
 

 

Initiatiefvoorstel: 

 

Groningen Circulair  
 

 

Introductie 

In een circulaire economie worden zo min mogelijk primaire grondstoffen gebruikt en voor zover er nieuwe 

nodig zijn worden ze op duurzame wijze gewonnen. Het is dus een economisch systeem dat bedoeld is om 

herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te 

maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Naast 

een positief effect op onze ecologische voetafdruk levert de 

circulaire economie ook een bijdrage aan onze economie. Het 

maakt bedrijven minder afhankelijk van schaarse grondstoffen 

en biedt kansen voor nieuwe lokale werkgelegenheid, door 

dienstverlening, hergebruik, reparatie en recycling van 

producten en grondstoffen.  

 

Circulair in Groningen 

In de raadscommissie van 14 maart 2018 hebben we vastgesteld dat we als raad op 1 lijn zitten om de 

circulaire economie in onze gemeente, en de regio hieromheen, te stimuleren.  Ook het college is positief en 

wil hier mee aan de slag. Het is vanzelfsprekend niet de gemeente die circulair gaat ondernemen, maar zij kan 

wel draagvlak creëren, het goede voorbeeld geven, stimuleren, faciliteren en beleidskaders maken op dit 

gebied. 

 

Binnen de gemeente Groningen wordt al veel op circulair gebied gedaan. In het onderwijs en het (innovatieve) 

bedrijfsleven wordt er al veel nagedacht en ontwikkeld en er zijn al verschillende projecten op een circulaire 

leest geschoeid.  

 

Focus 

De rol van de gemeente in het economisch beleid is vooral faciliterend. Bedrijven verplichten om circulair te 

gaan ondernemen is dus niet aan de orde en zou ook niet werken. Wat wel werkt is ruimte bieden, kennis 

delen en als gemeente zelf in de bedrijfsvoering een voortrekkersrol te nemen in circulair opereren. Op deze 

punten willen we het college de opdracht geven om een visie te ontwikkelen. 

 

Wat namelijk ontbreekt is een bindmiddel tussen alle initiatieven. Er is weinig overzicht en ook geen visie over 

de ambitie, de richting en de snelheid die we willen betrachten. Voor een duurzame toekomst is het 

noodzakelijk deze visie wel vast te stellen. Alleen dan kan de raad controleren of we op schema liggen, en 

voldoende bijdrage leveren aan het behalen van klimaat-, economische en sociale doelen. Dit initiatief moet 

hiertoe een aanzet geven. Een aantal jaren geleden is reeds een visie Biobased Economy opgesteld. De visie 



Circulaire Economie kan hier goed bij aansluiten. Daarnaast moet er binnenkort een nieuw economisch beleid 

worden vastgesteld, waarin circulaire economie ook een plek kan (moet) krijgen.  

 

 

Prioritering 

De raad stelt het college voor om naast het brede kader ook direct in te zetten op enkele concrete thema’s. 

Het begrip circulaire economie is veelomvattend, en daarmee wordt het ook gelijk onoverzichtelijk. Advies is 

daarom te beginnen op onderdelen waar op korte termijn invloed op is uit te oefenen en dat als vliegwiel kan 

dienen voor andere terreinen.  Deze onderdelen zijn: 

 

● Inkoop en aanbesteding: Circulaire 

economie kan meegenomen worden 

in inkoop en aanbestedingstrajecten. 

De gemeente treedt hierbij zelf op als 

launching customer (eigen 

bedrijfsvoering) en kan door middel 

van de juiste vraagformulering de lat 

voor circulaire economie hoger 

leggen. Dit geldt niet alleen voor 

producten, maar ook voor diensten. 

Ook op het gebied van bouw kan de 

gemeente een grote rol spelen. De 

gemeente staat voor een grote 

bouwopgave, zowel in de bebouwde omgeving als in de infrastructuur. De gemeente kan hierbij door 

middel van het stellen van de juiste vragen en het neerleggen van een circulaire ambitie het 

bedrijfsleven beïnvloeden in het verder ontwikkelen van circulaire economie.  

 

● Afval: In 2022 wordt er een nieuw contract afgesloten voor het verwerken van de afvalstromen. Door 

nu een ambitie op het gebied van circulaire economie vast te stellen kunnen we hierop voorsorteren 

en de omslag van afval naar nieuwe grondstoffen een stimulans geven. Maar ook nu al kunnen 

reststromen in kaart worden gebracht en quick wins worden behaald, zoals bijvoorbeeld bij projecten 

zoals de zuidelijke ringweg. 

 

● Kennis: Als Internationale Kennisstad (Next City) en met faciliteiten als de RUG en de Hanze 

Hogeschool binnen de gemeentegrenzen kan/moet de gemeente een rol spelen in het leggen van 

verbindingen, creëren van platforms, aansluiten bij kennisnetwerken zoals Netherlands Circular 

hotspot en het promoten van Groningen als circulaire gemeente. Op het onderwerp CE zijn al 

verschillende professoren en lectoren actief. Kennis is daarom het derde punt waarop de gemeente nu 

al stappen kan maken op het gebied van circulaire economie.  

 

 

 

 

 

http://www.netherlandscircularhotspot.nl/about-hch.html
http://www.netherlandscircularhotspot.nl/about-hch.html


Hoe? 

Een dichtgetimmerd beleid is niet nodig. Het formuleren van uitgangspunten die een kader geven waarbinnen 

invulling kan worden gegeven aan het bijdragen aan de circulaire economie is waar de gemeente naar zou 

moeten streven. 

 

 
 

Dictum:  

De gemeenteraad van Groningen besluit, met de uitgangspunten van het initiatiefvoorstel, het college 

opdracht te geven om:  

 

● Een circulaire ‘kapstok’ nota/visie te maken waarin, ten behoeve van het ontwikkelen van beleid, een 

aantal kaders kan worden meegegeven omtrent circulariteit en deze zo snel mogelijk voor te leggen 

aan de raad, 

● een eerste inventarisatie te maken van mogelijkheden waarin de gemeente haar voorbeeldfunctie kan 

tonen op het gebied van circulair handelen op de sporen van inkoop en bouw, en hier 

beleidsuitgangspunten op te formuleren. Deze inventarisatie eind 2018  te delen met de raad, zodat in 

het voorjaar van 2019 de beleidsuitgangspunten kunnen worden geformuleerd. 

● bij de voorbereidingen voor het nieuwe aanbestedingstraject op gebied van afval rekening te houden 

met het streven naar circulariteit, 

● Samen met onderwijspartners, het bedrijfsleven en andere overheden in de regio een programma te 

ontwikkelen waarin het verzamelen, delen en beschikbaar stellen van kennis over CE centraal staat en 

waarvan bedrijfsleven, onderwijs, inwoners en overheid kunnen profiteren. 

● Bij reeds aanbestede projecten, zoals de zuidelijke ringweg, met de partners in gesprek te gaan en de 

mogelijkheden tot hergebruik van restmaterialen te bespreken 
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