Met name bij de cijfers voor kunststoffen10
leidt dat tot een overschatting van de effecten en bij de
bouw tot een onderschatting. Het zou goed zijn om in een
volgende monitor deze indeling te herzien. Het is ook
belangrijk om naast de sectorale afbakening het producten materiaalperspectief te gebruiken omdat deze een
belangrijke rol spelen in de discussie van sommige
transitieteams.
Voorraden/Urban mine
Een aspect dat nog niet is toegelicht is het belang van
voorraden. De effectmonitoring is hier gebaseerd op
materialenstromen. In de Nederlandse economie ligt
echter een grote hoeveelheid voorraden zoals kapitaal
goederen (bijvoorbeeld machines en gebouwen) die in de
toekomst, aan het einde van de levensduur, vrijkomt.
Deze materialen hebben de potentie om weer als
grondstoffen te worden ingezet in de economie. Inzicht in
de omvang en potentie van materialen in deze urban mine
kunnen bijdragen aan de kennis over wat er in de
toekomst gaat vrijkomen.
Nationale effectmonitoring
Hieronder worden nog enkele specifieke verbeteringen
van het nationale meetkader voor effecten besproken.
1. Meten van effecten
a.	Op nationale schaal zijn er reguliere cijfers voor
grondstoffengebruik (RMC) en de CO2-voetafdruk
voor productie en consumptie. Andere voetafdrukcijfers (bijvoorbeeld water, landgebruik, biodiversiteit)
worden nog niet regulier geproduceerd.

b.	De grondstoffenindicatoren geven alleen aan in
hoeverre de totale massa verandert. Het gewicht is
nog geen goede maatstaf voor de urgentie om de
diverse materialenstromen te reduceren. Daarvoor
zijn additionele criteria nodig die iets zeggen over de
economische en milieutechnische impact: schaarste,
leveringszekerheid, planetaire grenzen, of veiligheid.
Dergelijke criteria kunnen worden gebruikt om de
halveringsdoelstelling ‘slimmer’ te maken.
c.	Een economie bestaat uit meerdere actoren (huishoudens, bedrijven, financiële instellingen en overheden)
op diverse niveaus. Ieder van deze actoren speelt een
eigen rol in de transitie. Als de statistieken worden
ingericht op basis van een ‘actorperspectief’ kunnen
deze rollen worden geanalyseerd. Zo kan een overheid
als ‘launching customer’ fungeren of kunnen bedrijven
investeringen doen die hun productietechnologie
veranderen.
d.	Het Regeerakkoord van Rutte III benadrukt de
bijdrage van de transitie naar de circulaire econome
aan de klimaatdoelstellingen. Daarvoor moet de
relatie tussen materialengebruik, energie en emissies
in de bestaande databestanden beter worden
uitgewerkt. Dat kan bijvoorbeeld door te kijken naar
de energiemix (vooral voor elektriciteit), transportemissies maar ook een carbon account (Lof et al. 2017)
waarin zowel de koolstof in materialen, als de
emissies en de opslag van koolstof worden
meegenomen.
e.	Het aandeel van de economie en werkgelegenheid
dat als circulair kan worden geduid, behoeft verdere
methodologische uitwerking. Sommige onderdelen
zoals het aantal banen in de milieudienstverlening,
vallen goed te meten. Andere onderdelen, zoals
reparatie als nevenactiviteit bij de maakindustrie,
vragen nog om nadere afbakening. Ook het aandeel
circulaire economie in de milieusector moet nauwkeuriger worden bepaald.
f.	Ook het begrip ‘waardebehoud’, gericht op het
hoogwaardig toepassen van grondstoffen, wordt
vaak genoemd in de transitiediscussies en vraagt nog
om nadere uitwerking.
g.	 De leveringszekerheid van kritische materialen speelt
ook een belangrijke rol en moet nog empirisch
worden uitgewerkt. Het TNO-onderzoek naar dit
fenomeen was gebaseerd op de data uit de
Materiaalmonitor (Bastein et al. 2013) en zou kunnen
worden uitgewerkt als officiële indicator voor
leveringszekerheid in de circulaire-economiemonitor.
2. Relatie prestaties/factoren en de effecten
a.	Het model om de prestaties/factoren te koppelen is
in dit hoofdstuk nog niet geformaliseerd. Bijlage 1
bevat slechts een eerste aanzet. Als dit model wordt
ontwikkeld, kan deze worden gebruikt in
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vijf
decompositieanalyses (historische analyse) of voor
studies zoals de ex ante evaluatie van TNO (Bastein et
al. 2017).
b.	De prestaties op de circulariteitsladder zijn nog niet
allemaal te onderbouwen met cijfers. In sommige
gevallen zijn er wel gegevens, maar meten ze niet
precies wat we willen meten. Als de circulariteitsladder in het Materiaalmonitor/Nationale rekeningenkader wordt verwerkt, kunnen deze in het formele
model worden opgenomen. Het is dan wel raadzaam
om te beginnen met de elementen op de circulariteitsladder die de meeste impact hebben op de
grondstoffen op macroniveau.
c.	Het CPB heeft al gewezen op het probleem dat er niet
bekend is hoeveel kunststoffen er in samengestelde
producten zitten. Het probleem is breder dan alleen
kunststoffen. Informatie over de productsamenstelling, die koppelbaar is aan de Materiaalmonitor, biedt
informatie die van belang is voor leveringszekerheid,
substitutie en de samenstelling van afvalstromen.

Noten
1

2

3

4

Er zijn twee varianten van de DMI. In het geval van DMI van
grondstoffen wordt alleen de inzet van grondstoffen geteld.
In het geval van de DMI van materialen, die net als de DMC
en RMC wordt gebruikt in het Europese beleid, worden alle
materialen (ruwe grondstoffen, halffabricaten en
eindproducten) geteld.
Adaptatie van het werk van Haas et al. 2015. Belangrijk
verschil in methodologie is dat in de Sankey voor Nederland
de consumptie van biomassa bij ‘materiaalgebruik’ is mee
genomen en niet bij ‘energetisch gebruik’. De hoeveelheid
materialen in de voorraad is onbekend. Cijfers in de kunnen
afwijken van de cijfers in tabel 5.2 vanwege
methodologische en definitieverschillen.
De RMC is berekend aan de hand van een model dat
ontwikkeld is door Eurostat (Eurostat 2016). Dit model is
nog in ontwikkeling en zal in de toekomst verder door het
CBS getoetst worden. Andere modellen om de RMC te
berekenen geven andere uitkomsten (Eisenmenger et al. 2016).
In de keuze voor een model moet in de toekomst een goede
balans gevonden worden tussen uitkomsten die betrouw
baar, up-to-date en relatief makkelijk te berekenen zijn.
In internationaal verband wordt in plaats van de RMC vaak
de DMC als proxy genomen voor de bepaling van de
grondstoffenconsumptie van een land. DMC is relatief
eenvoudig te bepalen en daardoor een robuust cijfer dat
voor meer landen beschikbaar is. De RMC wordt gezien als
een betere indicator dan de DMC omdat bij de RMC alle
producten worden teruggerekend naar de grondstoffen die
nodig zijn om ze te maken. Hierdoor heeft een verschuiving
van zware industrie naar het buitenland geen effect op de
RMC terwijl het voor de DMC een verbetering oplevert.
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5
6

Exclusief wederuitvoer en ophoogzand.
Dit is adaptatie van een door Kovanda (2014) ontwikkelde
indicator cyclical material use rate.
7 Dit Eurostat-cijfer is echter gebaseerd op de materialen
consumptie en niet op materialeninzet, zoals die voor de
8 procent voor Nederland berekend is. In 2018 zal
onderzocht hoe de CBS en Eurostat methode op elkaar
afgestemd kunnen worden.
8 Wateronttrekking is exclusief koelwater. Bij de prioriteit
consumentengoederen zijn alleen huishoudens
meegenomen.
9 Daarnaast is er ook behoefte aan internationale
benchmarking. Het zou dus handig zijn om bepaalde
indicatoren ook voor de andere Europese landen te
verzamelen.
10 Deze prioriteit is bijzonder omdat dit een sector is die op
nationale schaal vrij klein is. Als je het echter vanuit een
materialenperspectief bekijkt, zijn kunststoffen zeer
belangrijke grondstoffen voor de Nederlandse
maatschappij.

zes
Reflectie
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Nederland loopt internationaal voorop met het in
voorgaande hoofstukken beschreven monitorings
systeem om de voortgang van de transitie naar de
circulaire economie in de komende jaren te gaan
monitoren. Frankrijk heeft al wel een set van
10 indicatoren (Magnier et al. 2017). En de Europese
Commissie (2017b) zal naar verwachting begin 2018 ook
met een set van 10 circulaire-economie-indicatoren
komen. Beide sets focussen op monitoring van het
nationaal totaal, waarbij de Europese Commissie het
accent legt op afval en recycling. En beide sets hebben
maar beperkt indicatoren om de voortgang te monitoren
van het transitieproces waarmee op termijn de gewenste
circulaire effecten moeten gaan worden gerealiseerd.
Het ontwikkelde monitoringssysteem in dit rapport legt
een stevige en brede basis voor een systematische
monitoring van zowel het transitieproces als de effecten
daarvan op nationaal niveau én op niveau van prioriteiten
en specifieke productgroepen. Met de monitoring van het
transitieproces, meer specifiek van de transitiedynamiek,
levert dit monitoringssysteem zowel voor Nederland als
internationaal een belangrijke vernieuwende bijdrage.
Het monitoringssysteem in dit rapport is uitgewerkt in
drie monitoringsonderdelen (actiemonitoring,
monitoring van de transitiedynamiek, en effect
monitoring). Voor alle drie de onderdelen is beschreven
hoe de monitoring er uit moet gaan zien, wat er met de
beschikbare indicatoren en data al kan worden gemeten
(nulmeting), en wat er in vervolgactiviteiten nog
concreter moet worden om het ontwikkelde
monitoringssysteem volledig operationeel te maken.
Het ontwikkelde monitoringssysteem heeft dan ook
nadrukkelijk het karakter van een groeimodel.
Dit hoofdstuk reflecteert op het monitoringsysteem
zoals het nu voorligt, en wat er als onderdeel van het
groeimodel nog verder moet worden ingevuld.
De focus in dit hoofdstuk is op het monitoringssysteem
als geheel. In het monitoringssysteem is ook plaats
ingeruimd voor monitoring van de transitieagenda’s.
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Hier gaan we op in in paragraaf 6.1. Vervolgens kijken we
wat er op basis van de nulmeting al kan worden gezegd
over de voortgang van de transitie naar de circulaire
economie (paragraaf 6.2). Dit illustreert tevens wat er al
wel en nog niet kan worden gemeten. Daarna volgt een
discussie over op welke punten het monitoringssysteem
nog verder moet worden uitgewerkt (paragraaf 6.3).
Dit wordt op het eind van het hoofdstuk samengevat als
onderdeel van het groeimodel voor het monitorings
systeem (paragraaf 6.5). In paragraaf 6.4 gaan we in op
hoe het monitoringssysteem in dit rapport zich verhoudt
tot monitoring van circulaire economie in de
internationale context.

