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• Transitie Doe Agenda’s voor 10 thema’s
ontwikkeld in nauwe samenwerking met de
Vereniging Circulair Friesland (VCF) en haar
leden (bedrijven en overheden).

• Spark the movement verbindt jongeren,
onderwijs, bedrijven en overheden. Een
speciale positie binnen VCF is gecreëerd om
vanuit onderwijs jongeren te verbinden aan
vraagstukken van bedrijven en overheden.

Fryslân

• Stimuleren circulair ondernemerschap,
innovatie en opschaling met o.a. een circulaire
ambassadeur en CIRCO-tracks. Aandacht voor
circulair gebruik van grondstoffen en minder
gebruik van primaire, niet-hernieuwbare
grondstoffen via o.a. subsidieregeling voor
ketenprojecten, onderzoek naar kansen met
bio-grondstoffen.

• Circulaire economie als integrale opgave
oppakken door de provincie om direct
impact te hebben op de transitie naar een
circulaire economie via onder andere inkoop
en aanbesteding, realisatie en beheer van de
provinciale infrastructuur, opdrachtgeverschap
aan de omgevingsdiensten en de eigen
bedrijfsvoering.

Noord-Holland

• In de strategie “Circulair Zuid Holland: samen
Versnellen” (2020) werkt de provincie van
onderaf samen aan de thema’s bouw, groene
grondstoffen en voedsel, maakindustrie en
kunststoffen. Het transitie denken staat voorop
in vernieuwersnetwerken, ketensamenwerking
en innovatie.

• De ontwikkeling van het Zuid-Hollandse
Haven-Industrieel-Complex als strategische
grondstoffen hub (b.v. chemische recycling
kunststoffen), de greenports (b.v. verwaarding
van tuinbouwreststromen), maakindustrie (b.v.
SMART Industries) en Cirkelstad die de circulaire
bouweconomie opschalen en versnellen (b.v.
biobased bouwen).

Zuid-Holland

• Circulaire Economie is geïntegreerd in de
Omgevingsvisie Flevoland Straks en daarmee
benoemd tot één van de 7 hoofdopgaven voor
de lange termijn. De ambitie is om in 2030
bekend te staan als grondstoffenleverancier
voor de circulaire economie; we richten ons
hierbij op groene grondstoffen en gebruikte
materialen.

• Het in 2020 met de bronzen SustainaBul MBO
gehonoreerde Practoraat Circulaire Regionale
Economie met als doel een doorlopende
leerlijn Circulaire Regionale Economie voor de
hele regio en een platform met kennisevents
om kennisdeling tussen Onderwijs, Overheid
en Ondernemers te faciliteren.

Flevoland

• Omgevingsvisie als kader voor borging CE.
Focus op circulair bouwen in de (verblijfs-)
recreatiesector waar bouwsector en MKB
worden gestimuleerd om met CE aan de slag te
gaan o.a. door uitgeven van circulaire/biobased
vouchers naast projecten als Circulair beleven
en het K&I (Kennis- en Innovatienetwerk)
circulair bouwen.

• MVI platform ondersteunt inkopers door de
impact van projecten en producten meetbaar
en zichtbaar te maken én verbindt professionele
inkopers aan circulaire ondernemers. Hiermee
worden leveranciers gestimuleerd om
maatschappelijk verantwoord te ondernemen
en dit te integreren in een verdienmodel.

Zeeland

• Focus op 4 circulaire tegels in het
Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie
2021-2023: Agrofood, Bouw & Infrastructuur,
Maakindustrie, en Consumenten & Afval.
Voor elke circulaire tegel een specifieke
grondstofstrategie ontwikkeld met knelpunten,
kansen, actielijnen en de rol van de provincie.
De Circulaire Atlas Gelderland geeft inzicht in
monitoring per circulaire tegel aan de hand van
kwantitatieve indicatoren (kpi’s).

• Tenderregeling Slim & Circulair gericht op
het verduurzamen van productielocaties in
Gelderland.

Gelderland

• Er is een ‘circulaire doelenboom’ als
sturingsinstrument opgesteld, waarin voor elf
beleidsthema’s concrete voorstellen worden
gedaan voor een circulaire ambitie (visie),
beleidsdoelen (< 10 jaar), meerjarendoelen
(4 jaar) en resultaten met concrete acties
(2 jaar). Deze zijn deels overgenomen in de
organisatiedoelenboom van de provincie.

