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Inleiding
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Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is op dit moment bezig met de 
tweede integrale rapportage over de voortgang van de transitie van de circulaire 
economie (CE) in Nederland (ICER). Deze tweede ICER bouwt voort op de 
bevindingen van de ICER uit 2021 (Hanemaaijer et al., 2021) en bevat onder meer 
een actualisatie van het beleid. In 2020 bracht Het Groene Brein voor de ICER de 
stand van zaken van het circulaire economiebeleid in Nederland in kaart (Het 
Groene Brein, 2020). Mede op basis van deze inventarisatie van Het Groene Brein, 
beval de ICER in 2021 aan om in het circulaire economiebeleid meer gebruik te 
maken van ‘dwang en drang’, zoals heffi ngen en regulering, inclusief normstelling. 
In de kabinetsreactie gaf het kabinet aan dat het de noodzaak hiervan erkent (Van 
Veldhoven, 2021).

Voor deze tweede ICER rapportage is een actualisatie van de stand van zaken van 
het circulaire economiebeleid in Nederland van groot belang. Welk beleid loopt 
er? Wat is daarvan al vastgesteld en wat is voorgenomen? Het PBL heeft in maart 
2022 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. Deze 
inventarisatie is een actualisatie van de inventarisatie die HGB in 2020 heeft 
uitgevoerd. Naast de actualisatie heeft HGB ook getracht een duiding van de 
impact van het beleid toe te voegen. Het doel van de inventarisatie is daar ook 
tweeledig:

– Doel 1. Om op een handzame manier inzicht te krijgen in het beleid dat 
specifi ek gericht is op het versnellen van de circulaire economie. 

– Doel 2. Een eerste inschatting te maken voor de duiding van impact van 
dit beleid. 

Deze opdracht is uitgevoerd in opdracht van het PBL en bedoeld als input voor 
de ICER 2023. 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 en voor de duiding 
van impact beschreven. Hier wordt slechts kort stilgestaan bij de methode voor de 
inventarisatie omdat deze methode hetzelfde is als die van de inventarisatie uit 
2020. Er wordt in dit hoofdstuk iets uitgebreider stilgestaan bij de methode om 
een eerste duiding van de impact van dit beleid te geven. De afwegingen die hierbij 
komen kijken zijn zo transparant mogelijk beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 
3 volgen de eigenlijke bevindingen van de inventarisatie. Kort en krachtig zijn de 
bevindingen beschreven, op basis van de in hoofdstuk 2 beschreven methoden. In 
hoofdstuk 4 wordt een poging gedaan om de impact van het gevonden beleid te 
duiden. In hoofdstuk 5 worden de algehele conclusies beschreven.
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Deze inventarisatie is uitgevoerd door een team vanuit verschillende organisaties, 
te weten:

– Het Groene Brein: Marjolijn de Boer, Manon Veldhoven, Sara Muller en 
Antoine Heideveld

– De Gemeynt: Jan Paul van Soest

Voor de duiding van impact zijn een aantal experts betrokken. Dit zijn:
– John Grin, Universiteit van Amsterdam
– Marko Hekkert, Universiteit Utrecht
– Karen Maas, Erasmus Universiteit Rotterdam en Open Universiteit 

Nederland. 

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. Tijdens het opstellen van de eerste ICER  
is een methode ontwikkeld voor deze monitoring en evaluatie. Bij deze inventari
satie maken wij dankbaar gebruik van deze aanpak van de ICER 2020 en 2021 en 
hebben wij de aanpak voor de inventarisatie van het beleid van die versie over
genomen. Deze wordt hieronder kort toegelicht. Tevens hebben wij een methode 
ontwikkeld om iets meer te kunnen zeggen over de mogelijke impact van het 
beleid. Deze methode wordt toegelicht in paragraaf 2.3. Maar we beginnen dit 
hoofdstuk met een zeer korte beschrijving van het doelentraject en de relatie 
daarmee. 
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2.1. Doelentraject

Mede op basis van de bevindingen van de eerste Integrale Circulaire Economie 
Rapportage (ICER) uit 2020 is door de Rijksoverheid het zogenaamde Doelen
traject circulaire economie opgezet. Hierin worden samen met stakeholders 
heldere doelen geformuleerd op zowel niveau van effect, circulaire economie en 
prestaties zodat ook beter dan nu meetbaar wordt of de doelen worden 
gerealiseerd. De eerste uitkomsten van dit doelentraject zijn medio juni 2022  
naar de kamer gestuurd. Dit betrof de voorstellen vanuit de transitieteams. Dit 
doelentraject is mede input voor de herijking van het Uitvoeringsprogramma 
Circulaire Economie dat eind 2022 wordt vastgesteld. Dit doelentraject en de 
herijking van het uitvoeringsprogramma zijn niet meegenomen in deze 
inventarisatie, om de eenvoudige reden dat het traject nog niet is afgerond ten 
tijde van de uitvoering van deze inventarisatie.

Bovendien valt het beleidsprogramma IenW uit mei 2022 net na de periode 
waarover we in deze inventarisatie rapporteren (april 2020 tot april 2022). Dit 
beleidsprogramma en de begroting, waarin wel al iets over CE wordt gezegd,  
maar waar de uitwerking ontbreekt, zijn dan ook NIET meegenomen in deze 
inventarisatie. Hierin is het beleid immers nog niet uitgewerkt om in de tabel  
te worden opgenomen. 
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2.2  Methode voor de inventarisatie

Zoals aangeven hanteren wij in deze inventarisatie dezelfde methode die in 2022 is 
gebruikt bij de inventarisatie van beleid. Zie voor een uitgebreide toelichting de 
rapportage uit 2020 (Het Groene Brein, 2020). Deze methode bestaat uit de 
volgende stappen.

2.2.1 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 
activiteiten 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. 

2.2.2 Aanpak van de inventarisatie op de 16 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 
16 prioritaire thema’s benoemd, waaronder de vijf transitieagenda’s en 11 dwars
doorsnijdende thema’s (exclusief internationale inzet, zie bijlage 1 voor deze lijst). 
Onze indeling wijkt op twee punten af van de indeling bij het Uitvoerings
Programma. 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 enkele dwars
door snijdende thema’s die dicht tegen elkaar aan liggen en om pragmatische 
redenen samengevoegd zijn. Dit gaat om wet en regelgeving en EPR/UPV 
(Extended Producer Responsibility/Uitgebreide Producenten verantwoorde lijk
heid); en monitoring, kennis en innovatie.
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De vraag naar een beleidsinventarisatie en preanalyse van 16 prioritaire thema’s 
kan niet anders dan pragmatisch worden beantwoord. Zeker in de wetenschap dat 
er verschillende manieren zijn om naar beleidinontwikkeling 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 beleids
terrein 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 beleids instru
ment. Beide assen zijn als het ware de brillenglazen van de “bril” zoals hier boven 
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.

2.2.3 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 daar
omtrent.

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, uitwerkingsfase, 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 vast gesteld.

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

https://www.rijksfinancien.nl/beleidsevaluatie
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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 alleen 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 verduide
lijken volgt hieronder per categorie een voorbeeld.

Categorie a. Beleidsintentie 

Voorbeeld 1. Vanuit de transitieagenda Kunststoffen worden er gesprekken 
gevoerd met de kleding en textielbranche over een gezamenlijk aanpak van 
microplastics. De gesprekken zijn van start en lopen, maar de gezamenlijke aanpak 
voor de microplastics is er nog niet. Dat is nog in verkenning, dus valt het onder 
categorie a, beleidsintentie. 

Voorbeeld 2. Binnen de transitieagenda biomassa en voedsel wordt onderzoek 
gestimuleerd naar innovaties rondom nieuwe eiwitbronnen. Dit onderzoek is al 
geïnitieerd, maar de innovaties zelf zijn nog in onderzoek, dus nog niet bekend 
welke dit zijn. We hebben deze ingedeeld in categorie a. 

Voorbeeld 3. Binnen de transitieagenda Bouw is een project gestart rondom 
fiscale vergroening van de bouw. Dit project is deels al afgerond en het vervolg  
is in volle gang. Echter, de mogelijke fiscale vergroening voor de bouw is nog niet  
in gang gezet. 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 nieuwe productgroepen. Met daarbij het 
voornemen om hier sterk op in te zetten, waarbij onder meer gekozen is voor het 
instrument EPR. Dit instrument is wel beschreven. Maar de productgroepen zijn 
nog niet definitief gekozen en de EPR is nog niet verder uitgewerkt, inclusief 
termijnen en gekoppelde bedragen. Ook is het instrument nog niet in werking.  
Het is wel uitgewerkt qua instrument maar nog niet vastgesteld en in werking. 
Deze valt daarom 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 en vastgesteld maar het instrument van MVI is  
nog niet in werking op dit vlak van de kunstgrasvelden. Hierdoor valt deze in 
categorie b. 
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Categorie c. Uitgewerkt en vastgesteld beleid

Voorbeeld 1. In meerdere transitieagenda’s zijn icoonprojecten benoemd die zijn 
ondergebracht in het Versnellingshuis Nederland Circulair! Als Moonshots. Dit 
Versnellingshuis is een dwarsdoorsnijdend thema. De moonshots zijn gestart, de 
financiering is geregeld en het Versnellingshuis is in werking. Nog niet alle doelen 
van de moonshots zijn gehaald, maar het instrument is vastgesteld en in werking. 
Dit punt valt daarom in c.

Voorbeeld 2. In het dwarsdoorsnijdende thema marktprikkels staat vermeld dat  
er een internationale highlevel meeting wordt georganiseerd over de milieuschade 
van grondstoffengebruik in 2022. Deze bijeenkomst is gepland. 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. 

2.2.4 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
a Beschrijving: Instrumenten zoals overtuiging, overreding, informatie,  

vrijwillige afspraken, pilots en convenanten. Ook valt kennisdeling hier onder. 
Hier is communicatie dus breed opgevat, inclusief alle pilots.

b Voorbeeld: In de transitieagenda Kunststoffen wordt in gesprek gegaan met 
de sector over recycling van nieuwe typen biogebaseerde kunststoffen. 

B Juridische instrumenten
a Beschrijving: Instrumenten zoals voorschriften, regels, dwang,  

handhaving, vergunningen met voorwaarde. 
b Voorbeeld: Het opzetten van een EPRsysteem voor matrassen. 

C Marktvorming/structuurinstrumenten
a Beschrijving: Dit zijn instrumenten gericht op het realiseren van de  

achterliggende intentie. Ze zijn nietjuridisch, nietregulerend en  
nietfinancieel van aard.

b Voorbeeld: Circulair inkopen is een voorbeeld van dit type instrument

https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving/6-wat-het-beste-instrument/61/categorie%C3%ABn
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D Regulerende instrumenten 
a Beschrijving: Dit zijn instrumenten gericht op gedragsbeïnvloeding zoals 

subsidies, heffingen, (verhandelbare) rechten. Gedragsbeïnvloeding staat 
hierbij centraal, niet zozeer het generen van inkomsten. Dit kan echter wel 
een bijkomend effect zijn.

b Voorbeeld: Verhoging van de afvalstoffenheffing. 

E Financierende instrumenten
a 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)

b Voorbeeld: Oprichting van Invest NL. 

F Facilitaire instrumenten 
a Beschrijving: Beleid gericht op infrastructuur, installaties, inzamel systemen 

en kennisinfrastructuur. Hier vallen ook alle onderzoeken onder, die niet  
specifiek zijn gericht op onderzoek naar een toepassing van een van de  
andere instrumenten. We hebben in deze indeling ook alle onderwijs
activiteiten ingedeeld onder faciliterende instrumenten omdat de rol van  
de overheid hier is om de ontwikkeling in het onderwijs op het vlak van  
circulaire economie te faciliteren.

b Voorbeeld: de oprichting van het Versnellingshuis Nederland Circulair! 

Andere indelingen zijn ook mogelijk en beschreven, maar in hoofdlijnen liggen  
de verschillende manieren van categorisering redelijk dichtbij elkaar. Opgemerkt 
dient te worden dat de categorieën A en F dicht bij elkaar liggen. Er zijn bijvoor
beeld maatregelen over kennisdeling, wat deels gaat over communicatie van 
kennis maar deels ook over een infrastructuur. In de analyse van het beleid hebben 
we daarom deze twee categorieën samengenomen. 

Samenhang tussen de assen

Bij het uitwerken van de assen en het indelen van de verschillende beleids
interventies 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 (a), 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. 
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2.3 Methode voor de duiding van potentie

In deze inventarisatie willen we als toevoeging op de inventarisatie uit 2020  
ook iets zeggen over de mate waarop het beleid de potentie heeft om de doel
stellingen op het vlak van de circulaire economie te realiseren. Dit kunnen we  
op basis van de huidige stand van zaken, kennis en beschikbare middelen niet 
kwantitatief doen. Daarom hebben we ervoor gekozen om een eenvoudige 
methode te ontwikkeling om de potentie meer kwalitatief te kunnen duiden.  
Het is meer een inschatting dan een meting. Het inschatten van de potentie en 
effecten per beleidsmaatregel op de te realiseren doelen is geen eenvoudige 
opgave. Want welk effect heeft het sluiten van een convenant in bijvoorbeeld de 
bouw ten opzichte van het te realiseren doel van de circulaire bouweconomie? En 
is er daarbij verschil in typen convenanten? En in welke mate leidt ondersteuning 
van koplopers tot de doelen? De eerste stap hierin is om een methode op te 
zetten voor dit doel. We hebben dit gedaan in samenwerking met John Grin,  
Karen Maas en Marko Hekkert. De methode ziet er in hoofdlijnen als volgt uit.

Mapping van instrumenten op effecten en potentie

Als eerste stap in deze quick and dirty methode stellen we voor om alle gevonden 
instrumenten te mappen rondom een aantal vraagstukken die invloed hebben op 
de mate van potentie op het realiseren van doelstellingen. We hebben dit gedaan 
op de volgende zaken:

1 Tijdshorizon 
a Is het gevonden beleidsinstrument gericht op een concreet doel  

dichtbij in de tijd? 
b Of heeft het een lange termijn insteek?

2 Aangrijpingspunt in systeem
a Is het gevonden beleidsinstrument gericht op een geheel systeem  

of waardeketen? 
b Of is het gericht op een beperkter deel van een sector of subsysteem? 

3 Paradigmashift 
a Steekt het gevonden instrument in op een fundamentele paradigma

verandering (zoals bijvoorbeeld andere businessmodellen of nieuwe  
randvoorwaarden/andere economische context)?

b Of bouwt het voort op het bestaande paradigma (zoals recycling),  
en is het meer incrementeel?

4 Stringent
a Is het beleid richtinggevend en voorschrijvend opgesteld? 
b Of ligt het mandaat bij de sector zelf, en zijn de acties overwegend vrijwillig? 