6.1 Monitoring transitieagenda’s
Door de vijf transitieteams is parallel aan de ontwikkeling
van dit monitoringssysteem hard gewerkt aan de
transitieagenda’s van de vijf prioriteiten (Transitieteams
2018). De transitieagenda’s geven een aanzet voor
prioriteitafhankelijke en productgroepspecifieke
monitoring. Verdere uitwerking daarvan is in dit rapport
opgenomen als onderdeel van het groeimodel. Op basis
van de transitieagenda’s en het ontwikkelde raamwerk in
dit rapport zijn echter wel een paar algemene reflecties te
geven.
In paragraaf 2.2 kwam de vraag naar voren of de
halveringsdoelstelling voor 2030 moet worden
gedifferentieerd naar prioriteiten. De transitieagenda’s
bevatten nog geen concrete grondstoffenreductiedoelen
(of grondstoffenplafond voor de prioriteit biomassa &
voedsel). Ook worden slechts in beperkte mate te
bereiken prestaties voor de circulariteitsstrategieën
benoemd. Dergelijke doelen zijn belangrijk om de
voortgang van de circulaire-economietransitie binnen
prioriteiten te kunnen meten, en het is daarom wenselijk
daar aansluitend nog aan te werken. Natuurlijk moeten
dergelijke doelen wel bij de uitwerking van de transitie
agenda’s worden onderschreven.

zes
De circulariteitsladder in figuur 2.2 heeft een centrale rol
in het ontwikkelde monitoringssysteem (paragraaf 2.3).
Het zijn deze circulariteitsstrategieën die tot
vermindering van grondstoffengebruik moeten gaan
leiden. In de circulariteitsladder in figuur 2.2 staat de
functie van producten centraal (waar andere circulariteits
ladders doorgaans zijn gericht op de producten zelf).
Door de productfunctie centraal te zetten, komt ook de
mogelijkheid in zicht om functies te leveren met radicaal
andere ‘producten’. Denk hierbij aan labelen van
groenten door brandmerken als alternatief voor plastic
verpakkingen, dekentjes in plaats van warmtekanonnen
voor terrasverwarming, of autodelen in plaats van
autobezit. Sommige transitieagenda’s werken al met een
circulariteitsladder, soms wel met een andere dan in
figuur 2.2. Andere transitieagenda’s maken nog geen
gebruik van de circulariteitsladder of lijken te blijven
steken bij de lagere circulariteitsstrategieën (terwijl
recycling bijvoorbeeld nog dicht bij de lineaire economie
staat) (Potting et al. 2016, Ganzevles et al. 2016).
Ten behoeve van een consistente en betekenisvolle
monitoring is het wenselijk dat alle transitieteams zich
baseren op de circulariteitsladder uit figuur 2.2, en bij
voorkeur deze circulariteitsladder ook actief gebruiken
bij de verdere uitwerking van hun agenda.
In sommige transitieagenda’s zijn al aandachtspunten
opgenomen over monitoring van de voortgang van de
circulaire transitie binnen de eigen prioriteit.
De transitieteams hebben veel aandacht voor de milieu
druk van de specifieke productgroepen binnen hun
prioriteit, en richten hun blik duidelijk op de hele
productketen in plaats van zich te beperken tot alleen
hun aandeel daarin. Er wordt daarbij verwezen naar
levenscyclusanalyse als de voor de hand liggende
meetmethoden. Wel wordt de wens uitgesproken voor
een eenduidige, controleerbare en onafhankelijke vorm
hiervan. In de bouwsector vervullen de bepalings
methode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’
en de nationale milieudatabase (NMD) deze rol al.
De bepalingsmethode bevat rekenregels, inclusief een
validatierichtlijn, voor het berekenen van de milieu
prestatie van een compleet bouwwerk op basis van de
prestatie van de producten en elementen waaruit het is
opgebouwd (SBRCURnet 2015; Stichting Bouwkwaliteit
2017).
Voor andere prioriteiten, of eigenlijk voor specifieke
productgroepen daarbinnen, zouden ook rekenregels
kunnen worden opgesteld naar analogie van de
bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWWwerken’. Verder zou de NMD kunnen worden uitgebreid
met voor deze specifieke productgroepen relevante data.
Een alternatief voor de NMD is om soortgelijke data af te
leiden uit de CBS-databestanden. Hiermee worden dan

dezelfde data gebruikt voor effectmonitoring op
nationaal niveau, en voor prioriteiten en specifieke
productgroepen. Dit komt de consistentie van de
monitoring op de verschillende niveaus ten goede.
Nadeel van deze benadering is dat CBS-data ‘slechts’
tot 280 productgroepen is te des-aggregeren.
De transitieagenda’s laten zien dat prioriteiten een
grote(re) variëteit aan specifieke productgroepen
omvatten dan des-aggregatie van CBS-data toelaat.
Het uitwerken op het niveau van specifieke product
groepen van eenduidige, controleerbare en onafhankelijke
vormen van levenscyclusanalyse, bevordert de acceptatie
van resultaten door maatschappelijke partijen. Het is wel
veel werk gezien de grote variëteit aan producten.
Begonnen zou kunnen worden met een aantal ‘makkelijke’
specifieke productgroepen. Dit is onderdeel van het
groeimodel voor het ontwikkelde monitoringssysteem.

6.2 Status nulmeting
Er is al behoorlijk zicht op hoeveelheden grondstoffen
die worden ingezet in Nederland voor productie en
consumptie, hoeveel afval er vrijkomt en welk deel
hiervan wordt gerecycled tot secundair materiaal.
Nederland behoort al jaren tot de kopgroep van Europese
landen als het gaat om het percentage afvalrecycling
(80 procent) en materialenproductiviteit (euro/kg
materiaal). De inzet van secundair materiaal in de
Nederlandse economie bedraagt evenwel maar
8 procent. Het grote verschil tussen de ruim 80 procent
recycling en 8 procent inzet van secundair materiaal kan
worden verklaard doordat er bijna vijf keer meer
materiaal dan input nodig is dan er als afval vrijkomt.
De Nederlandse inzet van grondstoffen zit voor een
belangrijk deel in voedsel en energie (en kan dus nooit op
100 procent secundair materiaal uitkomen). De beoogde
halvering van het gebruik van abiotische grondstoffen is
evenwel nog een flinke opgave.
De milieu- en socio-economische effecten van de
transitie naar de circulaire economie kunnen nog niet
volledig worden gekwantificeerd. Dit geldt ook voor
andere circulariteitsstrategieën dan recycling (R8), zoals
voor het langer gebruiken van producten en
productonderdelen (R3-R7), of het slimmer maken of
gebruiken van producten (R0-R2) (figuur 2.2). Het nog
niet meetbaar zijn van de circulariteitsstrategieën maakt
het moeilijk om zicht te krijgen op het aandeel van de
circulaire economie in de totale economie of de banen die
gemoeid zijn met circulaire economie. Hierbij kan worden
opgemerkt dat een verschuiving van werkgelegenheid
sowieso vaak lastig te meten is, bijvoorbeeld omdat in
het geval van circulaire economie bestaande bedrijven
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zelf reparaties gaan faciliteren, terwijl het aantal
werknemers in dienst – op macro-economisch niveau
een gemakkelijker te meten variabele – niet verandert.
Verschuivingen die binnen bedrijven plaatsvinden zijn
nog niet goed zichtbaar in de bestaande statistieken.
Verder is voor veel indicatoren momenteel vooral
informatie beschikbaar op nationale schaal en voor de
vijf prioriteiten uit het Rijksbrede programma, maar veel
minder voor specifieke productgroepen.
In het Rijksbrede programma staan diverse acties
beschreven waar de Rijksoverheid bij betrokken is.
De status van deze acties is in beeld. Meer dan de helft
van alle acties, is gestart of al langere tijd in uitvoering.
Voor een deel van de acties wordt met uitvoering
gewacht op het uitkomen van de transitieagenda’s.
Een deel van de acties is nog niet gestart, omdat andere
acties eerst uitgevoerd moeten worden. Een deel van de
acties vraagt nog verdere uitwerking, herformulering of
aanvulling. Belangrijke redenen hiervoor zijn de inhoud
van de transitieagenda’s en voortschrijdende inzichten.
Sommige acties zijn in SMART-doelstellingen uitgedrukt
(Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden),
maar het merendeel nog niet. Daarbij kan de link met het
transitieproces, met name ten aanzien van de nagestreefde
beleidsprestaties, en met de effecten vaak explicieter
worden gemaakt dan nu gebeurt.
Beleidsmakers verwachten het nodige van de opgestelde
transitieagenda’s om de grondstoffenreductie- en
strategische doelstellingen van het Rijksbrede
programma te realiseren. Transitieteams geven in hun
transitieagenda’s en in verbale uitwisselingen echter aan
dat er ook meer dwingende maatregelen nodig zijn om
de grondstoffendoelstelling binnen bereik te brengen.
Het Rijksbrede programma (IenM & EZ 2016b) voorziet
hier deels al in met een brede set van generieke
instrumenten, waaronder het beprijzen en dynamische
wet- en regelgeving. Nadere uitwerking van de
voorgestelde acties per interventie en per prioriteit blijft
een uitdaging voor de komende jaren.
Monitoring van de transitiedynamiek is nog relatief
onontgonnen terrein. Omdat het startpunt, de snelheid
en richting van de transitie naar een circulaire economie
zal verschillen per prioriteit en product, is het zinvol de
voortgang concreet te maken voor de specifieke
productgroepen binnen de prioriteiten. Dit vraagt nadere
uitwerking van de in dit rapport gepresenteerde
generieke indicatoren en mogelijk aanvulling met
prioriteitafhankelijke of productspecifieke uitwerking.
Met name de formatieve fase van het innovatieproces
vraagt om een ander type indicatoren. De indicatoren in
de formatieve fase zijn vaker beschrijvend van aard, en
vragen om meer duiding bij de interpretatie van de
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resultaten (paragraaf 6.3.2). Dit type indicatoren is nog
niet of nauwelijks beschikbaar. Voor de transitiedynamiek
ligt er derhalve nog geen uitgebreide nulmeting.
Deze meer kwalitatieve indicatoren kunnen in interactie
met de bij de transitieagenda’s betrokken partijen
worden ingevuld. Daarnaast zijn brokken kwantitatieve
informatie al beschikbaar, maar die moeten nog
ontsloten worden. Daarbij is nadere uitwerking in
concrete indicatoren nog vaak nodig voor dit deel van
de monitoring.

6.3 Status monitoringssysteem
6.3.1 Slimme effectdoelen
In het Rijksbrede programma stelt de overheid als doel
dat Nederland in 2030 50 procent minder abiotische
grondstoffen gebruikt, en dat het land in 2050 helemaal
circulair is. Zoals in paragraaf 2.2 al aangegeven, moet
deze doelstelling nog verder worden uitgewerkt. In dit
monitoringssysteem wordt ervan uitgegaan dat
voetafdrukken, afzonderlijk voor zowel consumenten als
producenten, zinvol zijn vanuit de gedachte om ketens te
sluiten. Dit is in lijn met de eerste strategische
doelstelling (focus op efficiëntie in bestaande ketens) en
de derde strategische doelstelling (focus op andere
ketens). Reductiedoelstellingen gedifferentieerd naar
grondstoffen kunnen inzichtelijk maken in welke mate de
afzonderlijke grondstoffen bijdragen aan het verbeteren
van de leveringszekerheid en milieudruk (klimaat
verandering, biodiversiteitsverlies en uitputting,
gezondheid en veiligheid).
Een andere mogelijkheid is om de reductiedoelstelling
te herformuleren in termen van koolstofdioxide.
Een generieke reductiedoelstelling voor koolstofdioxide
(en andere broeikasgassen) legt het accent op
grondstoffen en daaruit geproduceerde halffabricaten en
producten met een hoge kooldioxidevoetafdruk.
Het Rijksbrede programma is echter niet specifiek gericht
op koolstofdioxide en klimaat, maar ook op andere
milieudoelstellingen (zoals voor watergebruik, landgebruik,
biodiversiteit) en op leveringszekerheid van grondstoffen,
en beschikbaarheid van grondstoffen op langere termijn.
Herformulering van de reductiedoelstelling in termen van
koolstofdioxide (of broeikasgassen) is wel in lijn met het
derde kabinet-Rutte dat de uitvoering van het Rijksbrede
programma aan de klimaatopgave koppelt.
Het lijkt zinvol om met de voorgaande punten rekening te
houden bij de verdere invulling van de halverings
doelstelling voor abiotische grondstoffen in 2030.
Meer dan om het terugdringen van de hoeveelheid
tonnen gaat het immers vooral om het terugdringen van
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de effecten van grondstoffengebruik op milieudruk, en
op leveringszekerheid. Op die manier kan de 50-procent
doelstelling slimmer worden ingevuld en ook worden
gerelateerd aan de planetaire grenzen. Antwoorden op
bovenstaande vragen zijn belangrijk omdat de voortgang
naar de circulaire economie alleen gemeten kan worden
ten opzichte van een echt concrete reductiedoelstelling.

