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Centrale boodschap 
Klimaatbestendig, energieneutraal en circulair. Natuurlijk, een onbetwiste richting voor een duurzaam 

Nederland! Een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe benadering die nog zoekende is naar handvatten. 

‘Nederland circulair in 2050’ vereist fundamentele veranderingen op economisch, sociaal-maatschappelijk en 

ecologisch gebied. Uitvoeringskracht op circulaire ambities volgt niet alleen vanuit de individuele organisaties, 

maar vraagt vooral ook om regionale coalities. Maar hoe werkt dat dan? 

 

Inleiding 
Op weg naar een duurzaam Nederland: energieneutraal, klimaatbestendig en 

circulair. In maart 2017 publiceerden gemeenten, provincies en waterschappen een 

gezamenlijk voorstel voor de kabinetsformatie 2017. Een investeringsagenda voor 

een duurzaam Nederland: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire economie. 

Met deze investeringsagenda geven gemeenten, provincies en waterschappen aan 

hoe zij, elk vanuit hun eigen rol, gezamenlijk willen bijdragen aan deze urgente 

opgaven, en daar per jaar 28 miljard euro aan investeringen en inkoop voor willen 

inzetten. De decentrale overheden vragen de rijksoverheid om zich te committeren 

aan de aanpak van deze opgaven en deze metterdaad te faciliteren vanuit het 

rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’1 en via concrete uitwerking van 

het Regeerakkoord 2017.  

 

 

Circulaire economie in het Regeerakkoord 2017: 

• Als onderdeel van de klimaatopgave worden de afspraken uit het rijksbrede programma circulaire 

economie en de transitieagenda’s uit het Grondstoffenakkoord uitgevoerd. Daarbij legt het kabinet een 

extra accent op ontwikkeling en verspreiding van kennis en best practices. 

• Het kabinet inventariseert tevens welke knelpunten in regelgeving, toezicht en handhaving duurzame 

innovaties in de weg staan en mogelijk opgelost kunnen worden. 

 

 

Uitdagingen 
De transities vallen niet binnen de uitvoeringskracht van één institutie. Er is geen partij die het alleen kan. 

Terecht benadrukt de investeringsagenda de gezamenlijke uitdaging voor overheden, bedrijven en 

burgerinitiatieven. Dat is niet eenvoudig. Strategieën, structuren, systemen en middelen van de individuele 

organisaties zijn doorgaans nog niet ingericht op de nieuwe benadering. Laat staan de benodigde regionale 

strategieën en coalities. Er is werk aan de circulaire winkel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 De achterliggende drijfveren van Nederland Circulair: naast een hogere milieudruk is ook sprake van toenemende aantasting 
en uitputting van het natuurlijk kapitaal, verlies aan biodiversiteit, dreigende grondstoffenuitputting en klimaatverandering. Een 
verder toenemende grondstoffenvraag vergroot daarmee de milieu-, klimaat- en andere duurzaamheidsproblemen. 
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Praktijkcasus: op zoek naar regionale circulaire uitvoeringskracht 

Bijna 30 regionale partijen hebben circa 1,5 jaar geleden met elkaar een intentieovereenkomst ondertekend 

om regionaal grondstoffen terug te winnen uit biomassa. De provincie, het waterschap, gemeenten, agrariërs, 

lokale banken, kennisinstellingen, een producent van diervoeding (als potentiële afnemer van eiwitten) en 

leveranciers/eigenaren van een terugwintechniek hebben met elkaar de handtekening gezet. De volgende stap 

zou een gezamenlijk pilot zijn, wellicht onder een green deal. De business case sluit niet, maar betrokkenen 

verwachten dat het moet lukken om een pilot te organiseren. De vervolgstap laat op zich wachten. Enkele 

handtekeningen zijn ‘reeds vergeten.’ Partijen kijken naar elkaar, wie neemt initiatief en hoe moet die 

vervolgstap eruit zien? Hoe geef je samenwerking met 30 stakeholders vorm? Hoe past deze ontwikkeling 

binnen ieders agenda en welke investering is het hen waard? Wachten we op een sluitende business case, of 

hebben we een rol als launching customer? De wethouder als regionale vertegenwoordiger is gepassioneerd, 

maar zit met beperkte middelen. Gedeputeerde, heemraad en LTO-vertegenwoordiger vinden het een mooi 

initiatief, maar twijfelen over een rol als trekker of ambassadeur. Het traject leidt bij enkele betrokkenen tot 

frustratie, de ambities uit de intentieovereenkomst lijken nog niet in zicht. 

