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1.

Inleiding
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Het PBL is op dit moment bezig met de eerste integrale rapportage over de voortgang 
van de transitie van de circulaire economie in Nederland. Voor dit rapport is inzicht in 
het circulaire economie-beleid in Nederland van groot belang. Welk beleid loopt er? 
Wat is daarvan al vastgesteld en wat is voorgenomen? Het PBL heeft in april een 
opdracht uitgezet bij Het Groene Brein om een overzicht te maken van het beleid 
gericht op de circulaire economie in Nederland op landelijk niveau. Het doel van de 
inventarisatie is om op een handzame manier inzicht te krijgen in het beleid dat 
specifiek gericht is op het versnellen van de circulaire economie. Deze opdracht is 
onderdeel van de CE-rapportage van PBL.

Inmiddels is er een inventarisatie gemaakt. Deze is in de bijlage bijgevoegd. Op basis 
van deze inventarisatie is een analyse gemaakt van wat we zien in de inventarisatie. 
Deze analyse van de inventarisatie is als volgt opgebouwd:

In hoofdstuk 2 is de gekozen methoden voor de inventarisatie bekeken. Hier is vrij 
uitgebreid bij stilgestaan omdat het veld van de circulaire economie relatief jong en 
dynamisch is, waardoor het maken van een foto van een inventarisatie de nodige 
voeten in de aarde heeft en derhalve veel afwegingen vraagt. Deze afwegingen zijn  
zo transparant mogelijk beschreven in hoofdstuk 2. 

In hoofdstuk 3 volgen de eigenlijke bevindingen. Kort en krachtig zijn de bevindingen 
beschreven, op basis van de in hoofdstuk 2 beschreven methoden. 

In hoofdstuk 4 worden de algehele conclusies beschreven.

Deze inventarisatie is uitgevoerd door een team vanuit verschillende organisaties, te 
weten:

 – Marjolijn de Boer, Het Groene Brein
 – Dianne de Fijter, Het Groene Brein
 – Antoine Heideveld, Het Groene Brein
 – Marc Pruijn, MVO-Nederland
 –  Jan Paul van Soest, De Gemeynt

Het Groene Brein is bij de inventarisatie de penvoerder, dit in opdracht van PBL. 
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Inleiding
Circulaire economie is een relatief jong en dynamisch beleidsterrein, waar nog geen 
sprake is van een reguliere beleidscyclus van doelen stellen, maatregelen treffen, 
effecten bepalen en doelen dan wel maatregelen bijstellen. Daarnaast beoogt 
circulaire economie niets minder dan een transitie in gang te zetten, oftewel een 
systemische verandering, waarvan slechts de eerste stappen zijn gezet. Kortom, de 
circulaire economie is:

Een zeer breed beleidsterrein, het gaat immers om een andere inrichting van de 
gehele economie. Van het bouwen van grote infrastructurele projecten tot de 
productie en aanschaf van een scheerapparaat.

Vormgegeven in nauwe samenwerking met andere overheden, bedrijven en 
kennispartijen. Hierdoor zijn er vele verschillende initiatieven en akkoorden en is niet 
altijd duidelijk waar de grens tussen beleid en uitvoering bij bedrijven ligt. 

Bovenstaande stelt niet alleen uitdagingen aan de beleidsmakers, maar ook aan de 
monitoring en evaluatie van beleid. Ook daarvoor is geen standaardrecept aanwezig. 
Bij deze inventarisatie hebben wij daar, samen met anderen een methode voor 
ontwikkeld. Deze is opgebouwd uit zes onderdelen.
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2.1 Afbakening van beleid
Het eerste punt van aandacht is de definitie en afbakening van beleid. Wat is nog 
beleid en waar ligt de grens voor uitvoering bij bijvoorbeeld bedrijven? We zijn hierbij 
als volgt te werk gegaan:

Alles waar de overheid een duidelijke rol heeft, zowel in het initiëren van samen-
werkingen als in het maken van regels en wetgeving hebben we geïnterpreteerd als 
beleid. Met name daar waar de overheid ook in op lange termijn betrokken is. Daar 
waar het gaat om het subsidiëren van individuele bedrijven is het niet apart benoemd, 
daar die subsidie doorgaans onderdeel is van een subsidieregeling. Een aantal 
voorbeelden

1 Als de overheid een onderzoek uitzet op verzoek van een bedrijf of organisatie 
naar een aspect van de circulaire economie maar daar op langere termijn niet 
meer bij betrokken is, zien we dit niet als beleid.

2 Als de overheid een onderzoek uitzet naar een bepaald onderdeel van de circulaire 
economie met als doel om er later beleid op te baseren hebben wij dat gezien als 
beleid, dan wel de initiële fase. 

3 Het mede initiëren van samenwerkingen in een sector en aanjagen van activitei-
ten bijvoorbeeld in de vorm van convenanten en netwerken waar de overheid een 
actieve rol heeft hebben wij ook gezien als beleid. 

4 Uiteraard zijn de meer geijkte varianten van beleid zoals het opzetten van wet en 
regelgeving en vormgeven van algemene financiële instrumenten ook onderdeel 
van beleid. 
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2.2 Aanpak van de inventarisatie op de 13 prioritaire thema’s
Als tweede punt is gekeken naar een indeling van het beleid zelf, zoals die ook door de 
rijksoverheid wordt gebruikt. Hiervoor is de indeling in de prioritaire thema’s gebruikt 
die ook is toegepast als indeling van het Uitvoeringsprogramma. Er zijn 13 prioritaire 
thema’s benoemd, waaronder de vijf transitieagenda’s en 8 dwarsdoorsnijdende 
thema’s (zie bijlage 1 voor deze lijst). Onze indeling wijkt op twee punten af van de 
indeling bij het UitvoeringsProgramma. Het ene punt is het dwarsdoorsnijdende 
thema internationaal. Dit onderdeel is voor de monitoring die op Nederland van 
toepassing is buiten beschouwing gelaten. Het tweede punt is de samenvoeging van 
de dwarsdoorsnijdende thema’s wet en regelgeving en EPR. Deze liggen dicht tegen 
elkaar aan en zijn om pragmatische redenen samengevoegd.

De vraag naar een beleidsinventarisatie en pre-analyse van 13 prioritaire thema’s kan 
niet anders dan pragmatisch worden beantwoord. Zeker in de wetenschap dat er 
verschillende manieren zijn om naar beleid-in-ontwikkeling te kijken, terwijl er nog 
niet een ‘beste’ zienswijze is. Daarnaast geldt dat de omvang van dit project beperkt 
is, waarbinnen sowieso geen volledige beleidsevaluatie past.

Voor ons doel hebben we dan ook enkele verschillende benaderingswijzen in parallel 
gevolgd, die gezamenlijk de ‘bril’ vormen waardoor we naar het beleidsterrein 
circulaire economie kijken. 

Om zicht te krijgen op de grote lijnen is bij de inventarisatie gebruik gemaakt van twee 
assen waarop het beleid is geïnventariseerd. Aan de ene kant de as van mate van 
vaststelling van beleid. Aan de andere kant de as van het type beleidsinstrument. 
Beide assen zijn als het ware de brillenglazen van de “bril” zoals hierboven beschreven. 
Daarnaast hebben we nog op een aantal andere manieren gekeken naar de transities, 
zoals middels de transitietheorie van Drift. Deze zijn alleen ter ondersteuning 
gebruikt. Hieronder volgt een toelichting op de assen en de op keuzes die daarbij 
gemaakt zijn.
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2.3 Uitwerking eerste as: Mate van vaststelling. 
Er zijn verschillende handreikingen en benaderingswijzen voor het uitvoeren van 
beleidsevaluaties, die op verschillende beleidsterreinen worden toegepast, en ook nog 
wel eens per beleidsterrein kunnen verschillen in aanpak en accenten. Zie onder meer 
de Handreiking beleidsdoorlichtingen van de Rijksoverheid en de methodiek van de 
Algemene Rekenkamer. De methoden omvatten doorgaans aanknopingspunten voor 
een systeemafbakening (scope), beoordeling van de mate van vaststelling en de 
effectiviteit van beleid. De onderhavige inventarisatie van beleid voor de circulaire 
economie is expliciet geen beleidsevaluatie. Daarom wordt hier niet gekeken naar de 
mate van effectiviteit en de methoden daaromtrent.

Wat wel van groot belang is bij de inventarisatie is de mate van vaststelling van beleid. 
Dit is direct de eerste as waarop wij alle beleidsuitwerkingen hebben gescoord. Bij het 
beleidsterrein circulaire economie is de standaard indeling (ideeën fase, uitwerkings-
fase, vastgesteld beleid en geëvalueerd beleid) voor de mate van vaststelling lastig te 
hanteren omdat ook veel beleidsvoornemens zonder uitwerking al door het kabinet 
en de kamer zijn vastgesteld. Op basis van meerdere gesprekken en een combinatie 
van methoden is in de inventarisatie de volgende aanpak gevolgd rondom de mate 
van vaststelling:

a Beleidsintentie. Een beleidsintentie is uitgesproken zonder keuze voor een  
duidelijk instrument. Dit kan al door de kamer zijn vastgesteld. 

b Er is een instrument bepaald om de beleidsintentie in te vullen, maar er is nog 
geen concreet plan met middelen. Ook dit kan al door de kamer zijn vastgesteld

c Intentie en instrument zijn concreet uitgewerkt en indien nodig door de  
kamer vastgesteld

We hebben hierbij gekeken naar de mate van vaststelling van het instrument op  
de beleidshoofdlijn. Dus niet van het achterliggende doel. Het kan dus zijn dat een 
instrument al wel is vastgesteld (c) maar dat dit instrument nog niet voldoende is  
om het achterliggende doel te realiseren. In dat geval komt het toch in categorie c 
(vastgesteld beleid) omdat in de inventarisatie niet gekeken is naar de mate van 
effectiviteit. We hebben meer gekeken naar de prestatie van het vaststellen van  
de instrumenten dan naar de gerealiseerde effecten. Alle pilots, onderzoeken en 
verkenningen om te verkennen welk beleid uiteindelijk ingezet moet worden zijn 
geschaard onder de categorie a, beleidsintentie. Om een en ander te verduidelijken 
volgt hieronder per categorie een voorbeeld.

Categorie a: Beleidsintentie 

Voorbeeld 1. Binnen de transitieagenda Kunststoffen loopt een verkenning voor Public 
Private Partnership rondom chemische recycling. Dit is nog in verkenning, dus valt het 
onder categorie a, beleidsintentie. 

https://www.rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties/evaluaties-en-beleidsdoorlichtingen/handreiking
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Voorbeeld 2. Binnen de transitieagenda biomassa en voedsel is beleid geopperd op het 
vlak van duurzaam bosbeheer. Hiervoor zijn een aantal pilots opgezet waarbij verkend 
wordt welke mogelijkheden er zijn om in de hele keten te komen tot meer bos, beter 
bosbeheer met grotere oogst en meer gebruik van hout in de bouw. De pilots lopen 
maar het beleid is nog niet geldend voor de hele sector. We hebben deze ingedeeld in 
catergie a. 

Voorbeeld 3. Binnen de transitieagenda Bouw is het project circulair aanbesteden  
voor het toekomstbestendig maken van het stationsgebied Arnhem (rijkskantoren) 
beschreven. Dit project is reeds in werking maar het beleidsinstrument, circulair 
aanbesteden voor de hele GWW is nog in wording. Deze wordt daarom ingedeeld  
in categorie a. 

Categorie b: Instrument is bepaald 

Voorbeeld 1. Binnen het dwarsdoorsnijdende thema (DDT) wet en regelgeving en  
EPR is gesproken over een aanpak van matrassen. Met daarbij het voornemen om  
hier sterk op in te zetten, waarbij onder meer gekozen is voor het instrument EPR 
(Extended Producer Responsibility). Dit instrument is wel beschreven. Maar de EPR  
is nog niet uitgewerkt, inclusief termijnen, gekoppelde bedragen e.d. Ook is het 
instrument nog niet in werking. Het is wel uitgewerkt qua instrument maar nog niet 
vastgesteld en in werking. Deze valt derhalve in categorie b. 

Voorbeeld 2. In het dwarsdoorsnijdende thema circulair inkopen is beleid opgezet 
rondom het maatschappelijk verantwoord inkopen van kunstgrasvelden. De criteria 
zijn inmiddels opgezet maar het instrument van MVI is nog niet in werking op dit vlak 
van de kunstgrasvelden. Hierdoor valt deze in categorie b. 

Categorie c: Uitgewerkt en vastgesteld beleid

Voorbeeld 1. In meerdere transitie-agenda’s zijn icoonprojecten benoemd die zijn 
ondergebracht in het Versnellingshuis. Dit versnellingshuis is ook benoemd in de 
kabinetsreactie en is nu ook een dwarsdoorsnijdend thema. Het gekozen instrument 
is de oprichting van het versnellingshuis met verschillende partners. Inmiddels is dit 
huis opgericht, is de financiering geregeld en is het versnellingshuis in werking. Nog 
niet alle doelen van de doorbraakprojecten zijn gehaald, maar het instrument is 
vastgesteld en in werking. Dit punt valt derhalve in c. 

Voorbeeld 2. In het dwarsdoorsnijdende thema marktprikkels is het instrument van 
het opnemen van de schaduwprijs van CO2 in aanbestedingen in de GWW-sector 
opgenomen. Dit instrument van schaduwboekhouding is inmiddels opgenomen in de 
aanbestedingen van de GWW sector en het is dus in werking. Deze valt in categorie c. 

Voor categorie c geldt dat juridische instrumenten uiteraard door het kabinet en de 
kamer moeten zijn vastgesteld voordat deze in categorie c kunnen worden geplaatst. 
Voor instrumenten die op communicatie zijn gericht hoeft dat niet. Deze zijn in 
categorie c geplaatst als ze zijn vastgesteld en in uitvoering zijn gebracht.
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2.4 Uitwerking tweede as: Type Instrument
Een tweede benaderingswijze en ‘as’ waarop we de beleidsinitiatieven rond  
circulaire economie beschouwen is de instrumententheorie. Ook daarbinnen  
zijn weer verschillende varianten en stromingen. Een handzaam overzicht bieden  
de ‘instrumentenpagina’s’ van de Rijksoverheid. Uit deze en andere overzichten 
destilleren we een betrekkelijk ‘klassieke’ indeling van instrumenten waarbij we  
de beleidsvoornemens rond circulaire economie mee categoriseren: 

a Communicatie. 

 – Beschrijving: Instrumenten zoals overtuiging, overreding, informatie,  
vrijwillige afspraken en convenanten 

 – Voorbeeld: In de transitieagenda consumptiegoederen is een voorlichtings-
campagne beschreven die wordt uitgevoerd door MilieuCentraal gericht  
op het stimuleren van circulair gedrag. 

b Juridische instrumenten. 

 – Beschrijving: Instrumenten zoals voorschriften, regels, dwang,  
handhaving, vergunningen met voorwaarde. 

 – Voorbeeld: Het opzetten van een EPR systeem voor matrassen. 

c Marktvorming/structuurinstrumenten. 

 – Beschrijving: Dit zijn instrumenten gericht op het realiseren van de achter-
liggende intentie. Ze zijn niet-juridisch, niet-regulerend en niet-financieel  
van aard.

 – Voorbeeld: Circulair inkopen is een voorbeeld van dit type instrument.

d Regulerende instrumenten 

 – Beschrijving: Dit zijn instrumenten gericht op gedragsbeïnvloeding zoals  
subsidies, heffingen, (verhandelbare) rechten. Gedragsbeinvloeding staat  
hierbij centraal, niet zozeer het generen van inkomsten. Dit kan echter  
wel een bij komend effect zijn.