6.3.2 Monitoringsonderdelen en type indicatoren
De effectmonitoring en actiemonitoring zijn al
uitvoerbaar, alhoewel voor beide nog niet alle indicatoren
meetbaar zijn. Voor monitoring van de transitiedynamiek
ligt er een voorstel voor indicatoren, maar deze moeten
nog meetbaar worden gemaakt, en hiervoor moet
beschikbare informatie nog worden ontsloten.
Ondanks dat nog niet alle indicatoren in de drie
monitoringsonderdelen meetbaar zijn, is al wel duidelijk
dat het type indicatoren verschilt tussen en ten dele
binnen de drie monitoringsonderdelen.
De effectmonitoring bestaat in zijn geheel uit
kwantitatieve indicatoren waarmee de effecten worden
gemeten op een continue schaal met een nulpunt.
Hierdoor is het mogelijk om in termen van toename en
afname uitspraken te doen over de gemeten effecten.
Het wordt daardoor ook mogelijk om, middels
decompositieanalyse, te onderzoeken welke invloed
bepaalde prestaties hebben op de effecten (grondstoffen,
broeikasgasemissies, economie en werkgelegenheid).
Het wordt daardoor mogelijk om de prestaties op de
circulariteitsladder en vervanging van grondstoffen te
koppelen aan de effecten.
De actiemonitoring en monitoring van transitiedynamiek
bestaan uit een mix van kwantitatieve en kwalitatieve
indicatoren. Uitvoering van veel acties wordt tot nu toe
gemeten als kwalitatieve indicator (ze zijn uitgevoerd of
niet). Hetzelfde geldt voor sommige indicatoren voor de
transitiedynamiek. Dit heeft consequenties voor de
relevantie van deze kwalitatieve indicatoren in de tijd, en
de zeggingskracht van deze indicatoren.
Op het moment dat een actie is afgerond en er een
vervolgactie komt, hoeft de eerste actie meestal niet
langer gemeten te worden omdat er voor de vervolgactie
een andere indicator is. Iets vergelijkbaars geldt bij de
monitoring van de transitiedynamiek. De totstandkoming
van een Grondstoffenakkoord was een belangrijke stap
om te komen tot een gedragen aanpak voor de transitie
naar een circulaire economie. Inmiddels hebben de
verschillende transitieteams het Grondstoffenakkoord
uitgewerkt in concrete agenda’s. De concrete indicatoren
voor actiemonitoring en monitoring van de transitie
dynamiek kennen qua relevantie in de tijd dus vaak de
nodige verandering. Terwijl de relevantie van de

kwantitatieve effectindicatoren in beginsel stabiel in de
tijd is.
Qua bijdrage geeft bijvoorbeeld het aantal verschenen
circulaire mediaberichten nog weinig informatie over het
belang van de afzonderlijke berichten (gezien de oplage
bijvoorbeeld van het medium waarin het bericht is
verschenen). Ook het aantal opgeloste belemmeringen in
wetten en regels zegt wel iets, maar de invloed hiervan
kan sterk uiteenlopen.
Kwantitatieve indicatoren, gemeten op een continue
schaal met een nulpunt, geven duidelijker informatie dan
kwalitatieve indicatoren doen. Zulke kwalitatieve
indicatoren krijgen pas meer zeggingskracht met een
duidende toelichting op de onderliggende informatie.
Voor meer zeggingskracht meten de actiemonitoring en
de monitoring van de transitiedynamiek de kwalitatieve
indicatoren wel op hun bijdrage aan de circulariteits
strategieën (figuur 2.2). Zo wordt het aantal
mediaberichten per circulariteitsstrategie duidelijk.
Hogere circulariteitsstrategieën leveren als vuistregel
meer grondstoffen- en milieuwinst op dan lagere
circulariteitsstrategieën. De hiërarchie van circulariteits
strategieën als subklassen helpt bij de interpretatie van
kwalitatieve (nominale) indicatoren. Evengoed blijft het
belang van een duidende toelichting op de onderliggende
informatie.
De invoering van de circulariteitsstrategieën zelf
overigens kunnen net als de effectenindicatoren worden
gemeten op een continue schaal, bijvoorbeeld de
hoeveelheid recycling of toegevoegde waarde van de
deeleconomie.

6.3.3 Reflectieve monitoring
Omdat het transitieproces veel tijd in beslag kan nemen
en niet direct tot (meetbaar) effect zal leiden, maken we
in dit monitoringssysteem onderscheid tussen de
effecten die worden nagestreefd en het proces van
verandering, oftewel het transitieproces, dat nodig is om
daar aan te komen. Monitoring van het transitieproces is
nodig om inzicht te krijgen in de ontwikkeling: kunnen de
langetermijneffecten worden behaald, of is er bijsturing
van het transitieproces nodig, en wat zijn daarbij dan de
‘succes- en faalfactoren’ (reflectieve monitoring). Op deze
wijze biedt het monitoringssysteem input voor een
sturingssysteem.

6.3.4 Gelaagde monitoringstructuur
In paragraaf 2.7 wordt een gelaagde structuur
voorgesteld voor het monitoringssysteem om de
voortgang van de transitie naar de circulaire economie te
meten (figuur 2.4). Deze gelaagde monitoringsstructuur
volgt het voorstel van een groep Europese
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milieuagentschappen (environmental protection
agency’s, EPA’s) voor een monitoringsstructuur om de
voortgang naar de circulaire economie op Europees
niveau te meten (Potting et al. 2017). De EPA’s op hun
beurt hebben zich gebaseerd op een soortgelijke
gelaagdheid in de Resource Efficiency Scoreboard van
de Europese Commissie (EC 2016a).
In het monitoringssysteem in figuur 2.4 wordt een
toplaag onderscheiden met generieke kernindicatoren,
een tussenlaag met generieke dashboardindicatoren, en
een derde laag met prioriteitafhankelijke en product
specifieke indicatoren. In elke laag zal een onderscheid
worden gemaakt tussen indicatoren voor het
transitieproces en effectindicatoren. De derde laag voor
prioriteitafhankelijke en productgroepspecifieke
monitoring biedt ruimte voor aanvullingen vanuit de
transitieagenda’s.
Het idee achter deze gelaagdheid is dat de kernindicatoren
helpen om snel inzicht te krijgen in de voortgang van de
circulaire economie, terwijl de dashboardindicatoren een
meer genuanceerd beeld geven, en de prioriteitafhankelijke
en productspecifieke indicatoren meer gedetailleerde
informatie geven. De effectmonitoring en actiemonitoring
geven al wel aanzetten voor een onderscheid tussen
generieke indicatoren en prioriteitafhankelijke
indicatoren, terwijl de indicatoren in de monitoring van
de transitiedynamiek in beginsel allemaal generiek zijn.
In geen van de monitoringsonderdelen zijn echter al
kernindicatoren geïdentificeerd (Potting et al. 2017 doen
hier wel voorstellen voor). Als onderdeel van het
groeimodel zal elke laag met indicatoren worden gevuld,
en kan bezien worden of de gelaagdheid uit figuur 2.4
moet worden aangepast.

6.3.5 Monitoringsfrequentie en -rapportage
Het lijkt niet zinvol om vaker dan één keer per jaar een
integraal monitoringsverslag uit te brengen (externe
publicatie), alhoewel de frequentie voor de afzonderlijke
monitoringsonderdelen hoger kan liggen (interne
rapportage). Voor de actiemonitoring kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan een (interne) voortgangsrapportage
per trimester. Voor de integrale monitoringsrapportage
echter ligt een tweejaarlijkse frequentie meer voor de
hand.
Alleen al de drie monitoringsonderdelen in dit rapport
omvatten veel indicatoren, van uiteenlopende aard.
Bovendien moeten deze indicatoren bij voorkeur op
verschillende niveaus worden gemeten (nationaal,
prioriteiten, specifieke productgroepen). Mogelijk worden
aan het monitoringssysteem nog prioriteitafhankelijke en
productgroepspecifieke monitoring toegevoegd.
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Een volledige neerslag van alle indicatoren op alle relevante
schaalniveaus in een jaarlijkse integrale monitorings
rapportage zou leiden tot een lijvig geheel. Handzamer
lijkt een zelfstandige jaarlijkse rapportage op hoofdlijnen,
en daarnaast een doorlopende digitale rapportage van
alle monitorings(sub)onderdelen volgens bijvoorbeeld
het model van het milieucompendium of Eurostat.

6.4 Internationale context
De Europese Commissie (EC 2017a) komt (naar verwachting)
begin 2018 met een set van 10 indicateren om de voort
gang naar de circulaire economie te meten. Alleen de
Franse overheid heeft al een set van 10 indicatoren
hiervoor (Magnier et al. 2017). Beide sets focussen vooral
op monitoring van de vooruitgang op nationaal niveau.
In het monitoringssysteem voor circulaire economie in
Nederland wordt aangesloten bij de voorstellen van de
Europese Commissie wat betreft de monitoring van
circulaire economie (EC 2017a) en resource efficiency
(EC 2016a). Het transitieproces wordt in de voorstellen van
de Europese Commissie echter maar beperkt meegenomen.
Alleen duurzame overheidsinkopen, afval en recycling
worden in de 10 indicatoren van de Europese commissie
meegenomen. De ambitie van het Nederlandse
monitoringssysteem gaat verder dan het in het kaart
brengen van de 10 door de EC voorgestelde en reeds
beschikbare indicatoren voor circulaire economie.
Dit Nederlandse monitoringssysteem biedt ook zicht op
nog te ontwikkelen indicatoren.
Het monitoringssysteem dat gepresenteerd wordt in dit
rapport is een verdere uitwerking van het raamwerk dat
door de EPA’s in 2017 is voorgesteld aan de Europese
Commissie (Potting et al. 2017). Met de in dit rapport
opgedane kennis kan concreter worden aangegeven
welke indicatoren de Europese Commissie zou kunnen
toevoegen aan haar voorstel voor monitoring van de
circulaire economie (EC 2017a) en resource efficiency
(EC 2016a).

6.5 Groeimodel
Het ontwikkelde monitoringssysteem brengt systematisch
in kaart wat we willen weten, wat we al kunnen meten
(nulmeting), en op welke onderdelen het monitorings
systeem nog verder moet worden uitgewerkt (groeimodel).
Het systeem is dus nog niet af, en het lijkt dan ook zinvol
om dit verder te ontwikkelen samen met de maat
schappelijke partners en andere Nederlandse kennis
instellingen. De volgende stappen lijken de komende
jaren zinvol:

zes
Uitwerken van structuur en presentatievorm
monitoringsrapportage
−− Identificeren van een beperkte set kernindicatoren voor
snel inzicht, en dashboardindicatoren voor een meer
genuanceerd inzicht (gelaagde monitoringstructuur).
−− Digitale voortgangsrapportage op continue basis en
periodieke schriftelijke voortgangsrapportage waarin
getallen en trends worden geduid.
−− Toewerken naar een circulaire equivalent van de
Nationale Energieverkenning waarin de stand van
zaken kan worden geduid van de transitie, inclusief
evaluatie van het ingezette beleid.

Aanvullingen monitoringssysteem op basis van de
transitieagenda’s
−− Monitoring van acties in de transitieagenda’s inpassen
in het monitoringssysteem indien gewenst door
overheden en maatschappelijke partners.
−− Uitwerken voor specifieke productgroepen van
eenduidige, controleerbare en onafhankelijke
bepalingsmethoden voor milieudruk (levenscyclus
analyse) en waardebehoud.
−− Vertalen van het monitoringssysteem naar specifieke
indicatoren voor de prioriteiten, en zo nodig aanvullen
van het monitoringsysteem.

Verder ontwikkelen bestaande monitoringsonderdelen
−− Meetbaar maken van de overige indicatoren in de
effectmonitoring (zoals voor voetafdrukken, toxiciteit
en kritieke grondstoffen) met de Materiaalmonitor en
andere CBS-bestanden.
−− Meetbaar maken van de circulariteitsstrategieën op
diverse schaalniveaus, zoals Nederland als geheel, per
prioriteit en sector, en voor specifieke productgroepen
(materialen).
−− Meetbaar maken van de (overige) indicatoren voor de
transitiedynamiek door al beschikbare informatie te
ontsluiten (bijvoorbeeld bij RWS, RVO.nl, provincies en
gemeenten).
−− Verder uitwerken van de actiemonitoring (clusteren
acties voor beter overzicht, koppelen acties aan
indicatoren voor transitiedynamiek en effecten,
verbinding met nieuwe acties).
−− Ontwikkelen van een decompositiemodel om de
verbanden tussen monitoringsresultaten voor effecten
en circulariteitsstrategieën, en ook met autonome
factoren bloot te leggen.
−− Uitwerken van het monitoringssysteem voor de relatie
tussen de rol van actoren en de verschillende fasen in
de transitie naar de circulaire economie.
−− Uitwerken van een indicatief beeld van hoe de transitie
naar en circulaire economie bijdraagt aan een gezonde
en veilige leefomgeving en daarmee risico’s voor mens
en milieu minimaliseert. Of wel aandacht voor toxiciteit
van stoffen beter in beeld brengen.
−− Vergelijkbaar maken van het monitoringssysteem met
twee transitiefasen in dit rapport (de formatieve fase
en groeifase) met het monitoringssysteem voor de
energietransitie met vier transitiefasen (‘vooront
wikkeling’ en ‘take-off’ en ‘versnelling’ en ‘stabilisatie’).