We hebben dit vorm gegeven door op bovenstaande vier punten alle gevonden 
instrumenten te mappen. Dat wil zeggen dat er een kruisje komt bij de vier assen 
met steeds de optie A of de optie B. 
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Reflectie en analyse van mix van instrumenten

Er is op dit vlak geen harde methode die zegt dat bij het zetten van 32 kruisjes  
in hokje A of B de mix goed is. Er is dan ook geen eenduidige duiding te geven.  
Het gaat veeleer op een inschatting. In de stap van reflectie gaan we kwalitatief 
bekijken wat we vinden van de mix van instrumenten op de vier assen. Is er relatief 
veel lange termijnbeleid met veel aandacht voor paradigmashift met weinig effect 
op de korte termijn? Of is er juist veel beleid gericht op de korte termijn met weinig 
aandacht voor een paradigmashift? In de analyse gaan we in op wij als 
onderzoekers vinden van de mix met daarbij de volgende hoofdvragen:

 – Wat zien we als opvallende zaken op de vier assen?
 – Vinden we de mix die we zien passend bij de urgentie van het onderwerp 

(met inachtneming de doelen op 2030 en 2050 zoals die zijn vastgelegd  
in het Rijksbrede Programma Circulaire Economie)? Gaan we zo de doelen 
halen, of niet? 

 – Vinden we de mix die we zien passend bij de ontwikkelingen die we  
in de sector zien?

 – Welke aanpassingen zouden op basis van wat we tegenkomen aan  
te bevelen zijn? 

We hebben deze analyse uitgevoerd samen met een aantal experts om zo een 
gedragen duiding te kunnen geven. 
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2.4 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 assen (tijdshorizon, 
systeem, paradigmashift en stringent) zijn vooral bedoeld om een duiding  
te geven over de mate van potentiele impact van het beleid. 
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2.5 Geraadpleegde literatuur en dialoogsessie

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:

• Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 20212023. 
• Diverse kamerbrieven vanuit verschillende ministeries die zijn  

geoormerkt als circulair
• Documenten rondom afvalbeleid. 

In de inventarisatie is met name naar deze documenten gekeken. Alleen beleids
documenten gepubliceerd in de periode april 2020 – april 2022 zijn meegenomen 
in deze inventarisatie. In bijlage 2 is een lijst met alle geraadpleegde bronnen 
opgenomen. Naast het bestuderen van de genoemde bronnen is er een dialoog
sessie georganiseerd met beleidsmedewerkers en is hun feedback meegenomen 
in de uiteindelijke verkenning.
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3.

Bevindingen 
mate van 

vaststelling 
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beleid
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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 
transitieagenda’s op het vlak van de circulaire economie (inclusief Biomassa en 
Voedsel) en aan de andere kant in de dwarsdoorsnijdende thema’s. Vervolgens zijn 
deze beleidsuitwerkingen gecategoriseerd op de twee 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. 

De aantallen beleidsmaatregelen zeggen niet altijd iets over de kwaliteit van 
beleid. Toch geeft het een globale weergave van wat er in totaliteit aan overheids
beleid bestaat. De absolute en relatieve aantallen kunnen dus niet op zichzelf 
gebruikt worden om het beleid te waarderen; daarom hebben we ze aangevuld 
met een duiding van de beleidsmaatregelen. 
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3.1 Bevinding 1. Mate van vaststelling 

In het Excelwerkdocument wordt per thema (transitieagenda’s en dwarsdoor
snijdende thema’s) 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 toepassings
gebieden.

Thema (a)
Beleid in  
ideeënfase

(b)
Voorgenomen  
beleid

(c) 
concreet  
uitgewerkt

Aantal beleids-
uitwerkingen 

Maakindustrie 5 1 16 22

Kunststoffen 14 6 22 42

Bouw 5 6 11 22

Consumptiegoederen 10 5 16 31

Biomassa en voedsel 35 8 4 47

Wet- en regelgeving en UPV (EPR) 6 3 6 15

Circulair ontwerp 4 6 5 15

Circulair inkopen 6 3 6 15

Marktprikkels 1 1 1 3

Financieringsinstrumenten 0 2 0 2

Monitoring, kennis en innovatie 1 1 15 17

Gedrag en communicatie 2 3 3 8

Onderwijs en arbeidsmarkt 2 2 4 8

Versnellingshuis 0 2 7 9

Totaal 91 49 116 256

Het volgende valt op qua ‘mate van vaststelling’ van de beleidsuitwerking:
• 91 stuks = 36% zit in de ideeënfase (a)
• 49 stuks = 19% is voorgenomen beleid (b)
• 116 stuks = 45% 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. 
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3.2 Bevinding 2. Type beleid

Hieronder volgt de tabel met thema’s en het aantal beleidsuitwerkingen 
onderverdeeld naar type instrument. 

Thema (A)
Communicatie

(B)
Juridisch

(C)  
Markt-
vorming

(D)  
Regulerend

(E)  
Financiering

(F)  
Facilitair

Aantal 
beleids-
uitwerkingen

Maakindustrie 20 0 1 0 0 1 22

Kunststoffen 14 7 2 0 1 18 42

Bouw 6 8 1 4 0 3 22

Consumptie-
goederen

5 8 1 3 0 14 31

Biomassa en voedsel 11 13 2 3 3 15 47

Wet- en regelgeving 
en UPV (EPR)

2 12 0 1 0 0 15

Circulair ontwerp 4 4 0 0 0 7 15

Circulair inkopen 5 0 3 0 0 7 15

Marktprikkels 1 0 0 1 1 0 3

Financierings-
instrumenten

1 0 0 0 1 0 2

Monitoring, kennis  
en innovatie

2 0 0 0 5 10 17

Gedrag en 
communicatie

7 0 0 0 0 1 8

Onderwijs en 
arbeidsmarkt

7 0 0 0 0 1 8

Versnellingshuis 1 0 0 1 0 7 9

Totaal 86 52 10 13 11 84 256

Het volgende valt op qua ‘type beleid” van de beleidsuitwerking:
• 86 stuks = 34% valt onder de communicatieve beleidsinstrumenten (A)
• 52 stuks = 20% is juridisch van aard (B)
• 10 stuks = 4% is gericht op marktvorming (C)
• 13 stuks = 5% is regulerend (D)
• 11 stuks = 4% is financieel (E)
• 84 stuks = 33% is faciliterend van aard (F)
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3.3 Vergelijking inventarisatie 2020 en 2022

Aangezien de inventarisatie in 2022 gebruik maakt van dezelfde methodiek als  
in 2020, kunnen we op hoofdlijnen vergelijkingen maken tussen de twee inven
tarisaties. Waar we in 2020 in totaal 500 beleidsuitwerkingen inventariseerden, 
gaat het in 2022 om 256 beleidsuitwerkingen in totaal. Het aantal beleidsuit
werkingen is in die twee jaar dus meer dan gehalveerd. Dit heeft vooral met  
twee zaken te maken:

5 Het beleid is anders geformuleerd. Bij het UPCE in 2019 waren alle 
beleidsmaatregelen stuk voor stuk uitgeschreven. In de UPCE die loopt in 
2022 waren beleidsmaatregelen meer samengevoegd. Per saldo gebeurt er 
hetzelfde maar door de manier van verwoorden en door de samenvoegingen 
zijn er minder beleidsmaatregelen. Dit heeft voor zover wij kunnen bezien  
geen negatief effect op de uitvoering. Het geeft meer de ontwikkeling in  
het beleidsveld aan, waarin het een meer volwassen stadium bereikt.

6 In 2021 was er een kabinetsformatie. Gedurende welke wel staand beleid  
is uitgevoerd maar weinig tot geen nieuw beleid is gevormd. 

In 2022 is ten opzichte van 2020 een groei te zien in het percentage concreet 
uitgewerkt beleid: waar we in 2020 30% van de maatregelen identificeerden als 
concreet uitgewerkt beleid (zie onderstaand overzicht), gaat dat in 2022 om 45%. 
Het percentage communicatieve en faciliterende beleidsinstrumenten (A en F) is 
in 2022 (67%) ongeveer gelijk aan 2020 (65%). In 2022 zien we dus minder beleids
maatregelen in totaal, maar een hoger aandeel concreter uitgewerkt. Ook zien we 
een dat nog steeds een groot gedeelte van de maatregelen communicatieve en 
faciliterende instrumenten betreft. 

Resultaten inventarisatie 2020:
• 210 stuks = 42% zit in de ideeënfase (a)
• 142 stuks = 28% is voorgenomen beleid (b)
• 148 stuks = 30% is concreet uitgewerkt beleid (c) 

Resultaten inventarisatie 2020:
• 24 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)

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 regulerende en voor
schrijvende instrumenten (B, C, D en E) ten opzichte van de meer ondersteunende 
instrumenten (A en F). 
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Uit de inventarisatie uit 2020 bleek dat op hoofdlijnen de instrumenten gericht op 
het ondersteunen van andere partijen (categorie A en F) verder zijn uitgewerkt dan 
instrumenten die meer sturend en regulerend van aard zijn. In 2022 is dit verschil 
aanmerkelijk kleiner. Van alle instrumenten uit de regulerende en voorschrijvende 
categorieën (B, C, D en E) zijn er 31 instrumenten (36%) gescoord als concreet 
uitgewerkt beleid (c) en 26 (30%) als voorgenomen beleid (b). Van alle (170) 
instrumenten uit de categorieën A en F (communicatief en faciliterend) zijn er 85 
(50%) gescoord als concreet uitgewerkt beleid (c) en 23 (14%) als voorgenomen 
beleid (b). Ook in 2022 zijn communicatieve en faciliterende instrumenten dus iets 
verder vastgesteld dan de instrumenten uit de regulerende en voorschrijvende 
categorieën (B, C, D en E).

Concreetheid langer bestaand beleid

Tot slot is ook nog gekeken naar een mogelijke samenhang tussen de mate van 
vaststelling en type instrument in relatie tot het afvalbeleid en ander beleid dat  
in de afgelopen jaren in gang is gezet. Veel van de maatregelen die gericht zijn op 
recycling en vermindering van afval komen namelijk voort uit al langer bestaand 
afvalbeleid. Daarnaast is op een aantal gebieden de afgelopen jaren veel gebeurd. 
Het verminderen van de milieudruk en verlaging van materiaalgebruik door 
bijvoorbeeld een ander design of een ander businessmodel is daarentegen nog 
relatief nieuw. 

Het blijkt dan ook de maatregelen die van oudsher onder afvalbeleid vallen relatief 
vaker als vastgesteld concreet beleid aangemerkt zijn, ook in de meer juridische 
instrumenten. Zo is er een tweede wijziging geweest in het Landelijk Afvalbeheer
plan (LAP3). Daarnaast zien we ook een aantal beleidsterreinen waarop het beleid 
concreet is uitgewerkt, o.a. op het gebied van regelgeving voor wegwerpplastic  
en blik; UPV voor o.a. textiel, matrassen en singleuseplastics; inkoopcriteria.  
In de meeste van deze beleidsterreinen zien we ook relatief meer beleid in de 
regulerende en voorschrijvende categorieën B, C, D en E. Het beleid gericht op 
afval en de gebieden waarop de afgelopen jaren veel is ingezet is dus verder 
gevorderd dan bijvoorbeeld het beleid gericht op nieuwe ketens, nieuwe business
modellen en nieuw design.
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3.4  Conclusie eerste bevindingen op basis van mate van 
vaststelling en type instrument

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:

I Rondom circulaire economie zijn er fors minder beleidsuitwerkingen dan  
in 2020; in 2022 zien we in totaal 256 beleidsuitwerkingen. Dit komt met  
name doordat het beleid anders is opgeschreven en er een kabinetswissel  
is geweest.

II Een groot deel, 36%, van deze beleidsuitwerkingen bevindt zich in de 
ideeënfase, maar een groeiend deel, 45%, van de beleidsuitwerkingen  
is concreet uitgewerkt beleid.

III Het grootste deel, 67%, van de beleidsuitwerkingen is gericht op 
ondersteuning van initiatieven van andere partijen via communicatie, 
(vrijwillige) afspraken en facilitering (categorie A en F).

IV Beleid dat al langer bestaat of waar de afgelopen jaren veel op in is gezet,  
is vaker concreet uitgewerkt en bevat vaker regulerende en voorschrijvende 
instrumenten.
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Naast de kwantitatieve gegevens hebben we in dit onderzoek ook gekeken naar de 
duiding van de potentie van het huidige CEbeleid. De getallen zeggen immers niet 
alles en dienen geen eigen leven te gaan leiden. Het is van belang om aan te geven 
wat we zien in meer detail niveau en wat we van de kwaliteit van de mix van 
maatregelen vinden. Om deze duiding te kunnen maken hebben we een poging 
gedaan om de potentie van het beleid aan geven. Zien wij zaken die erop duiden 
dat het beleid potentie heeft op de te realiseren doelen te bereiken, of zien we 
zaken die erop duiden dat die impact nog niet voldoende is. Om dit te doen hebben 
we naar vier zaken gekeken:

1 Tijdshorizon
a Is het gevonden beleidsinstrument gericht op een concreet doel  

dichtbij in de tijd? 
b Of heeft het een lange termijn insteek?

2 Aangrijpingspunt in systeem 
a Is het gevonden beleidsinstrument gericht op een geheel systeem  

of waardeketen? 
b Of is het gericht op een beperkter deel van een sector of subsysteem? 

3 Paradigmashift
a Steekt het gevonden instrument in op een fundamentele paradigma

verandering (zoals bijvoorbeeld andere businessmodellen of nieuwe  
randvoorwaarden/andere economische context)?

b Of bouwt het voort op het bestaande paradigma (zoals recycling),  
en is het meer incrementeel?

4 Stringent 
a Is het beleid richtinggevend en voorschrijvend opgesteld? 
b Of ligt het mandaat bij de sector zelf, en zijn de acties overwegend vrijwillig? 

Ook hier hebben we alle gevonden beleidsmaatregelen gevinkt op de vier zaken. 
Hier in het kort de resultaten.

• De tijdshorizon: minder dan de helft van de acties heeft betrekking  
op de korte termijn, meer dan de helft op de lange termijn. 

• Meer dan de helft (66%) bestrijkt een gehele keten of meerdere ketens, 
terwijl 34% partieel is en slechts een deel van een keten bestrijkt. 

• Veruit de meeste instrumenten (83%) bouwen voort op het huidige 
paradigma en voegen wat circulaire elementen toe aan een overwegend 
lineair systeem, de rest zoekt wel in te zetten op een paradigmaverandering. 

• En tenslotte is 86% van de instrumenten min of meer marktconform en 
marktgedragen (niet sterk sturend), een kleine minderheid (14%) is wel 
sturend en stringent. 
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Tenslotte merken we op dat er wel een veelheid van maatregelen is (256 stuks), 
waar niet op het eerste gezicht een eenduidige interventievisie/sturingsvisie 
achter te ontwaren is. Met interventievisie/sturingsvisie bedoelen we een 
expliciete filosofie over waar in het systeem wordt ingegrepen, met welk type 
interventies, waarom daar en zo, inclusief een beeld van de veranderingen op  
deze sturing in de tijd (fasering van de transitie).

