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100 procent circulair in 2040 door
inzet bedrijfsleven
De ambitie van de Metropoolregio Amsterdam is om wereldwijd koploper te worden op het gebied van de circulaire
economie en zelfs toe te groeien naar 100 procent circulair in 2040. Daarvoor is de inzet van bedrijven cruciaal.
Ondersteund door overheden en kennisinstellingen willen we hen de ruimte geven om te investeren in circulaire
bedrijvigheid. Het daarvoor opgestelde actieprogramma heeft als adagium: lokaal doen wat kan en regionaal
samenwerken waar nodig.
VAN LINEAIR NAAR CIRCULAIR
We leven nu in een wereld waarin we
producten na gebruik weggooien en
vervolgens grotendeels verbranden. Dat is een
enorme verspilling van grondstoffen en een aanslag op het milieu. Wanneer we producten en materialen zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop
houden, kunnen we de beschikbaarheid van
grondstoffen veilig stellen en tegelijkertijd nieuwe
economische activiteiten realiseren zoals het opzetten van een bioraffinage fabriek, een installatie
voor sortering en recycling van kunststofsoorten
en allerlei bedrijvigheid rond producthergebruik.
Daarmee verschuift de aandacht van een lineaire
naar een circulaire economie. We beginnen niet
helemaal bij nul. We hebben in Nederland ervaring met het hergebruiken en repareren van producten en met het circulair ontwerpen van
producten. Ook zijn we al bezig met recycling van
materiaalstromen. Maar het daadwerkelijk hoogwaardig in de kringloop houden van producten en
materialen staat nog in de kinderschoenen.

bedrijvigheid rond producthergebruik en – vernieuwing. Maar om de slagkracht te vergroten
wordt samengewerkt met het bedrijfsleven in een
regionaal actieprogramma ‘grondstoffen-transitie’.
Het gaat daarbij vooral om initiatieven die op lokaal niveau niet leiden tot rendabele business
cases. Een voorbeeld hiervan is het hoogwaardig
verwerken van het huishoudelijk groente, fruit en
tuinafval (gft). Nu zetten we dit afval om in biogas
en soms ook compost. In de toekomst is het mogelijk om grondstoffen voor de chemie en farmacie
uit gft te halen met een veel hogere waarde. Hierin
als ondernemer investeren is alleen interessant
wanneer dit op regionale schaal gebeurt.
Hetzelfde geldt voor het recyclen van niet meer
draagbaar textiel. De inzameling van textiel is een
bloeiende handel wat betreft 2e hands kleding.
Maar een groot deel van het ingezamelde textiel is
niet meer draagbaar en wordt nu verbrand. Door
deze stroom regionaal te bundelen, kunnen we
hiervan nieuwe vezels maken.
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PRIORITEITEN

De Metropoolregio Amsterdam is het informele samenwerkingsverband van 32 gemeenten en 2 provincies (Noord-Holland en Flevoland), gezamenlijk
zo’n 2.3 miljoen inwoners. Alle gemeenten hebben
hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van
afvalinzameling en verwerking en stimulering van

Voor de periode 2015-2017 heeft de Amsterdam
Economic Board samen met de gemeenten en het
bedrijfsleven in de regio twee prioriteiten gesteld:
1. C
 irculaire producten in de markt stimuleren via
ondersteuning van start-ups en circulair inkopen en aanbesteden.

2. H
 oogwaardig recyclen van 9 materiaalstromen,
namelijk bouw- en sloopmaterialen; niet meer
draagbaar textiel; kunststoffen; biomassa (onderscheiden in gft, zuiveringsslib, agro-foodketen en openbaar groen); elektronisch en
elektrisch afval; incontinentiemateriaal en luiers; matrassen; servers van ICT-sector en metalen. Hierbij wordt ook meegenomen hoe we
deze productketens kunnen herontwerpen met
het oog op circulariteit.
Alle circulaire activiteiten die op lokale en regionale schaal in gang gezet worden in de
Metropoolregio Amsterdam, bieden mogelijkheden voor het bedrijfsleven om aan te sluiten.
Schroom niet om dit te doen.
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