Belangrijke uitbreidingen voor de middellange termijn
−− Verder ontwikkelen van het monitoringssysteem voor
scenariostudies van de toekomstige grondstoffen
behoeften binnen planetaire grenzen. Vanuit de
planetaire grenzen kan vervolgens worden berekend
hoe groot de milieugebruiksruimte/materiaal
gebruiksruimte is in Nederland en hoeveel we daarvan
nu al in Nederland gebruiken.
−− Uitwisselen en afstemmen van het Nederlandse
monitoringsysteem met dat van andere Europese
landen en van de Europese Commissie.
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zeven

Conclusies
zeven

In dit rapport is een basis gelegd voor een systeem om de
voortgang van de transitie naar de circulaire economie in
de komende jaren systematisch te gaan monitoren.
De monitoringsresultaten moeten inzicht geven of het
transitieproces en de effecten ervan op grondstoffen
gebruik, milieudruk, en economie op koers liggen.
Meer specifiek moeten de monitoringsresultaten laten
zien of de grondstoffenreductiedoelstelling van het
Rijksbrede programma (2016b) binnen bereik komt
(50 procent minder gebruik van abiotische grondstoffen in
2030 en helemaal circulair in 2050). Ook moeten de
monitoringsresultaten, door de reflectieve opzet van het
monitoringssysteem, inzicht geven in de succes- en
faalfactoren waarmee het transitieproces desgewenst
kan worden bijgestuurd. Inzicht in stoffen die tot risico’s
leiden voor gezondheid en veiligheid hoort daarbij.
Deze reflectieve vorm van monitoring fungeert daarmee
tevens als input voor een sturingssysteem.
Het meten van de voortgang van de acties in het
Rijksbrede programma is nu al mogelijk. Effectmonitoring
is gedeeltelijk mogelijk vooral voor wat betreft
grondstoffengebruik, broeikasgasemissies op niveau van
de prioriteiten en het nationaal totaal. Op dit niveau is
ook kwantificering van afvalstromen en afvalverwerking
mogelijk, maar voor de andere circulariteitsstrategieën
bestaan nog geen goed bruikbare indicatoren.
Vooralsnog is nog weinig informatie in geschikte vorm
voorhanden om de transitiedynamiek te kunnen
monitoren.
Het ontwikkelde monitoringssysteem in dit rapport is
uitgewerkt voor de drie monitoringsonderdelen, namelijk
actiemonitoring, monitoring van de transitiedynamiek,
en effectmonitoring. Voor alle drie onderdelen is

68 | Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten

beschreven hoe de monitoring er uit moet gaan zien, wat
er met de beschikbare indicatoren en data al kan worden
gemeten (nulmeting), dan wel wat er in vervolgactiviteiten
nog concreter moet worden om het ontwikkelde
monitoringssysteem volledig operationeel te maken.
Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven, heeft het in dit rapport
ontwikkelde monitoringssysteem nadrukkelijk het
karakter van een groeimodel. Dit hoofdstuk reflecteert
op het monitoringssysteem zoals het er nu voorligt, en
als onderdeel van het groeimodel nog verder moet
worden ingevuld.
Nederland loopt internationaal voorop met het in dit
rapport ontwikkelde systeem om de voortgang van de
transitie naar de circulaire economie in de komende jaren
te gaan monitoren. De Europese Commissie (2017a) zal
naar verwachting begin 2018 met een set van 10 circulaire
economie indicatoren komen. Met deze set indicatoren
wordt gefocust op monitoring van het nationaal totaal
van de lidstaten en voor Europa, waarbij de Europese
Commissie het accent legt op afval en recycling, en maar
beperkt indicatoren heeft om de voortgang te monitoren
van het transitieproces waarmee op termijn de gewenste
circulaire effecten moeten worden gerealiseerd.
Het ontwikkelde raamwerk in dit rapport legt een stevige
en brede basis voor een systematische monitoring van
zowel het transitieproces als de effecten daarvan op
nationaal niveau én op niveau van prioriteiten en
specifieke productgroepen. Met de monitoring van het
transitieproces (meer specifiek van de transitiedynamiek)
én door de verschillende invalshoeken, levert dit
monitoringssysteem zowel voor Nederland als
internationaal een belangrijke vernieuwende bijdrage.
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Bijlagen

Bijlage 1: Woordenlijst
−− Abiotische grondstoffen (mineralen, metalen en
fossiel): Grondstoffen gewonnen uit niet-levende
bronnen, en daarmee niet-hernieuwbare grondstoffen
(zie eindige grondstoffen).
−− Acties (zoals in beleidsevaluatiekader in figuur 2.1 en
hoofdstuk 3): Concrete toezeggingen uit het Rijksbrede
programma om middelen in te gaan zetten, activiteiten
te gaan ondernemen, of prestaties tot stand te brengen
om de transitie naar de circulaire economie te
ondersteunen en bevorderen.
−− Activiteiten (zoals in beleidsevaluatiekader in figuur
2.1): Alle afgesproken handelingen om een afgesproken
prestatie tot stand te brengen (bijvoorbeeld een
voorlichtingscampagne om consumentengedrag bij te
sturen, of innovatieonderzoek voor biobased
materialenproductie)
−− Antropogene grondstoffen: Zie grondstoffen.
−− Beleidsevaluatiekader: Evaluatiekader van de
Algemene Rekenkamer (AR 2005) voor het evalueren
van beleid op de kosten in relatie tot de behaalde
resultaten (doelmatigheid) en de mate waarin het
beleid effectief was in het behalen van de gewenste
resultaten (doeltreffendheid)
−− Biomassa: Alle typen van biotische substantie van
plantaardige of dierlijke origine (inclusief microbiële
origine), zoals ‘schone’ mono-stromen of relatief
schone mengstromen uit de landbouw (inclusief
bosbouw & visserij) en industrie, of ‘vervuilde’
mengstromen uit huishoudens (groente-, tuin-, &
fruitafval). Zonder nadere specificatie van het type
biomassa kan weinig gezegd worden over de
gebruiksmogelijkheden ervan.
−− Bioraffinage: Met behulp van chemische processen
produceren van chemicaliën, materialen en
brandstoffen uit biomassa (zie ook recycling).
−− Biotische grondstoffen: Grondstoffen gewonnen uit
levende bronnen, oftewel van plantaardige of dierlijke
origine, en die daarmee hernieuwbare grondstoffen
zijn (zie ook biomassa en hernieuwbare grondstoffen).
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−− Circulaire economie: Een economisch systeem waarin
productie en consumptie zijn gebaseerd op de
herbruikbaarheid van producten en hun onderdelen,
de recyclebaarheid van materialen, en duurzame
winning van alsnog benodigde grondstoffen.
Uitgangspunten zijn het herstellend vermogen van
natuurlijke hulpbronnen, minimalisering van
waardevernietiging en optimale waardecreatie in
iedere schakel van de keten van productie en
consumptie.
−− Circulariteitsstrategieën: Strategieën om
grondstoffengebruik, en daarmee milieudruk van
grondstofwinning en materiaalproductie, te
verminderen. Er is een hiërarchie van
circulariteitsstrategieën, waarbij als vuistregel het
grondstoffengebruik en de milieudruk minder wordt
van lage naar hoge circulariteitsstrategieën (of van
hoge naar lage R). Deze hiërarchie bestaat uit refuse
(R0), rethink (R1), reduce (R2), reuse (R3), repair (R4),
refurbish (R5), remanufacture (R6), repurpose (R7),
recycle (R8) en recover (R9). Recover (R9) is verbranding
(of vergisting) met energieterugwinning, en behoort
nog tot de lineaire economie omdat materiaal hierbij
definitief verloren gaat. Recycle (R8) ligt nog dicht
tegen de lineaire economie aan. Zie hieronder bij de R
voor een korte uitleg van elke circulariteitsstrategie.
−− Cascadering: Optimale benutting van een
teruggewonnen (secundair) materiaal in een
achtereenvolgende reeks van producten waarbij de
kwaliteit (en geldelijke waarde) van het teruggewonnen
(secundair) materiaal zo min mogelijk afneemt.
Voorbeeld van cascadering is de papiercascade (nieuw
papier ® gerecycled papier ® krantenpapier ®
toiletpapier) (zie ook recycle).
−− Direct (zoals in direct grondstoffengebruik en directe
effecten): Direct grondstoffengebruik en directe
effecten hebben betrekking op de grondstoffen.
−− Down-cycling: Zie recycle.
−− Eindige grondstoffen: Abiotische grondstoffen die niet
door natuurlijke processen worden aangevuld en dus
op kunnen raken.

−− Eindige materialen: Materialen geproduceerd uit
eindige grondstoffen.
−− Eindproducten: Zie producten.
−− Exergie: Hoeveelheid arbeid die maximaal verkregen
kan worden uit een energie- of materiaalstroom.
−− Finale producten: Zie producten.
−− Gebruiksgoederen: Strikt genomen bestaat er een
taalkundig verschil tussen gebruiksgoederen en
verbruiksgoederen. Verbruiksgoederen, zoals voedsel
of brandstof of inkt in printers, verdwijnen door het
leveren van hun functie, en kunnen deze functie dus
slechts eenmalig leveren. Gebruiksgoederen kunnen
meermalig gebruikt worden voor dezelfde functie, en
veranderen niet substantieel door gebruik. In het
dagelijks taalgebruik gaat de nuance tussen gebruiksen verbruiksgoederen meestal verloren, en dit rapport
gebruikt daarom de termen gebruiks- en
verbruiksgoederen niet.
−− Gebruik en verbruik van grondstoffen: In de
wetenschappelijke literatuur wordt soms onderscheid
gemaakt tussen gebruik (inzet) en verbruik van
grondstoffen. Bij gebruik en inzet gaat het om gebruik
in een specifiek proces of specifieke verzameling van
processen (bijvoorbeeld gedefinieerd door
landsgrenzen). Dit gebruik kan betrekking hebben op
het directe grondstoffengebruik (zie ook direct
gebruik), of op het grondstoffengebruik in de keten van
grondstofwinning tot en met de output van een
gegeven proces (of verzameling van processen).
Engelse termen voor gebruik zijn process requirement
(direct gebruik), gross requirement (ketengebruik tot en
met proces output). Engelse termen voor verbruik zijn
consumption of cumulative requirement. In het dagelijks
taalgebruik gaat de nuance tussen gebruiks- en
verbruiksgoederen meestal verloren, en dit rapport
gebruikt daarom de voorvoegsels ‘gebruiks-‘ en
‘verbruiks-‘ niet.
−− Grondstoffen: Grondstoffen wordt nog wel eens foutief
als synoniem voor materialen gebruikt. Grondstoffen
kunnen in de natuur worden gevonden. Natuurlijke
grondstoffen worden uit de natuur gewonnen. Dit
rapport gebruikt grondstoffen alleen in de betekenis
van natuurlijke grondstoffen. Er wordt ook wel eens
gesproken over antropogene grondstoffen.
Antropogene grondstoffen bevinden zich diffuus
verspreid in het economisch systeem, bijvoorbeeld in
vuilstorten (terugwinning door landfill-mining), of in
producten met een lange gebruiksduur (terugwinning
door urban-mining) of in de fundering van bouwpuin
onder wegen. Natuurlijke en antropogene grondstoffen
moeten eerst mechanisch worden gescheiden van
andere bestanddelen, voor er door opwerking en
bewerking (weer) materialen uit kunnen worden
geproduceerd. Biomassa, abiotische grondstoffen,
worden vaak ook ruwe materialen genoemd. Andere