• Provincie Utrecht heeft een onderzoek
uitgevoerd naar de stand van zaken rond
duurzaam- en circulair aanbesteden bij
decentrale overheden (provincie, gemeenten
en waterschappen). Met de conclusies en
aanbevelingen gaan we gezamenlijk stappen
zetten in het circulair aanbesteden binnen onze
regio.

Utrecht

• Zes Regionale Transitie Agenda’s
(RTA’s ) 2020-2023: Kunststoffen; Textiel;
Maakindustrie; Bouw; Infrastructuur;
Biomassa & Voedsel. Opgesteld door
provinciaal netwerk. Kansen voor
Overijsselse economie met name in
kunststoffen, textiel en eiwittransitie. RTA
verbindende acties voor innovatiegerichte
en circulaire inkoop, human capital, wet &
regelgeving en monitoring RTA’s .

• Versterken MKB en Ondernemerschap om
toekomstgericht te ondernemen: innovatief,
duurzaam, circulair voor een krachtige
(inter)nationale concurrentiepositie.

Overijssel

• Provincie Limburg faciliteert het hart van
het Limburgs open innovatie-ecosysteem
Brightlands met zijn 4 campussen, met
baanbrekende innovaties, programma’s en
start-ups op het gebied van duurzaamheid,
gezondheid en digitale oplossingen. Een
voorbeeld is het Chemelot Circulair Hub
(CCH) waarin bedrijven, kennisinstellingen,
overheden en burgers rondom het chemie
en materialen cluster samenwerken om tot
de eerste grootschalige Europese Circulaire
Hub te komen.

• Ontwikkelprogramma LIOF:
Limburg Toekomstbestendig
gericht op innovatiebevordering en
ondernemersondersteuning voor het MKB
in Limburg.

Limburg

• Vanuit de Uitvoeringsagenda Circulaire
Economie 2021-2023 inzetten op de 5
circulaire transitiethema’s met de focus
op voedselverspilling en eiwittransitie,
circulaire bouw ( Cirkelstad Brabant),
lauching customerschap via het
samenwerkingsprogramma INDUSA  en
(boven)regionale inzet op circulaire
maakindustrie via CESI (Circular Smart Industry
programma).

• Ontwikkeling van groene chemie netwerk
Circular Biobased Delta en toplocaties gericht
op circulaire industrie en het gebruik van
biomassa als grondstof voor groene chemie,
biobasedbouw- en verpakkingsmaterialen,
zoals Green Chemistry Campus.

Noord-Brabant

• Vergroening van de chemie in Chemport
Europe, o.a. inzet op waterstof als groene
grondstof- en energiebron voor industrie en
mobiliteit. Op korte termijn leidend tot de
bouw van een waterstofstation, aanschaf van
20 (waterstof)bussen en inmiddels een proef
met een waterstoftrein.

• Suikers als toepassing voor de chemie. De
industriële suikeragenda leidt tot betaal-
bare suikers uit planten/bioreststromen en
verwaardt deze tot groene bouwstenen voor
de chemie. Het Carbohydrate Competence
Center in Groningen (RUG, WUR, en
bedrijfsleven) ontwikkelt kennis van suikers
o.m. voor chemische toepassing.

Groningen
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WAT GAAN WIJ DOEN?

WAT VRAGEN WIJ:

Circulair inkopen en aanbesteden 

Provincies maken circulaire economie (CE) onderdeel 
van de uitvoering van hun kerntaken. Dat doen wij 
door CE integraal in de provincie door te voeren. In alle 
inkopen en aanbestedingen zal de afweging worden 
gemaakt of circulaire producten of diensten kunnen 
worden toegepast en werken provincies toe naar het 
principe “comply or explain”. 

Circulair bestendigen van Omgevingsvisie en 
VTH-uitvoeringspraktijk 

Provincies hebben de ambitie om circulair te veranke-
ren in hun beleid en uitvoering. Dat doen wij door in 
2021/2022 een handreiking op te stellen over ‘circulaire 
economie en de omgevingsvisie’. In overleg met ge-
meenten, Omgevingsdiensten en Omgevingsdienst NL 
wordt in 2021 verkend wat nodig is om in 2025 circula-
riteit standaard onderdeel te laten zijn van de VTH-
taken. Deze verkenning wordt verder uitgewerkt tot 
een handreiking met aanzet voor een circulair 
toetsings- en opleidingskader

Ontwikkelen en versterken Regionale Circulaire 
Ecosystemen 

Provincies willen het “transitie denken” centraal stellen. 
Daartoe willen we in 2025 zicht hebben op de netwer-
ken, die het circulaire ecosysteem dragen om gericht in 
te zetten op versnelling van de transitie naar een vol-
ledige circulaire economie. Als verbinder en facilitator 
stimuleren en versterken wij daartoe regionale netwer-
ken in een triple-helix-vorm en bouwen verder aan het 
systeem. Daarvoor volgt een handreiking in 2021/2022. 