Om op basis van deze cijfers een duiding van de potentie van het beleid te maken 
hebben we allereerst een kwantitatieve analyse gemaakt om vervolgens de 
kwantitatieve en kwalitatieve analyse naast elkaar te leggen in een analyse. We 
eindigen met de conclusies. Hieronder worden de drie stappen stuk voor stuk 
weergegeven. 
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4.1 Kwantitatieve analyse. Marktproposities, juridische  
instrumenten en condities

Bij de overgang naar een circulaire economie spelen de markt en de samenleving 
een belangrijke rol. Het zijn immers bedrijven, social enterprises en burger
initiatieven die nieuwe marktproposities vorm moeten geven waarin de meer 
circulaire waarde tot uitdrukking komen. Bijvoorbeeld door gebruikte meubels te 
repareren en zo de levensduur van een meubel te verlengen. Hierbij staat niet 
langer de financiële waarde binnen het huidige lineaire ketens bevorderende model 
centraal, maar staat een bredere set van waarden op sociaal, ecologisch en 
economisch vlak gezamenlijk centraal. Ondernemers proberen hierbij business
modellen op te zetten waarin ze sturen op deze meervoudige waarden. 

Belangrijk hierbij is de vraag of de partijen die deze nieuwe set aan waarden in de 
praktijk willen brengen de juiste condities ervaren om dat te doen. Voelen deze 
partijen een stimulans vanuit marktvraag, financierende partijen en overheid om 
circulair te ondernemen? Of met andere woorden: wordt het partijen die circulair 
ondernemen makkelijk gemaakt om deze omslag naar meervoudige waarden te 
maken? En stimuleert de overheid deze circulaire condities? Om hier een antwoord 
op te geven hebben we alle marktvormende en regulerende instrumenten meer 
precies bekeken. Wat doen deze instrumenten? Scheppen deze instrumenten 
voldoende de condities voor circulair ondernemers? 

Alle 10 marktvormende instrumenten die door de overheid worden ingezet op  
het vlak van de circulaire economie zijn gericht op circulair inkoopbeleid. Van het 
instellen van buyergroups voor bijvoorbeeld de maakindustrie tot beleid op 
circulair inkopen van kunstgras. Van het opstellen van Maatschappelijk 
Verantwoord Inkoop criteria, tot de afspraak om bij al de bedrijfskleding die de 
overheid inkoopt (denk aan kleding voor politie) te eisen dat minimaal 10% van  
het textiel bestaat uit postconsumer materiaal. Uit de analyse van de Rode 
Draden (Versnellingshuis 2022) blijkt dat deze instrumenten niet leiden tot een 
grotere vraag naar circulaire producten. Het is wel de juiste knop om aan te 
draaien maar de percentages voor bijmenging (bv. rond textiel) zijn tot op heden  
te laag en de praktijk van inkoop is nog te weerbarstig om hier al andere condities 
voor circulair ondernemers in te zien. 

Als we kijken naar de 13 regulerende instrumenten, dan zien we dat degene die 
concreet zijn uitgewerkt en vormgegeven zich richten op een verplichting van 
statiegeld op blikjes en kleine flesjes. Andere maatregelen die zich op dit type 
instrument richten zijn gericht op een afbouw van de meestook van biomassa,  
en het pleiten in de EU voor bijvoorbeeld bronbeleid voor biobased grondstoffen. 
Statiegeld op flesjes en blikjes is met name van belang om zwerfafval tegen te 
gaan en in het kader van zwerfafvalbestrijding heel belangrijk om door te voeren. 
De volumina van materialen die in het zwerfafval terechtkomen zijn echter naar 
verhouding zeer klein. Het instrument leidt dan ook niet tot andere condities voor 
circulair ondernemers, het is immers gericht op het anders en beter inzamelen van 
verpakkingen. Het product zelf dat verpakt is (drankjes) staat hierbij niet ter 
discussie. De overige maatregelen zijn met name gericht op lobby richting de EU. 
Allemaal gericht op ideeën en nog geen vastgesteld beleid. 
Kortom, ook de regulerende instrumenten die we hebben aangetroffen scheppen 
nog geen betere, andere condities voor circulaire businessmodellen, circulair 
ondernemerschap of een circulaire economie. 
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Tot slot hebben we ook alle 52 juridische instrumenten nader bekeken. 

We zien in deze juridische instrumenten maar weinig maatregelen die én inspelen 
op de lange termijn, én een keten als geheel aanpakken, én gericht zijn op een 
paradigmashift. Een van de voorbeelden die dit wel doet is de maatregel rondom 
single use verpakkingen. Dat is een maatregel die effect heeft over een langere 
periode dan 4 jaar. Ook is de maatregel gericht op de hele verpakkingssector en 
alle single use verpakkingen. We zien hier een paradigmashift omdat de sector  
nu vooral werkt met (laagwaardige) recycling en door deze beleidsmaatregel nu 
gestuurd wordt op herbruikbare verpakkingen. De aard is ook sturend omdat er 
een wettelijk kader achter ligt met bijvoorbeeld een verbod op het gratis weg
geven van Single Use Verpakkingen. We zien in dit veld ook een sterk effect van 
deze maatregel. Plotseling willen allerlei partijen (van corporates met kantoren  
tot de fast food sector) concreet aan de slag met herbruikbare verpakkingen voor 
bijvoorbeeld koffiebekers en hamburgerbakjes. Dat was tot 1 jaar terug anders. Bij 
alle overige juridische maatregelen zien we deze brede insteek niet. Het zijn onder 
meer maatregelen gericht op:

• Verplichting om koffie en thee in te zamelen bij het GFT
• Het verplicht opnemen van een logo bij plastic verpakkingen
• Verplichting voor vissers om 25% van het vistuig apart in te zamelen
• Verplichting dat doppen vast moeten zitten aan de fles zodat ze  

niet los in het milieu komen
• De binnenvaartschippers moeten een bepaald percentage van  

biobrandstof bijmengen
• Er zijn meer UPV af gesproken die door de overheid algemeen verbindend 

zijn verklaard. Deze zijn gericht op het inzamelen van reststromen.

Stuk voor stuk op zich effectieve maatregelen, maar ook allemaal maatregelen  
die slechts op een deel van de keten aangrijpen en vallen binnen de huidige 
paradigma’s van de betreffende sectoren. Het zijn geen maatregelen die leiden  
tot verbeterde circulaire condities voor ondernemers. Condities waarbij 
businessmodellen die sturen op meervoudige waarden worden gestimuleerd  
zien we, behalve dus bij de SUP richtlijn voor Single UseVerpakkingen, niet. 

Hoewel de sturing op singe useplastics op zichzelf genomen dus effectief is,  
moet ook worden opgemerkt dat vanuit een breder systeem gezien de sturing 
minder effectief is. Sturing enkel op plastics laat immers substitutie naar andere 
materialen open die een hogere ecologische voetafdruk kunnen hebben dan de 
kunststoffen. Met andere woorden: breder systemisch gezien is er samenhang 
tussen de scores op stringentie en aangrijpingspunt: een stringente en potentieel 
effectieve sturing kan aan effectiviteit inboeten als het aangrijpingspunt te 
beperkt is.
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Belang van condities

Deze constatering op het vlak van condities is temeer van belang omdat we zien 
dat financierende partijen het ontbreken van deze condities zien als extra risico 
voor circulair ondernemers. Circulair ondernemers die aankloppen bij financiele 
partijen krijgen nog steeds lastig financiering omdat de circulaire businesscase 
nog niet past in het huidige paradigma van risico’s. Nu krijgen initiatieven die zich 
bijvoorbeeld richten op repareren van meubels lastig financiering, met name 
omdat banken en andere financiers het als een risico zien dat consumenten die 
nu nog niet doen. Als er een maatregel vanuit de overheid komt die het recht op 
reparatie verplicht stelt dan veranderd dat de condities en daarmee ook de 
inschatting van risico’s door financieren instellingen. 
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4.2 Analyse op basis van de observaties

Hoe moeten we nu deze observaties duiden? In het antwoord zit onvermijdelijk 
een zekere persoonlijke kleuring die wellicht wat geobjectiveerd kan worden door 
aan te geven door welke bril wordt gekeken. Hieronder hanteren we een simpele 
bestuurlijke bril (van De Leeuw), waarin we naar een bestuurd systeem kijken (de 
economie die circulair moet worden), een besturend orgaan (de (rijks)overheid), en 
alle andere krachten en invloeden die op het bestuurde systeem inwerken (externe 
krachten vanuit de Omgeving (van het bestuurde systeem). De omgeving heeft 
ook invloed op het besturend orgaan. Onderstaand schema geeft dat weer. 

De oproep uit de eerste ICER ‘Meer drang en dwang’ kan worden begrepen als  
een beoordeling van de (verwachte) effectiviteit van het CEbeleid gegeven de 
krachten en machten die in de Omgeving spelen. Als we dat in termen van dit 
model bekijken, dan kunnen we constateren dat de huidige economie (het 
bestuurde systeem) zich over vele tientallen jaren heeft ontwikkeld tot wat het is, 
dat allerlei werkwijzen en systemen zijn verfijnd en vastgelegd in die tientallen 
jaren, maar ook zijn gecodeerd in de Omgeving O waarin de ‘spelregels’ zijn vast
gelegd in de vormen van wet en regelgeving, incentives, belastingregimes, toe
zichthouders etc. etc. Daarnaast is er natuurlijk de marktomgeving (marktvraag 
en aanbod) waarop de economische actoren hun handelen baseren. 

De bijsturing richting circulaire economie vindt plaats (onder andere) via de 
genoemde set aan 245 maatregelen. Ook de eerder gestelde doelstellingen voor  
de circulaire economie kunnen als een vorm van sturing worden gezien. Immers, 
economische actoren nemen daar kennis van en kunnen besluiten te anticiperen 
op een meer circulaire toekomst. Dat is ook een derde vorm van bijsturing: de 
economie kan meer of minder ‘op eigen kracht’ naar meer circulariteit gaan koersen 
als er in de markt redenen zijn om dat te doen. Die kunnen er deels zijn als de over
heid richtinggevende uitspraken doet waar marktspelers zich naar richten ook als 
er (nog) geen instrumenten zijn, en/of als er bij marktpartijen andere preferenties 
en afwegingen ontstaan. Dat is in onze ogen ook het geval: met name in business
tobusiness is er een sterk toegenomen besef van de noodzaak van verduurzaming 
(eigen motivatie, verminderen van ondernemers risico’s, eisen van financiers en/of 
andere ketenschakels) én de bereidheid het handelen daarop aan te passen. In 
consumentenmarkten lijkt daarvan, wederom in onze ogen, minder sprake. 

Omgeving
O

Besturend Orgaan
BO

Besturend Systeem
BS

Systeemgrens

4 3

6
1 2

5
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Kijken we zo naar de ‘besturing’ (de 256 maatregelen) dan zien we dat de overheid:
• Zelf eigen sturingsintenties uitspreekt maar deze (nog) maar beperkt 

instrumenteel en planmatig uitwerkt
• Met de eigen sturing overwegend inspeelt op wat in de markt/door 

economische spelers in gang is gezet, zonder daarbij condities te  
kweken voor circulaire businessmodellen.

• Slechts beperkt paradigmaveranderende en sturende/afdwingende 
instrumenten inzet en voorbereidt

• Een zeer uitgebreide mix van 256 voornemens en maatregelen inzet  
die oogt als een losse verzameling zonder duidelijke achterliggende 
sturingsfilosofie. Waarom deze, en niet andere? Op grond waarvan is 
gekozen voor deze samenstelling van juist deze mix? 

Sturingsfilosofie

Als we, uit wat we zien, de nu impliciete sturingsfilosofie achter de beleidsmix 
expliciet proberen te maken, dan komen de volgende beelden op:

• Het beleid richt zich in het licht van de verschillende transitietheorieën op 
de beginfase van een transitie, die gedomineerd wordt door initiatieven in 
markt en samenleving die vanuit het beleid steunen in de rug krijgen. Een 
steun die vooral gericht is binnen het huidige paradigma en die nog geen 
condities voor circulaire waarden genereert.

• Beleid voor latere fasen in de transitie, die logischerwijs meer ‘dwang en 
drang’ vergen en waar op zeker moment ook door marktpartijen om zal  
worden gaan gevraagd, zijn er nog maar in beperkte mate, en worden ook 
nog maar beperkt voorbereid. 

• De inventarisatie en classificatie kan ook worden benut als inspiratiebron 
voor volgende stappen in het beleid, door een dwarsdoorsnede van verder
gaande, meer op paradigmaverandering en dwingender sturing gerichte 
instrumenten te maken en daaruit lessen te trekken: hoe verlopen de 
discussies daarover? Hoe kunnen die instrumenten effectiever worden 
gemaakt? Hoe zijn de inzichten hieruit naar andere instrumenten (in de 
inhoudelijke domeinen en in de dwarsdoorsnijdende thema’s) te ‘vertalen’?
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4.3 Conclusies

Op grond van het uitgevoerde onderzoek zien wij dat er veel maatregelen zijn 
genomen vanuit de overheid om de markt te stimuleren de circulaire economie 
vorm te geven. Echter, deze maatregelen zijn veelal vrijblijvend van aard. De 
maatregelen die meer sturend zijn grijpen veelal aan op kleinere delen van een 
bepaalde sector (denk aan bijmenging van biobrandstof in binnenvaart) en vallen 
binnen het huidige paradigma van de meer lineaire economie. Waarbij de meeste 
regulerende en normerende maatregelen zich richten op bijmenging van een 
beperkt % recyclaat en het beter inzamelen van producten. Maatregelen die leiden 
tot een paradigmashift en tot condities voor circulair ondernemers zien we slechts 
in zeer geringe mate. 

Onze conclusie is dan ook dat de huidige mix van maatregelen niet leidt tot een 
omslag in de transitie naar een circulaire economie. Het is een aardige mix om 
partijen met subsidie en andere vormen van ondersteuning aan te moedigen 
stappen te zetten. Het is geen mix die condities schept om de circulair economie 
het nieuwe normaal te maken. Hiervoor is nog een stevige stap nodig richting 
meer stringent beleid dat zich ook richt op een paradigmashift en het creëren  
van condities voor de circulaire economie. 
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5.