grondstoffen zijn natuurlijk kapitaal als water, lucht,
land, en wilde dieren en planten.
−− Grondstofwinning: Onttrekking van grondstoffen aan
de natuur. Dit kan mechanische scheiding van
grondstoffen en andere bestanddelen omvatten.
−− Grondstofterugwinning: Terugwinnen van natuurlijke
grondstoffen bestaat niet. Er wordt ook wel eens
gesproken over terugwinning van antropogene
grondstoffen wel (zie ook grondstoffen).
−− Halffabricaten: Alle voortbrengselen, met uitzondering
van grondstoffen, van de industrie en commerciële
sector die nog verdere bewerking behoeven voordat ze
als (eind)producten naar de eindgebruikers kunnen (zie
ook producten). Materialen, productonderdelen en
chemische stoffen zijn typische voorbeelden van
halffabricaten.
−− Hergebruik: Hergebruik gaat over het opnieuw
gebruiken van producten en hun onderdelen zonder
dat ze drastisch in vorm of samenstelling veranderen.
Materialen kunnen niet worden hergebruikt, maar wel
worden gerecycled. Bij recycling verandert doorgaans
de vorm en structuur van een materiaal (bijvoorbeeld
door regranuleren, smelten en opnieuw spuiten van
plastics) (zie ook recycling).
−− Hernieuwbare grondstoffen: Grondstoffen afkomstig
uit natuurlijke hulpbronnen die zichzelf kunnen
vernieuwen (biomassa, maar ook wind, water en zon).
−− Hernieuwbare materialen: Materialen geproduceerd uit
hernieuwbare grondstoffen.
−− Input (zoals in beleidsevaluatiekader in figuur 2.1):
Zie middelen.
−− Keten: het volledige proces van materialen uit
grondstoffen, via eventuele voorbewerking en
halffabricaten tot eindproducten en verder naar
gebruikers en verwijderaars.
−− Kritieke of kritische materialen: schaarse materialen,
die essentieel zijn voor bepaalde industrietakken en
waarvan de leveringszekerheid laag is. Een lineaire
productketen start met de winning van grondstoffen,
vervolgt met materiaalproductie en productfabricage,
en eindigt na het gebruik van het product met de
verwerking van afval, terwijl een circulaire
productketen begint en eindigt met de recycling.
−− Launching customer: Grote vragende partij die door
inkoop- en aanbestedingsbeleid bijdraagt aan het
creëren van markten voor innovatieve producten,
diensten of processen. Daarmee vervult die customer
een voorbeeldfunctie voor andere partijen die zo
worden aangespoord om het desbetreffende product
of dienst in te kopen.
−− Levenscyclusanalyse (LCA; Life Cycle Assessment):
Methode voor het in kaart brengen van de effecten op
het milieu van een product- of materiaalsysteem. In de
praktijk wordt LCA vaak beschreven als een methode
om producten op hun milieueffecten te evalueren, maar
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feitelijk is LCA een methode om een productsysteem te
evalueren op basis van de functie ervan (de functionele
eenheid). Alleen dan wordt het zinvol om bijvoorbeeld
(het gebruik van) een wegwerpbeker en herbruikbare
beker te vergelijken. Het afwassen hoort in dit
voorbeeld ook bij het productsysteem voor (het
gebruik van) de herbruikbare beker. Vandaar dat
productsysteem eigenlijk een betere term is dan
productketen. Omdat veel mensen de term
productketen kennen, en productsysteem niet,
gebruikt dit rapport de term productketen (zie ook
productketen). Een full LCA kijkt naar een
productsysteem in zijn geheel (ook wel ‘van wieg tot
graf’-LCA genoemd). Een partiële LCA gaat over een
deel van een productsysteem, bijvoorbeeld het
deelsysteem tot en met productie van een materiaal
(‘van wieg tot poort’-LCA) of vanaf een afgedankt
product tot en met de verwerking ervan als afval (‘van
poort tot graf’-LCA).
−− Leveringszekerheid: De mate van zekerheid over
ongestoorde levering van grondstoffen, halffabricaten
(materialen en productonderdelen) en producten aan
bedrijven, overheid en consumenten.
−− Lineaire economie: Economie waarin continu nieuwe
grondstoffen moeten worden gewonnen voor het
produceren van nieuwe materialen om nieuwe
producten te maken die na gebruik worden verbrand
(vernietigd). Dit wordt ook wel aangeduid als take, make,
waste.
−− Maakindustrie: Bedrijven die materialen tot
productonderdelen of (eind)producten verwerken (zie
ook productonderdelen en producten).
−− Materiaal: natuurlijke of kunstmatig geproduceerde
stoffen, bestemd om verwerkt te worden tot bruikbare
producten.
−− Materiaalcascade: Zie cascadering.
−− Materiaalketen: Zie keten.
−− Middelen (zoals in beleidsevaluatiekader in figuur 2.1):
Zaken als geld, personeel, machinerie, (al beschikbare)
technologie die nodig zijn om in te zetten in het
transitieproces.
−− Milieuprestatie Gebouwen (MPG): Maatstaf voor de
duurzaamheid van een gebouw qua energieverbruik en
materiaalgebruik.
−− Natuurlijke grondstoffen: Zie grondstoffen.
−− Niet-hernieuwbare grondstoffen: Zie eindige
grondstoffen.
−− Niet-hernieuwbare materialen: Zie eindige materialen.
−− Output (zoals in beleidsevaluatiekader in figuur 2.1): Zie
prestaties.
−− Plantaardige grondstoffen: Biomassa van plantaardige
oorsprong (zie ook biomassa en grondstoffen).
−− Productketen: Een lineaire productketen start met de
winning van grondstoffen, vervolgt met
materiaalproductie en productfabricage, en eindigt na
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het gebruik van het product met verbranding (of
storten) van het afgedankte product. Een circulaire
productketen begint en eindigt met de recycling van
materialen als de producten en productonderdelen niet
langer kunnen worden hergebruikt. In de praktijk
wordt de term productketen nog wel gebruikt als
synoniem voor een deel van de keten, bijvoorbeeld
voor het deel van grondstofwinning tot en met een
geproduceerd materiaal, of van afgedankt product tot
en met afvalverwerking).
−− Prestaties (zoals in beleidsevaluatiekader in figuur 2.1):
De resultaten van de ingezette middelen en (daarmee)
uitgevoerde activiteiten.
−− Producten (eindproducten in statistische terminologie):
De finale voortbrengselen van de industrie en
commerciële sector voor gebruik (of verbruik) door
consumenten, de overheid en andere organisaties.
−− Productketen: Zie keten.
−− Productonderdeel: Een samenstellend deel van een
product, bestaande uit één of meer materialen, met
een duidelijke en zelfstandige deelfunctie in het
product en de eindfunctie van dat product.
−− Recover (R9): Verbranden of vergisten met
energieterugwinning van een product. Eigenlijk is
terugwinnen van nutriënten door compostering ook
een vorm van recovering. Bij al deze vormen van
recover levert verwerking van een afgedankt product
of materiaal wel iets nuttigs op, maar gaat het product
of materiaal als zodanig in zijn geheel verloren.
−− Recycle (R8): Terugwinnen van materialen uit
afgedankte producten (secundaire materialen), en
opnieuw inzetten hiervan voor het maken van
producten. Bij recycling heeft het secundaire materiaal
in beginsel dezelfde kwaliteit als het oorspronkelijke
(nieuwe of primaire) materiaal (hoogwaardige
recycling). In de praktijk is het secundaire materiaal,
door vervuiling en mix van materialen in afgedankte
producten, vaak van mindere kwaliteit (en geldelijke
waarde) dan primair materiaal (laagwaardige
recycling). Dit noemen we ook wel down-cycling. Een
materiaalcascade bestaat uit een achtereenvolgende
keten van producten waarin secundair materiaal van
aflopende kwaliteit (en geldelijke waarde) wordt
gebruikt (zie ook cascadering). De kwaliteit (en
geldelijke waarde) van een secundair materiaal neemt
nagenoeg nooit toe in vergelijking tot het primaire
materiaal. Voorbeeld van een uitzondering hierop is
bioraffinage waarmee hoogwaardige producten uit
biomassa worden geproduceerd (zie ook onder
bioraffinage). Deze producten hebben vaak een hogere
geldelijke waarde dan de biomassa waaruit ze
geproduceerd zijn. Dit noemen we ook wel up-cycling.
−− Reduce (R2): Product dat efficiënter in het gebruik is
(zoals wasmachines die minder energie, water of
wasmiddel gebruiken), of dat op efficiëntere wijze

gemaakt wordt (zoals een auto die door slimme
vormgeving uit minder plaatmateriaal is gemaakt),
zonder dat daarbij de functie van het product wordt
aangetast.
−− Refurbish (R5): Op zichzelf nog goed functionerend
product weer bij de tijd brengen door het opknappen
ervan (zoals gebouwen) of moderniseren (bijvoorbeeld
de fairphone), waardoor de basisfunctie vaak groter
wordt.
−− Refuse (R0): Producten overbodig maken door van hun
functie af te zien (zoals alcohol of narcotica), of die
functie met een radicaal ander product te leveren (zoals
spotify in plaats van cd’s, of dekentjes in plaats van
warmtekanonnen voor terrasverwarming).
−− Rethink (R1): Productgebruik intensiveren door
bijvoorbeeld gedeeld gebruik van producten (zoals
autodelen, appartementen met gedeelde
voorzieningen), of door producten multifunctioneel te
maken (zoals smartphones, of multifunctionele
printers). Hierdoor kan hetzelfde product meer
‘hoeveelheden functie’ leveren.
−− Reuse (R3): Opnieuw gebruiken van een afgedankt, nog
goed functionerend product in zijn oude functie (zoals
vintage kleding, tweedehandsauto’s, servieswerk en
alle andere producten die via marktplaats,
tweedehands- of antiekzaken worden verkocht).
Tweedehandsproducten voor de verkoop worden ook
nog wel eens opgeknapt (overlap met repair en
refurbish).
−− Repair (R4): Reparatie en onderhoud van een kapot
product voor gebruik in z’n oude functie (zoals bij
auto’s en kleding).
−− Remanufacture: (R6): Het opnieuw gebruiken van
productonderdelen uit een afgedankt product voor het
maken van een ‘nieuw’ producten met eenzelfde functie.
−− Repurpose (R7): Het opnieuw gebruiken van
productonderdelen uit een afgedankt product voor het
maken van een ‘nieuw’ producten met andere functie

−− Ruwe materialen: Gewonnen biomassa, mineralen,
metalen en fossiele grondstoffen die nog verder
bewerkt moeten worden om er materialen uit te
produceren (zie ook grondstoffen).
−− Socio-institutioneel: Geschreven en ongeschreven
regels, gewoonten en opvattingen.
−− Throughput (zoals in beleidsevaluatiekader in figuur 2.1):
Zie activiteiten.
−− Transitie: Structurele verandering van de maatschappij
als resultaat van op elkaar inwerkende en elkaar
versterkende grootschalige technologische,
economische, ecologische, sociaal-culturele en
institutionele ontwikkelingen. Hierbij moet een
bestaande situatie verdwijnen (veranderen), en een
nieuwe situatie worden opgebouwd. Dat is vaak een
lang en pijnlijk proces met verliezers en winnaars.
Voorbeeld van een bekende transitie was de overgang
van kolen naar aardgas en alles wat die met zich
meebracht. De ‘digitale revolutie’ is een ander
voorbeeld.
−− Transitieproces: Het proces van verandering.
−− Transitie-effecten: De resultaten van het veranderingsof transitieproces.
−− Urban mining: Het terugwinnen van materialen (en
soms grondstoffen) uit de bebouwde omgeving voor
recycling (zie recycle)
−− Up-cycling: Zie recycle.
−− Verbruiksgoederen: Zie gebruiksgoederen.
−− Verbruik van materialen, energie of grondstoffen: zie
onder gebruik van materialen en grondstoffen.
−− Waardebehoud: Hergebruik van producten of
productonderdelen, of recycling van materialen waarbij
de geldelijke waarde gelijk is aan de waarde van de
oorspronkelijke producten, productonderdelen of
materialen.
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Bijlage 2: Voorbeelden circulariteits
strategieën per prioriteit
Deze bijlage geeft per prioriteit concrete voorbeelden
voor elke circulariteitsstrategie. Veel van de voorbeelden
zijn tevens consumptiegoederen. Zie onderstaande
tabellen hiervoor.
Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat in
de circulariteitsladder wordt uitgegaan van producten,
meer specifiek van productfuncties. Refuse (R0), rethink
(R1) en reduce (R2) hebben alle betrekking op het slimmer
voorzien in de (hoofd)functie van een product door dat
product slimmer te gebruiken of te maken. Hierdoor is
minder product per eenheid geleverde productfunctie
nodig. Producten en hun onderdelen kunnen ook langer
worden gebruikt. Hierbij gaat het voor producten om hun
hergebruik (Reuse; R3), reparatie (Repair; R4) en
modernisering (Refurish; R5). Productonderdelen kunnen
opnieuw worden gebruikt voor het maken van een
soortgelijk product (Remanufature; R6), of voor het
maken van een heel ander product (Repurpose; R7).
Als producten of hun onderdelen worden afgedankt,
omdat ze niet langer kunnen worden ingezet, kunnen de
materialen erin worden teruggewonnen als secundaire
materialen (Recycle; R8). Bij deze recycling blijft de
kwaliteit van het secundaire materiaal bij voorkeur gelijk
aan de kwaliteit van het oorspronkelijke, primaire
materiaal. Zo kan het secundaire materiaal weer worden
ingezet voor het maken van soortgelijke producten. In de
praktijk neemt de kwaliteit van het secundaire materiaal
nog vaak af door vervuiling en vermenging met andere
materialen in de afgedankte producten (down-cycling).
Van hoge naar lage circulariteitsstrategieën verschuift de
aandacht dus van de functie van producten (R0-R2), naar
producten en hun onderdelen (R3-R7), naar materialen en
energie (R8-R9).
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Het gebruik van (nieuwe = primaire) materialen wordt als
vuistregel minder van lagere naar hogere circulariteits
strategieën (van R8 naar R0). Minder primair materiaal
gebruik betekent minder winning van grondstoffen voor,
en minder productie van primaire materialen.
Vermeden grondstofwinning en (primaire)
materiaalproductie betekent ook dat de milieudruk
hierdoor wordt vermeden. Hieronder worden per
prioriteit, voor een specifieke productgroep binnen elke
prioriteit, voorbeelden gegeven van de circulariteits
strategieën in de praktijk.
In die voorbeelden is geen rekening gehouden met de
vraag of ongewenste of onvoorziene afwentelingen in de
eigen of een andere productketen de ogenschijnlijke
vermindering van het grondstoffengebruik en milieudruk
tenietdoen. Vaak is op basis van logisch redeneren en
met behulp van een snelle scan van de relevante
informatie op internet al mogelijk om af te wegen of
dergelijke afwentelingen voor een circulariteitsinitiatief
niet of waarschijnlijk niet tot vermindering van grond
stoffengebruik en milieudruk leidt, dan wel verdere
evaluatie nodig is van de invloed van deze afwentelingen
op grondstoffengebruik en milieudruk. Ganzevles et al.
(2016) geven een korte beschrijving van het redeneer
schema, en werken het voor vijf circulariteitsinitiatieven
uit (inclusief snelle scan van internetinformatie).