Ondersteunen van het regionale bedrijfsleven in de 
CE transitie. 

Provincies hebben als kerntaak het ondersteunen van 
het regionale bedrijfsleven, o.a. via eigen stimulerings-
programma’s. Het aanjagen van de CE transitie in het 
bedrijfsleven vraagt om verbreding, verdieping en 
versnelling, waarbij ook over (inter)nationale grenzen 
heen wordt gekeken. In 2021 en verder willen wij met 
het Rijk hierover afspraken maken en gezamenlijk o.a. 
onderzoeksgelden programmeren, innovatie versnel-
len, het (brede) MKB aansluiten en de samenwerking 
met Versnellingshuis Nederland Circulair! intensiveren.  

Invulling van Monitoring CE 

Provincies werken aan een eenduidige CE monitoring, 
waarbij de landelijke ICER-aanpak van het PBL wordt 
uitgebreid met regionale verbreding, verdieping en 
aanvulling. Versnelling hiervan is nodig om al op korte 
termijn inzicht in de voortgang van de transitie te krij-
gen. In 2021 zal een eerste set van indicatoren wor-
den bepaald en de samenwerking met het PBL verder 
uitgewerkt. Jaarlijks willen wij de CE-monitoring en de 
voortgang van de IPO Krachtenkaart evalueren.

Bouwen met de kracht van de regionale aanpak.  

Om met de regionale kracht van de provincies te bouwen aan een circulaire 
aanpak in de regio vragen wij het Rijk:
• Mee te bouwen met de kracht van de regionale aanpak door provincies

bij de ontwikkeling van volwaardige Circulaire ecosystemen te faciliteren
met o.a. kennis, regelgeving, innovatieve instrumenten en financiële mid-
delen. Als onderdeel hiervan een gezamenlijke strategie uitwerken voor
het verder ontwikkelen van regio specifieke en toonaangevende circulai-
re ecosystemen. Het gezamenlijk initiatief te komen tot een kennisinfra-
structuur voor de regio kan daaraan bijdragen.

• Verder te bouwen op de regionale CE activiteiten, die aansluiten op de
landelijke transitie-agenda’s, zodat deze elkaar versterken.

• De circulaire ontwikkeling bij de Omgevingsdiensten te faciliteren met
middelen voor o.a. opleiding, uitvoering en experimenten.

• Om een duidelijke en eenduidige landelijke coördinatie van het CE-beleid,
zodat de neuzen van departementen en de regio’s dezelfde kant op wij-

Maak ruimte voor opschaling van circulaire innovaties 

De opschaling van veelbelovende innovaties overstijgt vaak 
de (financiële) draagkracht van betrokken bedrijven en 
regio’s. Provincies kunnen in de rol van middenvelder een 
initiërende rol vervullen door partijen via b.v. gemeenten te 
betrekken en verbinden. Wij vragen het Rijk om:
• Veelbelovende regionale opschalingstrajecten rendabel

(geld, ruimte, regelgeving) te krijgen en met ons daar-
voor een plan te maken.

• Eén regionale loket/platform-aanpak voor opschaling
van innovatie, kennis en onderwijs en de regio hiervoor
te faciliteren.

• De inzet op arbeidsmarkt en human capital in relatie
tot Circulaire Economie door provincies en gemeenten
te steunen.

Marktkansen vergroten voor circulaire producten.  

Het is cruciaal om de marktkansen te vergroten voor circulaire producten en 
processen en een gelijkwaardig speelveld te creëren. Daarnaast is aandacht 
voor het 
circulaire gebruik van grondstoffen noodzakelijk. Daarom vragen wij het Rijk:
• Bij te dragen aan een concurrerende prijs op de wereldmarkt, b.v. door:

ruim voor 2030, de circulaire economie fiscaal aantrekkelijk te maken
(b.v. verlaging van de belasting op circulaire producten; verschuiving 
belasting op arbeid naar (virgin) grondstoffen: de zogenaamde  
 ‘ex’tax’);
te ondersteunen bij de invoering van een “true price” (integrale kostprijs) 
op Europese schaal;
verplicht stellen van een percentage recyclaat in producten in Europa. 

• Steeds strengere circulaire randvoorwaarden te verbinden aan de door
het Rijk geïnitieerde initiatieven, zoals projecten, programma’s, aanbeste-
dingen, subsidies en regelingen.

