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Deze middag: Circulaire Economie

Waarom dit onderwerp?

Drie thema’s

Gesprek over:

• Wat gebeurt er? Wat is belangrijk?

• Wat doen gemeenten/provincies?

• Wat doen ze niet?

• Wie missen we?

• Wat is er nodig?
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Waarom Circulariteit
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Waarom Circulariteit

De relevantie van Circulaire Economie

• Leveringszekerheid van grondstoffen

• Minder milieudruk van grondstoffen

De portee van circulariteit in de sector

• Bouw en sloop

• Kunststofindustrie

• Stadslogistiek

Ervaring over wat er voor nodig is

• Ervaring van bedrijven

• Opleiden voor de arbeidsmarkt
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Wat doen gemeente en provincie

Provincie Utrecht

Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 (april 2021)

Uitvoeringsagenda Circulaire Samenleving 2021-2023

Website

Gemeente Utrecht

Utrecht Circulair 2020-2023 (februari 2020)

Website

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/economie/circulaire-economie#kennisbank
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/circulaire-stad/
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REDUCES-project

REthinking Sustainable Development in 

European Regions by Using Circular 

Economy Business ModelS
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REDUCES-project

doel

Het stimuleren van circulaire bedrijfsmodellen

integrereren in regional beleid

uitkomst

I. Uitwisseling van ervaring en voorbeelden

II. Actieplan ‘Meer Circulariteit in Utrecht’
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6 regio’s

(Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay )

Turku

Sofia

Maramures

Utrecht

Valencia

Manchester/Oldham

https://www.interregeurope.eu/reduces/contacts/

https://pixabay.com/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=297168
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=297168
https://www.interregeurope.eu/reduces/contacts/
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Drie thema’s

Circulair vestigingsklimaat in Utrecht e.o.

Circulaire hubs

Bewustwording en educatie

I

II

III

RUIMTELIJK

ECONOMISCH

SOCIAAL



13

I Circulair vestigingsklimaat

Overheden proberen bedrijven middels een gunstig 
vestigingsklimaat te stimuleren om circulair te 
worden of om met een circulair bedrijfsmodel zich 
in hun regio/plaats te laten vestigen.

Bedrijven zelf werken aan het toepassen van een 
circulair bedrijfsmodel.

Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay

https://pixabay.com/users/pixel2013-2364555/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1529344
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1529344
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I Circulair vestigingsklimaat

Investeren

• Investeringsklimaat voor meervoudige 

waardecreatie

• Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)

• Aanbesteding en inkoop

• In 2022 33% circulair inkopen

Stimuleren

• Netwerk en Samenwerking

• Circulaire accounting

Faciliteren

• Groene Loper

• Ondersteuning start-ups/gevestigde bedrijven
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I Circulair vestigingsklimaat

Wat zien jullie hiervan?

Wat heb je eraan?

Wat heb je nog nodig?

I RUIMTELIJK
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II Circulaire hubs

Een cluster van circulaire bedrijven in Utrecht. Dat kan bijvoorbeeld gaan 
om een Bouwhub of Food Valley.

Voor het ontwikkelen van deze clusters kunnen circulaire initiatieven als 
Werkspoorkwartier inspirerend zijn en nuttige lessen opleveren.
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Werkspoorkwartier:

Circulaire broedplaats
GOALS:

minimize waste

re-use materials

create closed-looped 
products and services

increase social cohesion in 
the neighborhood

create jobs, especially for 
otherwise socially 
excluded individuals

increase green spaces

stimulate local production

attract creative and 
sustainable start-ups to 
the area

increase the amount of 
circular office buildings
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Lage Weide: Opschalen

“Lage Weide is door 

de grootschaligheid en 

ligging aan de rand 

van de stad en aan het 

water geschikt voor 

activiteiten zoals de 

circulaire bouwhub en 

een grootschalige 

grondstoffenbank en 

als potentiële locatie 

voor een woning-

bouwfabriek.”

Werkspoorkwartier

Lage Weide
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En verder..
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City Hub(s)
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II Circulaire hubs

Bouw

• Werkspoorkwartier (Buurman Utrecht)

• Circulaire Bouwhub (Beelen Next)

• Utrecht stimuleert circulair bouwen

Logistiek

• City Hub Utrecht

• …

(Creatieve) Maakindustrie

• Circulaire afvalverwerking

• De Plaatsmaker / De Nijverheid / De Havenloods

• …



23

II Circulaire hubs

Wat zien jullie hiervan?

Wat heb je eraan?

Wat heb je nog nodig?

II ECONOMISCH
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III Bewustwording en educatie

Een cluster van onderwijsactiviteiten in middelbaar 

en hoger onderwijs waar circulariteit een deel van 

het curriculum wordt gemaakt van opleidingen voor 

essentiële sectoren (bouw en techniek) en in 

ondernemerschap, management en finance.

Daarbij is het vanwege onzekerheid omtrent 

toekomstige arbeidsmarkt zaak dat (toekomstige) 

professionals competenties hebben die ze instaat 

stelt om mee te bewegen met die arbeidsmarkt.
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III Bewustwording en educatie

Te maken afspraken tussen Provincie (PU 2021: 33), 

gemeente (GU 2020: 24-25) en het onderwijs

Hogeschool Utrecht

• Gebouwde Omgeving: van keuze naar integratie in 

curriculum

• Technische Bedrijfskunde: van verplichte cursus 

naar integratie in het curriculum / Quest-projecten

• Creative Business: circulariteit in afstudeer-

projecten

• Finance & Accounting: bedrijf en maatschappij 

(cursus mvo/circulariteit en accounting)

• Minor Smart Sustainable Cities: samenwerking en 

kennisuitwisseling met Europese hogescholen

https://husite.nl/questprojecten/
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III Bewustwording en educatie

Wat zien jullie hiervan?

Wat heb je eraan?

Wat heb je nog nodig?

III SOCIAAL
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Actieplan

‘Meer Circulariteit in Utrecht’

I. Circulair vestigingsklimaat

II. Circulaire hubs

III. Bewustwording en educatie

1. The background: lessons learnt from the project at the basis of the Action Plan

2. Actions: list and describe the actions to be implemented

3. Stakeholders involved: indicate the organisations in the region who are involved in 

the development and implementation of the action plan and explain their role

4. Timeframe

5. Costs: if relevant

6. Funding sources: if relevant

7. Monitoring
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