Biomassa en voedsel – voedsel voor mensen
Circulariteits-strategieën

Voorbeelden

R0 Refuse

- Minder eten door vermijden van snoepen en snaaien
- Minder eten van bepaalde typen voedsel (zoals vlees, dat vervangen kan worden door eiwitrijke
plantaardige producten (zoals peulvruchten of noten)

R1 Rethink

- Meer onderdelen van voedselgewassen gebruiken voor voedselbereiding (zoals ook het loof van
penen of radijsjes)
- Kwalitatief mindere voedselingrediënten anders gebruiken (zoals smoothies van overrijp fruit, soep
van kromkommers, bier van aardappels met een vlekje)
- Oud brood anders gebruiken (zoals voor tosti’s, croutons, wentelteefjes)
- Overtollig voedsel of voedsel tegen houdbaarheidsdatum conserveren (zoals inmaken groente en
fruit, of pekelen vis en vlees)

R2 Reduce

- Efficiënter bereid voedsel nuttigen (zoals ‘industrieel’ voedsel als groenten uit blik en soepzakken)
- ‘Efficiënter’ eten door te kiezen voor voedsel met hogere verzadigingswaarde

R3 Reuse

- Overgebleven kliekjes van bereid voedsel als zodanig later nuttigen (hoogstens opwarmen,
opbakken of roosteren)
- Overgebleven voedselingrediënten of snijresten alsnog gebruiken in gerechten (zoals gevulde soep,
mengsalade, roerbakgerecht of gevulde omelet)
- Overgebleven verpakt en nog goed restvoedsel naar voedselbank

R4 Repair

N.v.t.

R5 Refurbish

- Verschrompelde groente in waterbadje laten opknappen

R6 Remanufacture

N.v.t.

R7 Repurpose

- Voedselresten gebruiken als veevoeder
- Gewasresten gebruiken als veevoeder

R8 Recycle

- Bioraffinage van voedsel- en gewasresten (zoals voor farmaceutica, kleurstoffen en andere
fijnchemicaliën)
- Gewasresten gebruiken voor productie van materialen (zoals bioplastics, bioharsen, biocomposiet)

R9 Recover

- Vergisten voedsel- en gewasresten voor biogas, en nutriënten in substraat
- Composteren van voedsel- en gewasresten voor nutriënten in substraat
- Verbranden met energieterugwinning van voedsel- en gewasresten

Bouw
Circulariteits-strategieën

Voorbeeld

R0 Refuse

- Tiny house’ (volledig uitgeruste woning, niet groter dan 28 vierkante meter, voor permanente
bewoning)
- Afzien van tweede huizen

R1 Rethink

- Microwoning: klein appartement met gemeenschappelijke voorzieningen (zoals wasruimte,
bibliotheek, internet, tuin, deelauto)
- Gedeeld gebruik van gebouwen (zoals wonen & werken, dag- & avondschool, dagschool & verhuur
’s avonds, conferentiecentrum & bioscoop)

R2 Reduce

- Energieneutraal gebouw door betere isolatie of zonne-energie
- Materialen met een langere levensduur, waardoor minder nodig is over de hele levensduur van een
gebouw
- Cellenbeton of holle bakstenen (minder draagvermogen, maar betere isolatie)

R3 Reuse

}

R4 Repair
R5 Refurbish

Dit is voor gebouwen al gangbare praktijk

R6 Remanufacture

Gebruik van gebouwonderdelen in nieuwe gebouwen

R7 Repurpose

Gebruik van oud hout uit vloeren en deuren om ‘vintage’ meubels van te maken

R8 Recycle

Staal terugwinnen en opnieuw gebruiken
Recyclen van beton tot beton

R9 Recover

Verbranden met energieterugwinning van (de)constructieafval
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Kunststoffen – voedselverpakkingen (naar Potting et al. 2015)
Circulariteits-strategieën

Voorbeeld

R0 Refuse

- Verbod op plastic tasjes
- Verpakkingsvrije winkels
- Merken van groenten door laseren in plaats van verpakken
- Geen drinkverpakkingen omdat consumenten thuis zelf frisdrank maken uit concentraat (zoals
appeldiksap, cola uit smaakstoffen & CO2-capsule)

R1 Rethink
R2 Reduce
R3 Reuse

- Consument reinigt fles zelf en vult deze bij de retailer
- Consument neemt zelf verpakking mee voor droge producten en groente

R4 Repair
R5 Refurbish
R6 Remanufacture
R7 Repurpose
R8 Recycle

- Hoogwaardiger recyclen van plastic door minder plasticsoorten te gebruiken

R9 Recover

- Vergisten van bioplastic voor biogas, en nutriënten in substraat
- Composteren van bioplastic voor nutriënten in substraat
- Verbranden met energieterugwinning van fossiel en bioplastic

Maakindustrie – witgoed (wasmachines, drogers, koelkasten & vriezers; naar Potting et al. 2015)
Circulariteits-strategieën

Voorbeeld

R0 Refuse

- Gewassen kleren aan de lucht drogen (geen wasdroger of minder gebruik ervan)
- Kelder of kelderkast om producten koel te houden (geen of kleinere koelkast)
- Droog te bewaren producten gebruiken (zoals afbakbrood; geen of kleinere vriezer)

R1 Rethink

- Delen van was- en droogvoorzieningen in appartementenbouw
- Betalen per eenheid gebruik witgoed (prikkel voor consument tot zuiniger gebruik, voor producent
om gebruikszuinigheid ervan op peil te houden; R4-R5)
- Koelkast en vriezer bij huur appartementen inbegrepen (prikkel voor verhuurder om
gebruikszuinigheid ervan op peil te houden; R4-R5)
- Minder vaak wassen door kleren buiten te luchten (minder wasmachinegebruik)

R2 Reduce

- Wasmachine die water- en zeepgebruik afstemt op de hoeveelheid te wassen kleren
- Wasmachine of droger die tijdens gebruik nog kan worden aangevuld

R3 Reuse

- Hergebruik van witgoed via eigen familie- of kennissenkring, of via commercieel
tweedehandscircuit

R4 Repair

- Levensduurverlenging van witgoed stimuleren door servicecontract voor onderhoud en reparatie

R5 Refurbish

- Levensduurverlenging van witgoed stimuleren door innovaties te implementeren in bestaande
producten

R6 Remanufacture

- Nieuw witgoed produceren uit onderdelen van afgedankt witgoed

R7 Repurpose

- Gebruik van onderdelen uit witgoed om nieuwe elektrische apparaten van te produceren
- Gebruik van glas uit wasmachinedeur als saladeschaal

R8 Recycle

- Terugwinnen van materialen uit afgedankte productonderdelen (zoals staal, glas, kunststoffen)

R9 Recover

- Verbranden met energieterugwinning van wit- en bruingoedafval
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Bijlage 3: Voorbeelden van
actie-indicatoren
In deze bijlage staan voorbeelden van bestaande en in
het onderzoek naar voren gekomen indicatoren, per
groep van acties. We onderscheiden hier vier typen
indicatoren: activiteit, prestatie, kernprestatie en effect.
Zie ook hoofdstuk 3.

Groep

Indicatoren (relatie met actienr.)

Type indicator

Biomassa en voedsel

- Hoeveelheid uitgegeven duurzaamheidscertificaten
- Hoeveelheid verstookte biomassa
- Hoeveelheid hergebruikt fosfaat als meststof geëxporteerd

Prestatie
Kernprestatie
Kernprestatie

Kunststoffen

- Recycling doelstelling verpakkingsafval
- Hoeveelheid plastic bij zwerfafval
- Aantal deelnemende brandowners aan activiteiten kringloopsluiting

Kernprestatie
Kernprestatie
Prestatie

Maakindustrie

- Het aantal succesvolle coalities met serieuze businesscases
- Aantal onderzoeken uitgevoerd vanuit Topsectorenbeleid CE

Activiteit
Activiteit

Bouw

- % gerecycled betongranulaat
- Hoeveelheid secundair materiaal ingezet ten opzichte van het bouwvolume
- % gebouwen waarvoor een MPG-score is vastgelegd (inclusief score) voor
nieuwbouw

Kernprestatie
Kernprestatie
Prestatie

Consumptie-goederen

- De hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner per jaar
- Het aantal bedrijven dat deelneemt aan het IMVO Convenant
- Halen recyclingsdoelen voor verpakkingsafval

Kernprestatie
Prestatie
Kernprestatie

Stimulerende wet- en
regelgeving

- Het aantal opgeloste knelpunten via ruimte in regels

Prestatie

Slimme marktprikkels

- Hoeveelheid biomassa die voldoet aan duurzaamheidskaders
- Omvang maatschappelijk verantwoord inkopen door Rijk

Kernprestatie

Financiering

- Aantal uitgevoerde acties van het programma Nederland Circulair

Prestatie

Kennis en innovatie

- Aantal ingediende/aangevraagde projecten, bijv. voor KIEM
- Het aantal bedrijven dat met de grondstoffentool werkt
- Hoeveel van de topsectoren CE als duidelijk criterium of onderdeel heeft