 – Voorbeeld: Verhoging van de afvalstoffenheffing. 

e Financierende instrumenten

 – Beschrijving: Beleid met als doel het generen van middelen om iets te  
bekostigen. Dit beleid heeft niet als doel om gedrag te beïnvloeden,  
maar dit kan wel een neveneffect zijn. (d en e liggen dan ook dicht bijeen)

 – Voorbeeld: Oprichting van Invest NL. 

f Facilitaire instrumenten 

 – Beschrijving: Beleid gericht op infrastructuur, installaties,  
inzamelsystemen en kennisinfrastructuur.

 – Voorbeeld: de oprichting van het versnellingshuis NederlandCirculair.

Andere indelingen zijn ook mogelijk en beschreven, maar in hoofdlijnen liggen  
de verschillende categorisering redelijk dichtbij elkaar. 

https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-beste-instrument/61/categorie%C3%ABn


12 Inventarisatie van het beleid in Nederland voor de circulaire economie

2.5 Samenhang tussen de assen
Bij het uitwerken van de assen en het indelen van de verschillende beleidsinterventies 
op de assen kwam nog een interessante overweging naar voren. Er lopen veel pilots 
en onderzoeken om tot bepaald beleid te komen. Zien we deze als instrument 
“kennisontwikkeling” (dus op de tweede as type f) dat is het te zien als vastgesteld. 
Echter, bezien we onderzoek als een eerste stap naar het inzetten van een ander 
instrument bijvoorbeeld regelgeving, dan is het te zien als beleid in de ideeënfase, 
maar dan wel in ingedeeld bij het type instrument juridisch (dus op de tweede as  
type b). We hebben hierbij steeds proberen te kijken naar het realiseren van het 
beleidshoofddoel. Dus onderzoeken en pilots die zijn gekoppeld aan een uiteindelijk 
groter hoofddoel vallen onder beleid in de ideeënfase. Onderzoeken en pilots die op 
zich staan en niet zijn gekoppeld aan een groter beleidsdoel staan dan onder 
vastgesteld beleid. Uiteraard gekoppeld aan het betreffende type instrument. 

Een voorbeeld: In Het Versnellingshuis is het doel om met een gezamenlijk aanpak 
marktpartijen te ondersteunen op meer circulair te gaan werken. Als er hier een 
doorbraakproject wordt gestart dan valt dat onder vastgesteld beleid, categorie f 
(faciliterend). Want het instrument is dan in werking, terwijl het achterliggende doel 
(impact bij bedrijven) nog niet is gerealiseerd. Dat laatste dient dan naar voren te 
komen bij de evaluatie van dit instrument. Voor nu categoriseren we het onder 
vastgesteld beleid in de categorie f. 

Een tweede voorbeeld: Bij de prioriteit Biomassa en Voedsel wordt er onderzoek 
uitgevoerd naar het aanpassing van beleid en regelgeving rondom circulair 
terreinbeheer. Dit onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een aanpassing van beleid. 
Het onderzoek loopt wel, maar het beleid dat hieruit voort moet komen is nog in de 
ideeënfase. Deze scoren we derhalve als ideeënfase voor het type beleid juridisch. 
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2.6 Uitwerking aanvullende manieren van kijken

Rollen van de overheid

Samenhangend met bovenstaande twee assen zijn opvattingen over de rol die de 
overheid in bepaalde beleidsdomeinen te spelen heeft. Bekend zijn de vier overheids-
rollen die NSOB onderscheidt, figuur hiernaast. Elk van deze kwadranten typeert een 
mogelijke overheidsrol, waarmee een instrumentenkeuze samenhangt. Deze 
benaderingswijze is opgesteld in het kader van de ideevorming over de ‘energieke 
samenleving’ en biedt daarmee ook aanknopingspunten voor een beginfase van een 
transitie waar bottom-up initiatieven in wisselwerking met een zich ontwikkelend 
overheidsbeleid een belangrijke rol spelen. Deze manier van kijken is niet uitgewerkt 
ten behoeve van een as tijdens de inventarisatie. Deze hangt echter wel samen met  
de as van het type beleid. Waarin communicatie en facilitaire instrumenten meer in 
kwadrant 3 en 4 te plaatsen zijn en juridische instrumenten meer in kwadrant 1. 

 

1. Rechtmatige Overheid
Politiek debat bepaalt publieke belangen, bijvoorbeeld:
•  Uitvoering wet- en regelgeving
•  Bewaken rechten en plichten
•  Procedurele zorgvuldigheid staat centraal
•  Goed bestuur
•  Overheid stuurt hiërarchisch

3. Netwerkende Overheid
•   Overheid is ‘in the lead’ en zoekt samenwerking
    met andere partijen (veelal koepels)
•   Horizontale samenwerking, doelen gezamelijk bepaald
•   Onderhandelen of compromis, afspraken vastgelegd  

in akkoorden of convenanten

4.  Responsieve, participerende Overheid
•   Initiatief van onderop
•   Netwerksturing
•   Overheidsparticipatie (kan ook zonder overheid), ruimte  

en ondersteuning bieden aan maatschappelijk initiatief.  
Met georganiseerde, maar ook ongeorganiseerde partijen

2. Presterende Overheid
•  Prestatiesturing (verticaal)
•   Marktdenken: overheid als bedrijf, burger als klant
•   Effectiviteit en efficienty staan centraal, een goed 

doel moet meetbaar zijn

Markt en  
gemeenschap

Politieke 
keuze

Publieke 
prestaties

Overheid
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Transitietheorie 

Een andere manier om naar overheidsbeleid in het kader van de circulaire economie  
te kijken is die van de transitietheorie. Ook hier is er niet een enkele en alomvattende 
transitietheorie, maar enkele nauw aan elkaar rakende en ook op elkaar voort-
bouwende benaderingswijzen van vooral Drift/Erasmus Universiteit (zie figuur 
hieronder), het model van Marko Hekkert met de 7 functies van innovatiesystemen  
en het Framework voor Markttransformatie van New Foresight/Nyenrode. Alle drie 
bieden deze methoden handvatten voor een karakterisering van beleid aan de hand 
van processen die in een transitie een rol spelen en waarop door de overheid wordt 
geïntervenieerd. Het lijkt echter (nog) niet mogelijk hier een eenduidige classificatie 
op te baseren, door deze bril van de transitietheorie kijken geeft echter wel inzicht in 
de beleidsontwikkeling in een complexe systeemverandering. 

https://drift.eur.nl/publications/
https://www.p-plus.nl/resources/magazinefiles/FrameworkMarkttransformatie.pdf


15 Inventarisatie van het beleid in Nederland voor de circulaire economie

Milieukundige duiding

Tenslotte kan ook nog een inhoudelijke milieukundige analyse worden gemaakt, 
waarin maatregelen worden getypeerd naar wijze waarop ze circulariteit stimuleren. 
De zogeheten R-ladder biedt daarvoor aanknopingspunten. Het is denkbaar deze 
kwaliteitsladder voor circulariteit te gebruiken als ‘bril’ om naar de beleidsmaatregelen 
te kijken en ze langs deze weg te ordenen. 

2.7 Conclusie methodieken 
Bovenstaand zijn verschillende mogelijke wijzen van kijken naar de beleidsmix rond 
circulaire economie kort beschreven. Daarbij bieden de eerste twee assen (mate van 
vaststelling van beleid en de typen instrumenten) goed operationaliseerbare 
handvatten voor het categoriseren van beleidsmaatregelen. Deze twee assen zullen 
we hieronder dan ook gebruiken. De tweede set, overheidsrollen, transitietheorie en 
milieukundige duiding, zijn in het kader van dit project minder gemakkelijk 
operationeel te maken. Die zullen we dan ook niet als categoriseringshulpmiddel 
gebruiken, maar alleen als achtergrondideeën die helpen algemene beelden en 
impressies uit de beleidsmix te destilleren. 
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2.8 Geraadpleegde literatuur en interviews
Bij de inventarisatie is gekeken naar het beleid dat tot doel heeft de circulaire 
economie te bevorderen. De overheid heeft op dit vlak een aantal beleidsdocumenten:

• In het Rijksbrede Programma circulaire economie (RBP CE, 2016) heeft het  
kabinet zijn ambities voor de lange termijn geschetst alsook een beleidsagenda 
met interventies om de CE-transitie te versnellen. 

• De Kabinetsreactie op de transitieagenda’s 2018) 
• Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023. 
• Diverse kamerbrieven vanuit verschillende ministeries die zijn geoormerkt  

als circulair. 
• Diverse documenten rondom afvalbeleid. 

In de inventarisatie is met name naar deze documenten gekeken. Dit is aangevuld met 
de transitieagenda’s en waar nodig andere rapporten. Bij de inventarisatie is gekeken 
naar welk beleid er is, waar het staat, in welke mate het beleid is vastgesteld en welk 
instrumentarium wordt ingezet. Op deze laatste twee assen, mate van vaststelling en 
type beleidsinstrument wordt in deze notitie met bevindingen gerapporteerd. 

Naast het bestuderen van de genoemde bronnen zijn voor deze inventarisatie ook 
meerdere beleidsmedewerkers gesproken en is er een dialoogsessie georganiseerd.  
De lijst met geïnterviewde personen is opgenomen als bijlage 2. 

2.9 Samenhang met de actiemonitoring 
Gelijktijdig met deze inventarisatie werkt Rijkswaterstaat aan de Actiemonitoring 
Circulaire Economie. De actiemonitoring richt zich op het in kaart brengen, 
classificeren en volgen van alle acties uit het Rijksbrede programma Circulaire 
Economie, de transitieagenda’s en het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. 
Naast de transitieagenda’s wordt ook ingezoomd op de acties vanuit de dwars-
doorsnijdende thema’s. Het indelen/classificeren van acties verloopt o.a. naar de 
verschillende tredes van de R-ladder en naar de verschillende transitiefuncties zoals 
geformuleerd door Marko Hekkert. 

Naast verschillende overeenkomsten is het belangrijkste verschil tussen de beleids-
inventarisatie en de actiemonitoring vooral het verschil in aangrijpingspunt.  
De beleidsinventarisatie richt zich op het beleidsniveau en beoordeelt of het een  
bijdrage levert aan de beoogde beleidsinterventie(s). De actiemonitoring gaat  
na of activiteiten wel of niet zijn opgepakt, welke resultaten daar uit komen en 
beoordeelt welke transitiefuncties daarmee geactiveerd worden.



Bevindingen
3. 
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Inleiding
Op basis van de methodologie die in hoofdstuk 2 is toegelicht is de benoemde 
literatuur geraadpleegd, waar vervolgens alle beleidsuitwerkingen uit zijn 
gedestilleerd. De beleidsuitwerkingen zijn aan de ene kant beschreven in de prioritaire 
gebieden die de overheid hanteert op het vlak van de circulaire economie. Vervolgens 
zijn deze beleidsuitwerkingen gecategoriseerd op de 2 assen die in hoofdstuk 2 zijn 
benoemd. De bevindingen die wij hieronder beschrijven zijn de bevindingen op basis 
van de aantallen gevonden beleidsmaatregelen op de verschillende assen. 
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3.1 Bevinding 1: Mate van vaststelling 
In de bijlage wordt per ketenprioriteit (toepassingsgebied) een overzicht gegeven van 
alle beleidshoofdlijnen en de mate waarin het beleid is vastgesteld in ingedeeld in (a) 
beleidsidee, (b) voorgenomen beleid en (c) concreet uitgewerkt en vastgesteld beleid. 
Hieronder een overzicht van de mate van vaststelling van het beleid voor de 
verschillende toepassingsgebieden.

Ketenprioriteit (a)
Beleid in  
ideeënfase

(b)
Voorgenomen  
beleid

(c)  
Concreet  
uitgewerkt

Aantal beleids- 
uitwerkingen 

Biomassa en voedsel 23 12 19 54

Kunststoffen 29 21 26 76

Maakindustrie 4 9 5 18

Bouw 24 21 9 54

Consumptiegoederen 57 19 14 90

DDT Wet- en regelgeving en EPR 18 21 13 52

DDT circulair inkopen 2 5 11 18

Circulair ontwerp 7 6 6 19

Marktprikkels 14 3 5 22

Financieringsinstrumenten 8 2 3 13

Monitoring, kennis en innovatie 10 6 19 35

DDT Gedrag en communicatie 14 16 6 36

Versnellingshuis 0 1 12 13

Totaal 210 142 148 500

Het volgende valt op qua ‘mate van vaststelling’ van de beleidsuitwerking:

• 210 stuks = 42% zit in de ideeënfase (a)
• 142 stuks = 28% is voorgenomen beleid (b)
• 148 stuks = 30% is concreet uitgewerkt beleid (c) 

Hierbij is, zoals hierboven is beschreven gescoord op basis van het realiseren van het 
uiteindelijk op te zetten en vast te stellen instrument. Niet op het realiseren van het 
grotere achterliggende doel. 
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3.2 Bevinding 2: Type beleid
Hieronder volgt de tabel met prioritaire thema’s en het aantal beleidsuitwerkingen 
onderverdeeld naar type instrument. 

Het volgende valt op qua ‘type beleid” van de beleidsuitwerking:

• 241 stuks = 48% zit in de communicatieve beleidsinstrumenten (a)
• 103 stuks = 20% is juridisch van aard (b)
• 26 stuks = 5% is gericht op marktvorming (c)
• 33 stuks = 7 % is regulerend (d)
• 11 stuks = 2% is financieel (e)
• 86 stuks = 17 % is faciliterend van aard (f)

Ketenprioriteit (a)
Communicatie

(b)
Juridisch

(c) 
Markt-
vorming

(d) 
Regulerend

(e) 
Financiering

(f) 
Facilitair

Aantal  
beleids- 
uitwerkingen

Biomassa en voedsel 21 15 0 5 1 12 54

Kunststoffen 43 21 3 3 0 6 76

Maakindustrie 13 1 1 0 0 3 18

Bouw 30 7 10 3 0 4 54

Consumptiegoederen 48 14 6 4 0 18 90

DDT Wet- en regel-
geving en EPR

6 42 0 1 0 3 52

DDT circulair inkopen 9 0 2 2 0 5 18

Circulair ontwerp 18 1 0 0 0 0 19

Marktprikkels 4 2 4 10 2 0 22

Financierings-
instrumenten

3 0 0 0 7 3 13

Monitoring, kennis en 
innovatie

13 0 0 4 1 17 35

DDT Gedrag en  
communicatie

33 0 0 1 0 2 36

Versnellingshuis 0 0 0 0 0 13 13

Totaal 241 103 26 33 11 86 500
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3.3 Samenhang van uitkomsten op de twee assen
Hierboven staan alle instrumenten die zijn gevonden gecategoriseerd op twee assen. 
Dat zegt iets over de mate van vaststelling en het type instrument dat wordt ingezet. 
Het is ook interessant om te kijken naar de combinatie van de twee assen. Hierbij kan 
dan blijken of een bepaald type instrument al verder ontwikkeld en vastgesteld is dan 
een ander instrument. Deze analyse is uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de mate van 
vaststelling van de meer ondersteunende instrumenten (a en f) ten opzichte van de 
meer regulerende en voorschrijvende instrumenten (b, c, d en e)

Van alle instrumenten uit de categorieën a en f (communicatief en faciliterend) is 46% 
gescoord als vastgesteld beleid. Dit aanzienlijk hoger dan de gemiddelde van 30%. De 
overige instrumenten scoren gemiddeld 14% als vastgesteld beleid. Dit betekent op 
hoofdlijnen dat de instrumenten die gericht zijn op het ondersteunen van andere 
partijen gemiddeld verder zijn uitgewerkt dan instrumenten die meer sturend en 
regulerend van aard zijn. 