Referenties 
en bijlagen
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Bijlage 1 De 16 prioritaire thema’s

Bij deze inventarisatie is de indeling op 16 prioritaire thema’s gehanteerd,  
waarvan er enkelen zijn samengevoegd. Deze thema’s zijn:

1 TA Maakindustrie
2 TA Kunststoffen
3 TA Consumptiegoederen
4 TA Bouw
5 (TA) Biomassa en voedsel
6 Wet en regelgeving en UPV (EPR)
7 Circulair ontwerp
8 Circulair inkopen
9 Marktprikkels
10 Financieringsinstrumenten
11 Monitoring, kennis en innovatie
12 Gedrag en communicatie
13 Onderwijs en arbeidsmarkt
14 Versnellingshuis

Legenda 

Waar is beleid geformuleerd 
Uitvoeringsprogramma CE 2021-2023 UP 2
Overige kamerstukken  staan benoemd in onderstaande tabel

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; 

onderzoek (los van juridisch/marktingrepen)
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 TA Maakindustrie

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

Mate van  
vaststelling

Type beleids -
insturment

As tijdshorizon  
(A=KT, B=LT)

Aangrijpingspunt  
(A=geheel systeem,  
B=deel)

Paradigmashift  
(A=fundamenteel,  
B=bestaand P)

Stringent  
(A=richtinggevend,  
B=mandaat sector)

Nationale coalitievorming 
zonneparken

Materials Innovation Institute (M2I) heef in opdracht van Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) en 
Provincie Zuid Holland een ‘mapping’ gedaan met kansen en uitdagingen rondom circulaire Zon PV. Daarnaast zijn er  
ook routekaarten opgesteld.

UP2 c a B B B B

Om innovaties rondom circulariteit te bevorderen wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, 
PIANOo en IenW een buyer group opgericht om CE in aanbestedingen mee te nemen. Mogelijk wordt deze groep 
uitgebreid met ProRail, havenbedrijven, provincies en gemeentes. Het resultaat is een leidraad Circulair aanbesteden 
voor Zon PV, maar ook innovatieacties (die voortvloeien uit de buyer group) om in de nabije toekomst hogere ambities 
neer te leggen ten aanzien van circulaire economie. Hierbij wordt proactief de verbinding gelegd met relevante Europese 
netwerken

UP2 c c A B B B

Ten aanzien van recycling staan meerdere Nederlandse ondernemers op om een recyclingfaciliteit op te zeten. Hier 
spelen strategische vraagstukken rond registratie, verwijderingsbijdrage, logistiek, gegarandeerde leveringszekerheid 
aan recyclaat en het sluiten van materiaalketens. UPCM is in overleg met Stichting Open en de Inspectie Leefomgeving 
en Transport over deze vraagstukken en over situaties waar het nodig is gezamenlijk op te treden.

UP2 b a B B B B

Nationale coalitievorming 
batterijen

Duidelijk overzicht van facts and figures en routekaarten UP2 c a A B B B

In 2021 is een integrale nationale baterijenaanpak gelanceerd via een `call to action`. Daarin speelt circulaire economie  
een integrale rol. Daarnaast is ook een baterijenwerkgroep ingesteld met vertegenwoordigers uit het brede netwerk.

UP2 c a B A B B

Community building en daarmee veel scherpere sturing op kansen voor industrie, kennisvragen en vragen/issues op 
gebied van beleid en regelgeving.

UP2 c a B A B B

Bijdrage business cases 
windparken (kabels, 
monopalen, magneten)

In het kader van het moonshotproject Circulaire windparken (zie ook onder) wordt binnen het investeringshub  
gewerkt aan een investeringsplan voor grootschalige demonstratiefabrieken. Deze wordt in samenwerking met  
de European Raw Materials Alliance opgesteld. 

UP2 c f B B A B

Om de Nederlandse partijen binnen dit Europese project te ondersteunen, wordt gekeken hoe  
mogelijke business cases voor kabels, monopalen en magneten verder ontwikkeld kunnen worden.

UP2 a a B B B B

Warmte-as-a-service In samenwerking met marktpartijen is een businessmodel ontwikkeld voor de levensduurverlenging van ketels. In deze 
pilot wordt het businessmodel getest in een casus voor wooncoöperatie Domein bij 27 woningen in één straat.

UP2 c a A B B (lock in?) B

Daarnaast hulp bij uitrollen van de routekaart van de aangesloten partijen. UP2 c a A A B B

Inzeten afwegingskader en rekentool om circulaire warmteoplossingen te promoten. UP2 c a A B B B

Parrallel aan de pilot wordt gewerkt aan het uitwerken van circulaire oplossingen voor warmte aansluitend op de 
Transitievisie warmte. In de ontwikkeling van warmteneten ligt ook een rol voor de drinkwaterbedrijven via inzet van 
aquathermie en bestaande infrastructuur

UP2 a a A B B B

Ketens in Kaart Het identifceren van relevante (boven)regionale clusters van ketenschakels en bedrijven, waarmee nieuwe 
businessmodellen binnen Europese en internationale waardeketens opgestart kunnen worden

UP2 a a B A A/B B

Nationaal traject Circulair 
Product Paspoort

Namens de Grondstofenakkoordpartners is EZK gestart met een nationaal traject Circulair Product Paspoort. Hierin 
wordt gewerkt aan conceptuele en technische convergentie rond het begrip Circulair Product/Materiaal Paspoort.

UP2 c a B A B B

CIRCO Tracks Het komend jaar wordt bekeken hoe de andere werkvormen en tools van het UPCM benut kunnen worden.  
Het gaat om de innovatiescan, marktscan, contextscan, impact sheets, TNO vingerafdrukmethodiek, taxonomie 
circulaire businessmodellen Jan Jonker.

UP2 a a A A B B

CESI wegwijzer updaten 
en inzeten

"Validatie van de digitale toolkit via bijvoorbeeld workshops en uitrol via website. De toolkit functioneert als  
een digitaal toepasbaar model dat ondernemers kunnen gebruiken om de eigen stand van zaken op het gebied van  
Smart Industry en Circulariteit in beeld te brengen. Ook geef de toolkit aan welke kansen (handelingsperspectief) er is 
voor het bedrijf. Met de digitale toolkit verwacht het transitieteam op een laagdrempelige manier meer bedrijven uit  
de maakindustrie te betrekken bij de transitie naar een circulaire economie."

UP2 c a A B B B

Beheren grondstoffen-
scanner

Verspreiding van de scanner om hogere benuting te realiseren UP2 a a A A B B

Community management: 
vijf projecten: Circulaire 
windparken, circulaire 
zonneparken, warmte as  
a service, high tech 
equipment, en baterijen 
voor e-mobiliteit

Voor elk project bouwt UPCM actief aan een community: een groep van organisaties en personen die een rol spelen  
bij de ontwikkeling en realisatie van de circulaire doelen van het project en/of die hier actief aan bij willen dragen. 
Onderzoek en analyse i.s.m. Team Kennisintegratie om relevante partners in beeld te krijgen en te betrekken en  
daarmee een community te vormen en uit te breiden.

UP2 c a B A B B

Ontwikkeling van relevante en specifeke informatie en activiteiten voor de verschillende communities, van webpagina’s 
tot webinars en bijeenkomsten.

UP2 c a A B B B

Matching kennisvragen 
Uitvoeringsprogramma 
Circulaire Maakindustrie 
(UPCM) met onderzoeks-
middelen

Het komend jaar zal via ondersteuning van projectvoorstellen en consortiavorming gewerkt worden aan de matching 
van kennis- en innovatievragen en beschikbare middelen.

UP2 c a B A A/B B

Dual waardeketen-aanpak 
windparken

Inzetten op een internationaal platform met de Europese Unie, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk,  
Japan, Zuid-Korea, Maleisië, Chili, Australië, ZuidAfrika en anderen om een duale, transparante en duurzame  
waardeketen voor de benodigde grondstofen te verzekeren.

UP2 c a B A B B

Onderhoud scans UPCM Scans worden gebruikt om contextrijke informatie te verzamelen over de innovatiesystemen rond clusters van 
productgroepen, over de fase van ontwikkeling van de markt en over de waardesystemen van de bij de transitie  
betrokken partijen en organisaties. Door deze informatie te integreren met inzichten en leerervaringen van  
anderen ontstaat een beter beeld over de aard van problemen en oplossingen.

UP2 c a B A A/B B

Aantal a 5 10 11 1 0

Aantal b 1 12 11 21 22

Aantal c 16

Totaal 22 22 22 22 22

Aantal a 20

Aantal b 0

Aantal c 1

Aantal d 0

Aantal e 0

Aantal f 1

Totaal 22

Bijlage 3



2 TA Kunststoffen

Bijlage 3

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

Mate van  
vaststelling

Type beleids -
instrument

Toelichting As tijdshorizon  
(A=KT, B=LT)

Aangrijpingspunt  
(A=geheel systeem,  
B=deel)

Paradigmashift  
(A=fundamenteel, 
B=bestaand P)

Stringent 
(A=richtinggevend 
vanuit beleid, 
B=mandaat sector 
bij uitvoering)

Plastic pact Plastic Pact UP2 c f B A B B

Publicatie van het jaarlijkse monitoringsrapport UP2 c a A A B B

Bijeenkomsten van de werk- groepen Reduce & Reuse en Verpakkingsketen UP2 c a B A A (maar 
bijeenkomsten, 
nog geen actie)

B

Faciliteren van verschillende pilots (vier pilots Reduce & Reuse, vier pilots Verpakkingsketen) UP2 c f A B B B

Delen innovaties en resultaten via de website meermetminderplastic.nl UP2 c a A A B B

Publicatie Roadmap UP2 c a B A B B

Deelprogramma 
Microplastics

ZonMW rapport en strategische kennisagenda over microplastics en volksgezondheid  
in 2021

UP2 c f B A A B

Een gesprek met de kleding- en textielbranche over gezamenlijke aanpak minder 
microplastics

UP2 a a B A A B

Een onderzoek dat RIVM in 2020 opleverde en waarbij gekeken wordt naar de innovaties  
in de verfbranche op het gebied van microplastic-maatregelen. In 2021 wordt opnieuw  
het gesprek met hen aangegaan. Het is belangrijk om dit onderwerp ook op Europees  
niveau te agenderen, omdat er nationaal weinig beweging ontstaat.

UP2 a b A B B B

Voortzetting in 2021 van de communicatiecampagne Kies de beste band in samenwerking 
met de auto- en bandensector

UP2 c a A B B B

De ontwikkeling van meetmethodieken voor (micro)plastics in rivieren (2020 -2022). Medio 
2021 heeft de WUR de routeplanner monitoring zwerfafval opgesteld. Deze brengt in kaart 
wat nodig is aan kennis en meetmethoden om structureel monitoringsysteem op te zetten

UP2 a f B A B B

Een voorstel van de European Chemical Agency voor de restrictie van bewust  
toegevoegde microplastics. EU-besluitvorming daarover vindt in 2021 plaats

UP2 a b B A B A

Pilots rond de bronaanpak van zwerfafval rondom rivieren (uitgevoerd in 2020) en  
opschaling naar andere gebiedsbeheerders (2021)

UP2 b a A B B B

 Onderzoek naar afvangsystemen voor zwerfafval in rivieren. Er worden twee pilots met 
afvangsystemen gedaan, waarvan één al afgerond is en de andere nog loopt. Eind 2021 
worden de resultaten opgeleverd

UP2 b f A B B B

ZonMW vervolgonderzoek naar het effect van microplastics op de gezondheid (2021-2022) UP2 c f A B B B

Chemische recycling Rebel Group organiseert vier themabijeenkomsten over (1) erkenning chemische recycling,  
(2) het eenduidig en transparant beoordelen van de milieu- winst van chemische recycling, 
met name met betrekking tot CO2-emissiereductie (scope 3), (3) beschikbaarheid van 
materialen als feedstock voor chemische recycling en afzet voor recyclaat, en (4) financiering.

UP2 c f B B (kans op lock in) B B

Voortbouw op de Roadmap Chemische Recycling: Versnellingstafel heeft een privaat 
gefinancierd spoor. Daarbinnen voert een kerngroep met private partijen (zgn. first mover) 
onder andere acties op basis van de Roadmap Chemische Recycling nader uit.

UP2 b f B B B B

Monitoringdashboard dat overzicht biedt op de ontwikkeling van chemische recycling in 
Nederland (door Rebel Group)

UP2 c f B B B B

Actieplan Biobased 
kunststoffen

Actieplan biobased kunststoffen (2020) UP2 c f B A A B

"Toepassing van biologisch afbreekbare kunststoffen. Hiervoor wordt ingezet op ontwikkeling 
van regelgeving om het gebruik van biologisch afbreekbare kunststoffen enkel toe te staan  
in de gevallen waar het additionele voordelen oplevert"

UP2 a     b A B (kans op lock in) B A

"Stimuleren van productie van biobased kunststoffen. Hiervoor wordt ingezet op een 
Europees verplicht minimumaandeel duurzaam geproduceerde en recyclebare biobased 
kunststoffen voor bepaalde producten"

UP2 b b B A (onderscheid 
biobased/biologisch 
afbreekbaar)

A A

Opnemen van de groene lijst Bio-afbreekbaar cf. Actieplan in LAP/regelgeving en uitdragen 
van de beleidslijn biobased. In 2021 is de Green Deal Koffie en Thee bij het GFT gesloten. 
Hierin is afgesproken dat alle koffiepads en theezakjes composteerbaar worden gemaakt, 
zodat ze bij het GFT-afval kunnen. 

UP2 c b A B B A

Biogebaseerde en 
bioafbreekbare  
kunststoffen

Bioafbreekbare kunststoffen enkel toe te staan in bepaalde toepassingen waar het gebruik 
additionele voordelen biedt en alle andere toepassingen te verbieden

Kamerbrief 
Toelichting beleid 
biogebaseerde en 
bioafbreekbare 
kunststoffen,  
10-06-2021

b b A B B A

In gesprek over recycling van nieuwe typen biogebaseerde kunststoffen a   a A B B B

Flagship- projecten in onder andere de biochemie ondersteunen met subsidie  
of financiële instrumenten

b e B A A/B B

Meer en betere 
sortering

Actieplan Meer en beter sorteren en mechanisch recyclen UP2 c f A B B B

Optimalisatie van de inzameling en sortering (in kwantiteit én kwaliteit) van de  
categorieën gebruiksvoorwerpen klein en groot, verpakkingen en bouwmaterialen

UP2 a f A B B B

Uitbreiding import van afval uit het buitenland UP2 a f A B B (kans op lock in) B

Verbetering van de kwaliteit van de aangeboden stromen: optimaliseren processen  
voor de inzameling, sorteringen en recycling

UP2 a f A B B B

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 Beleids-
maatregelen voor 
een circulaire 
verpakkingsketen

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

A B B B

Toepassing kunststof 
recyclaat

Actieplan Toepassing Recyclaat UP2 c f B A A B

"Vrijwillige toezeggingen: producenten en merkeigenaren nemen hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Kunststof recyclaat wordt toegepast waar en wanneer dit mogelijk is, 
of er wordt toegelicht waarom dit (nog) niet mogelijk is."

UP2 c a A B B B

Communicatie: koplopers, zoals de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord,  
Plastic Pact en de Green Recovery Statement, communiceren over het gebruik van  
kunststof recyclaat, waardoor het imago verbetert en iedereen ziet wat er al mogelijk is  
en op welke ontwikkelingen wordt ingezet.

UP2 c a A A B B

Circulair inkopen: inkopers bij overheid en marktpartijen gaan meer circulair inkopen.  
Er wordt een haalbaar minimum percentage circulaire grondstoffen opgenomen in de 
aanbestedingsregels en dit percentage wordt jaarlijks omhoog bijgesteld.