Prestatie
Prestatie
Activiteit

Internationale
samenwerking

- Aantal netwerkevents van Platform Holland Circular Hotspot

Activiteit

Samenwerking rol
overheid en partners

- Aantal bedrijven betrokken bij Transitieagenda’s

Activiteit

Prestatie
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Bijlage 4: Conceptueel Raamwerk
Nationale Effectmonitor
Achter de effectmonitoring zit het macro-economisch
kader van de Nationale Rekeningen (NR). De NR bevatten
onder andere informatie over de economische transacties
van Nederland. Belangrijke macro-economische cijfers
zoals het bruto binnenlands product (bbp) zijn uit de NR
afgeleid. Categorieën zoals consumptie (van huishoudens
en overheid), investeringen en toegevoegde waarde
worden gehanteerd om de diverse dimensies van de
economie in kaart te brengen. Er worden rond de
130 bedrijfstakken (sectoren) en bijna 600 goederen/
diensten onderscheiden.
De Materiaalmonitor (MM) is qua opzet consistent met
de NR, met dit verschil dat de transacties in gewichts
eenheden worden gemeten. Als er bijvoorbeeld
producten worden verkocht dan wordt niet de waarde
maar het gewicht van dat product geregistreerd.
De fysieke relatie tussen de economie en het milieu
worden ook in kaart gebracht. Dat wil zeggen dat de
extractie van grondstoffen, het afval dat wordt
gegenereerd, recyclingstromen, en de emissies naar
bodem/water/lucht ook worden geregistreerd.
In tabel A1 staan de diverse rekeningen die ten grondslag
liggen aan de effectmonitoring. Het bovenste deel is een
input-outputtabel met een van de rekeningenstelsels van
de NR.1 Een input-outputtabel kan product-bij-product
zijn of sector-bij-sectordimensies hanteren. Voor de
wiskundige afleiding van de grondstoffenindicatoren
wordt er uitgegaan van een product-bij-product
input-outputtabel.
In de kolom van de input-outputtabel staan de inputs die
nodig zijn in de productie. De eerste kolom gaat over de
productie van landbouwproducten in Nederland.
Deze sector heeft andere producten nodig (zowel
Nederlandse producten als buitenlandse import) en
gebruikt arbeid (waarvoor loon wordt betaald) en creëert
overige toegevoegde waarde (zoals winsten en
belastingen). Als vervolgens wordt gekeken naar de output
(rijen) dan worden de landbouwproducten geleverd aan de
andere productieprocessen (in Nederland en het
buitenland) en ook aan finale bestedingscategorieën
(huishoudconsumptie, overheidsconsumptie en
investeringen).
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In het tweede gedeelte van de tabel staan de cijfers uit
de MM. In de Materiaalmonitor staan cijfers over
380 goederen, die kunnen worden gecategoriseerd naar
ruwe grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.
Het is ook op te delen in andere categorieën. Zo kunnen
de energiedragers of stromen van recyclaat worden
onderscheiden. De goederen kunnen zowel van
Nederlandse als buitenlandse aanbieders komen.
Het laatste gedeelte van de tabel geeft de diverse
effecten aan die een rol spelen in de effectmonitoring.
De cijfers voor grondstoffen, CO2-emissies en watergebruik
komen uit de MM of uit andere milieurekeningen.
De werkgelegenheidscijfers komen uit de arbeids
rekeningen en de toegevoegde komt uit de inputoutputtabel zelf.
Het voordeel is dus dat de effecten in een geconsolideerde
consistent macro-economisch kader zijn gegoten.
De diverse grondstoffenindicatoren kunnen ook uit deze
tabel worden afgeleid. Doordat economie, grondstoffen,
milieu en socio-economische effecten in een consistent
kader staan is het mogelijk om de relatie tussen de
effecten (bijvoorbeeld klimaat en grondstoffen) te
kwantificeren en de relatie tussen prestaties en effecten
te formaliseren in een model.

Tabel A1
Variabelen ten behoeve van de berekening van grondstoffen- en materialenindicatoren

Totaal

Investeringen

Overheid

Rest van de Wereld
Investeringen

Overheid

Nederland
Huishoudens

1

Diensten

Landbouw

i

Industrie

Diensten

Industrie

Landbouw

Finale Consumptie

Rest van de Wereld

Huishoudens

Producten
Nederland

Producten
1

i

Nederland
Landbouw

1

Industrie
Diensten

i

Rest van de Wereld
Landbouw

1

Industrie
Diensten

i

Toegevoegde waarde
Totaal
Producten
Nederland
1
Producten

…
i

Rest van de Wereld
1
Producten

…
i

Effecten
Grondstoffen
CO2-emissies
Watergebruik
Landgebruik
Werkgelegenheid
Toegevoegde waarde
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Notatie en symbolen
Wat betreft de notatie:
−− Voor de monetaire cijfers wordt een normaal lettertype
gehanteerd.
−− Niet-monetaire variabelen krijgen een vet lettertype.
−− In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van een
‘hybride’ matrix of vector, wat wil zeggen dat deze
zowel monetaire als niet-monetaire data bevat. Voor
deze variabelen wordt een asterisk (*) gebruikt.
−− Indien het subscript ‘ruw’ wordt gebruikt wil dat
zeggen dat alleen de ruwe grondstoffen worden
meegenomen. Halffabricaten en eindproducten
worden dan dus uitgesloten.
−− Een dakje op een vector wijst op diagonalisering.
−− We gaan uit van 2 regio’s (Nederland (NL) en de rest van
de Wereld (W)) met i producten.

of

of

	Leveringen producten uit Nederland ten behoefe van productie land W (matrix i×i)

of

of

	Leveringen producten uit Nederland aan huishoudconsumptie land W (vector i×1)

of

of

	Leveringen producten uit Nederland aan overheidsconsumptie land W (vector i×1)

of

of

	Leveringen producten uit Nederland aan investeringen land W (vector i×1)

of

of

	Totale output van producten uit Nederland (vector i×1)
Extractie grondstoffen door producenten uit Nederland (vector 1×i)
Extractie grondstoffen door huishoudens uit Nederland (scalair)
Emissie CO2 door producenten uit Nederland (vector 1×i)
Emissie CO2 door huishoudens uit Nederland (scalair)
Gebruik water door producenten uit Nederland (vector van 1×i)
Gebruik water door huishoudens uit Nederland (scalair)
Landgebruik door producenten uit Nederland (vector van 1×i)
Landgebruik door huishoudens uit Nederland (scalair)
Werkgelegenheid door producenten uit Nederland (vector van 1×i)
Toegevoegde waarde door producenten uit Nederland (vector 1×i)
Coëfficiënt voor grondstoffenequivalenten per product (vector 1×i)
Sommatie vector (vector 1×i)
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Samengestelde matrices en vectoren
Van deze vectoren en matrices worden de kunnen de
volgende samengestelde matrices worden afgeleid.

Intermediaire leveringen (matrix 2i×2i)

Output (vector 2i×1)
Grondstoffen input producenten (vector 1×2i)
CO2-emissie door producenten (vector 1×2i)
Gebruik water door producenten (vector 1×2i)
Landgebruik door producenten (vector 1×2i)
Werkgelegenheid door producenten (vector 1×2i)
Toegevoegde waarde door producenten (vector 1×2i)

Binnenlandse finale bestedingen Nederland (vector 2i×1)

0
…
0

Levering Nederland aan finale bestedingen (vector 2i×1)

				

Huishoudconsumptie Nederland (vector van 2i bij 1)

Invoer Nederland (vector van i bij 1)
		
		
Uitvoer Nederland (vector van i bij 1)

Berekeningen van indicatoren
Technische coëfficiënten (matrix van 2i×2i)
Leontief matrix (matrix van 2i×2i)
Grondstoffengebruik per eenheid output (vector van 1×2i)
CO2-emissies per eenheid output (vector van 1×2i)
Watergebruik per eenheid output (vector van 1×2i)
Landgebruik per eenheid output (vector van 1×2i)
Werkgelegenheid per eenheid output (vector van 1×2i)
Toegevoegde waarde per eenheid output (vector van 1×2i)
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Indicator

In woorden

Formule

Extractie van grondstoffen plus
de invoer van producten (ruwe
grondstoffen, halffabricaten en
eindproducten)

of

Materialen
Domestic Material Input
(DMI)

Domestic Material
Consumption (DMC)

Waar

Gelijk aan de DMI maar minus de
uitvoer van ruwe grondstoffen,
halffabricaten en eindproducten

Grondstoffen
Domestic Material Input
(DMI) van grondstoffen

Extractie van grondstoffen plus de
invoer van ruwe grondstoffen

Raw Material Input (RMI)

Gelijk aan de DMI alleen wordt
de invoer van producten/half
fabricaten omgerekend naar
grondstoffenequivalenten in de
keten.

Raw Material Consumption
(RMC)

Gelijk aan de DMC, alleen wordt de
invoer en uitvoer van producten/
halffabricaten omgerekend naar
grondstoffenequivalenten in de
keten.

Consumptievoetafdruk

Alle grondstoffen in de productie
keten worden toebedeeld aan de
binnenlands finale bestedingen.

Consumentenvoetafdruk

Alle grondstoffen in de productie
keten worden toebedeeld aan de
huishoudens.

Productievoetafdruk

De grondstoffen in de productie
keten worden toebedeeld aan de
producerende bedrijfstakken. Er zijn
drie formules die kunnen worden
2
gehanteerd.
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of
Waar
�

Relatie factoren/prestaties en effecten
(decompositie)

Noot

De formules in bovenstaande tabel verbinden de effecten
(links van het ‘=’-teken) aan autonome factoren en
CE-prestaties (rechterzijde van de vergelijking).
Neembijvoorbeelddevolgendeformulevoordeconsumptievoetafdruk.

1

2

In deze formule zijn drie variabelen de verklarende
factoren voor de effecten. De eerste factor (
) zegt
iets over de intensiteit waarmee grondstoffen worden
gebruikt (zowel in Nederland als in het buitenland). De
tweede factor ( ) is een weergave van de intermediaire
leveringen. Veel prestaties uit de circulariteitsladder
(recycling, manufacturing) zijn onderdeel van deze
matrix. De laatste factor ( ) kan worden opgesplitst in
consumptie van huishoudens en overheid en de
investeringen. Voor al deze variabelen wordt er een
onderscheid gemaakt tussen een binnen- en buitenland
deel zodat zaken zoals globalisering kunnen worden
geanalyseerd.
De ontwikkeling van deze variabelen kan worden
ontbonden in een decompositieanalyse of kan worden
gebuikt als basis voor een model zoals de ex ante studie
van TNO.

Het betreft hier een multiregionale input-outputtabel waar
de relaties tussen de verschillende sectoren uit de
verschillende landen worden onderscheiden.
Deze verschillen van de input-outputtabellen die door het
CBS worden gepubliceerd waarin alleen de invoer en de
uitvoer zijn opgenomen, zonder de herkomst en
bestemming.
De eerste formule voor de productievoetafdruk is gelijk aan
de wereldwijde consumptievoetafdruk. Alle grondstoffen
worden slechts een keer toebedeeld. De formule neemt
alleen de wereldwijde finale bestedingen als uitgangspunt.
Als een Neder-lands bedrijf dus exporteert naar een
buitenlands bedrijf (intermediaire levering) dan wordt dat
niet meegenomen. In de tweede formule wordt alle uitvoer
meegenomen. Daardoor is het nog wel optelbaar op
nationale schaal maar als ieder land deze formule
individueel toepast, telt het niet meer op tot het
wereldtotaal. De laatste formule gaat gewoon uit van de
totale output van bedrijfstakken. Echter deze is niet meer
optelbaar op nationaal niveau als het per sector wordt
uitgerekend. Aangezien de ketens overlappen worden dan
grondstoffen meermalen toebedeeld. De indicator zegt
echter wel iets over de span of control van de keten en sluit
het beste aan bij hoe bedrijven hun keten zelf definiëren.
Vanwege de nationale optel-baarheid wordt formule 2
gebuikt in dit rapport. In de toekomst zou verder onderzoek
nodig zijn naar de conceptuele en empirische aspecten van
deze verschillende methoden.
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Bijlage 5: Afbakening prioriteiten
Voor de vijf prioriteiten zijn de volgende sectorale
afbakeningen gebruikt:
−− Onder de prioriteit ‘biomassa en voedsel’ zijn de
volgende bedrijfstakken meegenomen: landbouw,
voedings- en genotsmiddelenindustrie en de industrie
takken die zich bezighouden met de productie van
textiel, hout en papier.
−− Voor ‘kunststoffen’ zijn de bedrijfstakken rubber- en
kunststoffenindustrie en de basischemie genomen.
−− Onder de ‘maakindustrie’ vallen de volgende bedrijfs
takken: basismetaalindustrie, metaalproducten
industrie, elektrotechnische industrie, elektrischeapparatenindustrie, machine-industrie, transport
middelenindustrie, meubels en overige goederen en
reparatie.
−− Voor de prioriteit ‘bouw’ wordt gekeken naar de
volgende bedrijfstakken: bouwmaterialenindustrie,
bouwnijverheid, sloop van gebouwen en diensten
rondom de bouw zoals makelaars en architecten.
−− Bij de prioriteit ‘consumentengoederen’ wordt alleen
naar de consument gekeken en niet naar economische
activiteiten die consumentengoederen produceren.
Dit om dubbeltellingen met andere prioriteiten te
voorkomen.
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Deze sectorale afbakening heeft echter enkele
beperkingen:
−− De kunststofprioriteit wordt overschat omdat de
basischemie hier in zijn geheel is meegenomen.
Het zou beter zijn om deze in de toekomst op te
splitsen in een ‘basischemie-kunststoffen’ en een
‘basischemie-overig’.
−− Het transitieteam maakindustrie rekent ook een klein
deel van de kunststofsector tot de maakindustrie.
Deze sector is tamelijk beperkt in omvang en was niet
als onderdeel van dit project op te splitsen.
−− Voor de bouwsector zijn de klassieke bouw, de
bouwmaterialen en enkele diensten gerelateerd aan de
bouw (onder andere architecten) meegenomen.
Echter het transitieteam heeft aangegeven dat zij delen
van de SBI (hout), SBI (basismetaal) en SBI (metaal
producten) ook rekenen tot de bouw (namelijk als
leveranciers van bouwmaterialen). Deze sectoren zijn
momenteel, in hun geheel, toebedeeld aan de
maakindustrie. De opdeling van deze SBI’s (om het
aandeel bouwmaterialen te schatten) vielen niet
binnen de scope van dit huidige project.
−− Bij de prioriteit ‘consumentenartikelen’ wordt alleen
naar de directe input/emissies van de consument
gekeken en niet naar economische activiteiten die deze
producten hebben geproduceerd. Bij diverse
transitieteams kijkt men ook naar het product- of
materialenperspectief in plaats van naar indicatoren op
basis van het sectorperspectief.