Tot slot is ook nog gekeken naar een mogelijke samenhang tussen de mate van 
vaststelling en type instrument in relatie toe al langer bestaand afvalbeleid. Veel  
van de maatregelen die gericht zijn op recycling en vermindering van afval komen 
namelijk voort uit al langer bestaand afvalbeleid. Het verminderen van de milieudruk 
en verlaging van materiaalgebruik door bijvoorbeeld een ander design of een ander 
businessmodel is relatief nieuw. Het blijkt dan ook de maatregelen die van oudsher 
onder afvalbeleid vallen relatief vaker als vastgesteld beleid aangemerkt zijn, ook in  
de meer voorschrijvende en juridische instrumenten. Zo is bijvoorbeeld de afval-
stoffenheffing al vastgesteld en operationeel. Dat terwijl de EPR-systemen die ook 
inzetten op verdieping (dus bijvoorbeeld gaan differentiëren in tarieven op basis van 
design van producten) nog in de startfase zitten. De conclusie is derhalve gerecht-
vaardigd dat beleid gericht op recycling en afval verder is gevormd dan beleid gericht 
op het initiëren van nieuwe ketens, nieuwe businessmodellen en nieuw design.



22 Inventarisatie van het beleid in Nederland voor de circulaire economie

3.4 Conclusie eerste bevindingen 
We hebben geprobeerd een foto te maken van een relatief jong en dynamisch beleid 
veld. Zonder hierbij uitputtend te willen zijn. De analyse op de twee assen levert een 
aantal interessante conclusies op. Op basis van de inventarisatie kunnen een aantal 
conclusies worden getrokken:

1 Rondom circulaire economie zijn er een groot aantal beleidsuitwerkingen.  
Er zijn er 500 gevonden. 

2 Een groot deel (42%) van deze beleidsuitwerkingen bevindt zich in de ideeën fase. 
30% van de beleidsuitwerkingen is uitgewerkt en vastgesteld beleid.

3 Het grootste deel, 65% van de beleidsuitwerkingen zijn gericht op ondersteuning, 
van initiatieven van andere partijen (communicatie en faciliterend, a en f).

4 Instrumenten die gericht zijn op het ondersteunen van andere partijen dan de 
overheid zijn gemiddeld verder uitgewerkt dan instrumenten die meer sturend  
en regulerend van aard zijn.



Analyse

4.
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Hierboven zijn de feitelijke conclusies getrokken op basis van de inventarisatie zoals 
die is uitgevoerd. 

Daaruit blijkt dus dat er veel beleid wordt ontwikkeld, dit beleid voor 30% al echt is 
vastgesteld en dat het grootste deel hiervan ondersteunend van aard is. Op basis van 
deze conclusies uit de inventarisatie is het mogelijk om een analyse te maken met 
aanbevelingen voor het beleid en beleidsmakers. 

Deze analyse wordt uitgevoerd door het PBL, we volstaan hier met enkele suggesties 
die PBL mogelijk bij de analyse kan benutten.

Beleid voor hoog op de R-ladder verdient aandacht

Een PBL onderzoek1 heeft laten zien er veel initiatieven laag op de R-ladder zijn,  
vooral in de categorie recycling (R8) en relatief weinig hoger op de R-ladder. Ook uit  
het rapport “De circulaire economie vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen en 
instrumenten” blijkt dit 2. Uit de interviews die zijn gevoerd bij de huidige inven-
tarisatie is gebleken dat een deel van het voorgenomen beleid zich meer richt op 
hoger op de R-ladder. Dit is niet verder gescoord of uitgezocht, gezien de korte 
doorlooptijd van de inventarisatie. Toch lijken de uitkomsten te duiden op een lichte 
toename van het beleid op een insteek hoger op de R-ladder. Het lijkt van belang daar 
nog steviger op in te zetten. 

1  PBL: Circular economy, what we want to know and can measure (2018)

2 uploads-ssl.webflow.com/5f3afd763fbfb08ae798fbd7/5f57a56bdd6d353ab709ebaa_EINDRA~2.PDF

https://uploads-ssl.webflow.com/5f3afd763fbfb08ae798fbd7/5f57a56bdd6d353ab709ebaa_EINDRA~2.PDF
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Overheidsrollen

We hebben alle uitkomsten van de inventarisatie ook (schetsmatig) gekoppeld aan 
het model van de NSOB. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de maatregelen 
opgezet zijn vanuit de rollen netwerkende en responsieve overheid (het rechterdeel 
van het schema). Dit betekent dat er veel gebeurt op het vlak van akkoorden, 
convenanten en gezamenlijke activiteiten (zoals het versnellingshuis). Het aantal 
beleidswerkingen vanuit de rollen “rechtmatige overheid” en “presterende overheid” 
(het linker deel van het schema) zijn veel minder talrijk. 

Fase in Transitie

Circulaire Economie is duidelijk transitiebeleid, in de zin dat iets wat klein en geleidelijk 
begint later kan uitgroeien en versnellen. Dat roept de gedachte op dat de maat-
regelen mogelijk te ‘plotten’ zijn in de fasering van een Transitie (zie figuur Drift/
Loorbach). Uit een eerste korte analyse van de inventarisatie lijkt het erop dat een 
groot deel van de maatregelen die al zijn vastgesteld gericht zijn op het experi-
menteren en versnellen van initiatieven in de praktijk. Initiatieven die gericht zijn op 
het opzetten van het nieuwe normaal van de circulaire economie. Zoals de onder-
steuning van de start ups, aanjagen van boeren die werken aan de kringloop landbouw 
en meer. Er lijkt zo op het oog minder beleid te zijn ontwikkeld op het afbouwen van 
het oude normaal, van de lineaire economie. Beleid dat meer daarop gericht is, zoals 
heffingen op vervuiling lijkt zich nog in de ideeënfase te bevinden.

Om deze conclusie hard te maken is een idee om nader te onderzoeken of maat-
regelen op de opkomende lijn van ontwikkeling zijn gericht (de nieuwe concepten, 
bedrijvigheid, praktijken etc) dan wel op de dalende lijn van zittende machten en 
krachten. Het op dergelijke wijze plaatsen van maatregelen in de transitiecurves  
kan extra inzichten opleveren. 

Daarnaast is de aanbeveling om hier gericht te bekijken of versnelling van beleid 
gericht op het afbouwen van het oude normaal wenselijk en mogelijk is. 

Effectiviteit en noemer voor beleid van de circulaire economie. 

De inventarisatie zoals die is uitgevoerd zegt nog niks over de effectiviteit van de 
maatregelen. Het is interessant om deze analyse uit te voeren. Hiervoor is het wel 
nodig om een noemer te vinden waarop het circulaire economie beleid kan worden 
getoetst. De kosteneffectiviteit van klimaatbeleid wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in de 
kosten/ton CO2. Kan een dergelijke noemer ook voor CE worden ontwikkeld? Of is het 
denkbaar ze met meerdere noemers uit te werken? Een eerste gedachte kan bijvoor-
beeld zijn om het uit te drukken in EUR/kg recycling, EUR/eenheid leveringszekerheid, 
EUR/eenheid milieu-impact over de keten. Dit vraagt om een verdere uitwerking. 



Conclusie en  
aanbevelingen

5.
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In bovenstaand stuk zijn al op hoofdlijnen de conclusies verwoord. Op basis van  
de interviews en analyse in ons team komen we aanvullend nog op een aantal 
aanbevelingen. Hieronder staan de conclusies en aanbevelingen bijeen. 

Conclusie rondom de aantallen

Rondom circulaire economie zijn er een groot aantal beleidsuitwerkingen. Er zijn  
er 500 gevonden, waarbij er deels nog wel overlap is. Er zijn hier grote verschillen  
in grootte van de maatregelen. Sommige zijn met relatief weinig middelen en 
inspanning te realiseren, andere hebben veel meer voeten in de aarde. Er ontbreekt 
een helder overzicht, ook is er geen indeling van grootte, en werking. Voor sommige 
personen die we hebben gesproken dient het Uitvoerings Programma hiertoe. 
Anderen geven juist aan dat dit UP vooral gezien moet worden als maatregelen  
die even uitgelicht worden. 

Conclusie 1. Er is een grote diversiteit aan beleid voor de circulaire economie. 

Aanbeveling 1. Maak dit beleid voor de buitenwereld beter inzichtelijk, in een logische 
samenhang, bijvoorbeeld aan de hand van de transitietheorie en de R-ladder.

Conclusie rondom de as van mate van vaststelling

We hebben gekeken naar de mate van vaststelling van beleid. Hieruit blijkt dat het 
een veld is met een grote mate van ontwikkeling. Een groot deel (42%) van de 
beleidsuitwerkingen bevindt zich in de ideeën fase. 30% van de beleidsuitwerkingen  
is uitgewerkt en vastgesteld beleid. Het overige deel is al wel iets verder uitgewerkt 
maar nog niet vastgesteld en of in werking. 

Conclusie 2. Een groot deel van het beleid is nog in ontwikkeling. 

Conclusie rondom de as van type beleidsinstrumenten

We hebben gekeken naar het type beleid dat worden gehanteerd voor het maken van 
beleid voor de circulaire economie. Het grootste deel, 65% van de beleidsuitwerkingen 
zijn gericht op ondersteuning, van initiatieven van andere partijen (communicatie en 
faciliterend, a en f). Dit zijn grotendeels instrumenten waarin de overheid een 
participerende en netwerkende rol heeft. Instrumenten die meer normerend en 
regulerend van aard zijn, zijn minder in aantal, en deze zijn ook in een minder 
vergevorderd stadium van ontwikkeling. 

Conclusie 3. Instrumenten die gericht zijn op het ondersteunen van andere partijen 
dan de overheid zijn gemiddeld verder uitgewerkt dan instrumenten die meer sturend 
en regulerend van aard zijn.

Aanbeveling 2. Bezie de mogelijkheden om beleid gericht op regulering en het 
afbouwen van lineaire economie versneld vorm te geven. 
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Bijlage 1. De 13 prioritaire thema’s

Bij deze inventarisatie is de indeling op 13 prioritaire thema’s gehanteerd.  
Deze themas zijn:

Legenda 

Waar is beleid geformuleerd 
Uitvoeringsprogramma UP
Nieuwe Uitvoeringsprogramma UP 2
Transitieagenda TA
Kabinetsreactie KR
Rijksbrede Programma RP

Mate van vaststelling
a   Beleidsintentie. Een beleidsintentie is uitgesproken zonder keuze voor  

een duidelijk instrument. Dit kan al door de kamer zijn vastgesteld
b   Er is een instrument bepaald om de beleidsintentie in te vullen, maar er is nog  

geen concreet plan met middelen. Ook dit kan al door de kamer zijn vastgesteld
c   Intentie en instrument zijn concreet uitgewerkt en indien nodig door de kamer vastgesteld

Type beleidsinstrument
a   Communicatieve instrumenten: overtuiging/overreding/informatie, vrijwillige afspraken/convenanten
b   Juridische instrumenten (voorschriften, regels, dwang, handhaving, vergunningen met voorwaarden)
c   Marktvorming/structuuringrepen (niet-juridisch, niet-regulerend en niet-financieel;  

gericht op achterliggende intentie)
d   Regulerende instrumenten (op gedragsbeinvloeding gericht; subsidies, heffingen, (verhandelbare) rechten)
e  Financiering (opbrengsten genererend om iets te bekostigen)
f   Facilitaire instrumenten: infrastructuur, installaties, inzamelsystemen etc. ,  

inclusief kennisinfrastructuur (versnellingshuis bv) en monitoring

1 Biomassa en voedsel

2 Kunststoffen

3 Maakindustrie

4 Bouw

5 Consumptiegoederen

6 Wet- en regelgeving en EPR

7 Circulair inkopen

8 Circulair ontwerp

9 Marktprikkels

10 Financieringsinstrumenten

11 Monitoring, kennis en innovatie

12 Gedrag en communicatie

13 Versnellingshuis



Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking (wat doet de overheid om dit te bevorderen?) Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van  
vaststelling

Type beleids-
instrument

Vergroten van het aanbod van duurzaam  
geproduceerde biomassa

Ontwikkeling uniform duurzaamheidskader voor biomassa UP b b

Nederlandse land- en tuinbouwsectoren nemen het initiatief om te komen tot actieplannen voor het verder vergroten van de hoeveelheid duurzaam geproduceerde biomassa. En 
daarnaast voor de ontsluiting van reststromen van biomassa binnen de kaders van duurzaam bodemgebruik 

TA a a

Bestaande systemen voor het borgen van duurzaamheidscriteria ten aanzien van productie van biomassa te gaan toepassen TA a b

Actieplan bos en hout voor duurzaam bosbeheer Pilots uit het Actieplan Bos en Hout verkennen de mogelijkheden in de hele keten om te komen tot meer bos, beter bosbeheer met grotere oogst en meer gebruik van hout in de 
bouw. 

UP c a

Gereedschapskist klimaatslim en sociaal verantwoord bosbeheer UP c a

Zeewier voor voedsel en veevoeder Steun Stichting Noordzeeboerderij; een Zeewierplatform waaraan inmiddels meer dan 85 bedrijven, kennisinstellingen en overheden deelnemen UP c f

Steun PPS-programma ProSeaweed van de topsector Agri&Food (ontwikkeling kennis & innovatie) UP c a

Bioasfalt van hout Levenscyclus-analyse voor lignine bio-asfalt, waarna opname in de Nationale Milieu Database UP b a

Commerciële productie van bio-aromaten uit 
biomassa reststromen mogelijk maken

Shared Research Programme Biorizon UP c f

Circulair terreinbeheer (biomassa als grondstof)  
stimuleren

Biomassa Alliantie opschalen om kennis en ervaring te delen en samenwerking te stimuleren UP c f

Ontwikkeling kwaliteitsborgingssysteem starten validatieprojecten, uitvoeren pilots. UP2 b f

Onderzoeken aanpassing beleid en regelgeving om circulair terreinbeheer van bewerkt maaisel meer ruimte te geven (door LNV en IenW) Mogelijke aanzet tot regelgeving. UP2 a b

Verkenning toepassingen (afval)hout Verkenning mogelijkheden ketenakkoord en marktverkenning naar haalbare ketenprojecten. UP a a

Verkenning naar concept nieuwe emissienormen voor luchtkwaliteit UP a b

Biomassa uit tuinbouw hoogwaardiger toepassen Biobased routes circulaire glastuinbouw: project over circulaire teelten en benutten van reststromen binnen innovatieprogramma Waard&vol Groen UP c f

Duurzaam beheer landbouwbodems Via Nationaal Programma Landbouwbodems is een kennisconsortium PPS van WUR, LBI, CLM en anderen gestart om met duurzaam bodembeheer extra koolstof vast te leggen in 
landbouwbodems; Ontwikkeling monitoringssysteem; Kennisontwikkeling- en verspreiding 

UP c f eerste gestandaardiseerde 
meetset is opgeleverd, in de 
praktijk getoetst, ketenpartijen 
gaan het gebruiken

Regeneratieve landbouw project: ontwikkeling scenario’s voor regeneratieve landbouw UP c f

Integrale praktijkgerichte rapportage maatregelen voor duurzam bodembeheer en effecten op verschillende ecosysteemdiensten UP2 b a

Circulair en regeneratief gebruik van bodem en 
nutriënten 

Ontwikkeling van een compleet en als standaard geaccepteerd instrumentarium en een ‘fact base’ voor het meten van nutriënten-kringlopen en bodemvruchtbaarheid TA b f

Technologische innovaties voor een steeds verdere sluiting van nutriënten- en organische stof-kringlopen TA c a

