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Op 18 november debatteert de
Commissie Infrastructuur en
Waterstaat over Circulaire
Economie. Vanuit de provincies
geven wij u graag enkele punten
mee.

Om doelstellingen te halen is versnelling nodig
Om de doelstellingen te kunnen behalen en internationaal een koploperspositie en pioniersrol te
handhaven op het gebied van circulaire economie moet het sneller gaan dan nu. In de ICER 2021 van het
PBL is ook aangegeven dat beleidsintensivering nodig is om ambities te realiseren. “Vrijwilligheid en
vrijblijvendheid in de aanpak stroken niet met de stevige ambities van het kabinet.” In de brief van de
staatssecretaris m.b.t. concretisering doelen circulaire economie wordt gesproken over een kantelpunt. Dat
is wat betreft de provincies niet bereikt. We kunnen wel spreken van een keerpunt, maar er is nog veel werk
te verzetten. De staatssecretaris gaf bij de begrotingsbehandeling I&W aan dat er nog een grote opdracht
ligt voor ons allen. Dit onderschrijven de provincies dan ook. Snelheid is hierbij gewenst.

Circulaire ambities vragen om ambitieus beleid en geld
De provincie onderschrijven de ambities van het Rijk: in 2050 willen we volledig circulair zijn en op deze wijze
ook bijdragen aan de realisatie van het klimaatakkoord. Ofwel: een economie zonder afval, die volledig
draait op herbruikbare en groene grondstoffen en waarbij de CO2 -emissie is gereduceerd. Met de IPO
Krachtenkaart CE geven de provincies aan waarop ze inzetten en wat daarvan van het Rijk nodig is:
1.Bouwen met de kracht van regionale aanpak
2, Marktkansen vergroten voor circulaire producten
3. Maak ruimte voor opschalen van circulaire innovaties
We werken als overheden aan een krachtig groen herstel van Nederland. De grote maatschappelijke
opgaven landen in de gebieden, steden en dorpen. Daar komen wonen,
economie en energie samen. De circulaire economie is daar een belangrijk onderdeel van. Het is belangrijk
dat het Rijk verder bouwt op de regionale CE activiteiten, die aansluiten op de landelijke transitie-agenda’s,
zodat deze elkaar versterken.
We leven in een land met complexe opgaven. Voor een krachtig groen herstel van Nederland speelt
circulaire economie een belangrijke rol. Er is wel ambitie, maar de actie ontbreekt. Er zijn fiscale prikkels
nodig. Daarnaast kunnen overheden bijdragen aan marktontwikkeling door een goed gepositioneerd en
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uitgedacht Circulair inkoop en aanbesteed beleid. Rijk en decentrale overheden zijn op eigen niveau en in
samenhang bezig om hier de komende jaren uitwerking aan te geven.
De koploperspositie kunnen we alleen behouden als we op circulair gebied ons blijven ontwikkelen,
innoveren en opschalen. De stap van veelbelovende innovaties naar proeffabriek en commerciële schaal
overstijgt vaak de financiële draagvlak van betrokken bedrijf en/of de regio. De transitie naar een Circulaire
Economie via innovaties en opschaling slaagt niet met alleen projectfinanciering, maar is gebaat bij een
basisfinanciering of een op circulaire gedachte gebaseerde financiering. Zo kan het MKB en daarmee een
aanzienlijk deel van het Nederlands bedrijfsleven ook beter worden aangesloten op de transitie, wat
momenteel nog onvoldoende gebeurt. Het vooral landelijk ingestoken beleid en de geringe middelen, maakt
dat er te weinig oog is voor regionale ontwikkeling.
Dit alles vraagt om een forse intensivering van beleid en bijbehorende financiële middelen om de circulaire
doelen voor 2030 en 2050 te realiseren. De beschikbare middelen op de IenW-begroting voor het
Uitvoeringsprogramma zijn minimaal. Een forse intensivering van de middelen is nodig om de ambitie te
kunnen waarmaken, anders zullen op den duur doelen en activiteiten moeten worden bijgesteld en
verliezen we zeker onze koploperspositie in het internationale veld.
➢ Kan de staatsecretaris een appreciatie geven van de drie ondersteuningsvragen aan het Rijk van de IPOkrachtenkaart?
➢ Wat gaat de staatssecretaris doen om de overgang tot een circulaire economie te versnellen en
onderschrijft de staatssecretaris deze noodzakelijke versnelling?
➢ Kan de staatssecretaris zijn aanpak delen in relatie tot het opschalen van succesvolle projecten?

➢ Kan de staatssecretaris in overleg met het ministerie van Financiën de mogelijkheden tot het fiscaal
aantrekkelijk maken van de circulaire economie uiteenzetten en de Kamer hierover infomeren?
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