UP2 c c A B A B (kan stringent zijn, 
maar nu niet)

Pilots en demonstratieprojecten: de overheid faciliteert pilots en demonstratieprojecten  
om het toepassen van kunststof recyclaat te onderzoeken en demonstreren.

UP2 c a A B B B

Ontwikkelen van het aanbod van kunststof recyclaat UP2 a f B A B B

Ketensamenwerking om vraag en aanbod beter te laten aansluiten UP2 a a B A A B

Marktvoorwaarden en economische prikkels UP2 a c B A B B

Ontwikkeling scenario's 
kunststofketen 2050

Uitwerking van een aantal scenario’s die schetsen hoe de 100% circulaire kunststofsector  
in 2050 eruit kan zien

UP2 c a B A A B

Nationaal Testcentrum 
Circulaire Plastics

Doel om plastic 100% recyclebaar te maken UP2 a a B A A B

Industriële sorteerlijn gebouwd en volledig toegerust voor testen en onderzoek UP2 c f A A A B

€ 1,872 mln bijdrage vanuit I&W voor bouwen wasinstallatie op industriele schaal 
 (voor onderzoek)

UP2 c f A B B B

Aantal a 14 23 20 11 5

Aantal b 6 19 22 31 37

Aantal c 22

Totaal 42 42 42 42 42

Aantal a 14

Aantal b 7

Aantal c 2

Aantal d 0

Aantal e 1

Aantal f 18

Totaal 42



3 TA Consumptiegoederen

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

Mate van  
vaststelling

Type beleids- 
instrument

As tijdshorizon  
(A=KT, B=LT)

Aangrijpingspunt  
(A=geheel systeem,  
B=deel)

Paradigmashift 
(A=fundamenteel, B=bestaand P)

Stringent 
(A=richtinggevend, 
B=mandaat sector)

Regels voor 
wegwerpplastic

Verbod op de verkoop van bepaalde plastic wegwerpproducten Besluit kunststofproducten voor eenmalig 
gebruik (Stb. 2021, 294)

c b B B A A

Statiegeld van € 0,15 op kleine plastic flesjes tot 1 liter c d A B B A

Logo verplicht op bepaalde plastic producten c b A A B B

Vissers moeten minimaal 23% van het afval van vistuig inzamelen c b A B B A

Producenten van plastic producten die veel in het zwerfafval voorkomen,  
betalen de kosten voor het opruimen van (zwerf)afval

c b A B B A

Doppen moeten vastzitten aan plastic flessen en drankverpakkingen c b A B B A

PET-flessen moeten vanaf 2025 voor minstens 25% uit gerecycled plastic bestaan c b A A B A

De overheid gaat consumenten meer informatie geven over herbruikbare  
alternatieven voor wegwerpplastic

c a A B B B

Statiegeld op blik Statiegeldverplichting op blik van minimaal 15 cent per blikje Kamerbrief 28 694 Statiegeld Metalen 
Drankverpakkingen, 3 feb 2021

c d A B B A

Verkenning 2021 
Verdieping Uitgebreide 
Producenten 
Verantwoordelijkheid

"Verbreding (andere/nieuwe productgroepen)" UP2 b b B A B B (moet nog  
stringent worden)

Verdieping (meer sturing geven op circulaire economie met incentives) UP2 a d B A A B (moet nog  
stringent worden)

Icoonprojecten  
(en sectorplannen)

Icoonproject Plaatmateriaal UP2 a f B A B (kan wel tot paradigmshift leiden) B

Icoonproject Circulaire Ambachtcentra UP2 b f B A B (kan wel tot paradigmshift leiden) B

Icoonproject: Dutch Circular textile Valley UP2 b f B A B (kan wel tot paradigmshift leiden) B

Icoonproject Matrassen UP2 c f B A B (kan wel tot paradigmshift leiden) B

Icoonproject: Huishoudelijke apparaten als dienst UP2 c f B A B (kan wel tot paradigmshift leiden) B

Icoonproject Groene deeleconomie UP2 b f B A B (kan wel tot paradigmshift leiden) B

Icoonproject E-commerce UP2 c f B A B (kan wel tot paradigmshift leiden) B

Icoonproject Convenience Gap UP2 a f B A B (kan wel tot paradigmshift leiden) B

Icoonproject Logistiek UP2 a f B A B (kan wel tot paradigmshift leiden) B

Icoonproject Mission Reuse UP2 a f B A B (kan wel tot paradigmshift leiden) B

Icoonproject Verkennen waardecreatie consumptiegoederen UP2 b f B A B (kan wel tot paradigmshift leiden) B

Beleidsprogramma  
circulair textiel

Voor textiel wordt een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)  
ingevoerd

Beleidsprogramma circulair textiel b b B A A A

Denim Deal idem a a A B A B

Onderzoek naar kledinglabels en mogelijkheden voor een keurmerk idem a f A B B B

Rijk: vanaf 2022 bedrijfskleding in te kopen met minimaal 10 procent post-consumer 
recycled content. Vanaf 2025 wordt deze ambitie verhoogd naar 25 procent.

idem c c A B B A

Communicatie over fast fashion idem a a A B B B

Pilots en onderzoek e-commerce idem a f A B B B

Onderzoeken recycling textiel idem a f B A B B

Van Afval naar Grondstof - 
Huishoudelijk Afval  
(VANG-HHA)

Ondersteuning gemeenten bij inzamelingssystemen en communicatie Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar 
Grondstof – Huishoudelijk Afval (VANG-HHA)  
Herijking voor de periode t/m 2025

c a A A B B

Ondersteuning bij materiaalstromen idem c a A B B B

Aantal a 10 15 18 4 8

Aantal b 5 16 13 27 23

Aantal c 16

Totaal 31 31 31 31 31

Aantal a 5

Aantal b 8

Aantal c 1

Aantal d 3

Aantal e 0

Aantal f 14

Totaal 31



4 TA Bouw

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van  
vaststelling

Type beleids-
instrument

Toelichting As tijdshorizon  
(A=KT, B=LT)

Aangrijpingspunt  
(A=geheel systeem,  
B=deel)

Paradigmashift  
(A=fundamenteel, 
B=bestaand P)

Stringent 
(A=richtinggevend, 
B=mandaat sector)

Inrichten basiskamp 
circulaire bouweconomie 
2023

Analyse succes- en faalfactoren ten aanzien van het aanbod van 
secundaire en hernieuwbare materialen: twee onderliggende analyses 
gericht op het aanbod aan respectievelijk secundair en hernieuwbaar 
materiaal (en producten).

UP2 c f B A A B

Verhogen van de vraag naar circulaire oplossingen bij verschillende 
overheden en corporaties. Het gaat om activiteiten gericht op het 
verhogen van circulaire inkoop bij overheden en corporaties door o.a. 
kennisoverdracht (buyer groups) en het komen tot een tijdpad voor  
het verankeren van circulair werken in hun bedrijfsvoering, inclusief  
een beschrijving van de gekozen circulaire aanpak.

UP2 a c A B B A

Bepalen van de informatiebehoefe over welke materialen bij de bouw  
zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Dat maakt het circulair beheren, en 
hergebruiken en terugwinnen van materialen bij de sloop of demontage 
eenvoudiger en geef bouwwerken meer waarde. Begin 2022 of zoveel 
eerder als mogelijk een voorstel hierover formuleren. 

UP2 c a A A B B

Meten van circulaire aspecten: advies over hoe circulaire aspecten tot  
en na 2023 in bestaande stelsels/methoden (milieuprestatie gebouwen 
(MPG) en milieukosten-indicator (MKI)) vastgelegd kunnen worden

UP2 c f A A B B

Circulaire principes verankeren in bouwgerelateerde opleidingen: 
inventariseren van lopende initiatieven op het gebied van circulair 
bouwen in curriculumontwikkeling in relevante opleidingen en 
onderzoeken hoe deze worden geborgd.

UP2 a a B A B B

Zorgdragen voor kennisoverdracht en heldere communicatiekennis en 
kunde waarmee draagvlak wordt gecreëerd en vakmensen opgeleid.

UP2 a a A A B B

Bepalen doelen circulaire bouweconomie en monitoring:  
nulmeting grondstoffenstromen en milieu-impact in de grond-,  
weg- en waterbouw (GWW).

UP2 c f B A B B

Ontwikkelen van een concreet, meetbaar, breed gedragen einddoel  
(in 2050) van de circulaire bouweconomie en een routekaart of tijdpad 
daarnaartoe, inclusief een mijlpaal.

UP2 c a B A A B

Pilot fiscale vergroening 
circulair bouwen

Pilot waarin de kosten van arbeid worden verlaagd en de (milieu)kosten 
van grondstoffen worden verhoogd, met als vraag of dit zal leiden tot 
economische aantrekkelijkheid van circulair bouwen. Bezien wordt of 
door het aldus aanpassen van wet- en regelgeving circulair bouwen kan 
worden gestimuleerd.

UP2 a d B A A B

City Deal circulair en 
conceptueel bouwen aan de 
bouwopgave

Casussen bespreken, projecten circulair uitvragen, delen van lessen  
en vertalen in nieuwe regels en instrumentarium

UP2 c a B A B B

Programma Versnelling 
verduurzaming gebouwde 
omgeving: Programmalijn 
5: Innovatie en 
uitvoeringscapaciteit in de 
bouw

Programmalijn 5 werkt ondersteunend aan de overige lijnen en richt  
zich op het stimuleren en opschalen van innovaties in de bouw en op  
het bevorderen van duurzaam bouwen: schoon, emissieloos, circulair, 
klimaatadaptief en natuurinclusief.

Nationale Woon- en 
Bouwagenda, Ministerie 
van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties,  
11 maart 2022

b a B B B B

Een uniforme berekening 
van circulaire maatregelen 
in de milieuprestatie voor 
gebouwen 

De ontwikkeling van aanvullende indicatoren voor hoogwaardig 
hergebruik en recycling voor de MPG stimuleren en ondersteunen 

Kamerbrief Bevorderen 
circulair bouwen

b b Kamerbrief Bevorderen circulair 
bouwen. Vergaderjaar 2019-2020, 
32847, nr. 94. 8 oktober 2019

B A A A

De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) publiceert een handreiking voor het 
werken met indicatoren voor circulariteit

Kamerbrief Voortgang 
circulair bouwen

c b Kamerbrief Voortgang circulair 
bouwen. Vergaderjaar 2020-2021, 
32847, nr. 131. 29 september 2020

B A A A

Een strengere 
milieuprestatie-eis in 2021 
en verdere aanscherping 
hiervan richting 2030 

De eis tot 2030 stapsgewijs scherper te stellen, te beginnen in 2021,  
en uiterlijk in 2030 te halveren

Kamerbrief Bevorderen 
circulair bouwen

b b Kamerbrief Bevorderen circulair 
bouwen. Vergaderjaar 2019-2020, 
32847, nr. 94. 8 oktober 2019

B A A A

Een onderzoek laten uitvoeren hoeveel ik de milieuprestatie-eis per  
1 januari 2021 strenger kan stellen. Ik zal hiervoor een voorstel opnemen 
in een wijziging van de bouwregelgeving 

Kamerbrief Bevorderen 
circulair bouwen

b b Kamerbrief Bevorderen circulair 
bouwen. Vergaderjaar 2019-2020, 
32847, nr. 94. 8 oktober 2019

B A A A

Een scherpere eis voor nieuwe woningen van 1,0 naar 0,8 in 2021 Kamerbrief Voortgang 
circulair bouwen

c b Kamerbrief Voortgang circulair 
bouwen. Vergaderjaar 2020-2021, 
32847, nr. 131. 29 september 2020

B A A A

De uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de 
milieuprestatie-eis

Uitbreiding van de toepassing van de milieuprestatie-eis voor de 
nieuwbouw van andere gebruiksfuncties, zoals onderwijs, zorg, sport, 
winkels, horeca en bedrijfshallen en voor verbouw en transformatie

Kamerbrief Bevorderen 
circulair bouwen

b b Kamerbrief Bevorderen circulair 
bouwen. Vergaderjaar 2019-2020, 
32847, nr. 94. 8 oktober 2019

B B B A

Rekenmethode voor uitbreiding wordt uitgewerkt Kamerbrief Voortgang 
circulair bouwen

b b Kamerbrief Voortgang circulair 
bouwen. Vergaderjaar 2020-2021, 
32847, nr. 131. 29 september 2020

B B B A

Een wettelijke verplichting 
van een materialenpaspoort 

Onderzoek en praktijkproeven voor nemen van besluit Kamerbrief Voortgang 
circulair bouwen

a b Kamerbrief Voortgang circulair 
bouwen. Vergaderjaar 2020-2021, 
32847, nr. 131. 29 september 2020

B A A A

Milieu Investeringsaftrek 
(MIA) en de Regeling 
groenprojecten 

Via deze regelingen zijn in 2019 aanvragen ingediend voor bijna 240 
miljoen euro aan investeringen in circulair bouwen 

Kamerbrief Voortgang 
circulair bouwen

c d Kamerbrief Voortgang circulair 
bouwen. Vergaderjaar 2020-2021, 
32847, nr. 131. 29 september 2020

B A B B

Wet Bevordering Speur- en 
Ontwikkelingswerk (WBSO) 

Via deze regeling is in 2018 voor ruim 5 miljoen euro steun gegeven, 
waarvan 0,3 miljoen aan startende bedrijven

Kamerbrief Voortgang 
circulair bouwen

c d Kamerbrief Voortgang circulair 
bouwen. Vergaderjaar 2020-2021, 
32847, nr. 131. 29 september 2020

B A B B

Meerdere generieke 
subsidieregelingen voor 
projecten in het kader van 
de circulaire economie 

Deze regelingen worden ook ingezet voor circulair bouwen. Hieronder 
zijn ook regelingen gericht op het midden- en kleinbedrijf, zoals de 
Regeling circulaire ketenprojecten

Kamerbrief Voortgang 
circulair bouwen

c d Kamerbrief Voortgang circulair 
bouwen. Vergaderjaar 2020-2021, 
32847, nr. 131. 29 september 2020

B A B B

Aantal a 5 4 18 9 9

Aantal b 6 18 4 13 13

Aantal c 11

Totaal 22 22 22 22 22

Aantal a 6

Aantal b 8

Aantal c 1

Aantal d 4

Aantal e 0

Aantal f 3

Totaal 22



5 (TA) Biomassa en voedsel

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van  
vaststelling

Type beleids-
instrument

As tijdshorizon 
(A=KT, B=LT)

Aangrijpingspunt  
(A=geheel systeem,  
B=deel)

Paradigmashift  
(A=fundamenteel, 
B=bestaand P)

Stringent 
(A=richtinggevend, 
B=mandaat sector)

Samen Tegen 
Voedselverspilling

Halveren van de voedselverspilling in 2030 ten opzichte van de voedselverspilling in 
2015

Kamerbrief 31 532 Stand van zaken van het 
terugdringen van voedsel verspilling in 
Nederland, 08-03-2022

a f B A B B

Realisatieplan LNV-visie 
Kringlooplandbouw: Op weg 
met nieuw perspectief

In het Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw perspectief’ dat in nauwe samen-
werking met boeren en andere partijen tot stand is gekomen, beschrijft minister Carola 
Schouten hoe de beweging naar kringloop landbouw in gang is gezet en onomkeerbaar 
is. Met een voortgangs rapportage wordt de Tweede Kamer regelmatig geïnformeerd 
over de voortgang.