Living labs’ waarin schaalbare oplossingen worden ontwikkeld en getest om nutriënten-kringlopen steeds verder te sluiten TA c a

Implementatie grondgebonden melkveehouderij Implementatie van het advies van de Commissie Grondgebondenheid, voor een grondgebonden melkveehouderij in 2025 UP b a

Meervoudige verwaarding van dierlijke mest Pilotproject in de Achterhoek om te laten zien dat in de regio kunstmest kan worden vervangen door teruggewonnen nutriënten uit de regio zelf om te komen tot circulair 
mestsysteem

UP a b

Halvering van voedselverspilling Acties uit de Nationale Agenda ‘Samen tegen Voedselverspilling’ uitvoeren, met 7 miljoen voor de periode 2018-2021 UP c a

Innovatie en pilots, het MKB-clusterprogramma (gekoppeld aan het Sustainable Food Initiative ) en een startup- en acceleratorprogramma UP c f

Stimuleren consumptie groente en fruit Diverse campagnes ter stimulering binnen Nationaal Actieplan Groente en Fruit (NAGF) UP c a

Ontwikkeling van de insectensector Ontwikkeling agenda voor het stimuleren met regelgeving van ontwikkelingen en de informatievoorziening over de productie van insecten (lopend onderzoeksprogramma NWA 
insecten als veevoer) 

UP a b

Ondersteuning op het gebied van kennis en belemmerende regels UP a b

Doorontwikkelen van grondstoffenfabrieken Demonstratie- en full-scale installaties voor het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater UP c f

Werken aan rechtsoordeel einde-afval struviet (meetresultaten begin 2020) UP2 b b

Doorontwikkeling en onderzoeken meetmethoden en pakketten en risico’s diverse grondstoffen (cellulose, bioplastics, alginaat, effluent) UP2 a a

Optimale verwaarding van biomassa en rest-
stromen tot circulaire biobased producten

Voortschrijdende normstelling: oplopend percentage hernieuwbare grondstoffen (biobased/gerecycleerde grondstoffen) in nader te bepalen productgroepen TA a b

Aanpassing van het productbeleid, waar nodig op EU niveau TA b b

Ondersteunen van en inzetten op het uitwerken van een werkwijze en inrichting, inclusief het wegnemen van wettelijke barrières, tot het veilig en traceerbaar benutten van meer 
voedsel-nevenstromen als grondstof voor met name veevoer 

TA b b

Bekendheid en het belang van circulaire biobased concepten vergroten bij producenten, afnemers en consumenten TA a a

Verkennen van gedragsbeïnvloeding via andere mechanismes, bijvoorbeeld ‘nudging’ TA b a

Fiscale vergroening door een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval. TA a d

Bonus/malus systeem publiek of privaat voor hernieuwbare producten (biobased en recyclaat): heffing op bijvoorbeeld niet-hernieuwbare kunststoffen, waarbij 
de opbrengsten gericht worden teruggesluisd naar hernieuwbare kunststoffen.

TA a d

Verlaging van het tarief voor de afvalbeheersbijdrage in het Afvalfonds Verpakkingen voor biobased kunststoffen TA a b

Beleid voor biomassa aanpassen zodat ook de cascadering van biomassa en circulaire economie kan worden gestimuleerd RP b b

Transformatie naar een circulair landbouw- en 
voedselsysteem

Uitwerken en realisatie beleid transformatie naar een kringlooplandbouw KIA - LNV c a

Aanjagen omslag in landbouw, tuinbouw, visserij via integrale aanpak KIA - LNV c a

Sluiten van kringlopen van grondstoffen, duurzaam beheren en efficient inzetten van natuurlijke hulpbronnen om biomassa te produceren. KIA - LNV b a

De eiwittransitie naar meer plantaardige eiwitten Ondersteunen van (coalities gericht op) duurzame eiwitconsumptie (minder eiwitconsumptie en een verschuiving naar meer plantaardig eiwit in het dieet) TA a a

Verdere kwantificering en monitoring van de voetafdruk van geproduceerd en geconsumeerd eiwit, met focus op de keten klimaat-, landgebruik- en stikstof- efficiëntie van (1) 
agrarische productie, (2) het assortiment voedselproducten dat wordt aangeboden aan de consument en (3) ons voedselpatroon

TA a a

Ontwikkeling, opschaling en vermarkting van circulaire (plantaardige en dierlijke) eiwitproposities. Dit met aandacht voor de gehele keten, van teelt tot en met consumptie. Denk 
bijvoorbeeld aan soja, zeewier, algen, veldbonen en kweekvlees.

TA c f

Feeding and greening megacities’ als Nederlands 
verdienmodel

Ontwikkeling van internationale feeding and greening testprojecten met een meerjarige ambitie en internationale allure. Parallel en gekoppeld aan de internationale testprojecten 
worden ‘feeding and greening learning labs’ ingericht in Nederland, om het leerproces in de praktijk te borgen en de transitie naar nieuwe businessmodellen te versnellen.

TA a a

Investeringsklimaat versterken voor biobased  
industrie

Diverse opties om het investeringsklimaat voor transitie-initiatieven te versterken op hun effect, haalbaarheid en draagvlak toetsen TA a d

Bezien wordt welk instrumentarium aanvullend op het investeringsfonds ontwikkeld kan worden om investeringen in eerste commerciële biobased fabrieken in Nederland te 
realiseren

RP a e

Emancipatie regelgeving Een geïntegreerd, referentieel, wettelijk kader, waarbij het denken in termen van louter afval- en reststromen (naar herkomst) drastisch moet worden omgebogen naar denken in 
termen van herbenutting (grondstof voor een bepaalde toepassing)

TA a b

Taskforce voor advies over aanpassing van de wet-en regelgeving (niet alleen de afval-regelgeving) en een herziening van beoordelingssystemen (vergunningverlening- toezicht-
handhaving)

TA a b

Honoreren van (langdurige) koolstofvastlegging in 
bodem en producten

Ontwikkeling van financieel instrumentarium voor klimaatbeleid dat koolstofvastlegging honoreert in bodems en producten TA a d

Ontwikkeling van financiele instrumenten die, in een tussenperiode waarin sturing op C-behoud nog niet is geregeld, toch de inspanningen om koolstof vast te leggen in bodem en 
producten, honoreert 

TA a d

Creëren van een Europese en mondiale markt voor 
gerecyclede nutriënten in een duurzame landbouw

Uitvoering van de Ambitie Nutriënten 2018, verkenning naar duurzaam hergebruik en mogelijk aanvullende beleidsmaatregelen RP c f

Aantal a 23

Aantal b 12

Aantal c 19

Totaal 54

Aantal a 21

Aantal b 15

Aantal c 0

Aantal d 5

Aantal e 1

Aantal f 12

Totaal 54

1 Ketenprioriteit Biomassa en Voedsel

Bijlage 1



2 Ketenprioriteit Kunststoffen

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking (wat doet de overheid om dit te bevorderen?) Waar is beleid geformuleerd Mate van  
vaststelling

Type beleids-
instrument

Sluiten van de kunststoffenkringloop KIEM-VANG regeling en kunststoffen RP c f

Aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval met verpakkende bedrijfsleven en de VNG in  
Raamovereenkomst Verpakkingen II 2013-2022

RP c a 

Stimuleren samenwerking en kennisdeling 
in de kunststofketen 

Sluiten Ketenakkoord kunststofkringloop met maatschappelijke partijen (delen kennis en ervaringen,  
samenwerking in ketenprojecten, ontwikkeling guidelines voor circular ontwerpen van kunststofproducten)

RP c a 

Vermindering & voorkoming zwerfafval Verbod op vermindering van het gebruik van plastic tassen (uitwerking EU-richtlijn) RP c b

Uitvoering Programma van Maatregelen voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) RP b b

Ondersteuning acties om plastic uit het water te halen, zoals het internationale initiatief van  
The Ocean Cleanup, worden actief ondersteund

RP b f

Monitoring kunststof stromen In 2016 is een begin gemaakt met het ontwerpen van een monitoringssystematiek. RP b a 

Circulair ontwerpen van nieuwe producten 
zodat ze kunnen worden hergebruikt en 
hoogwaardig gerecycled

Verbreding en verdieping van de Europese richtlijn Ecodesign ten behoeve van meer gebruik van kunststof  
recyclaat, een hoogwaardiger recycling, een langere levensduur en betere repareerbaarheid van kunststof  
producten. 

RP b b

Inzet van CEN/ISO certificeringtrajecten (met NEN-instituut) om het vertrouwen in kunststof recyclaat  
te bevorderen.

RP b b

Verbinden van programma’s, gericht op circulair ontwerpen, aan bedrijven in de kunststofsector RP b a 

Doorontwikkeling circulair ontwerpen met Circo (jaarlijks 5-10 circo tracks) (zie ook maakindustrie) UP b a

Stoppen verbranding kunststofafval (2030) Verhoging van de afvalstoffenbelasting. KR b b

Stimuleren van efficiënter gebruik van en 
onnodig weglekken van kunststoffen in de 
productie en consumptiefase

Bedrijven werken samen met andere maatschappelijke stakeholders aan concrete projecten rond geschikte  
product-marktcombinaties binnen de sectoren verpakkingen, bouw, automotive en consumentenelektronica. 
Inventarisatie van kansrijke opties van producten naar diensten, incl. bijbehorende implementatiestrategie

TA a   a 

Opmaken van vier sectorplannen circulair ontwerpen, incl. uitvoerings- en monitoringsplan TA b a 

Ontmoedigen van niet recyclebare  
producten

Ontwikkelen instrumentarium voor uitfasering en circulaire alternatieven voor milieubelastende producten  
(of onderdelen van producten), met partners Kennis Instituut Duurzaam Verpakken en anderen

UP a   a 

Sluiten Plastic Pact Opzetten ketensamenwerking met koplopers (voor kwalitatieve doelen en acties ter verbetering herbruikbare en 
recycleerbare producten en verpakkingen, minder gebruik en meer recycling en tot meer toepassing van recyclaat 
in nieuwe producten en verpakkingen, vertrouwen in de productketen)

UP c a

Monitoring ketenafspraken plastic pact UP b a

Opstellen nulmeting t.b.v. plastic pact (2019) UP c a 

Deelprogramma Microplastics Opstellen innovatieve maatregelen gericht op het voorkomen van microplastics met bedrijfsleven en overheid  
(op basis van twee discussiepapers opgesteld met de kleding- en textielbranche (2018) en verfbranche (2019)

UP a a

Aanpassing EU-norm slijtage autobanden (d.m.v. voortzetten lobby) UP a   b

Ontwikkeling meetmethodieken voor (micro) plastics in rivieren UP a a

Opstellen nulmeting in rivieren UP a a 

Uitvoeren pilot plastics in rivieren UP b a 

Opstellen plan van aanpak voor schone oevers en uiterwaarden (2021 respectievelijk 2019 - 2023) UP a a

Rapportage van ZonMW over microplastics en volksgezondheid (2019 - 2020) UP c a

Verbeteren, aanjagen en opschalen  
innovaties chemische recycling

Opstellen actieplan Chemische recycling ter verbeteren chemische recycling van gemengde en verontreinigde 
kunststoffen (ambitie is minimaal 10% chemisch recycling van plastics in 2030)

UP b a

Voortbouw op de Roadmap Chemische Recycling UP c a

Voortbouw op pilots en demo’s rond chemische recycling klimaat- enveloppe 2018 UP c a 

Opstellen afwegingskader voor chemische recycling UP b a 

pps voor startups, die met veelbelovende innovatieve technologieën de stap naar opschaling en marktintroductie 
kunnen maken

UP a a 

R&D-programma voor de komende vijf jaar met de topsector (TKI) Chemie (Bij succesvolle R&D wordt opgeschaald 
tot verschillende proeffabrieken in Nederland. Hiervoor wordt in 2019 samengewerkt met de versnellingstafel  
Chemische Recycling.)

UP c a

Opschaling en ondersteuning Biobased  
plastics productie

Innovatieprogramma’s, zoals het Biobased Performance Materials programma RP c a 

Sluiten green deals zoals de green deal grondstoffenfabriek waarin wordt gewerkt aan bioplastics (PHA)  
uit rioolslib

RP c a 

Sluiten convenant Bioplastics tussen bioplastics producenten, afvalverwerkers en rijksoverheid  
(Kennisdeling met de markt welke bioplastics wel en welke geen toegevoegde waarde hebben in de  
circulaire economie en hoe met deze plastics om te gaan in de fase van afvalverwerking)

UP a     a

Actieplan om de markt voor biobased plastics te laten groeien (tot een volume in 2030 van 15%  
ten opzichte van 2016):

UP b a 

Stimuleren van de vraag, onderzoek naar productie en marktinstrumenten UP a     c

Update van het integrale toetsingskader van duurzaamheidscriteria voor de grondstoffen voor biobased  
kunststoffen (t.o.v. fossiel gebaseerde kunststoffen)

UP c a 

Ontwikkeling biobased inkoopvoorwaarden UP a c

Ontwikkeling biobased content label of certificering UP a a

Meer en betere sortering en mechanische 
recycling

Actieplan voor meer en betere sortering UP a a 

uitbreiding sorteermogelijkheid (met marktpartijen, bijvoorbeeld op matrassen, luiers, kunststoffen) UP a f

ontwikkelen van prikkels om tot een betere kwaliteit van gesorteerde kunststoffen te komen  
(o.a. uniformiteit in inzamelsystemen, betere technieken voor wassen en (na)scheiding en door de  
introductie van financiële prikkels die het meer en beter sorteren lonend maken.)

UP a d

Marktverkenning naar te bouwen sorteercapaciteit in Nederland (2019) UP b a 

Verkenning van de technische mogelijkheden van betere scheiding/sortering UP a f

(pilots van) nieuwe innovatieve sorteerinstallaties voor circulair ontwerp, sortering en recycling van  
kunststoffen en consumptiegoederen.

UP a     f

investeringen vanuit uitwerking van het nationale Plastic Pact in recyclingcapaciteit voor kunststoffen Kamerbrief Voortgang diverse initiatieven circulaire economie, 32 852 
nr. 96

c d

Sluiten van de keten van verpakkingen Verpakkingenbeleid (gebruik van verpakkingen terug te dringen, het meermalig hergebruiken van verpakkingen  
te stimuleren en de kwaliteit van inzameling en recycling te verbeteren)

Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen a     a Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een  
circulaire verpakkingsketen, Tweede Kamer, 
Vergaderjaar 2019-2020, 2 juli 2020, 56662

Verbeteren van het ontwerp van verpak-
kingen en de daarvoor gestelde eisen

Start inspectieproject ILT (om toe te zien op naleving van Verpakkingenbesluit; eerste project gericht op  
wasverzwachters, producenten moeten borgen dat ze voldoen aan essentiële eisen)

Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen a a

Aanscherping essentiële eisen op EU-niveau Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen b b 

Verdere implementatie Single-Use-Plastics-richtlijn (Eisen voor kunststofverpakkingen voor eenmalig gebruik,  
verbod op Voedsel- en drankverpakkingen van piepschuim en verpakkingen gemaakt van oxo-degradeerbare  
kunststoffen, doppen en deksels aan drankverpakkingen bevestigd moeten blijven. Ook moeten PET-flessen  
in 2025 25% recyclaat en in 2030 30% recyclaat bevatten)

Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen b b

Versterken producenten-
verantwoordelijkheid

Verpakkingenbesluit Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen c b

Introductie tariefdifferentiatie waarbij goed recyclebare verpakkingen 40% korting krijgen Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen c d

Opstellen (nieuwe) doelstellingen  
voor recycling

Opzetten communicatiecampagne door gemeenten en het verpakkend bedrijfsleven voor eenduidig beeld van 
PMD-inzameling. 

Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen a a

Handhaafbare normen voor kunststof, glas, hout, metaal en papier en karton (vastgelegd in Verpakkingenbesluit) Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen c b

Halfjaarlijkse rapportage door verpakkend bedrijfsleven over de hoeveelheid gerecycled verpakkingsmateriaal. Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen c a

Sturen op circulaire doelstellingen en  
het bevorderen van hergebruik

Implementatie nieuwe recyclingdoelen en aangepaste meetmethode op hoeveelheid gerecycled materiaal  
(n.a.v. Europees Afvalpakket voor 2025 en 2030)

Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen c b 

Stimuleren van producenten om systemen op te zetten waarmee verpakkingen opnieuw worden gevuld en  
hergebruikt; hergebruikte verpakkingen kunnen worden meegeteld bij het behalen van de circulaire doelstelling.

Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen a a

Opstellen jaarlijkse doelstellingen per materiaal (sturen op het in de keten houden van verpakkingen) Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen c a

Verkenning naar bevordering van hergebruik en recycling (eerst voor metaal en kunststof) Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen a b

Opstellen en borgen doelstellingen op  
verschillende materiaalstromen:

Opstellen ministeriële regeling verslaglegging (waarin de wijze van rapporteren over het behalen van de  
gestelde doelstellingen wordt vastgelegd)

Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen b b

Borgen en stimuleren hergebruik glazen  
verpakkingen en statiegeldsysteem

Opname circulaire doelstelling 86% hergebruik of recycling glazen verpakkingen in Verpakkingenbesluit Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen c b

Sluiten van de keten van kunststof-
verpakkingen

Geldend maken 2025 EU-recyclingdoelstelling van 70% voor glas Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen b b

Opname doelstelling van 50% recycling in het Verpakkingenbesluit Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen c b

Stimuleren hergebruik & recycling  
verpakkingen van papier en karton

Starten nadere verkenning van de kunststofketen Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen a a

Stimuleren hergebruik en recycling  
metalen verpakkingen

Opname 85% recyclingdoelstelling in het Verpakkingenbesluit Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen c b

Opname 85% recyclingdoelstelling voor alle metale in het Verpakkingenbesluit Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen c b

Stimuleren hergebruik en recycling houten 
verpakkingen

Ontwikkelen meetmethoden splitsen ferro-metalen en aluminium (WUR) Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen a a

Stimuleren hergebruik en recycling alle 
verpakkingen

Opname verhoging van 45 naar 55% in het Verpakkingenbesluit (2021) Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen c b

In werking treding recycling doel 70%, oplopend tot realisatie van 74% in 2025 Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen c b

Toepassing kunststof recyclaat in nieuwe 
producten en verpakkingen

UP a     c

Green deal rechtmatige claims rond toegepast recyclaat UP b a

Internationale opschaling plastics strategie Sluiten internationale Green Deal over inzet op circulair design en chemische recycling van ‘single use plastic’  
producten en verpakkingen

UP a b internationaal

Verkenning PPS chemische recycling in Indonesia UP a a 

advisering EPR voor plastic inzameling, sortering en recycling (aan de Indonesische overheid en het  
verpakkende bedrijfsleven)

UP b a (2019-2020)

10 pilot- en demonstratieprojecten inzameling plastic (inclusief roadmap voor verdere opschaling ) in Indonesie UP a a 2021-2025

kennisdeling via curriculum ‘circular design’ UP a f

Aantal a 29

Aantal b 21

Aantal c 26

Totaal 76

Aantal a 43

Aantal b 21

Aantal c 3

Aantal d 3

Aantal e 0

Aantal f 6

Totaal 76

Bijlage 2



3 Ketenprioriteit Maakindustrie

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking (wat doet de overheid om dit te bevorderen?) Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van vaststelling Type beleidsinstrument

Bevorderen circulair ontwerpen in de maakindustrie Inzet en (door)ontwikkeling Circo-tracks (o.a. op Smart Industry en digitalisering) UP c f a   Beleidsintentie. Een beleidsintentie is uitgesproken zonder keuze 
voor een duidelijk instrument. Dit kan al door de kamer zijn 
vastgesteld

Onderzoek naar de concrete impact op gebied van CO2, energie en grondstoffen van  
maatregelen bij bedrijven

UP a a b.   Er is een instrument bepaald om de beleidsintentie in te vullen, maar 
er is nog geen concreet plan met middelen. Ook dit kan al door de 
kamer zijn vastgesteld

Sluiten kringloop producten maakindustrie TA b f

(Inzicht in) leveringszekerheid kritieke grondstoffen Uitbouwen en stimuleren gebruik grondstoffenscanner (in beheer van RVO) UP c f c.   Intentie en instrument zijn concreet uitgewerkt en indien nodig door 
de kamer vastgesteld

Onderzoek naar levenszekerheid in ketens UP b a

 5-10 kritieke materialen (CRM) pilots met bedrijfsketens met focus op energietransitie.  
(Start vormt een consortium op windenergie en battery recyling)

UP b a

Opstellen KIA CM IKIA klimaatakkoord b a

Vergroten voorzieningszekerheid kritieke materialen TA a a

Ontwikkeling uniforme uitgangspunten en reken-
methoden voor productgroepen

Ontwikkelen nationaal stelsel milieuprestatie producten, startend met een drietal pilots op  
drie productgroepen in de maakindustrie

UP c a

Verlagen milieudruk producten maakindustrie TA a b

Stimuleren materiaalefficiency (creëeren van draagvlak 
en bewustzijn voor waardebehoud, o.a. door  
visievorming en kennisdeling)

Onderzoeken materiaalefficiency (o.a. methoden voor levensduurverlenging van producten in  
o.a. de elektronica-industrie)

UP c a

Onderzoek en pilots voor terugwinnen en toepassen van kritische materialen uit beeldschermen  
(pilot Project ‘Urban Mining Platte Beeldschermen’)

UP c a

Optimalisatie van kwalitatieve recycling Technology – 
sluiten van kringlopen

Optimaliseren van kwaliatieve, hoogwaardige recycling van metalen (concreet in Project Zink,  
opzetten van proeffaciliteit om kwalitatieve terugwinning van zink uit vangrails te optimaliseren)

UP b a

Ontwikkelen nieuwe Circulaire Businessmodellen Opstellen routekaart businessmodellen en financieringsmogelijkheden t.b.v. bedrijven en financiers 
(i.s.m. Versnellingshuis)

UP b a

Oprichten living lab ‘refurbish your lifestyle’; met prosumentenorganisaties leren hoe actieve  
consumenten helpen bij het winstgevend maken van circulaire businessmodellen

UP a a

Ontwikkeling routekaart energietranstitie en circulaire warmtevoorziening (met concepten en  
ketenorganisatie op niveau van gebied (warmtenetten e.d.), gebouw (gebouwconcepten collectief )  
en gebruiker (individuele concepten).)

UP b a

Versnellen van circulaire warmtevoorziening; door het uitrollen van het concept ‘warmte as a service’ 
in een pilot én ketenorganisatie voor de vervangingsmarkt van CV ketels (project Warmte ‘as a service’)

UP b a

Kennisontwikkeling en uitwisseling voor circulair inkopen 
/ categoriemanagement ICT (zie voor circulair inkopen 
ook dwarsdoosnijdende thema’s)

Aanjagen circulaire inkoopprojecten met overheid en groot bedrijfsleven (start met pilot voor  
het bevorderen van levensduurverlengend refurbishment van ICT-hardware)

UP b c of a

Aantal a 4

Aantal b 9

Aantal c 5

Totaal 18

Aantal a 13

Aantal b 1

Aantal c 1

Aantal d 0

Aantal e 0

Aantal f 3

Totaal 18

Bijlage 3



4 Ketenprioriteit Bouw

Beleidsuitwerking Waar is beleid geformuleerd Mate van vaststelling Type beleidsinstrument

Akkoorden met de sector Betonakkoord UP c a

Binnen betonakkoord. Stimuleren circulair ontwerp en ontwikkeling van technieken voor hergebruik van betonpuin in grind, zand en  
cementsteenpoeder (o.m. challenge beton)

UP a a

Challenge voor circulair beton UP c a

Andere opdrachtgevers (zowel overheden als marktpartijen) worden gestimuleerd om de ambitie van het Betonakkoord  
(100% hoogwaardig hergebruik in 2030) te volgen

KR a a

Andere sectoren naast betonakkoord RP a a

Meer innovatieve en circulaire projecten in de bouw Innovatie in de woning- en utiliteitsbouw samen met opdrachtgevers, zoals o.a. corporaties en gemeenten RP a a

Innovatie asbest. Onderzoek hoe met bestaande technieken het onschadelijk maken van asbestvezels kan worden gerealiseerd,  
waardoor het geschoonde (bouw) materiaal kan worden hergebruikt

RP b a

Uitvoeringsagenda Innovatie in de bouw RP b a

CO2-reductie Pilotprojecten initiëren o.a. om beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden tot CO2-reductie in bouw- en gebruiksfase RP b a

Hergebruikte materialen Pilotprojecten voor de stimulering van de verdere ontwikkeling van een bepalingsmethode voor circulair bouwen RP a a

Lifecycle costs benadering bij Rijksvastgoedbedrijf Criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzaam slopen RP c c

Circulair bouwen in de GWW door de rijksoverheid Door RWS en ProRail RP b c

Verminderen materiaalgebruik door natuurlijke oplossingen In de City Deal ‘Waarden van groen en blauw in de stad’ experimenteren steden uitgebreid met het gebruik van het natuurlijk kapitaal  
(bijvoorbeeld door waterberging)

RP c a

Marktontwikkeling Vanaf 2023 zullen alle uitvragen van de overheid, op Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau, circulair, tenzij dit niet (volledig) mogelijk is. TA a c

Vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn TA a c

Verduurzaming bouw voor halvering CO2-uitstoot in 2030 (en aansluiting bij Bouwagenda) TA b a

Uiterlijk in 2020 wordt vastgesteld in welke gevallen een systematiek voor materialenpaspoort verplicht wordt TA a b

De Rijksoverheid komt met een subsidiemogelijkheid voor tijdelijke financiële ondersteuning op individueel bedrijfsniveau van circulaire business-  
en verdienmodellen

TA a d

Marktpartijen starten een onderzoek naar de mogelijkheden om producentenverantwoordelijkheid te vergroten TA a b

Lokale netwerken voor hoogwaardig hergebruik opschalen TA b a

Onderzoeken hoe met stimulerende maatregelen het circulair aanbod groter gemaakt kan worden TA a d

Meetbaarheid Ontwikkeling uniforme meetmethode voor circulariteit TA a a

Beleid- en wet- & regelgeving Circulaire economie wordt vertaald in overheidsregels, normen en instrumenten voor de bouw TA a b

Oprichting taskforce herijking afvalstoffen TA c b

Er wordt ingezet op het stimuleren van ‘CE-samenwerking in de keten’ binnen de voor de overheid relevante ketens (bijv. ketenakkoorden, Green Deals) TA b a

Financieringskader openstellen voor CE TA b d

Kennis en bewustwording Aanpak om circulair bouwen integraal onderdeel te maken van het onderwijs TA a a

Oprichten kennisinstituut Circulair Bouwen TA a f

Onderzoek naar meerwaarde circulair bouwen TA c a

Overheidspartijen nemen het initiatief om, in samenwerking met marktpartijen, aanjaagteams in te zetten, die de circulaire economie binnen  
opdrachtgevende organisaties kunnen helpen verankeren

TA b a

Bewustwordingscampagne circulair bouwen TA a a

Praktische handreikingen en tools beschikbaar maken TA a a

Marktpartijen, kennisinstellingen, de overheid en – waar relevant – werknemersorganisaties, gaan gezamenlijk strategisch onderzoek doen TA b a

Circulair waarderen Circulaire maatregelen waarderen in de milieuprestatie-eis van woningen, kantoren en infrastructuurwerken als bruggen en sluizen KR c b

Rijk als opdrachtgever besteedt circulair aan Alle opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en ProRail vanaf 2030 circulair zijn KR b c

Ontwikkeling materialenpaspoort Praktijkprojecten voor testen en borgen randvoorwaarden UP b a

Realiseren raamwerk binnen Platform CB’23 UP b f

Onderzoeken kansen en belemmeringen (omgeving en Europese ontwikkelingen ) UP a a

Mogelijk besluitvorming tot wet- en regelgeving op onderdelen UP a b

Landelijk dekkende ondersteuning voor private en publieke partijen  
in de circulaire bouwsector

Versterken landelijk netwerk, i.s.m. Cirkelstad UP b a

Ontwikkeling ‘toolbox’ voor circulair en inclusief bouwen (oplevering in 2022) UP b f

Stimuleren circulariteit in bouwregelgeving Ontwikkeling uniforme meetmethode op basis van aanscherping huidige MPG en praktijkervaringen gemeenten Amsterdam en Harderwijk UP c a

Opzetten proeftuin (‘living lab’) om in een doorlopende business-
challenge slimme wijk te ontwikkelen

Brainport Smart District (BSD) Helmond UP b a

Ketenafspraken producentenverantwoordelijkheid gevelbouw Ontwikkeling plan van aanpak voor EPR gevelbouw (met branche van gevelbouwers) UP b b

Circulair aanbesteden en beheren door de overheid (RVB en RWS) Opzetten transitiepad voor circulair beheerde rijksinfrastructuur en rijkskantorenportefeuille in 2030 UP a c

Project circulair aanbesteden toekomstbestendig maken stationsgebied Arnhem (rijkskantoren) UP a c

Duurzaam en klimaatneutraal aanbesteden en beheren asfalt, concreet bij renovatie A9, de verbreding van een deel van de A58 (InnovA58) en het  
programma Vervanging en Renovatie

UP b c

Stimuleren duurzaam opdrachtgeverschap door Waterschappen Toepassing aanpak duurzaam GWW (uit Green Deal 2.0 en het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen), meer specifiek in de infrastructuur  
en de fysieke leefomgeving

UP b a

Pilots en opschaling softwaretool DuboCalc (om zodoende duurzaamheid en milieukosten van ontwerpvarianten van GWW-werken te berekenen) UP a f

Kennisuitwisseling in landelijke kennisnetwerken over circulaire economie en Duurzaam GWW/MVI UP b a

Realiseren 100% circulair uitvragen (2023) en in 2030 100% circulair aanbesteden (zoals afgesproken in het Interbestuurlijk Programma en de  
Transitieagenda Bouw)

UP a c

Besparen materialen Grond-, Weg- en Waterbouw Circulair viaduct UP c c

Testen met gerecyclede materialen (bijv. teststroken op de weg met duurzame asfaltmengsels) UP b a

Stimuleren toepassingen van gerecycled staal d.m.v. onderzoek naar en pilots (Rijkswaterstaat en Pro Rail start in 2019) UP a a

Aantal a 24

Aantal b 21

Aantal c 9

Totaal 54

Aantal a 30

Aantal b 7

Aantal c 10

Aantal d 3

Aantal e 0

Aantal f 4

Totaal 54

Bijlage 4



5 Ketenprioriteit Consumptiegoederen

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid geformuleerd Mate van  
vaststelling

Type beleids-
instrument

Gedragskennis breder inzetten en verdiepen Behavioural Insights Team (BIT) teams RP b a

Start onderzoek RP a a

Handelingsperspectief voor consumenten, campagnes starten levensduurverlenging door  
repareren/demonteren/opknappen/delen

TA a a

Campagne Pluk uitbreiden RP c a

versterken van de repareer- en opknapcultuur RP a a

deelplatforms meer en beter benutten RP a f

burgers motiveren om meer te leasen,te huren, te lenen, te ruilen en weg te geven RP a a

concrete handvatten in het dagelijks leven van de consument voor afvalpreventie RP a a

onderzocht welke producten het meest worden aangeboden voor reparatie RP a a

Productketens van consumptiegoederen optimaliseren materieel en financieel sluiten van relevante ketens RP a c

“gebruiksfase” met relevante ketenpartners verder uitwerken RP a a

Effectievere inzamel  en retoursystemen eenduidig en efficiënt inzamelsysteem van huishoudelijk èn bedrijfsafval RP a f

beroep op de grote steden om hun achterstand ten opzichte van de meeste andere gemeenten  
op het gebied van gescheiden inzameling in te lopen 

RP b a

Bedrijfsafvalinzameling verbeteren met afvalinzamelaars met experimenteerruimte en evaluatie  
wettelijk kader

TA a f

Eenduidige communicatie over voorkomen, nut en scheiding TA a a

Eenduidigere inzamellogistiek gemeenten (VANG HHA) TA a f

Betere sorteer  en verwerkingssystemen gemeenten en afvalinzamelaars stimuleren om meer gebruik te maken van innovatieve  
aanbestedingen

RP a c

Hoogwaardig inzet van recyclaat voor de relevante productketens het aandeel en de kwaliteit van recyclaat bepalen en daarover 
afspraken maken 

RP a a

Recyclaat moet op de (Europese) markt kunnen concurreren met primair materiaal (constante 
kwantiteit, kwaliteit en prijs).

