Kort verslag van Europa-cursus Circulaire economie voor de G4 ambtenaren 27 en 28 juni 2016.
Het G4 kantoor in Brussel heeft de cursus georganiseerd voor de 20 G4 deelnemers, waarvan 6 uit
Den Haag.
Een van de doelen is het ontmoeten van de G4-deelnemers en het uitwisselen van ervaringen. Het
blijkt dat elke stad aan de circulaire economie werkt, maar dat er grote verschillen zijn in
organisatorische ophanging en de manier waarop het wordt opgepakt. Na de reis is informatie
uitgewisseld over de stand van zaken, ook is in G4 verband een positioning paper opgesteld over de
circulaire. Wat gaan we als grote steden zelf (extra) doen, en wat hopen en verwachten we van
andere partijen.
Circulaire Economie past in meerdere beleidsdoelstellingen van diverse overheden incl. gemeenten.
De Europese commissie stelt dat, door de waarde van producten, materialen en natuurlijke
hulpbronnen zo lang mogelijk binnen de economie te behouden en tegelijkertijd afval te
minimaliseren, de transitie naar een Circulaire Economie een belangrijke bijdrage levert aan het
creëren van een koolstofarme, grondstofefficiënte en concurrerende economie. De transitie kan de
economie en concurrentiekracht een impuls geven door bedrijven te beschermen tegen grondstoffen
schaarste en volatiele prijzen, en door nieuwe kansen te creëren voor bedrijvigheid en innovatieve,
efficiëntere manieren van produceren en consumeren. Het kan laag- en hooggeschoolde banen
creëren, met kansen voor sociale integratie en cohesie. Tegelijkertijd bespaart het energie en
voorkomt het milieuschade.
De Europese Raad heeft conclusies getrokken en er wordt een actieplan Circulaire economie
vastgesteld. In november wordt meer duidelijk. We zullen dat als Den Haag in de gaten moeten
houden, het kan ook voor ons consequenties hebben. Het actieplan en de raadsconclusies bevatten
tezamen vele elementen die zullen leiden tot het geschikt maken van de Europese regelgeving voor
de circulaire economie. Op hoofdlijnen gaat het om het wegnemen van belemmeringen, zorgen dat
bestaand beleid de transitie naar circulaire economie stimuleert en meer samenhang bereiken in
bestaand beleidenregelgeving. De wetgevende voorstellen over afval en de meststoffenverordening
zijn belangrijke eerste stappen. Voorts zal het ondermeer gaan om prikkels voor circulair ontwerp en
productie, de samenhang in regels over afval en chemische stoffen, het zorgen voor een coherent
productbeleid waarin beschikbare instrumenten logisch op elkaar aansluiten, de samenhang in beleid
voor biomassa en circulaire economie, het bieden van experimenteerruimte en het richten van
financieringsbronnen op circulaire innovatie.
Voor Den Haag en Rotterdam past circulaire economie ook in de Metropool benadering Next
economy van Rifkin. In dat kader wordt ook gekeken naar Europese fondsen.

Inmiddels ligt er intern een Subsidieadvies Circulaire Economie, met de kansen en mogelijkheden om
voor projecten Europese subsidie aan te vragen. Met ene aantal partijen in de stad wordt hier
momenteel naar gekeken en wordt in september besloten of/welke subsidie we op in willen zetten.

