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HOELANG DUURDE DE REIS?
3 dagen (19-21 oktober 2016)

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Bijwonen van de reguliere vergaderingen van het Eurocities Environment Forum en de Eurocities werkgroep
afval. Specifiek nevendoel was dit keer om de positie van Den Haag als Nederlandse kandidaat voor de
partnerschap circulaire economie veilig te behouden en zo mogelijk te versterken.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
De vergaderingen vonden plaats op 2 locaties in Ljubljana, Slovenië.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
De collega’s van andere steden die lid zijn van Eurocities, medewerkers van het Eurocities kantoor en
vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Specifiek voor deze bijeenkomst waren de ontmoetingen met
Oslo, München, het Eurocities kantoor en de nieuwe forumvoorzitter (Amsterdam) van belang voor de Haagse
kandidatuur aan de partnerschap circulaire economie.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
De Urban Agenda was één van de speerpunten van het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van
2016. Het ministerie van BZK had Den Haag genomineerd als Nederlandse vertegenwoordiger in de
partnerschap circulaire economie. Aangezien ook Eurocities een vertegenwoordiger in de partnerschap mocht
aanwijzen en Oslo (voorzitter van de Eurocities werkgroep afval) in de race was als coördinator van de
partnerschap, was het belangrijkste doel voor Den Haag om tenminste de opgebouwde positie te behouden en
zo mogelijk extra steun voor Haagse deelname aan de partnerschap te krijgen.
De inspanningen hebben er uiteindelijk in geresulteerd dat Den Haag, mede op voordracht van Oslo en
München, ook door Eurocities is gekandideerd als vertegenwoordiger van Eurocities in de partnerschap
circulaire economie. Deze dubbele kandidatuur heeft er uiteindelijk toe geleid dat Den Haag nu definitief is
aangewezen als lid van de partnerschap. Gezien de goede relatie met coördinator Oslo, is Den Haag nu in de
positie om hierin een actief sturende rol te hebben. Inmiddels is met Oslo de vervolgafspraak gemaakt om
samen op te trekken in het verder vorm geven van de partnerschap.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Werkgroep: Op basis van het gesprek met een vertegenwoordiger van de Europese Commissie over het circular
economy package, wordt het position paper dat Eurocities samen met een aantal andere Europese
belangenorganisaties aan het opstellen is, in december 2016 afgerond.
Forum: Eurocities draagt Den Haag voor als vertegenwoordiger namens Eurocities in de partnerschap circulaire
economie, onderdeel van de Europese Urban Agenda.