RP a c

Eenmalige wegwerpproducten in overleg met producenten en retailers om het gebruik van niet-duurzame, eenmalig te gebruiken 
(wegwerp) producten (zoals promotieproducten, wegwerpservies) te verminderen

RP b a

Afvalfonds Programma’s opzetten om oa verhogen glasinzameling en samen met gemeenten effectieve en 
eenduidiger afvalinzameling te realiseren 

RP b a

Reductie van het aantal kleine plastic flessen in het zwerfafval Besluit tot invoering van statiegeld op kleine plastic flessen Kamerbrief Besluitvorming statiegeld flesjes en uitvoering 
moties blikjes

c d Kamerbrief Besluitvorming statiegeld flesjes 
en uitvoering moties blikjes, Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2019-2020, 24 april 2020, 64322

Inrichting en operationalisering van statiegeldsysteem (door uitvoeringsorganisatie) Kamerbrief Besluitvorming statiegeld flesjes en uitvoering 
moties blikjes

b f

Vastlegging 90% norm voor gescheiden inzameling van plastic flessen. Kamerbrief Besluitvorming statiegeld flesjes en uitvoering 
moties blikjes

c b

Reductie blikjes in het zwerfafval Voortzetten monitoring en halfjaarlijkse rapportering RWS over blikjes in het zwerfafval Kamerbrief Besluitvorming statiegeld flesjes en uitvoering 
moties blikjes

c a

Mogelijk invoering 2022 statiegeld op blikjes (indien blijkt dat beoogde reductie vermindering  
70-90% blikjes in zwerfafval niet wordt behaald)

Kamerbrief Besluitvorming statiegeld flesjes en uitvoering 
moties blikjes

a d

Onderzoek naar de kosten- en uitvoeringsaspecten van een statiegeldsysteem voor de blikjes Kamerbrief Besluitvorming statiegeld flesjes en uitvoering 
moties blikjes

a a

Nationale campagne tegen zwerfafval en voor een schoon Nederland Kamerbrief Besluitvorming statiegeld flesjes en uitvoering 
moties blikjes

b a

Ondersteuning gemeenten bij aanpak handhaving zwerfafval met kennis en expertise RWS Kamerbrief Besluitvorming statiegeld flesjes en uitvoering 
moties blikjes

a a

Eerlijke prijs grondstoffen Mogelijkheid verkennen CO2 beprijzing, eerste stap schaduwprijs bij aanbestedingen TA a c

Commissie die langetermijnplan voor fiscale prikkels maakt TA a d

Afschaffen subsidies-belastingkortingen fossiele brandstoffen, opbrengsten benutten voor ce TA a d

Internationale samenwerking Versterk HCH TA c f

Gezamenlijke lobby EU: ecodesignrichtlijn, verbreden epr, afvalbeleid, handhaving rond directe import TA a b

Producentenverantwoordelijkheid EPR verbreden naar wegwerpproducten, meubels en textiel TA b b

EPR verdiepen naar design, reparatie, refurbishment, eerste stap: mogelijkheden concreet maken TA a b

Inkoop en versterking vraag uit de markt Circulair inkopen als norm, alle aanbestedingen “tenzij”, start met 2 pilots consumptiegoederen TA b c

Bewustwording en onderwijs Masterplan circulair onderwijs maken. Circular Skills TA c a

Uitfaseren niet-recyclebare producten Plan voor herbenutten moeilijk recyclebare consumptiegoederen TA a a

Hoogwaardige recycleindustrie gericht op ce Plan voor recycleindustrie gericht op hoogwaardig hergebruik TA a f

Tegengaan ongrijpbaarheid detailhandel door  
internationalisering en digitalisering

Lobby EU LPF online verkoop TA a b

Ontwikkelen sectorplannen Actieplan per sector met branchevereniging TA a a

Innovatie ontwerp- productiefase (korte omloopcyclus) Specifieke CIRCO aanpak gericht op hoogwaardig hergebruik TA c a

Maatregelen verkennen om gebruik onnodige producten te voorkomen TA a a

Retail- en gebruiksfase (korte omloopcyclus) Plan voor specifieke product-marktcombi’s met retailers TA a a

Green deal afvalvrije horeca&festivals TA a a

Opnieuw benutten (korte omloopcyclus) Agenda keteninnovatie door gemeenten-afvalinzamelaars-producenten (oa verpakkingen,  
maar ook andere)

TA a f

Verbeteren kwaliteit en kwantiteit plastic verpakkingsafval TA a f

Plan voor verbreding toepassing logistieke retoursystemen TA a f

Innovatie ontwerp- productiefase (lange omloopcyclus) Opzetten breed kennisplatform circular design en business modellen TA a a

Retail- en gebruiksfase (lange omloopcyclus) Vergroten impact nieuwe business modellen (succesfactoren voor bedrijven, vuistregels, taskforce om 
bus cases te financieren, koppelen aan fonds, financiele verslaggeving, consequenties onderzoeken)

TA a a

Onderzoeken hoe actieve consumenten kunnen helpen bij winstgevend maken business modellen TA a a

Specifieke belemmeringen wet- en regelgeving in kaart brengen en wegnemen TA a b

Kennis optimale levensduur beschikbaar maken voor consumenten TA a a

Levensduur en grondstoffengebruik opnemen in energielabel TA a c

Opnieuw benutten (lange omloopcyclus) Verbranding terugdringen door terugdringen recyclebaar materiaal en planmatige aanpassing AVI’s TA a b

Export monitoren (om voorkomen dat herbruikbare producten in buitenland niet herbruikt worden) TA a b

Verkennen slimme retoursystemen TA a f

Opzetten circulaire ambachtcentra TA a f

Doorontwikkeling scheidingstechnologieën voor matrassen, textiel ed TA a f

ikoonprojecten en sectorplannen Sectorplan Meubels TA a a

Icoonproject Plaatmateriaal UP c a

Circulaire ambachtcentra RP c f

Start Dutch Circular textile Valley TA c a

Sectorplan textiel UP b a

Beleidsprogramma textiel KR c a

Icoonproject Matrassen TA c a

Electrische aparaten TA a a

Deeleconomie TA a a

Trots TA a a

Beleidsprogramma Circulair Textiel Met ketenpartners toewerken naar een circulaire textielketen in 2050 Kamerbrief Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 c a

Stimuleren hoogwaardig gebruik en hergebruik van  
kleding, textiel, vezels

- Aandeel gerecycled (post-consumer)/duurzaam materiaal in textielproducten is 25 procent (2025) Kamerbrief Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 a b Kamerbrief Beleidsprogramma  
Circulaire Textiel, Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2019–2020, 32 852, nr. 116

-  30 procent van de grondstoffen, materialen en producten die op de Nederlandse markt worden 
gebracht, worden na inzameling – als direct hergebruik niet meer mogelijk is – gerecycled (2025)

Kamerbrief Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 a b

-  In alle textielproducten die in Nederland op de markt worden gebracht is 50 procent duurzaam 
materiaal verwerkt, waarvan minimaal 30 procent recyclaat en maximaal 20 procent duurzaam 
materiaal (2030) 

Kamerbrief Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 a b

 - 50 procent van de grondstoffen, materialen en producten die in Nederland op de textielmarkt 
worden gebracht, worden (na inzameling, als hergebruik niet mogelijk is) gerecycled.

Kamerbrief Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 a b

Bereiken van een halvering van de ecologische voetafdruk van  
de textielsector op het gebied van uitstoot, watergebruik,  
chemicaliën en microplastics (2035)

Inzichtelijk maken impact productieproces (van de textielketen) Kamerbrief Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 a a

In beeld brengen huidige ecologische voetafdruk van de textielsector. Kamerbrief Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 a a

Ontwikkelen dashboard met kengetallen en ambities voor 2025 met ketenpartners Kamerbrief Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 b a

Monitoring voortgang beleidsprogramma Circulair Textiel Jaarlijkse voortgangsrapportage aan de Kamer (maatregelen, effecten op sluiten kringloop) Kamerbrief Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 b f

Realiseren coherent beleid IMVO op textiel Met beleidsterrein Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Internationaal 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), impact in productielanden en 
sociaalmaatschappelijke thema’s in de textielketen

Kamerbrief Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 a a

Stimuleren samenwerking in de textielketen Bijeenbrengen relevante partijen in een ketenoverleg (4x per jaar brancheorganisaties Modint en 
Inretail, koplopende bedrijven, VNG, NVRD, VHT, BKN)

Kamerbrief Beleidsprogramma Circulair Textiel 2020-2025 b a

Kennisdeling over product as a Service Via versnellingshuis en project vakantiewoningen KR b a

Festivals Green deal om wegwerpartikelen te reduceren en pilots ter bevordwering circulariteit KR b a

Reductie restafval Stortverbod voor recyclebare stromen, verlengen opslagtermijn, vergroten investeringszekerheid 
recyclinginstallaties, concept “hoogwaardig”operationaliseren 

KR b b

Nationaal testcentrum circulaire plastics Door techniekoptimalisatie gerecyclede kunststoffen meer toepassen UP c f

E-commerce Reductie negatieve impact door ontwikkelen rekenmodel, uitvoeren brancheverduurzamingsplan 
verpakkingen, pilots retourlogistiek, onderzoek tegengaan verspilling

UP b a

Van Afval naar Grondstof, Voorkomen en verbeteren  
inzameling en scheiding bij burgers en bedrijven

Bronscheiding GFT, textiel, kunststoffen/pmd, luiers UP b f

Verbeteren scheiding hoogbouw UP b f

Verbeteren voorkomen en gescheiden inzamelen bij bedrijven door pilots, PMD-aanpak bedrijven, 
aanpak NS stations/treinen, festivals, cultuur

UP b a

Wettelijk kader doorlichten UP a b

Aantal a 57

Aantal b 19

Aantal c 14

Totaal 90

Aantal a 48

Aantal b 14

Aantal c 6

Aantal d 4

Aantal e 0

Aantal f 18

Totaal 90

Bijlage 5



6 Dwarsdoorsnijdend thema Wet- en regelgeving en Extended Producer Responsibility

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid geformuleerd Mate van vaststelling Type beleids-
instrument

Opmerking

Programma Ruimte in Regels Ruimte in Regels onderbrengen bij Versnellingshuis RP c f

Experimenteerruimte voor circulaire initiatieven. Als onderdeel Ruimte in Regels, gericht op insepcties en decentrale overheden RP b f

Belemmeringen opsporen in prioritaire sectoren, via Ruimte en Regels RP c f

Internationale samenwerking Afvaldefinitie verbeteren EU RP b b

Green Deal ‘North Sea Resources Roundabout’ voor 4 materiaalsoorten RP c a

Stimuleren circulair productontwerp EU niveau RP a b

Bij herziening REACH2018 inzetten op preventie en recycling RP b

Belemmeringen bij internationale handel/transport wegnemen via Northsea Resources Roundabout KR b b

Toepassing EU wetgeving verduidelijken en aanbevelingen voor verbeteringen voor eco-innovaties in de EU KR a b

Draagvlak verwerven in EU voor Nl aanpak afvalstatus secundaire grondstoffen KR b b

Verkennen mogelijkheden nieuwe green deals Belemmeringen in regelgeving wegnemen zonder dat EU brede maatregelen nodig zijn RP a b

Regels aanpassen voor circulaire verdienmodellen  
(fiscale en aansprakelijkheidsaspecten)

RP a b

Versterken en verbreden producentenverantwoordelijkheid Verkennen Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor specifieke stromen met oa aandacht voor aandeel  
herbruikbare materialen

RP b b

Stimuleren ketenaanpak matrassen, luiers en textiel met UPV als mogelijk instrument RP b b

Producentenverantwoordelijkheid verkennen voor gevelbouw en energietransitieproducenten zoals zonnepanelen en 
warmtepompen

KR b b

Uitbreideng bestaande Producentenverantwoordelijkheid verkennen oa bij batterijen uitbreiden naar e-bikes KR b b

EPR voor meubels KR b b

Implementatie EPR in kaderrichtlijn Afvalstoffen UP c b

EPR voor matrassen en textiel UP b b

EPR wegwerpproducten UP a b

EPR Gevelbouw UP a b

EPR duurzame energievoorzieningen UP a b

Volledige recyclebaarheid van producten en gebruik van gerecyclede grondstoffen voor nieuwe producten bevorderen  
met tariefdifferentiatie in UPV

KR a b

Invoeren tariefdifferentiatie in EPR-systemen UP a b

Invoeren tariefdifferentiatie bij EPR verpakkingen UP c b

Normen richten op circulaire economie Aanpassen proces in Nl RP b b

Inbreng in EU bij Europese normen RP a b

Stimuleren circulair productontwerp in transitie-agenda’s Afspraken maken met producenten over aandeel gerecyclede of biobased materialen in producten, evt verplichtingen opleggen RP b b

Versterking handhaving Handhavingsonderzoek naar aanpassing handhaving door innovatie RP a b

Handhavingsdialoog, een dialoog tussen beleid, inspectie en ondernemers RP a b

Afspraken maken voor afvalvermindering Afvalstromen festivals beperken met green deal festivals KR c a

Afspraken met grote horecaketens over terugdringen wegwerpproducten KR b a

Bedrijfsleven uitnodigen tot zelfsturing met normering en certificering richting circulariteit KR a a

ILT zal zich inzetten voor CE KR a b

Belemmeringen wet- en regelgeving in kaart brengen met een  
task force

Advies over belemmeringen in de uitvoering, kabinet levert bijdrage in kennis en kunde KR c b Algemene belemmeringen

Schadelijke stoffen uit de kringloop weren door aanscherpen  
regels waar nodig

KR b b

Taskforce herijking afvalstoffen adviseert over wet- en regelgeving Onafhankelijk advies UP c b

Verbrandingsverbod recyclebaar afval en consumptiegoederen Verkenning UP a b

Bepalen status afval of grondstof Rechtsoordeel voor struviet en bietenpulp UP b b

Aanbevelingen Rapport Berenschot uitvoeren UP a b

Publikatie leidraad afvalstof of product UP c b

Gesprekken met RWS, RIVM en waterschappen over terugwinning materialen uit rioolwater UP a b

Verlenging opslagtermijn Besluit stortplaatsen en stortverboden 
afvalstoffen (BSSA) 