• En autoriteit CE op te richten ten behoeve van eenduidige, afgestemde
wet-& regelgeving (advies), vergunningverlening, toezicht en handhaving
(kennishub) en het afgeven, dan wel delen van rechtsoordelen/einde af-
val-statussen.

• Het advies van de Taskforce Herijking Afvalstoffen onder andere met be-
trekking tot reststromen te implementeren.

• Aan te sturen op aanpassing van de Europese additievenrichtlijn (soort en 
bandbreedte), zodat in de productontwerpfase al rekening wordt gehou-
den met latere verwaarding. 

Provincies: de ideale middenvelders, ook scorend 
voor een circulaire wereld.

• Proeftuin Drenthe woont circulair, waarbij
o.a. met financiering vanuit de provincie
8 Drentse woningcorporaties de handen
ineenslaan in de zoektocht naar vernieuwende
circulaire concepten o.a. op het gebied
van samenwerking (inkoopcombinaties),
bouwen (sloop-materialen als grondstof) en
financiering (product-as-a-service).

• Om innovatie aan te jagen is N.I.C.E.
(Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie) 
opgericht. Het Drents MKB wordt gefaciliteerd 
om circulair te innoveren, o.a. door inzet van 
MBO, HBO en WO studenten, die oplossingen 
aandragen voor circulaire vraagstukken.

Drenthe

ONDERSTEUNING VAN HET RIJK OP 3 FRONTEN

5 HANDREIKINGEN VAN PROVINCIES

Om de 5 handreikingen voor een Circulaire transitie na het zaaien ook daad-
werkelijk (landelijk) te kunnen oogsten vragen de provincies ook inzet van di-
verse partijen en met name het Rijk. De volgende bijdragen vanuit het Rijk zijn 
onontbeerlijk. 

Provincies vinden het belangrijk dat in 2050 de Nederlandse economie volledig circulair 
is: er bestaat geen afval meer en grondstoffen worden steeds opnieuw gebruikt. Vanuit 
een breed speelveld benaderen we de circulaire economie (CE), ieder vanuit een eigen 
insteek en passend bij de regio. Daarbij kijken we nationaal en internationaal ook over de 
grenzen heen. Provincies kunnen en willen een regierol vervullen als verbindende schakel 
voor een circulaire economie in de regio. Een ideale middenvelder, ook scorend voor een 
circulaire wereld.

De IPO Krachtenkaart vormt een aftrap om samen met het Rijk, mede-overheden en an-
dere regionale partijen vanuit onze regionale kracht te werken aan de transitie naar een 
circulaire economie in de regio. Jaarlijks willen we daar, onder andere in het Uitvoerings-
programma CE, met het Rijk afspraken over maken en de voortgang evalueren. 

https://www.ipo.nl/thema-s/regionale-economie/ipo-krachtenkaart/
https://www.ipo.nl/thema-s/regionale-economie/ipo-krachtenkaart/ipo-gloedonline-nl/circulaire-inkopen-en-aanbesteden/
https://www.ipo.nl/thema-s/regionale-economie/ipo-krachtenkaart/ipo-gloedonline-nl/circulair-bestendigen-van-omgevingsvisie-en-vth-uitvoeringspraktijk/
https://www.ipo.nl/thema-s/regionale-economie/ipo-krachtenkaart/ipo-gloedonline-nl/ontwikkelen-en-uitrollen-regionale-circulaire-ecosystemen/
https://www.ipo.nl/thema-s/regionale-economie/ipo-krachtenkaart/ipo-gloedonline-nl/ondersteunen-van-het-regionale-bedrijfsleven-in-de-ce-transitie/
https://www.ipo.nl/thema-s/regionale-economie/ipo-krachtenkaart/ipo-gloedonline-nl/invulling-van-monitoring-ce/
https://www.ipo.nl/thema-s/regionale-economie/ipo-krachtenkaart/wat-vragen-wij-ondersteuning-van-het-rijk-op-3-fronten/bouwen-met-de-kracht-van-de-regionale-aanpak/
https://www.ipo.nl/thema-s/regionale-economie/ipo-krachtenkaart/wat-vragen-wij-ondersteuning-van-het-rijk-op-3-fronten/maak-ruimte-voor-opschaling-van-circulaire-innovaties/
https://www.ipo.nl/thema-s/regionale-economie/ipo-krachtenkaart/wat-vragen-wij-ondersteuning-van-het-rijk-op-3-fronten/marktkansen-vergroten-voor-circulaire-producten/