 

 

Mogelijkheden en kansen 
Provincies, gemeenten en waterschappen zijn gebiedsautoriteiten, overheden met complementaire 

verantwoordelijkheden en taken voor een gebied. Samen kunnen zij voor hun regio een lange termijn 

regiovisie voor de transitie ontwikkelen. Zo’n regiovisie kan aanknopingspunten bieden voor een door de 

provincies en gemeenten op te stellen omgevingsvisie. Waterschappen kunnen daarop aansluiten met hun 

waterbeheerprogramma. Tezamen creëren zij als bestuursorganen daarmee de voorwaarden voor de 

gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving en van de regionale en lokale economie en de 

werkgelegenheid. Samen én in samenwerking met (netwerken van) maatschappelijke organisaties, bedrijven 

en burgers kunnen de decentrale overheden in de transitie een spilfunctie vervullen voor de gebieden die 

onder hun verantwoordelijkheid vallen. 

 

Verder biedt het extra kansen dat provincies, gemeenten en waterschappen zelf ook omvangrijke uitvoerende 

verantwoordelijkheden en taken hebben, zoals aanleg, beheer en onderhoud van natte en droge infrastructuur 

(GWW), infrastructuur en installaties voor inzameling, transport en verwerking van huishoudelijk afval en van 

stedelijk afvalwater, en beheer van terreinen en gebouwen. Decentrale overheden kunnen daardoor als mede-

belanghebbende en direct betrokken partner een stimulerende en trekkende rol vervullen in netwerken met 

kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners. En soms ook optreden als launching 

customer om vernieuwende ideeën en innovaties in de startfase daadwerkelijk kansen te bieden. In veel 

gevallen een onmisbare rol van overheden. 

 

Van investeringsagenda naar uitvoeringskracht 
De hiervoor beschreven praktijkcasus is een voorbeeld van hoe het kan gaan. Ondanks voldoende motivatie en 

wil van de deelnemers, komt de samenwerking niet goed van de grond. Op welke manieren komen we tot 

coalities met uitvoeringskracht die wel kans van slagen hebben? De auteurs onderscheiden hierbij op hoofdlijn 

vier stappen die zij verder uitwerken. Deze stappen hoeven niet chronologisch na elkaar plaats te vinden, ze 

kunnen ook (deels) parallel lopen, en in verschillende verbeterslagen herhaald worden: 
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1. Verandervisie op circulaire transitie ontwikkelen 
 

De fundamentele verandering naar Nederland circulair in 2050 vraagt ook een veranderkundige aanpak van de 

centrale spelers. Voordat we aan uitvoeringskracht op de ambities toekomen, is het organiseren van 

‘veranderkracht’2 nodig. Deze veranderkracht bestaat uit verandervisie en verandercapaciteit van organisaties. 

De decentrale overheden zullen ieder ook een eigen verandervisie op de circulaire economie moeten vormen. 

Waarom naar een circulaire economie, gegeven onze context, onze doelen en de ontwikkelingen die op ons 

afkomen? Deze verandervisie is cruciaal voor begrip, inspiratie en motivatie van betrokkenen voor de circulaire 

transitie. Het gaat daarbij om ‘het grote verhaal’ achter de nieuwe benadering. En welke effecten willen we 

dan op korte of middellange termijn realiseren? Veel veranderprogramma's zijn beperkt succesvol omdat ze op 

activiteiten gericht zijn en niet op resultaat of effect die volgen uit een grondige diagnose. Het is een uitdaging 

om de strategische doelen te vertalen in concrete veranderdoelen en -criteria.  

 

 

Het ontwikkelen van eenvoudige toekomstscenario’s kan hierbij soms helpen. Vanuit een wenselijk scenario 

in bijvoorbeeld 2030 of 2050 kan worden ‘terug-geredeneerd’ naar wat ons nu te doen staat om dat scenario 

te verwezenlijken (‘backcasting’). Zo krijgt visie concreet handen en voeten. 

 

 

Deze visie op de circulaire transitie krijgt bij voorkeur niet alleen per decentrale overheid invulling, maar ook in 

samenwerking per regio. Afhankelijk van de te sluiten kringloop kan de beoogde regio groter of kleiner zijn. Dat 

vraagt om gebiedsregie op regionale schaal, met betrokkenheid van publiek én privaat om uitvoeringskracht te 

realiseren. In die gebiedsregie nemen visies sowieso aan belang toe. De Omgevingswet kiest immers voor 

sturing op basis van omgevingsvisies en geeft meer ruimte aan de uitvoering. Die visies worden gevormd door 

gemeenten en provincies. Waterschappen staan voor de uitdaging om kennis en belang van water in deze 

visies te borgen. De omgevingsvisies bieden een instrument om de circulaire ambities van partners op 

regionale schaal met elkaar vast te stellen. 

 

 

                                                        
2 Naar Ten Have, Veranderkrachtmodel. 
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2. Inzicht in (potentiële) grondstoffen regionaal 
 

Voordat ambities vanuit de verandervisie aangescherpt kunnen worden, zal het eigen en regionale (potentiële) 

aanbod van grondstoffen in beeld gebracht moeten worden. Dit inzicht is de basis om aanbod aan vraag bij 

grondstoffenstromen te kunnen koppelen. 