UP2 c a B A A B

Voortzetten transitie naar 
kringlooplandbouw

De transitie naar kringlooplandbouw voort te zetten op het terrein van voer, mest, 
bodem, pacht, dierenwelzijn en daarbij behorende innovaties. Met inzet van rest-
stromen in veevoer, vervanging van kunstmest door organische mest en een grond-
gebonden melkveehouderij sluiten we kringlopen. Hierover worden afspraken gemaakt 
met toeleveranciers en de verwerkende industrie

Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, 
vooruitkijken naar de toekomst', 15-12-2021

a a B A A B

Nationale Eiwitstrategie Teelt stimuleren via Green Deal, onderzoek, monitoring Nationale Eiwitstrategie a f B A A B

Innovatie van nieuwe eiwitbronnen stimuleren via onderzoek Nationale Eiwitstrategie a f B A A B

Gebruik van insecten stimuleren via onderzoek Nationale Eiwitstrategie a f B B B B

Gebruik van reststromen in veevoer stimuleren: EU-regelgeving, onderzoek, werkgroep Nationale Eiwitstrategie a b B B B A

Plantaardige eiwitconsumptie stimuleren in voedselomgeving Rijksoverheid, onderzoek Nationale Eiwitstrategie a f A A B B

Voedselbeleid Een verschuiving van de balans in de consumptie van dierlijke en plant aardige eiwitten 
van de huidige 60/40- verhouding naar 50/50 in 2030

Kamerbrief Evaluatie voedsel agenda  
2016–2020 en het voedsel beleid, 29-03-2022

a a B A A B

Vergroten van het aanbod en de consumptie van biologisch voedsel: nationale strategie 
hiervoor, waarin naast de stimulering van de productie ook een belangrijke rol is voor de 
stimulering van de vraag naar biologische producten

idem a a A A B B

Onderzoeken hoe een heffing op vlees in combinatie met een terugsluis richting de 
producerende sector uitvoering kan krijgen

idem a d B A A B

Verkenningen naar het verlagen van de btw (van 9 naar 0%) op groente en fruit en  
een suikerbelasting

idem a d B A A B

Uitvoeringsagenda 
biogrondstoffen (en 
duurzaamheidskader)

"Criteria en borging:  
1  Uitwerken aanpak om voor alle biogrondstoffen stromen en -toepassingen tot 

duurzaamheidscriteria te komen conform de thema’s van de SER"

Kamerbrief 32 813, nr. 617.
Duurzaamheidskader biogrondstoffen,  
16-10-2020

a f A A B B

2 Opstellen convenant met alle sectoren voor sociaaleconomische criteria idem a a A A B B

3  Versterken organisatie van publiek toezicht op het private systeem van 
conformiteitsbeoordeling

idem a b A B B B

Vergroten duurzaam aanbod:  
4 Opstellen bossenstrategie voor productie binnenlands hout

idem c f B A A B

5  Opstellen MMIP (Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma) Productie en 
gebruik van biogrondstoffen voor de overige biogrondstoffen

idem a f B A B B

6 Uitvoering beleidsagenda Routekaart Groen Gas idem a f B A A B (nu nog te 
vrijblijvend)

7  Innovaties op het terrein van bioraffinage ondersteunen mede via het MMIP Biobased 
grondstoffen voor producten en transportbrandstoffen

idem a f B A B B

Afbouw:  
8 Beëindigen beschikkingen voor bij- en meestook in kolencentrales

idem b b A B A (heeft wel 
neveneffecten)

A

en subsidies voor het opwekken van uitsluitend elektriciteit met biogrondstoffen idem b d A B A A

9 Uitwerking uitfasering van houtige biogrondstoffen voor warmte idem a b A B A B (is nog niet in 
werking)

10  Voor personenvervoer inzetten op elektrificatie en rijden op waterstof waardoor  
het bijmengen van biobrandstoffen afneemt

idem a a A B B B 

11  Vergunningplicht bioenergiecentrales verbreden en emissienormen aanscherpen idem b b A B B A

"Ombouw:  
12  Voor lucht- en scheepvaart inzetten op verdergaande energie-efficiency en het 

versneld ontwikkelen en beschikbaar krijgen van alternatieve energiedragers. 
Regelmatige monitoring en afstemming hiervan."

idem a f A B B B 

13  Invoeren bijmengverplichting, EU-breed of nationaal, van duurzame 
vliegtuigbrandstof gericht op 14% in 2030 en 100% in 2050

idem b b B B B A

"14  Stimuleren van de ontwikkeling, de productie en het gebruik van synthetische 
kerosine met o.a. inzet van innovatiegelden."

idem a f B B B (nu nog niet…) B

"15  Actieprogramma opstellen voor duurzame biobrandstoffen en synthetische 
brandstoffen voor de luchtvaart, waaronder verbreding van de grondstoffenbasis."

idem a a B B B (nu nog niet…) B

"16  Binnenvaart vanaf 2022 onder de jaarverplichting brengen om een opbouw van  
het aandeel biobrandstoffen voor de binnenvaart te realiseren."

idem c b A B B A

"17 I nzetten binnen EU op Europese bijmengverplichting voor biobrand stoffen in de 
binnenvaart."

idem b b B B B B

"18  Overgang naar eigen sector-specifiek beleid voor zeevaart en luchtvaart: TK wordt 
geïnformeerd bij aanbieding van het besluit RED2 over de inboekbevoegdheid van 
lucht- en zeevaart in de komende jaren."

idem a a B B B B

"19  Inzetten op een Europees en wereldwijd regelgevend kader om de  
inzet van duurzame brandstoffen in de zeevaart te stimuleren."

idem a b B B B B

"20  Inzetten op EU brandstofstandaarden en verkennen of (Europese) bijmeng-
verplichting voor biobrandstoffen voor zeevaart kan bijdragen aan het mondiale 
doel voor CO2 reductie in de zeevaart."

idem a b B B B B

21  Benutten van nationale en bestaande internationale fondsen en het waar nodig 
aandringen op het beschikbaar komen van aanvullende financieringsmogelijkheden 
voor alternatieven voor biobrandstoffen in de zeevaart. 

idem a e B B B B

"22  Jaarverplichting wegvervoer tot 2030 voortzetten, met inzet op geavanceerde 
afvalstromen en residuen voor zwaar wegtransport. Binnen de jaarverplichting 
wordt er daarbij voorgesorteerd op de transitie naar energiedragers op basis van 
hernieuwbare elektriciteit"

idem c b B B B A

23 Stimuleren van geavanceerde biobrandstoffen met 200 M€. idem b e B B B B

"Opbouw:  
24  Ondersteunen van versnelling van de marktintroductie en opschaling van de 

productie en het gebruik van biogrondstoffen in de chemie."

idem a f B B B B

"25 Pilot starten met koolstofboekhouding" idem a a B B B B

"26  In de EU pleiten voor ambitieus bronbeleid om de marktvraag naar duurzame (bio)
grondstoffen te vergroten"

idem a c B B B B (=pleidooi)

"27  Verkennen van alternatieve manieren om de marktvraag te stimuleren en 
doorontwikkelen van instrumentarium."

idem a c B B B B

"28  In de EU actief inzetten op financiële middelen voor biogrondstoffen in de chemie 
(RFF)."

idem a e B B B B

"29 Verkennen regelgeving voor een minimum aandeel bioplastics" idem a b B B B B

"30 Uitvoering geven aan het actieplan biobased kunststoffen" idem a a B A A B

"31  Halveren van de wettelijke milieuprestatie-eis voor gebouwen en GWW-werken,  
   met als eerste stap in 2021 scherpere milieuprestatie-eis woningen"

idem b b B B B A

32 Uitvoering geven aan Nationaal Programma Landbouwbodems idem a f B A A B

"Vervolg:  
33 Monitoren van voortgang beleid en inzet biogrondstoffen"

idem b f B B B B

34 Voortzetten dialoog met stakeholders idem a a A A B B

Aantal a 35 13 19 14 8

Aantal b 8 34 28 33 39

Aantal c 4

Totaal 47 47 47 47 47

Aantal a 11

Aantal b 13

Aantal c 2

Aantal d 3

Aantal e 3

Aantal f 15

Totaal 47



6 Wet- en regelgeving en UPV (EPR)

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid  
geformuleerd?

Mate van  
vaststelling

Type beleids-
instrument

As tijdshorizon  
(A=KT, B=LT)

Aangrijpingspunt  
(A=geheel systeem,  
B=deel)

Paradigmashift  
(A=fundamenteel, 
B=bestaand P)

Stringent 
(A=richtinggevend, 
B=mandaat sector)

Uitwerking acties na verkenningen 
over instrumenten voor de 
beoordeling afvalstof of product

De hoofddoelen van deze acties zijn gericht op het eficiënter inzetten van het instrumentarium dat 
IenW ter beschikking staat om duidelijkheid te verschaffen over de beoordeling afvalstof of product en 
om de huidige procedures te verduidelijken waar bedrijven en bevoegd gezag mee te maken krijgen bij 
deze beoordeling.

UP2 a b A A B B

Uitwerking acties na verkenning 
experimenteer ruimte

In de lopende verkenning naar de modernisering van de Wet Milieubeheer wordt bekeken of er een 
wetelijke experimenteerbepaling kan worden gecreëerd.

UP2 a b A A B B

Afvalinzameling basisscholen Tevens wordt zoals toegezegd naar aanleiding van het amendement Schonis onderzocht of aanpassing 
van de regelgeving omtrent het scheiden van de afval op basisscholen mogelijk en wenselijk is.

UP2 b b A B B B

Herziening richtlijn afval scheiding 
door bedrijven

Verduidelijken van de richtlijn voor afvalscheiding door bedrijven in het LAP zodat bedrijven hun afval 
beter scheiden. Deze activiteit is onderdeel van het programma VANG-buitenshuis.

UP2 b a A B B B

Circulair Materialenplan Het huidige Landelijke Afvalbeheerplan (LAP) heef een looptijd tot en met 2023. Vanaf 2024 gaat het 
LAP over naar het Circulair Materialenplan (CMP1). Met het CMP1 wordt invulling gegeven aan de 
verplichting om een afvalbeheerplan te hebben zoals voortvloeit uit de Kaderrichtlijn Afvalstofen en  
de wensen zoals de staatssecretaris deze heef aangekondigd bij de tweede wijziging van het LAP3.  
De verkenning is breed en divergerend door te verkennen welke onderwerpen in de transitie naar een 
circulaire economie relevant zouden kunnen zijn voor het CMP1. Vervolgens wordt geconvergeerd door 
te bepalen of en welke rol het instrument CMP1 hierin zou hebben inclusief fasering voor CMP1 en de 
verdere ontwikkeling van het plan.

UP2 a b B A A B

Verkenning naar de mogelijkheden 
voor de modernisering van de  
Wet milieubeheer en naar CE-wet 
binnen de kaders van de Wet 
milieubeheer

IenW is een verkenning gestart naar de modernisering van de Wet milieubeheer zodat deze wet de 
beleidsopgaven van IenW beter kan faciliteren. De modernisering van de Wet milieubeheer zou regels 
herkenbaar en toepasbaar maken voor de transities (waaronder de transitie naar een circulaire 
economie), instrumenten waar nodig te herijken, nauwer aan te sluiten bij (het systeem van) de 
Europese milieuregelgeving, en inzichtelijkheid, begrijpelijkheid en gebruiksgemak van de regelgeving 
te vergroten. De verkenning zal weergeven of en waar de Wet milieubeheer beter kan aansluiten op de 
transitie naar een circulaire economie. Aan de hand van verkenning vervolgacties en beleidsmatige 
inzet bepalen, waarna het wetgevingstraject kan worden opgezet.

UP2 a b B A B B (verkenning is  
niet stringent)

Afvalpreventie De verdere uitwerking van afvalpreventiemaatregelen hangt af van EU-voorstellen die vanaf 2022 
verwacht worden.

UP2 a a A B B B

Uitgebreide Producenten -
verantwoordelijkheid (UPV)

UPV voor textiel UP2 c b B A B (nog niet) A

UPV voor matrassen UP2 c b A A B A

UPV voor Single-use Plastics (kunststofproducten voor eenmalig gebruik) UP2 c b A A B A

Verkenning UPV voor nieuwe productgroepen UP2 b b B A B B

Tweede wijziging Landelijk 
Afvalbeheerplan (LAP3)

De herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, o.a. beleid voor gescheiden inzameling van 
huishoudelijk afval door gemeenten, de aanpassing van de minimumstandaard voor de verwerking  
van afgewerkte olie en de aanpassing van het hoofdstuk over het onderscheid tussen afvalstoffen  
en producten.

"Tweede wijziging Landelijk 
afvalbeheerplan 2017–2029 
Nota van Antwoord,  
11-01-2021"

c b B A B A

De overgang naar de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal),  
o.a. aanpassing beleid voor het gescheiden houden van bedrijfsafval 

idem c b B A B B

O.a. eisen voor de verwerking van luiers en incontinentiemateriaal en de aanpassing  
van de minimumstandaard voor recycling van matrassen en banden.

idem c b B A B B

Beprijzing externaliteiten Uitwerken op welke wijze het instrument van beprijzing effectief kan zijn, op basis van adviesrapporten Kamerbrief I E NW/BSK-
2022/45496 Integrale 
benadering van transities en 
maatschappelijke opgaven,  
18-03-2022

a d B A A A

Aantal a 6 7 12 2 5

Aantal b 3 8 3 13 10

Aantal c 6

Totaal 15 15 15 15 15

Aantal a 2

Aantal b 12

Aantal c 0

Aantal d 1

Aantal e 0

Aantal f 0

Totaal 15



7 Circulair Ontwerp

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van  
vaststelling

Type beleids- 
instrument

As tijdshorizon  
(A=KT, B=LT)

Aangrijpingspunt  
(A=geheel systeem,  
B=deel)

Paradigmashift  
(A=fundamenteel,  
B=bestaand P)

Stringent 
(A=richtinggevend, 
B=mandaat sector)

Uitvoering CIRCO Tracks en 
CIRCO Classes

Deelname van in totaal circa 4000 bedrijven aan een CIRCO Track en circa 1000 professionele ontwerpers  
aan een CIRCO Class in 2023

UP2 c f A A B B

Verschuiving naar regionale hubs waarin de samenwerking wordt gezocht met decentrale overheden, 
regionale ontwikkelmaatschappijen, branches, banken en andere co-financiers

UP2 b f A A B B

Brede inzet en verdere doorontwikkeling van de gecodificeerde CIRCO-methodiek (denk aan digitale versie, 
e-learning modules en in Nederlandse en Engelse taalversies)

UP2 b f A A B B

Een circular design community wordt ontwikkeld op tactisch- en mesoniveau waarbij de hubs, 
brancheverenigingen, bedrijven en experts van elkaar leren, ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren etc.

