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Waar staan we?

Doelstelling: 50% minder primaire grondstoffen in 2030 
(tov 2014) en een volledig circulaire economie in 2050. 

Het Versnellingshuis Nederland Circulair ondersteunt 
ondernemers met hun circulaire strategie

NL koploper gebruik secundaire materialen

Met diverse partijen basis gelegd en structuur aangebracht voor 
transitie naar een circulaire economie.

Veel circulaire initiatieven, kennisontwikkeling vrijwillige 
afspraken (Betonakkoord, Plastic Pact) + UPV’s



PBL: mogelijke doelen

Circulariteitsdoelen kunnen verschillend worden geformuleerd:

1. voor de input van grondstoffen

2. voor het gebruik van materialen en producten 

3. Voor de output van grondstoffen in de vorm van afval.

“Door naar een productgroep te kijken in plaats van naar een 
grondstof of materiaal, is het mogelijk om zicht te krijgen en te 
sturen op het grondstoffengebruik en de milieueffecten van 
producten over de gehele levensduur in de gehele productieketen.” -
> medio ‘22 prioritaire productketens bekend.



Integrale Circulaire 
Economie Rapportage

- Grondstofdoelstelling moet nader worden uitgewerkt:                                                         
differentiatie naar grondstoffen (kritikaliteit/milieudruk)

- Efficiëntie in het gebruik van grondstoffen is toegenomen, maar 
totale grondstoffengebruik sinds 2010 is nauwelijks veranderd.

- Zes van de zeven nationale doelen voor afval worden niet 
gehaald.

- Leveringsrisico’s NLse economie zijn toegenomen, m.n. kritieke 
metalen.

- Er is meer ‘dwang en drang’ nodig (heffingen, regulering & 
normstelling).

- Concreet en specifiek maken eindbeeld van een volledig circulaire 
economie in 2050 en het tussendoel voor 2030.



Begroting I&W 2022 e.v.

- Met betrokken partners worden de algemene doelen voor 
2030 en 2050 uitgewerkt en geconcretiseerd. 

- De doelen worden per domein vastgesteld kijkend naar de 
effecten van verschillende grondstoffenstromen en 
productgroepen.

- Daarbij wordt zowel naar de effecten op klimaat en 
biodiversiteit gekeken als naar de doelen op het gebied van 
grondstoffen. 

- De bijdrage die een circulaire economie levert aan de 
klimaatopgave wordt inzichtelijk en meetbaar gemaakt.





Klimaat                     Circulaire Economie

Energie Grondstoffen

develop a strategy
from the current to the next level

Depletion, Pollution, Climate Change, Migration, Globalism, ICT, Robots etc.



Wederzijds belang

Materialen nodig voor
installaties, batterijen, 
opslag

Hergebruik realiseert 45% 
van de CO2-reductive 
richting 2050

It’s all about 
Circular Economy!

GrondstoffenKlimaat



Lessen Klimaatbeleid

Beprijzen fossiel, subsidieren duurzaam

Visie / strategie / merit order / tussendoelen / tijdpad

Bindend akkoord



27/10: Grondstoffenpoort over Urgentie
Oproep: 
1. Erken de urgentie
2. Kom met analyse en strategie voor 
grondstoffen
3. Leer instrumenten 
energietransitie, waaronder een 
akkoord met de markt. 

Kiki Hagen, D66: 
“De circulaire economie staat aan het 
begin. Het is nog te veel onder de 
radar. Maar met klimaat hebben we 
gezien dat het snel kan gaan. Nu is er 
bijna 7 miljard euro voor beschikbaar. 
Een akkoord vergelijkbaar met het 
klimaatakkoord zou daar wel bij 
helpen”.



28-29/10: Conferentie ResourceWende

Actieagenda: 

1. Coalitie vormen

2. Analyse grondstofstromen + 
prioritering aanbod <-> 
behoefte

3. Strategische visie met 
doelen en tussendoelen

4. Grondstoffen-akkoord



Grondstoffenakkoord 2.0
Wie?
Ketenpartners en nationale overheid

Wat?
Prioritaire grondstofstromen op basis van analyse
(of: prioritaire productketens)

Hoe?
Afspraken over 
- kwantiteit en kwaliteit opbrengst
- rollen en taken ketenpartners
- instrumentarium overheid
- start: marktpartijen á la betonakkoord
- governance á la Ed Nijpels + staf

Flankerend:
- generieke maatregelen
- financiering



Vervolg

Kerncoalitie voortgekomen uit RW, in gesprek met I&W

In gesprek met betonakkoord (staalakkoord, 
bouwakkoord?) 

Februari ’22 congres CE => workshop/side event
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