 

 

Grondstoffenkansenkaarten 

Bijvoorbeeld een interactief GIS-model waarin de vraag naar grondstoffen en de beschikbaarheid van reststromen 

visueel inzichtelijk zijn gemaakt. Dit is een groeimodel. Het model kan telkens verder worden uitgebreid met 

andere grondstoffen. Dergelijke praktische tools 

maken het mogelijk om in een bepaalde regio te 

kijken naar vraag en aanbod van grondstoffen en 

mogelijke matches tussen partijen te identificeren. 

Met dergelijke tools kan bijvoorbeeld ook het 

creëren van regionale coalities rondom bepaalde 

grondstoffen worden ondersteund, en het vormen 

van een gemeenschappelijke visie worden 

vergemakkelijkt. Dat kan per grondstof, maar ook 

voor meerdere grondstoffen, schoon water en zelfs 

(rest)warmte. 

 

 

Ook past een eerste marktverkenning in deze fase per grondstof om gevoel te krijgen welke 

grondstoffenstroom inzet op regionale schaal vraagt en welke op een nationale of zelfs internationale markt 

ontwikkeld moet worden. Denk bijvoorbeeld aan terugwinning van fosfaat, alginaat en bioplastics uit stedelijk 

afvalwater door waterschappen. Voor ‘biotische’ grondstoffen, zoals water en biomassa, is de kans groot dat 

kringloopsluiting op lokale schaal mogelijk is. Voor anorganische materialen, zoals bijvoorbeeld metalen, 

micronutriënten uit AVI bodemas of anorganische nutriënten (zoals fosfaat), is vaak een grotere (regionale, 

nationale of zelfs internationale) schaal nodig. Uiteraard vormen de financiële waarde van de materialen en de 

transportkosten hierbij ook een factor. 

 

 

Marktverkenningen 

Bij het opzetten van een marktverkenning naar grondstoffen is het van belang om van achteren naar voren te 

redeneren. Kan er een materiaal worden geproduceerd waar vraag naar is in de markt? Sluit het product aan bij 

de bestaande normen, moet er in wet- en regelgeving ruimte worden gemaakt voor deze toepassingen en hoe zal 

de marktacceptatie zijn? Ook als een materiaal voldoet aan alle (genormeerde en vastgelegde) voorwaarden zijn 

de meeste kopers nog niet bereid om ‘virgin’ prijzen te betalen voor secundaire materialen. Kan een markt 

worden gecreëerd, bijvoorbeeld door anders in te kopen of andere voordelen te koppelen aan het gebruik van 

secundaire materialen, of door eisen te stellen aan een percentage ‘recycled content’? 

 

Bij de productie van struviet heeft het jaren geduurd, voordat het product opgenomen was in de mestwetgeving. 

Struviet is afkomstig van de communale afvalwaterbehandeling. Het kan optreden als ongewenste neerslag in de 

leidingen van de installaties, hetgeen tot schade en hoge onderhoudskosten kan leiden. Dit is een belangrijke 

reden waarom waterschappen in toenemende mate het struviet preventief verwijderen. Het struviet is door het 

hoge gehalte aan Mg (magnesium) en vooral P (fosfaat) zeer geschikt als nutriënt voor de landbouw. Zowel 

struviet met de status van afvalstof als niet-afvalstof kan als meststof verhandeld worden. Maar daarmee is er nog 

geen afzetmarkt gecreëerd. Door het overschot aan dierlijke mest is er nationaal beperkt behoefte aan directe 

toepassing door de landbouw. Export naar het buitenland geeft problemen, omdat struviet daar niet op de lijst 

van meststoffen staat. Daarnaast zijn er vraagtekens over de kwaliteit van het struviet, bijvoorbeeld over de 

aanwezigheid van (gevaarlijke) bacteriën en medicijnresten. Of de vraagtekens terecht zijn of niet, ze belemmeren 

de kringloop omdat afnemers niet bereid zijn de producten af te nemen tegen een prijs die een business case 

sluitend maakt. Voor andere toepassingen dan meststof is een afvalstatus een lastige barrière omdat veel 

bedrijven geen afvalstoffen kunnen of mogen ontvangen. 
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Met meer inzicht in potentiële grondstoffen komen ook de potentiële spanningen tussen doelen op het gebied 

van energie, circulair en duurzaamheid scherper in beeld. Terugwinning van grondstoffen kan extra energie 

kosten of ten koste gaan van eigen energieopwekking. Door klimaatambities en CO2-uitstoot centraal te stellen 

krijgen ambities op energie en grondstoffen samenhangende afweging en prioritering binnen organisaties. Een 

stap verder is om deze spanningen regionaal te zoeken bij afwegingen over kringloopsluiting in de keten. 

