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› Het PBL is de brug tussen beleid, 
wetenschap en praktijk
– Verkenningen, analyses, evaluaties, monitoring 

en meer

› Gevraagd en ongevraagd onderzoek, 
bovenal beleidsrelevant

› Circulaire economie een van de vier
strategische thema’s
– www.pbl.nl/monitoring-circulaire-economie

Het PBL en CE

http://www.pbl.nl/monitoring-circulaire-economie


› Rijksbrede programma:
– 2030: 50% minder primaire 

abiotische grondstoffen 
– 2050: realiseren van een 

circulaire economie

CE-beleid in Nederland



ICER brengt voortgang transitie CE in NL in beeld

› Rapport op verzoek Kabinet

› Tweejaarlijks rapport over stand van zaken

› Onafhankelijke wetenschappelijke kennisbasis

› Levert inzichten op voor versnellen CE
transitie door beleid en andere partijen

› ICER gemaakt met input van en in samenwerking met CBS, CPB, CML, RIVM, 
RVO, RWS, TNO en UU en leden Werkprogramma Monitoring en Sturing CE



Monitoring gericht op grondstoffen en effecten en 
het transitieproces: wat gebeurt er in NL?



Grondstoffen 

gebruik en 

effecten



› Gebruik grondstoffen daalt nauwelijks

› Landgebruik in de productieketen voor NL 

consumptie neemt toe

› Leveringsrisico’s voor diverse grondstoffen 

nemen toe en treffen vooral de maakindustrie

› Storten neemt toe en veel nationale afvaldoelen 

worden niet gehaald

Diverse grondstoffentrends in Nederland gaan niet 
de goede kant op 



Veel meer grondstoffen

nodig voor NL economie

dan voor NL consumptie

Hoogwaardige recycling

is aandachtpunt



Wat gebeurt er in 

de samenleving?

Voortgang 

Transitieproces



Toename in NL voor: 
- Aantal CE bedrijven
- Aantal CE publicaties
- Beschikbare CE middelen
- CE opleidingen

Monitoring transitieproces
is nodig om tijdig bij te 
kunnen sturen



› Aandeel circulaire bedrijven 

(~100.000) in Nederland is 

met 6% beperkt en neemt af

Transitie bevindt zich nog in de beginfase

› De Nederlandse economie 

functioneert vooral nog lineair

– Veel CE bedrijven bestonden al; 

vooral reparatie bij garages en 

fietsenmakers



› Innovatieve bedrijven 

en startups

› Wetenschappelijk 

onderzoek

› Projecten en subsidies

Vooral aandacht voor recycling en technologie



Circulaire 

Economie 

Beleid &

Boodschappen



› Gezamenlijke aanpak met bedrijven overheden en ngo’s 

– Focus op 5 transitiethema’s 

CE aanpak beleid vormt basis en zorgt voor structuur

› Nationale beleid zet tot nu toe 
vooral vrijwillige instrumenten in

– Kennisontwikkeling, Plastic Pact, 
Betonakkoord,
Versnellingshuis Nederland Circulair! etc. 

› Past bij startfase transitie



1. Uitgewerkte visie en concrete doelen

2. Meer stimulerende en dwingende

instrumenten nodig

3. Beter benutten bestaande instrumenten 

om innovatie te bevorderen

4. Kabinetsbrede aanpak nodig voor CE

Intensivering beleid nodig om ambities te realiseren:



› Diverse grondstoffentrends gaan niet 

de goede kant op 

› NL economie functioneert vooral nog lineair

› CE aanpak beleid vormt basis en zorgt voor structuur

› Nationale beleid zet tot nu toe vooral vrijwillige instrumenten in

Hoofdboodschappen ICER 2021



Dank voor uw aandacht

www.pbl.nl

maikel.kishna@pbl.nl
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