UP2 b f A A B B

Learnings worden verzameld die voortkomen vanuit alle Nederlandse en internationale tracks, het analyseren 
hiervan en vertalen naar bv. input voor beleidsmakers en onderzoekvragen voor de KIA-CE 

UP2 b f A A B B

Safe-by-Design Safe-by-Design-concept geïntegreerd is in de Circular Design-aanpak, onder meer in onderwijs en in tools. UP2 c f A A B B

Een nationale bronaanpak met toepassing van Safe-by-Design principes voor PFAS UP2 a f B

Inzetten op Europese restrictie voor PFAS in REACH-verordening UP2 a b B A B A

Ontwikkeling Kennisplatform 
Circular Design 

Kennisdelen en cross-sectorale ketensamenwerking gericht op circulair ontwerpen UP2 c a A A B B

Design for recycling Convenant Meer en Beter Recyclen (MeBR); de rijksoverheid heeft zich gecommitteerd een impuls  
te geven aan circulair ontwerp van producten gericht op verbetering van de recycling 

UP2 a a B A B B

RWS: programma Circulair Ontwerp voor kennisdeling in het kader van waardebehoud  
(o.a. MOOC ontwikkeling)

UP2 c a A A B B

Ontwikkeling Europese normen voor design (o.a. MOU voor elektronica, Nederlands Technische Afspraak voor 
kunststof, energiegerelateerde producten, Europese Circular Ready Design norm)

UP2 b b B A B (kan het wel 
worden)

A

RWS: website (portal) om belangrijke kennis op het gebied van circulair ontwerpen te delen en geleerde  
lessen vanuit de praktijk ontsluiten

UP2 c a A A B B

Circulair Ontwerpen in 
regelgeving

EU-regelgeving voor ontwerp maximaal beïnvloeden UP2 b b B A A B

Onderzoek naar de juridische en technische haalbaarheid van een wettelijke inkadering en abstractieniveau 
van ‘circulair ontwerpen als normale actie’ voor de Nederlandse maakindustrie

UP2 a b B A B B

Aantal a 4 9 15 1 2

Aantal b 6 6 0 14 13

Aantal c 5

Totaal 15 15 15 15 15

Aantal a 4

Aantal b 4

Aantal c 0

Aantal d 0

Aantal e 0

Aantal f 7

Totaal 15



8 Circulair Inkopen

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van  
vaststelling

Type beleids- 
instrument

As tijdshorizon  
(A=KT, B=LT)

Aangrijpingspunt  
(A=geheel systeem,  
B=deel)

Paradigmashift  
(A= fundamenteel, 
B=bestaand P)

Stringent 
(A=richtinggevend, 
B=mandaat sector)

Kennisplatform Circulair Inkopen Onderhouden netwerk van de voormalige Green Deal Circulair Inkopen (GDCI), delen kennis en 
instrumenten, en kennisontwikkeling en impact maken via buyer/supplier groups Textiel in de 
Zorg, Circulaire Kunststoffen en Circulaire Catering in de Zorg

UP2 c f B A B B

Programma duurzame zorg Pilots circulair inkopen in de zorg. De pilots worden afgerond en de lessen op de drie thema’s 
worden gedeeld in webinars en congressen en verwerkt in hand reikingen voor zorgorganisaties

UP2 a a A B B B

Buyer supplier group Textiel in de Zorg: marktverkenning, marktvisie, inkoopcriteria UP2 b c A B B B

Opstellen handreiking duurzaam incontinentiemateriaal UP2 a a A B B B

Het vergroten van kennis over circulair bouwen in de zorg: publicaties en webinars UP2 a f B A B B

Groene Operatiekamer, Groene Intensive Care, Groene Labs: ondersteuning van initiatieven UP2 a f B A B B

CO2-schaduwprijzen Ondersteuning en stimulering van circulair en klimaat neutraal inkopen in gemeenten, provincies 
en water schappen op allerlei manieren (o.a. kennisdeling  
en communicatie) via de bestuurlijke koepels

UP2 b f B A B B (nu nog vrijblijvend)

Rijksoverheid inkoopstrategie Inkopen  
met Impact

"MVI-inkoopcriteria (in 2023 zijn tien inkoopcategorieën circulair, toepassen van maatschappelijk 
verantwoorde inkoopcriteria bij alle aanbestedingen in 45 relevante productgroepen, en 
toepassen van eisen of gunnings criteria op significant of ambitieus niveau bij 50% van deze 
aanbestedingen, vanaf 2020)"

UP2 c c B A B B 

Kennisdeling (o.a. via bijeenkomsten en de netwerksite www.denkdoeduurzaam.nl) UP2 c a A A B B 

Monitoring van de voortgang (o.a. via MVI Zelfevaluatietool en via dashboard duurzaamheid) UP2 c f A A B B

Duurzaam inkopen kunst gras Criteria geformuleerd voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van kunstgrasvelden UP2 b c A B B B

Tweejaarlijkse spend-impactanalyse van de 
inkoop door alle Nederlandse overheden 

Spend- en impactanalyse van alle overheden door RIVM, waarbij de impact hiervan op het milieu 
(grondstoffen gebruik), het klimaat en de biodiversiteit (landgebruik) in beeld wordt gebracht

UP2 c f A A B B

Ondersteuning voor overheden bij 
monitoring en contractuele borging MVI/
circulair inkopen

Via advies, handreiking, buyer groups en Community of Practice UP2 c f A A B B

Internationaal ICT-partnership Het Circular and Fair ICT Pact (CFIT); hiermee bouwt IenW een netwerk van inkopende 
organisaties vanuit diverse deelnemende landen.

UP2 a a B A B B

Buyer groups circulair en klimaatneutraal 
inkopen

Inkoopgroepen geformeerd, waarmee gezamenlijk een circulaire inkoopstrategie wordt 
geformuleerd

UP2 a a B A B B 

Aantal a 6 8 11 0 0

Aantal b 3 7 4 15 15

Aantal c 6

Totaal 15 15 15 15 15

Aantal a 5

Aantal b 0

Aantal c 3

Aantal d 0

Aantal e 0

Aantal f 7

Totaal 15



9 Marktprikkels

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van  
vaststelling

Beleids- 
instrument

As tijdshorizon  
(A=KT, B=LT)

Aangrijpingspunt  
(A=geheel systeem,  
B=deel)

Paradigmashift  
(A=fundamenteel, 
B=bestaand P)

Stringent 
(A=richtinggevend, 
B=mandaat sector)

Optimaliseren bestaande markt-
instrumenten

Er zal extra aandacht besteed worden aan het optimaliseren van bestaande markt instrumenten, 
zoals de MIA/Vamil en de DEI+, om circulaire investeringen nog beter te kunnen aanjagen.

UP2 b e A A B B

Afvalprikkels De financiële prikkels in het systeem bezien en hoe en wanneer deze het beste kunnen worden 
aangepast om de transitie naar een circulaire economie beter te ondersteunen.

UP2 a d A A B B

Organiseren high-level bijeenkomst met 
Europese buurlanden over de milieu schade 
van grond stoffen gebruik in 2022

Het PBL zal in 2022 in navolging van de ambtelijke workshop in 2021 een internationale high level 
bijeenkomst organiseren over de milieuschade van grondstoffengebruik in 2022.

UP2 c a B A B B

Aantal a 1 2 3 0 0

Aantal b 1 1 0 3 3

Aantal c 1

Totaal 3

Aantal a 1

Aantal b 0

Aantal c 0

Aantal d 1

Aantal e 1

Aantal f 0

Totaal 3



10 Financieringsinstrumenten

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking (2022) Waar is beleid  
geformuleerd?

Mate van  
vaststelling

Type beleids- 
instrument

As tijdshorizon 
(A=KT, B=LT)

Aangrijpingspunt  
(A=geheel systeem,  
B=deel)

Paradigmashift  
(A=fundamenteel, 
B=bestaand P)

Stringent 
(A=richtinggevend, 
B=mandaat sector)

Actieagenda financiering 
circulaire economie

De gezamenlijke actieagenda met de fnanciële sector wordt vooral langs twee hoofdlijnen opgevolgd: (1) een 
werkgroep circulaire economie bij het platform voor duurzame fnanciering en (2) twee werkgroepen met vooral 
deelnemers uit de fnanciële sector en overheid die concreet aan de slag gaan met het aanpakken van knelpunten.

UP2 b a B A B B

Europese taxonomie, 
criteria voor circulaire 
economie

Het Platform maakt voorstellen voor taxonomie circulair. Op basis van die voorstellen ontwikkelt de Europese 
Commissie gedelegeerde handelingen. Bij consultaties en bij de Europese werkgroep kunnen lidstaten 
commentaar leveren op de voorstellen. Ook wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

UP2 b e B A B B

Aantal a 0 0 2 0 0

Aantal b 2 2 0 2 2

Aantal c 0

Totaal 2

Aantal a 1

Aantal b 0

Aantal c 0

Aantal d 0

Aantal e 1

Aantal f 0

Totaal 2



1 1 Monitoring, kennis en innovatie

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking (2022) Waar is beleid  
geformuleerd?

Mate van  
vaststelling

Type beleids- 
instrument

As tijdshorizon 
(A=KT, B=LT)

Aangrijpingspunt  
(A=geheel systeem,  
B=deel)

Paradigmashift  
(A=fundamenteel, 
B=bestaand P)

Stringent 
(A=richtinggevend, 
B=mandaat sector)

Jaarlijkse monitorings-
rapportage

Elk jaar brengt het PBL een onafankelijke monitoringsrapportage uit. Tweejaarlijks stelt het PBL de 
Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) op. Deze geef zicht op trends en doelbereik, geef 
duiding, evalueert het beleid en identifceert opties voor mogelijke vervolgstappen. Er wordt ook een link 
gelegd met andere thema’s, zoals klimaat, natuurlijk kapitaal en de Sustainable Development Goals. In 
de rapportage worden inzichten uit het PBL-werkprogramma Monitoring & Sturing, uit aanvullende 
onderzoeken en literatuur, en van buitenlandse partners meegenomen. In de jaren dat geen ICER 
gepland staat, publiceert PBL een rapportage die de resultaten en inzichten van het werkprogramma 
van het jaar ervoor presenteert. Deze komt dus ook tweejaarlijks uit en is minder samenhangend en 
omvangrijk dan de ICER. De eerstvolgende komt begin 2022 uit.

UP2 c f A en B A B B

Werkprogramma 
Monitoring en Sturing

In het werkprogramma werkt het PBL samen met kennisinstellingen aan de kennisbasis over circulaire 
economie om beleid te voorzien van informatie, gebaseerd op een nog verder uit te werken 
monitoringssystematiek. Onderdelen van het werkprogramma zijn bijvoorbeeld de materiaalmonitor, 
het grondstofeninformatiesysteem (GRIS) en het ontwikkelen van een modelinstrumentarium om 
efecten van CE en ander beleid te kunnen analyseren. 

UP2 c f A en B A B B

Reflectie op en concretiseren van de doelen en ambities voor CE (preciseren doelstellingen) c f A en B A B B

Volgen en evalueren van programmadoelstellingen (overzicht acties, output, outcome, 
maatschappelijke impact)

c f A en B A B B

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

c f A en B A B B

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

c f A en B A B B

Opstellen policy brief (over de nadere precisering van de doelen voor Circulaire Economie in 2030) c f A en B A B B

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

c f A en B A B B

Internationale Monitoring "IenW en het PBL werken samen in internationale verbanden aan het standaardiseren en versterken  
van internationale CE-monitoring. De ontwikkeling en uitbreiding van een internationaal  
CE-monitoringkader dient zowel in samenwerking tussen verschillende sectoren (publiek, privaat, 
maatschappelijk middenveld), als tussen verschillende landen en continenten te worden uitgevoerd."

UP2 c f A en B A B B

Regionale Monitoring Op regionaal niveau is het nodig om inzicht in de voortgang van de transitie te krijgen en regionale 
overheden zijn daarom volop bezig met monitoringsvraagstukken. Door krachten te bundelen werken 
provincies samen aan een meer eenduidige CE-monitoring. Onderdeel hiervan is om het komende jaar 
samen met het PBL en IenW te bekijken welke aspecten van de landelijke ICER (Integrale Circulaire 
Economie Rapportage) kunnen worden geregionaliseerd en met welke regionale inzichten de ICER kan 
worden verrijkt en versterkt. 

UP2 c f A en B A B B

Daarbij kan ook worden gedacht aan mogelijkheden van decentrale overheden om nieuwe data bottom-
up te genereren, bijvoorbeeld door het gebruik van nieuwe technologieën. 

UP2 a a A en B A B B

Jaarlijkse subsidie call 
Kennis en Innovatie Agenda 
CE (KIA CE)

Toegepast onderzoek door bedrijven in samenwerking met kennisinstellingen, en waar van toepassing 
ook overheden en maatschappelijke organisaties

UP2 c e B A B (soms wel gericht op 
onderzoek naar paradigmshift…)

B

NWA-call over circulaire en 
emissievrije bouw 

Onderzoek voor versnellen van de transitie naar een circulaire en emissievrije bouw, specifiek gericht  
op renovatieprojecten

UP2 c e B A B (soms wel gericht op 
onderzoek naar paradigmshift…)

B

KIEM-CE KIEM-CE is voor 1-jarig verkennend onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige 
kennisinstellingen naar circulaire economie.

c e A en B A B (soms wel gericht op 
onderzoek naar paradigmshift…)

B

TNO-Unit Circulaire 
Economie en Milieu 

Onderzoek naar CE en milieu c a A en B A B (soms wel gericht op 
onderzoek naar paradigmshift…)

B

Circulaire 48
Plastics - Groeifonds

Budget voor Circulaire Plastics uit het Groeifonds-voorstel Duurzame MaterialenNL b e A en B A B (soms wel gericht op 
onderzoek naar paradigmshift…)

B

Gedrag voor CE NWO-KIC-call open op het gebied van gedrag voor circulaire economie c e A en B A B (soms wel gericht op 
onderzoek naar paradigmshift…)

B

Aantal a 1 0 17 0 0

Aantal b 1 17 0 17 17

Aantal c 15

Totaal 17 17 17 17 17

Aantal a 2

Aantal b 0

Aantal c 0

Aantal d 0

Aantal e 5

Aantal f 10

Totaal 17



12 Gedrag en communicatie

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van  
vaststelling

Type beleids- 
instrument

As tijdshorizon  
(A=KT, B=LT)

Aangrijpingspunt 
(A=geheel systeem,  
B=deel)

Paradigmashift  
(A=fundamenteel, 
B=bestaand P)

Stringent 
(A=richtinggevend, 
B=mandaat sector)

Gedragsaanpak: uitwerken 
strategie en verdere 
concretisering

"Om een concreet beeld te krijgen van wat de komende jaren moet gebeuren om circulair gedrag bij consumenten 
te realiseren, is het van belang om per thema te kijken wat er al aan beleidsmaatregelen gepland staan en hoe 
deze versterkt kunnen worden met aan vullende gedrags maatregelen. Daarvoor moet allereerst duidelijk worden 
wat de precieze gedragsdoelstellingen per thema zijn en wat al bekend is over het betreffende gedrag en factoren 
die daarop van invloed zijn. Daar kunnen dan vervolgens maatregelen op worden afgestemd. Om deze 
concretisering van de gedragsaanpak te realiseren, worden strategie sessies georganiseerd per transitieagenda."