 

3. Coalities vormen 
 

De circulaire ambities van de verschillende partijen kunnen niet losstaand uitwerking krijgen. De ambities op 

klimaatbestendig, energieneutraal en circulair vereisen uitwerking in samenhang en dus coalitievorming. Want 

de kansen en opgaven verschillen per stad en regio, afhankelijk van de aanwezige bedrijven, de inwoners, 

actuele grondstoffenstromen en de natuurlijke en sociale omstandigheden. De partners zetten in op regionale 

energie-, klimaat- en grondstoffenstrategieën en uitvoeringsprogramma’s. Op vele dossiers hebben de 

decentrale overheden ervaring met regioprocessen en het inventariseren van kansen en kaders en het 

overbruggen van tegenstellingen. Dat vraagt een zorgvuldig proces met helderheid over eigen ambities. Een 

goed georganiseerd regioproces is cruciaal voor vorming van coalities met slagvaardige 

uitvoeringsprogramma’s. 

 

Bij iedere coalitievorm passen andere spelregels en instrumenten. Wanneer we ons bewust zijn van de positie 

van onze organisatie in verschillende coalities kunnen we ook een passende rol en aanpak vinden, zodat we een 

betrouwbare en effectieve samenwerkingspartner kunnen zijn. Bij het vormen van de coalities is het belangrijk 

scherp te zijn in belangen en ambities van de stakeholders. Wat komt een ieder brengen en halen? Zonder 

bijdrage die aansluit bij de gedeelde ambitie van de partners en die complementair is, ook geen deelname aan 

de coalitie. 

 

 

 
 

 

Vragen die bij de start van het vormen van coalities aan de orde zijn: 

- Heeft je organisatie een regierol om de uitgesproken eigen circulaire ambitie met enkele stakeholders 

(omgevingsmanagement) te kunnen realiseren? 

- Of is de regierol niet toereikend en is vanuit de opgave samenwerking een gegeven? Ben je partner in een 

regionaal netwerk van shareholders waarin ieder iets komt halen en brengen rond een gezamenlijk 

gevormde ambitie? 

- Of kies je, om eigen ambities te kunnen voeden, een faciliterende rol voor individuele initiatiefnemers die 

een circulaire beweging starten? En verbind je deze initiatieven waar ze elkaar versterken? 
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4. Regionale grondstoffenstrategieën en uitvoeringsprogramma’s 
 

 

Investeringsagenda, p. 13: 

Decentrale overheden en Rijk werken samen aan de uitwerking van de ambities uit het Grondstoffenakkoord en 

het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. Gemeenten, provincies en waterschappen nemen het 

initiatief tot regionale grondstoffenstrategieën en uitvoeringsprogramma’s. Voor de transitie naar een circulaire 

economie moet het voor marktpartijen helder zijn waar zij op kunnen rekenen. Dit vereist meerjarig 

commitment en verbindende regie. 

 

 

Na het opzetten van de regionale circulaire coalities is het mogelijk om gezamenlijk tot een gedragen 

grondstoffenstrategie en uitvoeringsprogramma te komen. Daarbij gaat het onder meer om: 

- Adaptief programmeren 

- Sturing op samenwerkingsprogramma’s 

- Werken met value cases 

- Bestuurlijk commitment 

- Vergroting van de flexibiliteit: modulair bouwen, voorkomen locked-in effect, robuuste opties 

- Verbindende regie 

- Continue ontwikkeling en aandacht voor de succesfactoren van samenwerking 

- Ontwikkelen tweebenigheid medewerkers 

 

De fundamentele circulaire verandering moet door mensen invulling krijgen. Handen en voeten aan de 

regionale grondstoffenstrategieën en uitvoeringsprogramma’s. Ga er maar aan staan, deze functie-, organisatie 

en systeem overschrijdende verandering. Deze circulaire coalities vragen ook dat medewerkers zich bewegen 

op het grensvlak en ‘tweebenigheid’ ontwikkelen tussen eigen organisatie en coalities. Rond de circulaire 

opgaven tref je verschillende partijen en personen, elk met eigen doelen, belangen en werkwijze. De circulaire 

medewerkers maken de verbinding. Ze zijn ‘grenswerkers’: een been binnen en een been buiten de eigen 

organisatie. En bewegen op en soms over grensvlakken heen. Dit vraagt ook bijbehorende ruimte en sturing 

binnen de organisatie op de circulaire ambities. Commitment van de circulaire medewerkers ontwikkelt zich 

naar circulaire opgaven en minder binnen de eigen organisatie. Doorbreek de cirkel, ook als metafoor voor 

routines/spelregels als overheidsorganisatie in relatie tot de buitenwereld. 

 

 

 

 