Bijlage 6: Resultaten per prioriteit
Deze bijlage bevat de dashboards met indicatoren voor
de vijf transitieteams. Deze indicatoren zijn afgeleid van
de nationale set aan indicatoren aangevuld met enkele
specifieke indicatoren. De resultaten in deze bijlage
moeten worden gezien als een startpunt in het
groeimodel. Na de publicatie van de transitieagenda’s
zullen onderstaande indicatorensets verder moeten
worden uitgebouwd. De meeste data zijn op basis van
sectoraal perspectief geproduceerd (zie paragraaf 5.1.3).
In de toekomst is het van belang om ook het product- en
materialenperspectief uit te werken voor prioriteiten
waar dat relevant is.

Resultaten Biomassa en Voeding

mld kilo

Direct landgebruik

% cultuurgrond

Directe waterontrekking

mln M

Trend

Textiel, hout en papier

Grondstofinzet direct

2010 2014

Voedingsmiddelen

Eenheid

3% 64%

2%

Overige landbouw

Indicator

Veeteelt

Domein

Akkerbouw en tuinbouw

Aandeel binnen prioriteit
(verslagjaar 2014)

Effecten
Grondstoffen

70

3%

55%

-2%

5% 26%

204

159

-22%

18% 30%

4% 26%

22%

mld kilo

17

15

-15%

55%

4%

6% 26%

9%

CO2 voetafdruk (door
Nederlandse productie)

mld kilo

37

34

-8%

Werkgelegenheid

1000 vte

325

313

-4%

23%

19%

35%

14%

Economie Nederland

mld euro, prijsniveau 2010

26

27

5%

25%

8%

8% 47%

12%

Materiaalinzet direct

mld kilo

148

157

6%

19% 24%

5% 47%

6%

Reduce (R2): Materiaal
productiviteit

euro TW/kilo materiaalinzet

0,29 0,28

0%

Opbrengst gewassen
landbouwgrond

1000 kilo/ha

23,9

26,2

9%

Landbouw fosfor aanvoer

% van natuurlijk kringloop

84%

91%

9%

Afvalproductie

mld kilo

13

13

0%

12%

11% 60%

5%

Voedselverspilling

kilo per inwoner

130

133

2%

Reduce (R2): Afval
productie per kilo
geproduceerd product

kilo afval / kilo product

0,12

0,12

-5%

Recycling (R8): Cyclical
material use rate*

secundaire inzet als % van
totaal

19%

18%

-5%

Consumptie biologische
voedingsmiddelen

% van voedselbesteding

2%

3%

57%

Milieu & Natuur CO2 emissies direct

Autonome
factoren

3

67
56%

9%

Prestaties

Grondstoffen

12%

* Enkel de secundaire inzet van biomassa voor landbouw en de voedingsmiddelenindustrie.
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Resultaten kunststoffen

Trend

Basis chemie

Domein

Rubber en kunststoffen

Aandeel binnen
prioriteit (verslagjaar
2014)

1,0

-17%

14%

86%

25

-25%

3%

97%

7,5

5,7

-25%

4%

96%

37

36

-4%

40

39

-3%

72%

28%

4,7

4,6

-2%

58%

42%

15

14

-7%

23%

77%

0,33

0,34

3%

mld kilo

0,4

0,3

-31%

43%

57%

mld kilo

0,9

1,0

15%

0,03

0,02

-27%

.

.

.

9,7

10,0

15%

Indicator

Eenheid

2010

2014

Grondstoffengebruik direct

mld kilo

1,2

Directe waterontrekking

mln M

34

CO2 emissies direct

mld kilo

CO2 voetafdruk (door
Nederlandse productie)

mld kilo

Werkgelegenheid Nederland

1000 vte

Economie Nederland

mld euro, prijsniveau 2010

Materiaalgebruik direct

mld kilo

Reduce (R2): Materiaal
productiviteit

euro TW/kilo
materiaalgebruik

Afvalproductie*
Kunststof afval**

Effecten
Grondstoffen
Milieu & Natuur
Autonome
factoren

3

Prestaties

Grondstoffen

Reduce (R2): Afvalproductie per kilo afval / kilo product
kilo geproduceerd product*
Recycling (R8): Cyclical material
use rate***

secundaire inzet als % van
totaal

Productie Kunststoffen****

mld kilo

* Totale afvalproductie door de kunststof-en rubberindustrie en de basischemie.
** Kunststofafval door alle economische bedrijfigheid.
*** Is nog niet af te leiden uit brondata.
**** Totale aanbod van zowel eindproducten als ruwe kunststoffen (excl. invoer en voorraden)
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Resultaten Bouw

Installatie

Sloop

Diensten rondom bouw

GWW

Utiliteitsbouw

Domein

Bouwmaterialenindustrie

Aandeel binnen prioriteit
(verslagjaar 2014)

61

54

-12%

35%

21% 29%

6%

8%

0%

48

34

-29%

10%

52%

15%

1%

1%

21%

7

-9%

25%

7%

17%

22%

22%

7%

19

-19%

Indicator

Eenheid

2010 2014 Trend

Grondstofinzet direct

mld kilo

Directe waterontrekking

mln M

CO2 emissies direct

mld kilo

7

CO2 voetafdruk (door
Nederlandse productie)

mld kilo

24

Werkgelegenheid (CE deel)

% van
werkgelegenheid
bouw

3,3% 4,5%

35%

1,9% 2,5%

32%

Effecten
Grondstoffen
Milieu & Natuur

Socioeconomisch

Autonome
factoren

3

Economische groei (CE deel) % van economie
bouw
Werkgelegenheid
Nederland

1000 vte

698

631

-10%

3%

25%

9%

35%

2% 26%

Economie Nederland

mld euro,
prijsniveau 2010

72

73

2%

2%

13%

6%

18%

1% 60%

Materiaalinzet direct

mld kilo

Reduce (R2): Materiaal
productiviteit

euro TW/kilo
materiaalgebruik

122

115

-5%

22%

23%

33%

10%

11%

1%

0,79

0,92

17%

Afvalproductie

mld kilo

Reduce (R2):
Afvalproductie per kilo
geproduceerd product*

kilo afval / kilo
product

25

24

-5%

2% 85%

3%

7%

0%

0,03

0,03

-3%

Recycling (R8): Cyclical
material use rate**

secundaire inzet als
% van totaal

30%

33%

10%

Prestaties

Grondstoffen

3%

* Enkel de bouwmaterialenindustrie.
** Secundaire inzet van mineralen in alle bedrijfstakken van de bouw.
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Resultaten Maakindustrie

Transportmiddelen

Meubels en overige goederen

Reparatie/Onderhoud/Installatie

0%

1%

1%

0%

1%

0%

-66% 62% 10%

11%

0%

5%

8%

3%

0%

mld kilo

9

8

-12% 78%

6%

0%

2%

3%

2%

7%

1%

CO2 voetafdruk (door
Nederlandse productie)

mld kilo

31

30

-5%

Werkgelegenheid (CE deel)

% van
werkgelegenheid
maakindustrie

0,8% 1,0%

26%

0,8% 1,2%

51%

5% 19%

6%

5% 18%

mld kilo

Directe waterontrekking

mln M

CO2 emissies direct

Trend

Electrisch apparaat

1%

8

Grondstofinzet direct

2010 2014

Electro

12

Eenheid

Metaalproducten

14
22

Indicator

Basismetaal

Domein

Machine

Aandeel binnen prioriteit (verslagjaar 2014)

Effecten
Grondstoffen
Milieu & Natuur

Socioeconomisch

Autonome
factoren

3

Economische groei (CE deel) % van economie
maakindustrie

-14% 95%

Werkgelegenheid
Nederland

1000 vte

428

417

-3%

Economie Nederland

mld euro,
prijsniveau 2010

34

36

5%

Materiaalinzet direct

mld kilo

36

34

-5% 52% 14%

Reduce (R2): Materiaal
productiviteit

euro TW/kilo
materiaalgebruik

1,0

1,2

13%

Afvalproductie

mld kilo

2,8

2,7

-4% 64% 15%

0,11

0,10

-4%

20% 29%

44%

5% 17% 17%

8% 30% 10%

5% 24% 10% 14%

8%

2%

4%

13%

9%

4%

2%

1%

2%

6%

4%

8%

2%

Prestaties

Grondstoffen

Reduce (R2): Afvalproductie kilo afval / kilo
per kilo geproduceerd
product
product
Recycling (R8): Cyclical
material use rate*

secundaire inzet als
% van totaal

* Enkel de secundaire inzet van metalen in de basismetaalindustrie.
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Resultaten Consumptiegoederen
Domein

Indicator

Eenheid

2010

2014

Trend

Grondstofgebruik direct

mld kilo

12

10

-20%

Waterontrekking**

mln M3

-

-

-

44

35

-19%

145

122

-16%

Effecten
Grondstoffen

Milieu & Natuur CO2 emissies direct

mld kilo

CO2 footprint (door Nederlandse consumptie)

mld kilo

Materiaalgebruik direct

mld kilo

33

30

-9%

Afvalproductie

mld kilo

9,0

8,1

-10%

Restafval huishoudens

% van totaal afval huishoudens

50%

48%

-5%

0,51

0,46

-10%

Prestaties

Reduce (R2): Afval per eenheid materiaalgebruik* kilo/kilo

Grondstoffen

Re-use (R3): Deelautos

x1000

Re-use (R3): TW van tweedehands winkels

% van detailhandel

1,9

11,2

501%

0,34%

0,43%

Repair (R4): Uitgave huishoudens aan reparatie

28%

mld euro

4,8

4,7

-2%

Recycling (R8): Waarde grondstoffen WEEE afval

mln euro

.

57

.

Totale consumptie

mld kilo

33,2

30,1

-9%

Consumptie: Voedings- en genotmiddelen

mld kilo

13,1

13,4

3%

Consumptie: Fossiele energiedragers

mld kilo

9,4

6,9

-26%

Consumptie: Textiel en kleding

mld kilo

0,5

0,5

1%

Consumptie: Hout(waren), papier(waren) en
drukwerk

mld kilo

0,6

0,5

-7%

Consumptie: Cokes en aardolieproducten

mld kilo

6,2

5,6

-10%

Consumptie: Chemische en farmaceutische
producten

mld kilo

0,6

0,7

9%

Consumptie: Rubber en kunststof producten

mld kilo

0,2

0,2

0%

Consumptie: Bouwmaterialen

mld kilo

0,6

0,4

-25%

Consumptie: Machines en apparaten

mld kilo

0,3

0,4

2%

Consumptie: Vervoermiddelen

mld kilo

0,4

0,3

-15%

Consumptie: Meubelen en overige producten

mld kilo

1,0

0,9

-12%

Consumptie: Overig

mld kilo

0,3

0,3

-5%

* Materiaalgebruik is excl. fossiele brandstoffen
** Huishoudens ontrekken geen water maar gebruiken in principe enkel leidingwater
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zeven
Noten
1

De eerste formule voor de productievoetafdruk is gelijk aan
de wereldwijde consumptievoetafdruk. Alle grondstoffen
worden slechts een keer toebedeeld. De formule neemt
alleen de wereldwijde finale bestedingen als uitgangspunt.
Als een Nederlands bedrijf dus exporteert naar een
buitenlands bedrijf (intermediaire levering) dan wordt dat
niet meegenomen. In de tweede formule wordt alle uitvoer
meegenomen. Daardoor is het nog wel optelbaar op
nationale schaal maar als ieder land deze formule
individueel toepast, telt het niet meer op tot het
wereldtotaal. De laatste formule gaat gewoon uit van de
totale output van bedrijfstakken. Echter deze is niet meer
optelbaar op nationaal niveau als het per sector wordt
uitgerekend. Aangezien de ketens overlappen worden dan
grondstoffen meermalen toebedeeld. De indicator zegt
echter wel iets over de span of control van de keten en sluit
het beste aan bij hoe bedrijven hun keten zelf definiëren.
Vanwege de nationale optelbaarheid wordt formule 2
gebuikt in dit rapport. In de toekomst zou verder onderzoek
nodig zijn naar de conceptuele en empirische aspecten van
deze verschillende methoden.
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