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Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit de routekaart circulaire economie vast te stellen. 
  

 

 

 Samenvatting     

 
Aanleiding hiervoor was dat de noodzaak voor een transitie naar een meer circulaire economie duidelijk is. 
Ook de gemeente Groningen heeft daar een rol. Er zijn al veel ontwikkelingen binnen de gemeente op het  
thema circulariteit, maar de samenhang en een duidelijk geformuleerde ambitie ontbreekt. Met deze 
routekaart komt daar verandering in. De routekaart beschrijft de verschillende rollen van de gemeente en 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

 
Op 20 juni 2018 heeft uw raad 
dat wij al veel initiatieven ontplooien op het gebied van circulaire economie, maar dat u deze graag met 
elkaar verbonden ziet. U heeft ons gevraagd een circulaire 'kapstok' nota/visie te maken waarin, ten 
behoeve van het ontwikkelen van beleid, een aantal kaders kan worden meegegeven.   
Voor het opstellen van de gevraagde circulaire kapstok hebben wij samengewerkt met de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). 

In zijn de kansen geinventariseerd voor 
circuairiteit in Groningen. Medewerkers van de OECD hebben gesprekken gevoerd met alle relevante 
stakeholders zoals bedrijven, kennisinstellingen en overige overheden. Wij hebben u hierover geïnformeerd 
per brief (kenmerk 52073-2018). De resultaten van het onderzoek van de OECD zijn gebruikt voor deze 
routekaart circulaire economie. Het concept rapport wordt als bijlage toegevoegd. Zodra het rapport wordt 
vastgesteld door de OECD wordt het definitieve exemplaar aan u verzonden. Wij verwachten hierin geen 
grote wijzigingen.  
 

 
Kader     

De wereldbevolking blijft sterk groeien. Hierdoor neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl de voorraad 
afneemt. De Rijksoverheid werkt daarom samen met het bedrijfsleven om de Nederlandse economie in 
2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze circulaire economie bestaat geen afval 
en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt 
Het kabinet heeft 3 doelstellingen geformuleerd om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te 
maken: 

1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder 
grondstoffen nodig zijn. 

2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam 
geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals 
biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder 
afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu. 

3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.  
 
De overgang naar een circulaire economie is met de energietransitie en klimaatadaptatie de derde grote 
opgave waar we voor staan. Het ligt voor de hand deze opgaven in samenhang op te pakken en 
koppelkansen te identificeren waar mogelijk. 
    
 
Argumenten en afwegingen     

Als gemeente hebben we op verschillende manieren invloed op de transitie naar een circulaire economie. 
We vinden het belangrijk daarin onze verantwoordelijkheid te nemen. We onderscheiden hierbij voor de 
gemeente drie rollen; uitvoerder, regisseur/facilitator en promotor. Op basis van het onderzoek van de 

circulaire economie te bevorderen.  

• Energie 

• Bouw en sloop 

• Biomassa en voedsel 

• Afval  

• Water en sanitatie 
 

Door middel van deze routekaart willen we hierin een versnelling in aanbrengen. We voegen hier nog het 
thema MKB aan toe. We vinden het belangrijk dat juist het MKB in onze gemeente profiteert van de 
circulaire economie, en door middel van het MKB onze inwoners. 
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Maatschappelijk draagvlak en participatie     

In het kader van het onderzoek dat de OECD heeft gedaan in Groningen is met alle relevante partijen 
gesproken. De uitkomsten van deze gesrpekken vormen de basis oor het OECD rapport en ook voor de 
routekaart. We zien een duidelijke rol voor het MKB omdat juist het MKB kan profiteren van de kansen die 
de circulaire economie biedt. Uiteraard hebben ook de inwoners van de gemeente een belangrijke rol als 
consument en producent van producten die we nu nog vaak als afval zien. We gaan op de verschillende 

deeen te komen hoe we de transitie naar een 
circulaire ecomomie kunnen bewerkstelligen. De ontwikeling van de circulaire hub speelt daarin een 
belangrijke rol.     
 
Financiële consequenties     

De uitwerking van de routekaart wordt gedaan met de bestaande budgetten uit de in de routekaart 
genoem  

 
Overige consequenties     

Het circulaire denken moet een standaard onderdeel worden van onze gemeentelijke praktijk. Bij inkoop is 
circulariteit al een standaard onderdeel in de procedure. Daarnaast stellen we voor dat bij de 
totstandkoming van projecten circulariteit een standaard onderdeel wordt van de te maken afwegingen. 
 
Vervolg     

We stellen voor u jaarlijks op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op het gebied van de ciruculaire 
economie.     
 
Lange Termijn Agenda     

Februari 2020.    
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
burgemeester,    secretaris, 
Koen Schuiling    Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 

 