Onderzoek en eventuele aanpassing UP b b

Wettelijk kader voor afvalinzameling in de kantoor-, winkel- en 
dienstensector kritisch bezien 

O.a. uitvoeren pilots UP a b

Afvalhierarchie in LAP 3 Ook over onderscheid tussen vormen van recycling (nieuw in LAP3) en onderverdeling binnen verwijdering LAP3 c b

Uiteenzetting over de concepten ‘afvalstof’, ‘bijproduct’ en ‘einde-afval’ in het derde Landelijk afvalbeheer programma (LAP3) RP c b

Indelen van de verwerking van afvalstoffen naar vormen van  
nuttige toepassing en vormen van verwijdering in LAP3

Maken van een onderscheid tussen verwijdering en nuttige toepassing, de indeling in de afvalhiërarchie LAP3 c b

Hoogwaardig beheer van afvalstoffen stimuleren Grenswaarde voor prijs van afvalbeheer in LAP3 LAP3 c b

Stimuleren van innovaties in afvalbeheer in LAP3 Via minimumstandaarden, exportbeleid LAP3 b b

Ruimte voor proefondernemingen LAP3 b a

Regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) worden meer afgestemd 
op het realiseren van een circulaire economie 

LAP3 b d

Communicatie over nieuwe ontwikkelingen LAP3 b a

Aantal a 18

Aantal b 21

Aantal c 13

Totaal 52

Aantal a 6

Aantal b 42

Aantal c 0

Aantal d 1

Aantal e 0

Aantal f 3

Totaal 52

Bijlage 6



7 Dwarsdoorsnijdend thema Circulair Inkopen

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid geformuleerd Mate van vaststelling Type beleids-instrument

Green deal circulair inkopen 2.0 Twee uitgevoerde circulaire inkooptrajecte / opgeschaalde pilots per deelnemer UP, GDCI1.0 (2013), GDCI2.0 
(juni 2018)

c a eerste GDCI resulteerde in 100 miljoen euro aan 
circulaire inkopen, en meer afspraken in de Green deal 
(zoals opnemen van circular in de inkoopprocedures 
van de eigen organisatie)

Deelnemers delen kennis in community of practices UP, GDCI1.0 (2013), GDCI2.0 
(juni 2018)

c a

Geactualiseerde wegwijzer circulair inkopen UP, GDCI1.0 (2013), GDCI2.0 
(juni 2018)

c a

Green deal Duurzame zorg Uitvoering green deal programma voor reductie van 49% CO2 in 2030, circulaire 
bedrijfsvoering, medicijnresten uit afvalwater en een gezond makende leefomgeving  
en milieu

UP c a Zie ook tekst GDDZ voor afspraken in detail

Terugverdienen van aanloopkosten Verkenning of een revolverend fonds mogelijkheden kan bieden om de aanloopkosten  
van circulair inkopen te financieren uit de besparingen in de vervolgfasen

UP a c

Vaststellen CO2-schaduwprijzen Pilots, uitwerken tools en organiseren kennisdeling en communicatie om CO2-
schaduwbeprijzing te testen als aanpak voor overheden om meer klimaatbewust  
en circulair in te kopen

UP a d Pilots gereed en gerapporteerd

Experimenteren en leren over 
circulaire inkoop

Pilots, opschaaltrajecten, lessen en effecten documenteren UP c a gereed en gerapporteerd

In 2020 een follow up in de vorm van 13 buyer groups UP2 b f 

Circulair inkopen door het Rijk Tien generieke inkoopcategorieën circulair maken UP b c Er is een Rijksinkoopstrategie Inkopen met Impact 
opgesteld (okt 2019 naar TK). De implementatie moet 
nog op gang komen

Effectdoelen opstellen CO2-reductie en grondstoffenbesparing inkoopketen Rijk UP b a 

Circulair beheer Rijkskantorenportefeuille UP b a 

Circulair inkopen sportsector Het kabinet gaat afspraken maken met de zorg en sportsector over verduurzaming en 
circulariteit. En sportsector (er loopt alleen actie criteria sportvelden, zie boven b) over 
verduurzaming en circulariteit.

KR c a 

Uitvoering plan van aanpak op MVI: 
Vergroten van de effectiviteit en de 
impact van MVI vergroten

Sluiten Manifest MvI KR, Pva MVI c a

Openen loket MVI (Vraagbaak, webdossiers, praktijkvoorbeelden Pva MVI c f op PIANOo.nl

Beschikbaar stellen van MVI criteria voor productgroepen. Incl circulair, op 3 ambitieniveaus, 
in online tool, periodiek aangepast aan wat de markt inmiddels kan leveren. Verplicht voor  
het hele Rijk. 

Pva MVI c f https://www.mvicriteria.nl

Criteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van kunstgrasvelden als onderdeel 
van subsidies

UP b c

MVI Zelfevaluatie tool voor alle overheden, binnen rijk verplicht. Incl circulair; nav motie  
die vroeg om benchmark. 

Pva MVI c f Zie mvizet.nl 

Monitoring MVI en specifiek CI door RIVM. Steekproeven aanbestedingen in detail  
nagelopen en bereikte (oa circulaire) effect bepaald incl leerpunten 

Pva MVI c f 

Aantal a 2

Aantal b 5

Aantal c 11

Totaal 18

Aantal a 9

Aantal b 0

Aantal c 2

Aantal d 2

Aantal e 0

Aantal f 5

Totaal 18

UP c (loopt, zie ook 
verderop)

d

Tien generieke inkoopcategorieën circulair maken 

Circulair inkopen door het Rijk b; heeft stil gelegen; er is Rijksinkoopstrategie Inkopen met Impact opgesteld  
(okt 2019 naar TK) en de implementatie daarvan moet nog op gang komen

c

UP Effectdoelen opstellen CO2-reductie en grondstoffenbesparing inkoopketen Rijk UP b idem a

“ Circulair beheer Rijkskantorenportefeuille UP b (loopt wel voor 
klimaat maar circulair 
minder)

c

“

Het kabinet gaat afspraken maken met de zorg (≈ uitvoering via Green Deal Duurzame Zorg, 
zie boven) c 

Circulair inkopen sportsector

KR

a/c/f c

En sportsector (≈ er loopt alleen actie criteria sportvelden, zie boven b) over verduurzaming 
en circulariteit.

KR b

Bijlage 7

https://www.pianoo.nl/nl
https://www.mvicriteria.nl/nl
https://mvizet.nl/accounts/login/?next=/


8 Dwarsdoorsnijdend thema Circulair Ontwerp

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van vaststelling Type beleidsinstrument

CIRCO. Versterken circulair ontwerpen bij bedrijven Groei deelnemende bedrijven UP c a

Vraagstukken rond Zeer Zorgwekkende stoffen oppakken UP b a

Vraagstukken rond de benodigde materialen voor de energietransitie oppakken UP b a

Internationale opschaling CIRCO concept UP c a

Specifieke CIRCO tracks voor Bouw RP c a

Specifieke CIRCO tracks Kunststof, inclusief gebruik van de guidelines voor het ontwerpen met recyclaat RP c a

Specifieke CIRCO tracks Biomassa&Voedsel RP a a

Specifieke CIRCO tracks Maakindustrie RP c a

Specifieke CIRCO tracks Consumptiegoederen RP c a

Ongewenste milieu- en gezondheidseffecten voorkomen door er in het 
ontwerpstadium rekening mee te houden

Safe-by-design concept integreren in de circular design aanpak in onderwijs en bij de ontwikkeling van tools UP a a

Faciliteren initiatieven gericht op ketensamenwerking om zeer zorgwekkende stoffen in de ontwerpfase te vervangen door alternatieven UP a a

Onderzoek naar concrete casus verpakkingen UP a a

Opnemen aspecten van circulaire economie in opleidingseisen en curricula In gesprek met samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven KR b a

In gesprek met Vereniging van Universiteiten KR b a

In gesprek met Vereniging Hogescholen KR b a

Internationale samenwerking rondom design Op EU en internationaal niveau circulair ontwerpen inbedden bij bedrijven en opleidingen KR a a

Circulair ontwerpen onderdeel maken van het Europese CE-pakket RP b b

Voor kunststof het gedachtengoed achter concrete aanpak en resultaten ontwerpprogramma’s en guidelines internationaal verspreiden ter inspiratie RP a a

Ontmoedigen ontwerp niet-recyclebare producten Met koplopers en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken RP a a

Aantal a 7

Aantal b 6

Aantal c 6

Totaal 19

Aantal a 18

Aantal b 1

Aantal c 0

Aantal d 0

Aantal e 0

Aantal f 0

Totaal 19

Bijlage 8



9 Dwarsdoorsnijdend thema Marktprikkels

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van vaststelling Type beleidsinstrument

Ondersteunen van marktinitiatieven Besluiten nemen om investeringen verder te stimuleren RP a e

Haalbaarheid van een Energietransitie financieringsfaciliteit onderzoeken RP a e

Mogelijkheden onderzoeken om commerciële biobased fabrieken te ondersteunen RP a e

Ondersteunen ondernemers bij ontwikkelen verdienmodellen Voortzetting programma Nederland Circulair! binnen versnellingshuis RP c f

Verkennen mogelijkheden voor een laagdrempelige voucherregeling, waarbij ondernemers toegang krijgen tot kennis en  
advies bij het ontwikkelen van verdienmodellen en bij het benutten van het financieel instrumentarium

RP a f

Financiële instellingen en bedrijfsleven uitnodigen om te kijken naar mogelijkheden om nieuwe circulaire verdienmodellen 
concurrerend te laten zijn met lineaire verdienmodellen

RP a a

Private financiering stimuleren Het kabinet zal in gesprek gaan met private financiers over wat er nodig is om de kennis van financiële producten en  
risicobeheer in het licht van de circulaire economie te vergroten en hoe het Rijk hierin mogelijk kan faciliteren

RP b a

Green Deal Financiering duurzame energieprojecten: een gezamenlijk expertisecentrum van overheid en groot- en groenbanken RP c f

Financiering voor circulaire business cases en innovatie Het kabinet gaat samen met ondernemers en banken financiering vinden voor circulaire business cases en voor innovatie KR a e

CE in klimaatbeleid en energiestrategieen Provincies en gemeenten hebben in het interbestuurlijk programma, in Regio Deals en in het Klimaatakkoord afgesproken  
om de circulaire economie in hun klimaatbeleid en energiestrategieën op te nemen

KR b e

Investeringsplatform Circulaire Economie Onderzoek naar de opzet van een investeringsplatform voor de circulaire economie UP a e

Strategie en opzet investeringsplatform via InvestNL UP c e

Circulaire taxonomie (categorisering) voor duurzame investeringen Onderzoek naar te stellen eisen voor een taxonomie voor duurzame activiteiten zodat circulaire economie volwaardig  
wordt meegenomen, om in Europees verband financierings- mogelijkheden te vergroten voor CE

UP a a

Aantal a 8

Aantal b 2

Aantal c 3

Totaal 13

Aantal a 3

Aantal b 0

Aantal c 0

Aantal d 0

Aantal e 7

Aantal f 3

Totaal 13

Bijlage 9



10 Dwarsdoorsnijdend thema Financieringsinstrumenten

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van  
vaststelling

Type beleids-
instrument

Ondersteunen van marktinitiatieven Besluiten nemen om investeringen verder te stimuleren RP a e

Haalbaarheid van een Energietransitie financieringsfaciliteit onderzoeken RP a e

Mogelijkheden onderzoeken om commerciële biobased fabrieken te ondersteunen RP a e

Ondersteunen ondernemers bij ontwikkelen verdienmodellen Voortzetting programma Nederland Circulair! binnen versnellingshuis RP c f

Verkennen mogelijkheden voor een laagdrempelige voucherregeling, waarbij ondernemers toegang krijgen tot kennis en advies  
bij het ontwikkelen van verdienmodellen en bij het benutten van het financieel instrumentarium

RP a f

Financiële instellingen en bedrijfsleven uitnodigen om te kijken naar mogelijkheden om nieuwe circulaire verdienmodellen concurrerend  
te laten zijn met lineaire verdienmodellen

RP a a

Private financiering stimuleren Het kabinet zal in gesprek gaan met private financiers over wat er nodig is om de kennis van financiële producten en risicobeheer in het licht van  
de circulaire economie te vergroten en hoe het Rijk hierin mogelijk kan faciliteren

RP b a

Green Deal Financiering duurzame energieprojecten: een gezamenlijk expertisecentrum van overheid en groot- en groenbanken RP c f

Financiering voor circulaire business cases en innovatie Het kabinet gaat samen met ondernemers en banken financiering vinden voor circulaire business cases en voor innovatie KR a e

CE in klimaatbeleid en energiestrategieen Provincies en gemeenten hebben in het interbestuurlijk programma, in Regio Deals en in het Klimaatakkoord afgesproken om de  
circulaire economie in hun klimaatbeleid en energiestrategieën op te nemen

KR b e

Investeringsplatform Circulaire Economie Onderzoek naar de opzet van een investeringsplatform voor de circulaire economie UP a e

Strategie en opzet investeringsplatform via InvestNL UP c e

Circulaire taxonomie (categorisering) voor duurzame investeringen Onderzoek naar te stellen eisen voor een taxonomie voor duurzame activiteiten zodat circulaire economie volwaardig wordt meegenomen,  
om in Europees verband financierings- mogelijkheden te vergroten voor CE

UP a a

Aantal a 8

Aantal b 2

Aantal c 3

Totaal 13

Aantal a 3

Aantal b 0

Aantal c 0

Aantal d 0

Aantal e 7

Aantal f 3

Totaal 13

Bijlage 10



11  Dwarsdoorsnijdend thema Monitoring, Kennis en Innovatie

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid geformuleerd Mate van 
vaststelling

Type beleids-
instrument

Monitoring Stimuleren van de ontwikkeling van de monitoring 
van circulaire economie om deze optimaal te 
kunnen stimuleren.

In aanvulling op de Monitor Brede Welvaart en ter onderbouwing van de bijdrage van CE aan de klimaatdoelstellingen, 
werkt het PBL, in samenwerking met andere kennisinstellingen, het ontwikkelde monitoringsysteem verder uit tot een 
goed bruikbaar meet- en sturingssysteem

KR c f

Realisatie van monitoringssystematiek tot een 
volwaardig meet- en sturingssysteem (regie bij 
PBL)

Systematische verkenning van wat nodig is voor het meten van de voortgang naar circulaire economie. Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL) voert regie over de uitvoering van het werkprogramma Monitoring & Sturing, dat als doel heeft 
de voortgang naar een circulaire economie te monitoren en (beleids-)opties voor bijsturing inzichtelijk te maken. Samen 
met een consortium van kennisinstellingen werkt PBL de komende jaren aan het uitwerken van een volwaardige 
monitoring- en sturingssystematiek.

UP, UP2 c f (kennisinfrastructuur / monitoring: onder A/F?)

a) Reflectie op en concretiseren van de doelen en ambities voor CE (preciseren doelstellingen)” UP c f

b) Volgen en evalueren van programmadoelstellingen (overzicht acties, output, outcome, maatschappelijke impact) UP c f

c) Het opzetten en uitvoeren van een grondstoffen- informatiesysteem (inzicht in gronstoffenstromen en relevantie  
to.v. milieudruk)

UP c f

d) Scenario-analyse en modellering (om effecten van beleid te kunnen doorrekenen en de inzet van beleidsinstrumenten 
ex ante te kunnen evalueren.)

