
1. Borg de aandacht voor circulaire 
economie in het college van B&W
Voor de lokale transitie naar een circulaire economie is aandacht 
nodig vanuit het college van B&W. Circulaire Economie moet 
daarin als volwaardige portefeuille worden belegd bij één van de 
wethouders, bij voorkeur de wethouder economie. Die wethouder 
kan nieuwe samenwerkingen in lokale ketens stimuleren. 

2. Koop circulair in
Duurzaam inkopen doen veel gemeenten in Nederland al. Circulair 
inkopen gaat om kopen van producten die de waarde van grondstoffen 
behouden, energie gebruiken uit hernieuwbare bronnen en 
repareerbaar zijn. Belastinggeld heeft dan een dubbele impact: je 
koopt als gemeente wat je nodig hebt én werkt aan behoud van 
grondstoffen, minder CO2 uitstoot en een eerlijke, meer inclusieve 
samenleving. Maak je inkopers en projectleiders duidelijk dat deze 
dubbele impact belangrijker is dan altijd gaan voor de laagste prijs. 
Bovendien is circulair inkopen op de lange termijn vaak voordeliger.

6 tips voor een circulair coalitieakkoord
 
Corona heeft ons laten zien dat een gezonde samenleving niet goed functioneert 
zonder lokale en duurzame focus. Er is meer aandacht voor lokaal produceren, 
mens en milieu in de eigen omgeving. Dit zijn tevens de kernwaarden van de 
circulaire economie. Gemeenten spelen een bepalende rol in de lokale economie, 
en maken dus ook het verschil bij de ontwikkeling van de circulaire economie. 
De maatschappij vraagt er nu om en de mogelijkheden zijn er. 

In veel lokale verkiezingsprogramma’s was aandacht 
voor circulaire economie. Nederland heeft op dit 
moment een unieke kans om samen daadkrachtig te 
innoveren en ook echt koploper in circulaire economie 
te worden. U werkt nu aan een coalitieakkoord 
voor uw gemeente. Wij brengen graag zes concrete 
mogelijkheden onder uw aandacht om als gemeente een 
echt duurzame, circulaire economie te stimuleren.  
Het is duidelijk dat we op lokaal niveau weliswaar 
niet alle knoppen in handen hebben om de economie 
circulair te maken, maar dat we wél een wezenlijke 
bijdrage kunnen leveren. 

Hoe dat in praktijk kan is – vooral ten behoeve van 
lokale ambtenaren – uitgewerkt door de Natuur en 
Milieufederaties in een inspiratiegids voor gemeenten. 

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies

https://servicepunt-circulair.nl/nieuws/natuur-en-milieufederaties-presenteren-circulaire-inspiratiegids-voor-gemeenten/


3. Bouw en ontwikkel circulair
Nederland heeft veel bouwprojecten op stapel staan, met substantiële 
aantallen woningen. De woonwijk en het bedrijventerrein van de 
toekomst zijn klimaatadaptief, circulair, biodivers, voorzien in hun 
eigen energiebehoefte en zijn ontsloten door met duurzame vormen 
van mobiliteit. Wat we vroeger het “stapelen van ambities” noemden, 
wordt het nieuwe normaal van bouwen, wonen en werken. Zorg voor 
duidelijke afspraken in uw gemeente of regio over de ondergrenzen en 
de ambities van circulair bouwen. Werk hierin samen met bijvoorbeeld 
andere gemeenten, de provincie of Cirkelstad.

De Natuur en Milieufederaties Samen voor mooie en duurzame provincies

4. Ondersteun circulaire ondernemers
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. Zorg ervoor dat je als gemeente niet tegen maar mee werkt met de ondernemers die 
bijdragen aan de overheidsdoelstellingen. Kom je er niet uit? Maak gebruik van het regionale Servicepunt 
Circulair.

5. Laat grondstoffen die de gemeente produceert zo hoogwaardig 
mogelijk verwerken.
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. Voor een gemeente is het relatief eenvoudig om bij de aanbesteding 
in het contract met de aannemer op te nemen dat het maaisel en het hout op een duurzame en zo 
hoogwaardig mogelijke manier verwerkt moet worden. 

6. Maak een circulair ambachtscentrum van de milieustraat / 
gemeentewerf
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 benaderd. Werk in deze ambities samen met gemeenten 
uit de regio en leer van bestaande projecten. 
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