
VAN LINEAIRE NAAR
CIRCULAIRE ECONOMIE

1. BORG AANDACHT 2. KOOP CIRCULAIR IN
Voor de lokale transitie naar
een circulaire economie is
aandacht nodig vanuit het
college van B&W. Circulaire
economie moet daarin een
volwaardige portefeuille zijn bij
een wethouder, bij voorkeur de
wethouder voor economie. Die
wethouder kan nieuwe
samenwerkingen in lokale
ketens stimuleren. 

Bij circulair inkopen koop je
producten die de waarde van
grondstoffen behouden,
energie gebruiken uit her-
nieuwbare bronnen en
repareerbaar zijn. Belasting-
geld heeft dan een dubbele
impact: kopen wat je nodig
hebt én behoud grondstoffen,
stoot minder CO2 uit en draag
bij aan een eerlijke inclu-
sievere samenleving. Maak je
inkopers/ projectleiders ervan
bewust dat dit belangrijker is
dan de laagste prijs. Op de
lange termijn is dit  vaak ook
voordeliger. Provincie Zeeland
ging je al voor. Kijk op:
www.mviplatform.nl

In onze huidige economie is een product na gebruik nog vaak een afvalproduct. We gooien het
weg. Daarmee gaan waardevolle grondstoffen onnodig verloren. Zonde en niet duurzaam! Dat kan
heel anders, namelijk in een circulair systeem, waarin er geen afval bestaat. In een circulaire
economie worden kringlopen ontwikkeld door hergebruik van bestaande grondstoffen en
producten. Kringlopen sluiten naadloos op elkaar aan door ontwerp-, productie- en
samenwerkingsprocessen goed op elkaar af te stemming. Een circulaire economie werkt in balans
met de leefomgeving en is niet vervuilend. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de
ontwikkeling naar een circulaire economie. Met een vooruitstrevende aanpak en doortastend
beleid maken ze een wezenlijk verschil. Maar hoe doe je dat dan? ZMf zet 6 tips op een rij.

3. BOUW CIRCULAIR

Er wordt nog veel gebouwd in
Nederland, ook heel veel
woningen. De woonwijk en
het bedrijventerrein van de
toekomst zijn klimaatadaptief,
circulair, biodivers, voorzien in
hun eigen energiebehoefte en
werken met duurzame
mobiliteit. Zorg voor duidelijke
afspraken in je gemeente/
regio over de minimale eisen
en ambities van circulair
bouwen. Werk hierin samen
met andere gemeenten, de
provincie of Cirkelstad. Bekijk
hoe Emergis haar nieuwbouw
circulair liet uitvoeren:
www.duurzaamgebouwd.nl
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https://mviplatform.nl/3600-2/
https://www.cirkelstad.nl/
https://www.duurzaamgebouwd.nl/project/20190725-circulair-gebouw-voor-ggz-instelling-emergis-in-zeeland


4. ONDERSTEUN CIRCULAIRE ONDERNEMERS

5. VERWERK HOOGWAARDIG

Er zijn in Nederland duizenden ondernemers begonnen
met circulair ondernemen in een lineair systeem. Dat is niet
eenvoudig. Ondersteun deze ondernemers zo goed als je
kan. Zet je voordeur open en probeer met ze mee te
denken als het gaat om bijvoorbeeld vergunningen, wet- en
regelgeving, locaties en vergunningen. Werk mee met
ondernemers die bijdragen aan de
overheidsdoelstellingen. Kom je er niet uit? Maak dan
gebruik van het regionale Servicepunt Circulair.

Het is mogelijk als grondstoffenleverancier geld te
verdienen, in plaats van dat je als aanbieder van afval moet
betalen. Gemeenten produceren zelf grondstoffen zoals het
maaisel van bermen en plantsoenen en het snoeihout uit
bossen en parken. Neem bij de aanbesteding in het contract
met de aannemer op dat bijvoorbeeld het maaisel en het
hout op een duurzame en zo hoogwaardig mogelijke
manier verwerkt moet worden. Bij fruitteeltbedrijf Peter Rijk
in Ovezande doen ze bijvoorbeeld proeven met het
verwerken van bokashi (gefermenteerd organisch
materiaal), champost en compost om de bodem te
verbeteren. Kijk eens op www.zlto.nl

6. CIRCULAIR AMBACHTSCENTRUM 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling en
verwerking van het huishoudelijk afval. Iedere gemeente
heeft een milieustraat. Die kun je ook inrichten als circulair
ambachtscentrum, waar het afval dat binnenkomt zoveel
mogelijk als grondstof wordt gezien. Werk in deze ambities
samen met andere gemeenten uit de regio en leer van
bestaande projecten. Gemeente Goes werkt op dit moment
aan het eerste circulaire ambachtscentrum in Zeeland! Kijk
voor meer informatie, ideeën en voorbeelden op
www.circulairambachtscentrum.nl

MEER WETEN?
Kijk voor meer informatie ook op onze webpagina over circulaire
economie. Heb je vragen of wil je advies over hoe je zelf met circulaire
economie aan de slag kunt gaan? Neem contact met ons op!

Bibian Scheepstra 
Programmanager Circulaire economie ZMf
Email: bscheepstra@zmf.nl
Tel: 0118 654180
www.zmf.nl

https://servicepunt-circulair.nl/
https://www.zlto.nl/actueel/resultaat-twee-jaar-fab-farmers
https://circulairambachtscentrum.nl/
https://zmf.nl/dit-doen-wij/circulaire-economie/
https://zmf.nl/