UP2 a a B A B B

Voorkomen zwerfafval IenW verkent met AZ of een grotere landelijke campagne over zwerfafval voor 2022 een mogelijke optie is. Hoe 
dan ook zal in communicatiesamenwerking verder gaan met delen van kennis, organiseren van werksessies voor 
specifieke vormen van zwerfafval en het bewustmaken van consumenten.

UP2 b a A A B B

Medio 2021 wordt een onderzoek opgeleverd naar kansrijke bewustmakingsmaatregelen voor wegwerpplastics. 
Milieu Centraal zal op basis daarvan een pakket aan bewust makingsmaatregelen ontwikkelen om mensen te 
stimuleren te kiezen voor herbruikbaar in plaats basis daarvan een pakket aan bewustmakingsmaatregelen 
ontwikkelen om mensen te stimuleren te kiezen voor herbruikbaar in plaats van wegwerpplastics, om ook zo te 
zorgen voor preventie van zwerfafval en onnodig materiaal gebruik. Op die manier wordt invulling gegeven aan de 
verplichting uit de SUP-richtlijn om bewustwordings maat regelen te treffen.

UP2 b a A B B B

Herbruikbare verpakkingen Met het onderzoek naar de potentie van herbruikbare verpakkingen in supermarkten hopen we supermarkten te 
mobiliseren pilots te starten op dit gebied.

UP2 c a A B B B

Op basis van een gedragsonderzoek (Kantar, 2021) dat was gericht op de top tien producten uit de nieuwe SUP-
regelgeving, zijn aanbevelingen voortgekomen over welke handelingsperspectieven kansrijk zijn om bewust-
wordings maatregelen op te onder nemen. De meest kansrijke handelingsperspectieven zijn herbruikbare opties 
voor de plastic fles, wegwerpbeker en maaltijdcontainers voor eenmalig gebruik. Samen met Milieu Centraal zal 
voor de kansrijke handelingsperspectieven doelgroepgerichte communicatiecampagnes worden ingezet.

UP2 c a A A B B

Reparatie "Dit jaar en komend jaar zal worden gekeken wat mogelijk is om de reparatie infra structuur te versterken en  
de consument te stimuleren vaker producten te repareren in plaats van te vervangen. Mede op basis van de 
verkenning van de reparatie infrastructuur zal een beleidsaanpak ontwikkeld worden om die infrastructuur  
te versterken. Daarbij wordt o.a. overwogen een register voor reparateurs op te zetten om ze te helpen aan 
reparatie informatie en onderdelen, en om ze makkelijker vindbaar te maken voor consumenten."

UP2 a f B A B B

Gedragscampagne textiel Ontwikkeling van een campagne en evenement (Preloved Fashion Fair) in Utrecht met als doel om consumenten 
een positieve ervaring te geven met tweedehands kleding (hip, uniek, makkelijk te vinden). En uiteindelijk ook 
vaker te kiezen voor tweedehands in plaats van nieuwe kleding. Komend jaar wordt een campagne ontwikkeld  
die getest wordt met een pilot in Utrecht.

UP2 c a A A B B

Gedragsonderzoek 
interventies e-commerce

Deze actie betreft een keuze-experiment (discrete choice experiment) naar verschillende interventies om 
onnodige bestellingen en retourneren in de e-commerce tegen te gaan. Er wordt hierbij gekeken naar twee 
productcategorieën: kleding en elektronica.

UP2 b a A A B B

Aantal a 2 6 6 0 0

Aantal b 3 2 2 8 8

Aantal c 3

Totaal 8

Aantal a 7

Aantal b 0

Aantal c 0

Aantal d 0

Aantal e 0

Aantal f 1

Totaal 8



13 Onderwijs en arbeidsmarkt

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van  
vaststelling

Type beleids- 
instrument

As tijdshorizon  
(A=KT, B=LT)

Aangrijpingspunt  
(A=geheel systeem,  
B=deel)

Paradigmashift  
(A=fundamenteel, 
B=bestaand P)

Stringent 
(A=richtinggevend, 
B=mandaat sector)

Uitvoering Convenant 
Duurzame Scholen

Het is de intentie om in 2021 (afhankelijk van de ambities en middelen van een nieuw kabinet) te komen tot een 
Convenant Duurzame scholen. Dit convenant heeft betrekking op de inhoud van het curriculum en op de 
bedrijfsvoering van alle schooltypen. De beleidsthema’s zijn circulaire economie, water, afval (IenW); voedsel, 
biodiversiteit, kring looplandbouw, dierenwelzijn (LNV); klimaat, (duurzame) energie, techniek, ondernemer schap 
(EZK); de kwaliteit van de leefomgeving, duurzame en goed geventileerde school gebouwen (BZK); gezondheid, 
bewegen en zorg (VWS). OCW en SZW zullen, gelet op aansluiting op de arbeidsmarkt, ook betrokken worden. In 
2022 en volgende jaren zal dit uitgevoerd worden.

UP2 b a B A B B

Vervolgonderzoek 
duurzaamheid op school

In 2015 is door Het Groene Brein een onderzoek (nulmeting) uitgevoerd naar de stand van zaken van duurzaam 
onderwijs in Nederland. Dit gebeurde in opdracht van het toen malige ministerie van IenM, op verzoek van de 
Tweede Kamer. Dit onderzoek was destijds onder meer aanleiding om de Coöperatie Leren voor Morgen op te 
richten. In de moties en de kabinetsreactie uit die tijd is tevens aangegeven dat dit onderzoek na een aantal jaren 
herhaald kan worden. In 2022 zal specifiek gekeken worden naar de stand van zaken van duurzaam onderwijs in 
het primair en voortgezet onderwijs.

UP2 b a A A B B

Ontwikkeling van een 
academisch netwerk op CE 
(analoog aan Lectoren-
platform CE) en verbinding 
met Lectorenplatform CE

Op dit moment bestaat er een Lectorenplatform CE in het hbo, maar nog geen vergelijk baar universitair netwerk. 
In het najaar van 2021 zal de Universiteit Utrecht een conferentie organiseren om universitair onderzoekers die 
werken aan CE vanuit alle disciplines voor het eerst bij elkaar te brengen. Hierbij worden NWO, KIA CE en IenW 
betrokken. Doel is om op basis van deze eerste conferentie te komen tot continue uitwisseling en samenwerking 
in een academisch netwerk op circulaire economie.

UP2 a f B A B (wel gericht op 
pradigmshifts

B

Talentprogramma voor 
studenten wo, hbo en mbo

Naar aanleiding van de Nationale Hackathon CE in de Week van de Circulaire Economie 2021 is een voorstel 
ontwikkeld om een Talentprogramma Leiderschap voor de Circulaire Transitie te ontwikkelen voor studenten in 
met name het hbo, dat ook open staat voor studenten in het wo en mbo-4. Het programma draait in 2021 een 
pilot, krijgt in 2022 een eerste leergang en is vanaf 2023 structureel. Een belangrijke rol is weggelegd voor de 
regio’s waarmee de hogescholen willen samenwerken om casussen in te brengen in het onderwijsprogramma.

UP2 c a A A B (wel gericht op 
pradigmshifts

B

Circular skills In 2021 wordt gewerkt aan een Masterplan Circular Skills. Voortzetting en verbreding van de activiteit naar 
andere bedrijfstakken, gericht op 1. definiëren van circulaire vaardig heden; 2. het oefenen met (het overbrengen 
van) skills in pilotprojecten gericht op curriculum, didactiek, omgeving, bedrijfsvoering en professionalisering;  
en 3. het borgen van de skills in curriculum, organisatie en kwalificering. Dit gebeurt naast de acties in de bouw-
nijverheid- en installatiebranche. Hierbij is in 2020 in het middelbaar beroeps onderwijs met pilots gestart. Het 
streven is dit vanaf 2021 in de maakindustrie toe te passen.

UP2 c a B A B (wel gericht op 
pradigmshifts

B

Ontwikkeling leermodules 
voor professionals

In 2021 zijn de behoeften en kansrijke leerstijlen geïnventariseerd voor groepen professionals (ondernemers, 
inkopers, ontwerpers en marketeers). Dit zal in de loop van 2022 worden uitgewerkt in leermodules waarbij  
ook het bereik voor medewerkers van overheden, voor herintreders op de arbeidsmarkt en voor ZZP’ers wordt 
verkend.

UP2 c a A B B B

Human capital agenda’s  
per transitieagenda

Naar aanleiding van het rapport Transitie is mensenwerk, naar de arbeidsmarkteffecten van de transitie naar  
een circulaire economie zal IenW verder in gesprek gaan met de betrokken departementen, partners in het 
Grondstoffenakkoord, stakeholders uit vakbeweging werkgevers, (beroeps)onderwijs en de SER over de 
bevindingen en aan bevelingen van het rapport. Per transitieagenda zal toegewerkt worden naar een concrete 
human capital agenda (HCA) met gerichte regio en sectorspecifieke acties. Waar mogelijk wordt aansluiting 
gezocht bij de HCA’s van de Topsectoren.

UP2 c a B A B B

Onderzoek circulaire 
economie en internationale 
arbeidsverhoudingen

"Wat gebeurt er in de wereldhandel als Nederland (en de EU) minder grondstofen als mineralen, fosfaten, soja, 
katoen, gaat invoeren? Hoe draagt dit bij aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk in de wereld? In 
hoeverre gaan we secundaire materialen zelf verwerken (inzamelen, sorteren, refurbishen) of worden deze ge(her)
ëxporteerd naar lagelonenlanden? Hoe zorgen we voor fair trade, welke instrumenten (convenanten als IMVO, 
regulering, beprijzing) hebben we daarvoor? Dit soort vragen worden beantwoord in een onderzoek naar circulaire 
economie en internationale arbeidsverhoudingen. "

UP2 a a B A B B

Aantal a 2 3 7 0 0

Aantal b 2 5 1 8 8

Aantal c 4

Totaal 8

Aantal a 7

Aantal b 0

Aantal c 0

Aantal d 0

Aantal e 0

Aantal f 1

Totaal 8



14 Versnellingshuis

Beleid hoofdlijn Beleidsuitwerking Waar is beleid  
geformuleerd

Mate van  
vaststelling

Type beleids- 
instrument

As tijdshorizon  
(A=KT, B=LT)

Aangrijpingspunt  
(A=geheel systeem,  
B=deel)

Paradigmashift  
(A=fundamenteel, 
B=bestaand P)

Stringent 
(A=richtinggevend, 
B=mandaat sector)

Matchmaking en maatwerk voor 
individuele bedrijven 

Ondersteuning individuele ondernemers met vragen over hun circulaire business case, 
communicatie en Week van de CE

UP2 c f A A B B

Moonshots: doorbraakprojecten Ondersteunen projecten waarbij op grote schaal wordt geïnnoveerd ten behoeve van de 
circulaire economie en waarbij tegelijkertijd een of meerdere knelpunten wordt ervaren

UP2 c f B A B (wel gericht op 
paradigmshift)

B

Stimulering ketensamenwerking Coalitieakkoord 'Omzien naar 
elkaar, vooruitkijken naar de 
toekomst'

b f B A B B

MKB-Ketens: subsidieregeling 
circulaire ketenprojecten 

Voor mkb-ondernemers die in ketenverband samenwerken aan circulaire projecten rond het 
besparen op nieuwe grondstoffen en het verminderen van de CO2-uitstoot

UP2 c d B A B B

Verbinden met Versnellingspartners Actief verbinden met de bestaande infrastructuur van (regionale) versnellers van circulair 
ondernemerschap in Nederland

UP2 b f A A B B

Supplier groups oprichten en 
ondersteunen 

Om de match te maken met buyer groups voor het circulair inkopen UP2 c a A A B B

Kennisdeling voor onder nemers die 
circulair willen ondernemen

Bijeenkomsten, tools, praktijkverhalen c f A A B B

Rode draden notitie c f B A A B

Week van de CE c f A A B B

Aantal a 0 5 9 1 0

Aantal b 2 4 0 8 9

Aantal c 7

Totaal 9

Aantal a 1

Aantal b 0

Aantal c 0

Aantal d 1

Aantal e 0

Aantal f 7

Totaal 9
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Bijlage 2 Geraadpleegde bronnen

Voor deze inventarisatie zijn de volgende bronnen gehanteerd:

• Beleidsprogramma circulair textiel.
• Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik (Stb. 2021, 294).
• Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’,  

15122021 (hier staat geen nieuw beleid in t.o.v. onze inventarisatie,  
wel geraadpleegd).

• Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 20212023. 
• Kamerbrief Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen, 

Tweede Kamer, Vergaderjaar 20192020, 2 juli 2020, 56662.
• Kamerbrief Bevorderen circulair bouwen. Vergaderjaar 20192020, 32847,  

nr. 94. 8 oktober 2019
• Kamerbrief 32 813, nr. 617. Duurzaamheidskader biogrondstoffen,  

16102020.
• Kamerbrief bij Publieke Waardescan Circulaire Economie, 27112020 (hier 

staat geen nieuw beleid in t.o.v. onze inventarisatie, wel geraadpleegd).
• Kamerbrief 30 872 Landelijk Afvalbeheerplan, 25 januari 2021.
• Kamerbrief 28 694 Statiegeld Metalen Drankverpakkingen, 3 feb 2021.
• Kamerbrief over Circulaire Economie en de factor arbeid, 20052021 (hier 

staat geen nieuw beleid in t.o.v. onze inventarisatie, wel geraadpleegd).
• Kamerbrief Toelichting beleid biogebaseerde en bioafbreekbare 

kunststoffen, 10062021.
• Kamerbrief over evaluatierapport Milieu Centraal en rapport duurzaamheid 

in het onderwijs, 16122021.
• Kamerbrief 31 532 Stand van zaken van het terugdringen van 

voedselverspilling in Nederland, 08032022.
• Kamerbrief over integrale benadering van transities en maatschappelijke 

opgaven, 18032022.
• Kamerbrief Voortgang circulair bouwen. Vergaderjaar 20202021, 32847,  

nr. 131. 29 september 2020
• Nationale Eiwitstrategie.
• Kamerbrief Evaluatie voedselagenda 20162020 en het voedselbeleid,  

29032022.
• Programmalijn uit Nationale Woon En Bouwagenda, 11032022.
• Tweede wijziging Landelijk afvalbeheerplan 20172029.
• Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof – Huishoudelijk Afval 

(VANGHHA) Herijking voor de periode t/m 2025.
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