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NWA CIRCULAIRE ECONOMIE EN GRONDSTOFFENEFFICIËNTIE 

Een duurzame circulaire economie gaat uit van volledige herbruikbaarheid van producten, 
componenten en grondstoffen en van het behoud van natuurlijke hulpbronnen in een robuust 
ecosysteem  

betere vraag-aanbodverhouding van grondstoffen 
ketens gesloten en optimaal ingericht, onder meer door het circulair ontwerpen van producten en 
processen 
hernieuwbare (bio-)grondstoffen en duurzame energie zijn belangrijke bronnen 
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IMPLEMENTATIEPLANNEN 

Nederland Circulair in 2050: 5 Transitie agenda’s 
Klaar ~15 Januari 2018 
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Biomass & food / Plastics / Consumer goods / The manufacturing industry / Construction 
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= positieve bijdrage 



SDG 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND 
PRODUCTION 

By 2030, achieve the sustainable management and efficient 
use of natural resources 
By 2030, halve per capita global food waste at the retail and 
consumer levels and reduce food losses along production 
and supply chains, including post-harvest losses 
By 2030, substantially reduce waste generation through 
prevention, reduction, recycling and reuse 
Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage 
wasteful consumption by removing market distortions, in 
accordance with national circumstances, including by 
restructuring taxation and phasing out those harmful 
subsidies, where they exist, to reflect their environmental 
impacts, taking fully into account the specific needs and 
conditions of developing countries and minimizing the 
possible adverse impacts on their development in a manner 
that protects the poor and the affected communities 
 

dinsdag 31 oktober 2017 5 | NWA Workshop Sustainable Development Goals 

 



NWA CIRCULAIRE ECONOMIE EN GRONDSTOFFENEFFICIËNTIE 
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BOOST CE www.nwacege.nl/BoostCE.pdf (Jonker, Dortmans, Loorbach, Schuurman) 
IMPLEMENTATIE PLAN 2018-2021 VOOR KANSRIJKE ICONEN 
 

een samenhangend landelijke PPS met 5-6 business cases die de transitie naar een circulaire 
economie substantieel verder brengen 
echt nieuwe vormen van produceren en consumeren doorontwikkelen tot het moment van uitrol 
welke randvoorwaarden zijn er economisch, juridisch, institutioneel, fysiek, gedragsmatig, mentaal en 
inhoudelijk nodig zijn om (regionaal) een circulaire economie op schaal te realiseren?  
per business case een programma met een consortium van partijen en een integrale programmatische 
aanpak gebaseerd op een strategische keuze: repair, reuse, refurbish, remanufacture en recycle (5Rs) 
belangrijkste criteria voor casus en consortium zijn volume, het creëren van blijvende disruptieve 
vernieuwing de reductie van CO2 emissies en in potentie de aanwezigheid van een substantiële 
(export)markt voor producten of diensten.  
BOOST CE NL levert een significante bijdrage aan de realisatie van de 5 Transitieagenda’s van het 
Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 en bouwt mee aan de onderliggende kennis- en 
innovatieagenda’s CE.  
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http://www.nwacege.nl/BoostCE.pdf


BOOST CE www.nwacege.nl/BoostCE.pdf (Jonker, Dortmans, Loorbach, Schuurman) 
IMPLEMENTATIE PLAN 2018-2021 VOOR KANSRIJKE ICONEN) 
 
Bezit: organiseren van bezit, in de circulaire economie gaat het om toegang tot, niet om feitelijk bezit.  

Omgeving: organiseren van de omgeving ten faveure van een CE, in een circulaire economie is een 
circulaire infrastructuur nodig. 

Organisatie: vormgeven van de randvoorwaarden en Nederland internationaal als een gidsland 
positioneren in termen van overheidsbeleid, sociaal-organisatorische innovatie, financiële en 
accountingregels, kwaliteitseisen, juridische randvoorwaarden. 

Synergie: verbinden en organiseren van nieuwe kringlopen en waarde cycli over sector- en 
ketengrenzen heen en tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving. 

Toekomst: organiseren van een circulaire arbeidsmarkt: de aard van het werk verandert, dat vraagt om 
nieuwe kennis en nieuwe skills en om nieuwe voorwaarden.  
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http://www.nwacege.nl/BoostCE.pdf


BEDANKT VOOR UW AANDACHT 

Voor meer inspiratie: 
TIME.TNO.NL 



IMPLEMENTATIEPLANNEN 

Top sector KIA, TO2, NWO… 
 
 
 
 
 
Provincies, regios, gemeentes, burgers… 
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Unit Circulaire 
Economie & 
Environment 
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