UP c f

Opstellen policy brief (over de nadere precisering van de doelen voor Circulaire Economie in 2030) UP c f afgerond, doelentraject komt hieruit voort

Tweejaarlijkse Integrale CE rapportage (door PBL), en tweejaarlijkse voortgangsrapportage UP c f

Opstellen doelentraject Uitwerking van aanvullende doelenset van ambitieuze, haalbare, meetbare doelen voor 203 om richting te geven aan 
overheid, bedrijfsleven en burger

Kamerbrief PBL policy brief en 
monitoringsrapportage 27 
maart 2020, UP2

b f

Internationale monitoring Opzetten van een samenwerkingsstructuur met internationale monitoringspartijen zodat actief kennis en ervaringen 
gedeeld worden, leemten in kennis worden blootgelegd en gewerkt wordt aan gezamenlijke indicatoren.

UP2 b f

Samen met het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) werkt IenW komende jaren aan het 
standaardiseren en versterken van internationale CE-monitoring.

UP2 b f

Kennis en Innovatie Dynamische kennis  en innovatieagenda In samenwerking met de maatschappelijke partijen een rijksbrede kennis- en innovatieagenda vaststellen die in het 
verlengde ligt van de kabinetsinzet voor de circulaire economie

RP c a

De gezamenlijke aandacht voor de circulaire economie versterken in de relevante routes van de Nationale 
Wetenschapsagenda (NWA) en in de verschillende topsectoren in het innovatiebeleid

RP c f c? governance en organisatiestructuur wordt opgezet, 
programma georganiseerd; instrument is uitgewerkt, 
intentie, door kamer vastgesteld, middelen, er is een 
convenant (40 miljoen) 

Doorontwikkeling Natuurlijk Kapitaal De Atlas Natuurlijk Kapitaal zal voor lokale overheden en bedrijven verder worden doorontwikkeld RP a a

Steun aan VCA-benadering als label voor natuurlijke circulaire oplossingen bij gebiedsbeheer RP a a

Geïntegreerde kennisbank De monitor materiaalstromen aanvullen met andere beschikbare informatie, bijv. over de mate van toxiciteit van 
materialen en producten en de koppeling van het Nederlandse grondstoffengebruik aan de planetaire grenzen

RP b a

Tenders en prijsvragen Partijen uitdagen door bijvoorbeeld tenders en prijsvragen om te investeren in ketensamenwerking en  
in het gezamenlijk aanpakken van een maatschappelijke uitdaging

RP b a

Opzetten communities of practice Voor de vijf prioriteiten uit dit Rijksbrede programma een aantal communities of practice opzetten RP c f

Aanjagen missiegedreven topsectoren- en 
innovatiebeleid voor circulaire economie 

Missie Circulaire Economie UP2 c f 2019

Integrale Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA-CE) en Convenant UP c a 2019

Opzetten organisatiestructuur IKA-CE, inclusief financiering UP2 a f

In het topsectoren- en industriebeleid wordt circulaire economie als een cross-sectoraal thema opgepakt. RP a e

Aanpak Transitieagenda-overstijgende 
vraagstukken

Prioriteren en doorvertalen van kennisvragen uit de KIA-CE naar onderzoekstrajecten en –projecten en daarna het 
organiseren van de uitvoering daarvan. 

UP2 a a 

Opzetten project Circular Challenge In het project Circular Challenge initiatiefnemers uitdagen om een business case te ontwikkelen, gebaseerd op innovatie 
en investeringen die een duurzame oplossing kunnen bieden voor de maatschappelijke vraagstukken van onze tijd

RP c f

Verankering CE in het onderwijs en onderzoek Opzetten lectorenplatform CE RP c f

Invullen programma Duurzaam Door voor voortgezet onderwijs RP c a

Samenwerking stimuleren met kennisnetwerken 
van bedrijven, onderzoeks- en onderwijs-
instellingen op sectoroverstijgende en sector-
gebonden vraagstukken

Ondersteuning voor programmeren en vinden van financiering voor de uitvoering van onderzoeksprojecten UP a d fin prikkel

Ondersteunen onderzoek en kennisverspreiding 2-jarig programma Startimpuls CE NWA (Gebouwde omgeving en kunststoffen, NWO/SIA.) UP c d fin steun; onderzoek loopt

CE-Kennisnetwerk Rubber- en Kunststofketen: ontwikkelen vijf projecten gericht op concrete vraagstukken rond 
recycling en hergebruik van kunststoffen (n.a.v. Innovatieprogramma Circulair Beton) 
BTIC: Start voorbereiding van enkele onderzoeksprojecten van het Innovatieprogramma Circulair Beton

UP2 b a

Verspreiden kennis via (internationale) platforms en evenementen (w.o. Innovation Expo) UP a a

Stimuleren van kennisdeling binnen overheden Aansluiting bij missie-gedreven top- sectorenbeleid en de stimuleringsinstrumenten van EZK en OCW UP a a

Afstemming op de Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA) UP a a

Kennisdeling binnen kenniscommunity CE overheden en kennisinstellingen UP c a 

Inzetten financiële stimuleringsregelingen Ondersteunen innovatieprojecten UP c d

Ruimtelijke verkenning voor 2 ketens per prioritaire sector, te starten met casus ruimtelijke consequenties circulaire 
economie 

UP, UP2 a d (Gestart is met een eerste casus, waarmee de 
ruimtelijke effecten worden verkend van het meer 
circulair slopen, vernieuwen en onderhouden van een 
woonwijk.)

Aantal a 10

Aantal b 6

Aantal c 19

Totaal 35

Aantal a 13

Aantal b 0

Aantal c 0

Aantal d 4

Aantal e 1

Aantal f 17

Totaal 35

Bijlage 11



12  Dwarsdoorsnijdend thema Gedrag en Communicatie, Onderwijs, Arbeidsmarkt

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van vaststelling Type beleids-
instrument

Stimuleren gedragsverandering en leefstijl consumenten Verbeteren toegankelijke en gebruiksvriendelijke faciliteiten (bestaande en nieuwe voorzieningen in de openbare ruimte en  
circulaire producten, diensten en tools)

UP a a

Vergroten gebruik en acceptatie onder consumenten d.m.v. inzet kennis en inzichten uit gedragswetenschappen UP a a

Samenwerking met Behavioural Insights Team (BIT) UP b a

Opstellen concreet plan over consumentengedrag en de retail, waarin de aanpak van verspilling vanuit consumentenperspectief wordt 
geadresseerd en waar consumenten ook gemakkelijk toegankelijke informatie wordt geboden om te kunnen kiezen tussen verschillende 
producten

KR a a

Uitvoeren circulaire praktijkexperimenten in living labs KR b f

Gedragsverandering d.m.v. communicatie Koepelcampagne (met doel gedragsverandering burgers) UP a a

Vergroten draagvlak voor specifieke maatregelen (d.m.v. publiekscommunicatie) UP a a

Stimuleren van gedragsverandering in specifieke agenda’s UP a a

Stimuleren van gedragsverandering, met onderliggende deelcampagnes over thema’s als afval scheiden, aardgasvrij wonen,  
duurzame mobiliteit en voedsel.

KR b a

Stimuleren gedragsverandering in specifieke agenda’s Opzetten actieprogramma gedragsinterventies per TA UP a a 

TA biomassa en voedsel: Voedselverspilling en eiwittransitie UP a a

TA consumptiegoederen: Acceptatie deeleconomie, tweedehands markt, reair, product as a service UP a a

Commercieel beeldmerk afvalscheiding UP b a

Focusprogramma kwaliteit afvalstromen UP b a

TA kunststoffen: Formulering gedragsinterventies zwerfafval UP b a

Voorstel concrete gedragsinterventie(s) in plastic pact UP c a

Adviesrapport zwerfafval overheid Indonesië UP b a

TA maakindustrie: Adviesrapport stimuleren gebruik circulaire electronica (onder medewerkers van het Rijk) UP b a

Catalogus tips financiering van businesscasese UP b a 

TA bouw: Gedragsinterventies duurzame materialen voor kleine ondernemers UP b a

Inzetten op breed maatschappelijk eigenaarschap bij 
burgers, bedrijven, overheden en andere organisaties.

Ontwikkeling visie 2050, waarin de kansen en uitdagingen van een circulaire economie voor iedereen zichtbaar en tastbaar worden KR b a

Integratie CE in onderwijs Integreren CE in hoger onderwijs UP b a

Integreren CE in WO UP a a

Programma Curriculum.nu (po en vo) UP b a

Versterken van CE in de kwalificatiestructuur in het mbo, plan van aanpak MBO (door SBB) UP b a

Inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs gericht op verduurzaming van voedsel en groen, zoals via het Groenpact  
en de coöperatie Leren voor Morgen, gesteund vanuit het kennis- en innovatieprogramma DuurzaamDoor.

KR b a

Bosatlas duurzaamheid UP c a

KIEM-hbo regeling (stimuleren onderzoek in samenwerking met bedrijven op gebied van CE, kennis doorgeven aan onderwijs) UP c a (regulering gericht op gedragsbeinvloeding)

Bestaande OenO VANG netwerken voor Rubber en Kunsttoffen en Netwerken versterken UP c a

Afstemming vraag en aanbod op de arbeidsmarkt  
(t.g.v. transities)

Starten onderzoeken om integraal inzicht in arbeidsmarkt en scholingsbehoefte voor verschillende transities te verkrijgen  
(n.a.v. adviezen SER)

UP b a

CE meenemen in de ‘human capital’ agenda’s (waarin wordt gekeken naar de effecten voor de arbeidsmarkt,  
en naar instrumentering als scholing, mobiliteit e.d.)

UP a a

Monitoren aansluiting tussen de vraag van bedrijven en het aanbod aan scholingsmogelijkheden gedurende de gehele levensloop UP a a

Mbo, vo, hbo ontwikkelen masterplan ‘Circulaire Skills’ (aansluiting tussen de vraag van bedrijven en het aanbod (om)
scholingsmogelijkheden)

UP c a

Stimuleren eigen regie (fiscale doorrekening, uitgavenregeling) UP a d

Opbouw van informatiebasis sturing en monitoring UP a f

Ondersteuning Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing (overheid, bedrijfsleven en vakbeweging, maatschappelijke organisaties en 
kennisinstellingen) van de sectortafels van het Klimaatakkoord

KR c a

Aantal a 14

Aantal b 16

Aantal c 6

Totaal 36

Aantal a 33

Aantal b 0

Aantal c 0

Aantal d 1

Aantal e 0

Aantal f 2

Totaal 36

Bijlage 12



13  Dwarsdoorsnijdend thema Versnellingshuis

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van  
vaststelling

Type beleids- 
instrument

Initieren Versnellingshuis NederlandCirculair Start Versnellingshuis met verschillende partijen als doel individuele (veelal MKB)-bedrijven, regio’s en 
doorbraakprojecten te helpen met het rondmaken van hun circulaire businesscase, circulaire initiatieven  
mogelijk te maken en/of op te schalen. 

UP c f

Operationaliseren concrete ondersteuning voor MKB door Versnellingshuis Matchmaking tussen vraag en aanbod; mkb-koplopers die bij hun innovatieve investeringen tegen  
belemmeringen aan lopen te helpen zoeken naar oplossingen en experimenten entameren

KR c f

Ondersteuning op maat van partijen en ketens om op kleine schaal circulaire doorbraken te creeren KR c f

Doorbraakprojecten uitvoeren (per sector of keten) Sierteelt UP c f

Textiel UP c f

Matrassen UP c f

Chemische recycling UP c f

Bouw UP b f

Opzetten kenniscentrum binnen versnellingshuis Opzetten kenniscentrum CE voor verspreiding van kennis en best practices KR c f

Rode lijnen: op basis van opgedane ervaringen en knelpunten inventariseren en omzetten in voorstellen  
voor structurele oplossingen

UP c f

Bundelen van initiatieven om ze aantrekkelijker te maken voor investeerders (vb matrassenrecycling) KR c f Deze elementen zijn nog niet goed zichtbaar in het UP

Ontwikkelde oplossingen breed communiceren naar andere bedrijven KR c f Deze elementen zijn nog niet goed zichtbaar in het UP

Ondersteunen ketenaanpak t.b.v. circulaire businesscases Opzetten subsidieregeling UP c f

Aantal a 0

Aantal b 1

Aantal c 12

Totaal 13

Aantal a 0

Aantal b 0

Aantal c 0

Aantal d 0

Aantal e 0

Aantal f 13

Totaal 13

Bijlage 13



42 Inventarisatie van het beleid in Nederland voor de circulaire economie

Aantallen op de assen

Mate van vaststelling Prioritaire  
thema’s

Dwarsdoorsnijdende 
thema’s

Totaal

a   Beleidsintentie. Een beleidsintentie is uitgesproken 
zonder keuze voor een duidelijk instrument. Dit kan 
al door de kamer zijn vastgesteld

137 73 210

b   Er is een instrument bepaald om de beleidsintentie 
in te vullen, maar er is nog geen concreet plan met 
middelen. Ook dit kan al door de kamer zijn 
vastgesteld

82 60 142

c   Intentie en instrument zijn concreet uitgewerkt  
en indien nodig door de kamer vastgesteld

73 75 148

Totaal 292 208 500

Type beleidsinstrument

a   Communicatieve instrumenten: overtuiging/
overreding/informatie, vrijwillige afspraken/
convenanten

155 86 241

b   Juridische instrumenten (voorschriften, regels, 
dwang, handhaving, vergunningen met 
voorwaarden)

58 45 103

c   Marktvorming/structuuringrepen (niet-juridisch, 
niet-regulerend en niet-financieel; gericht op 
achterliggende intentie)

20 6 26

d   Regulerende instrumenten (op gedrags-
beinvloeding gericht; subsidies, heffingen, 
(verhandelbare) rechten)

15 18 33

e   Financiering (opbrengsten genererend om iets te 
bekostigen)

1 10 11

f   Facilitaire instrumenten: infrastructuur, installaties, 
inzamelsystemen etc, met evt. subcategorie 
kennisinfrastructuur (versnellingshuis bv)

43 43 86

Totaal 292 208 500
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Bijlage 2. Lijst met geïnterviewde personen en deelnemers  
aan de online dialoog

Tijdens de uitvoer van deze inventarisatie zijn diverse personen geraadpleegd. Zowel 
in de vorm van interviews als in de vorm van een online dialoog. Tezamen zijn de 
volgende personen geraadpleegd:

 – André Rodenburg, DGMI 
 – Bernard Cino, DGMI 
 – Philip Drost, BSK 
 – Hans Spiegeler, DGMI
 – Inke Haenen, DGMI
 – Inge de Weerd, DGMI
 – Janneke Söder, DGMI 
 – Mark Overman, DGMI 
 – Murk de Roos, DGMI
 – Robin Hamerlinck, DGMI
 – Ras, S.L. (Saskia), DGMI 
 – Tjitske IJpma, DGMI
 – Reinier Guijt, DGMI 
 – Jan-Karel Kwisthout, DGMI
 – Sanne Westra, DGMI
 – Linda Korpershoek, DGMI 
 – Lani Kok, - DGMI 
 – Mari van Dreumel, DGMI
 – Mattheus van der Pol – EZK
 – Jessica Thio, LNV
 – Herman Walthaus, DGMI
 – Mandy Willems, Rijkswaterstaat
 – Henk Hortensius, Rijkswaterstaat



Inventarisatie

Marjolijn de Boer, Het Groene Brein

Dianne de Fijter, Het Groene Brein

Antoine Heideveld, Het Groene Brein

Marc Pruijn, MVO-Nederland

Jan Paul van Soest, De Gemeynt

Vormgeving

Brigitte Vos, Vosviscom

Foto’s Unsplash

Steve Shreve (1, 44)

Marian Kroell (3)

Jonas Jaeken (5)

Chuttersnap (17) 

hhh13 (23)

Brigitte Vos (26)
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