
1 
 

 
 
 
 
 

Verslag expertbijeenkomst 12 februari 2015: 
“Tilburg op weg naar een circulaire economie”  
 
 
 

 
 
 
 
Samenvatting 
Kern van het probleem is dat we te veel grondstoffen gebruiken en te veel afval produceren. Dat wordt steeds 
nijpender doordat de wereldbevolking nog steeds groeit. De circulaire economie biedt een uitweg. Daarin zijn 
kringlopen gesloten; afval is dus grondstof voor nieuwe producten. Een gemeente kan veel doen om de 
circulaire economie te bevorderen. Gemeenten kunnen eisen stellen bij het inkopen. En bijvoorbeeld bij de 
inrichting van de stad bedrijven naast elkaar zetten die elkaars afval gebruiken. Ook in huishoudens is veel 
winst te behalen. Afval dat goed wordt gescheiden, is immers een prima grondstof voor nieuwe producten. Dat 
is goedkoper en goed voor de leefomgeving. Een circulaire economie is bovendien goed voor de 
werkgelegenheid.  
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Inleiding 
Gespreksleiders Michel Jehae en Frank van Pamelen van Milieucafé 
Tilburg heten iedereen welkom.  
 
Tien containers op het podium staan symbool voor de 434 kilo afval die 
per inwoner van de gemeente Tilburg in 2013 zijn ingezameld.  
 
Van de 10 containers zijn er 3 opgehaald als gescheiden afval. Vijf zijn 
opgehaald als restafval maar zouden gescheiden kunnen worden: 2 GFT, 1 
papier, 1 plastic, 1 glas, textiel, elektra, metaal en klein gevaarlijk afval. 
Twee containers zijn echt restafval.  
 
Er is dus veel te winnen met het scheiden van afval. 
   
 

 
Berend de Vries: wethouder milieu, afval, 
circulaire economie gemeente Tilburg 
Waarom organiseert Tilburg deze middag?  
"We hebben de ambitie om in 2040 een 
restafvalvrije gemeente te zijn, met gesloten 
materiaal- en energieketens. De mogelijkheden 
zijn enorm. Deze ambitie strekt verder dan 
alleen het gemeentehuis. Er zullen ook 
inspanningen vanuit de burgers zelf geleverd 
moeten worden.  
Het gaat over het sluiten van de kringloop en 
effectief handelen om een en ander voor elkaar 
te krijgen. Afval moet ergens in de kringloop 
teruggebracht worden."  
Tilburg streeft naar 40 % minder restafval per 
inwoner per jaar. Dit is afgesproken door de 
stadsbestuurders."  

 
Geert Steeghs: manager overheidsdiensten bij afvalverwerker SITA Nederland. 

SITA gaat vanaf 2017 het restafval in Tilburg verwerken. 
Wat heeft hiervoor de doorslag gegeven? 
"Wij gaan het Tilburgse afval verwerken, niet het afval in 
Tilburg verwerken. Wij zijn goed in wat we doen en ook 
aan andere criteria konden wij voldoen."  
 
Heeft SITA een minimale hoeveelheid afval nodig? 
"Als de hoeveelheid afval afneemt, zal er geen claim van 
SITA komen. Over de hoeveelheid is wel wat opgenomen in 
het bestek bij de aanbesteding, maar niet in het contract."  
 
Hoe ziet dat er dan uit? 
"Net als bij een elektriciteitsbedrijf gaat het bij SITA niet 
alleen om 'wij leveren'. Afvalverwerking is een van de 
activiteiten van SITA. Recycling is een veel belangrijkere 
taak van SITA dan de afvalverbranding. Er is een 
verbrandingscontract en sorteercontract voor plastic 
afvalverpakkingen. Wij verdienen er op beide contracten 
niet veel aan. Het geld dat bij SITA bespaard is, zou ingezet 
kunnen worden om hergebruik te stimuleren."  
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Cees Paridaans: hoofd van het Brabantse Afval Team, de reinigingsdienst in de 
gemeente Tilburg. 
Wat is de meest effectieve aanpak? 
"Het vraagstuk over afvalscheiding speelt overal, niet alleen in Tilburg. Mensen 
moeten het vooral willen, en weten wat je moet scheiden. Goede 
informatie/communicatie hierover is dus belangrijk. En het is belangrijk dat alle 
benodigde hulpmiddelen beschikbaar zijn." 
 
Afvalscheiding: belonen versus straffen? 
"Ik geloof meer in belonen dan in straffen. Acties meer richten op 
bewustwording. Campagne in de stijl van 'Peer en Rietje' is hiervan een goed 
voorbeeld."  
 
Hebben dit soort acties effect? 
"In eerste instantie heeft het gewerkt, maar er zijn signalen dat het niet meer 
van deze tijd zou zijn om op deze manier mensen aan te spreken. Nu gebruiken 
we iconen voor elk type afval. Het oranje poppetje voor plastic afval is hiervan 
een goed voorbeeld." 
 
Maarten Goorhuis: senior beleidsadviseur bij de Koninklijke Vereniging voor Afval- en 
Reinigingsmanagement en betrokken bij het programma Van Afval Naar Grondstof.  
Wat is het belangrijkste dat u van de gemeente verwacht? 
"De ambitie om afvalscheiding en reductie te bewerkstelligen. De winst valt in het algemeen te halen in het 
organisch afval. Je zult met alle betrokkenen aan de slag moeten gaan om je doelstelling te halen.  

 
Hoe verhoudt de Tilburgse doelstelling zich ten opzichte van 
andere gemeenten? 
"Naar een Nederlands gemiddelde van 100 kilo restafval per 
inwoner is een forse ambitie. Tilburg wil in 2019 140 kilo 
restafval per inwoner. Voor een grote gemeente is dat een 
pittige uitdaging". 
 
Wat Tilburg leren van andere gemeenten? 
"Veel service bieden en met prijsprikkels werken. Een manier is 
om omgekeerd afval in te zamelen, of minder vaak de grote 
container op te halen. Burgers meer moeite laten doen om 
restafval aan te bieden: GFT, papier en plastic via container en 
restafval naar een plek in de regio/wijk laten brengen. Dit werkt 
drempel verhogend." 
 
Is hierbij meer kans op zwerfval? 
"In de praktijk valt dat erg mee." 

 
Waar houdt het op, hoe ver kan je ermee gaan? 
"Er wordt veel geëxperimenteerd, bijvoorbeeld werken met 4 containers of droog afval achteraf scheiden. Ik 
denk dat 3 containers het maximum is. In Duitsland is dat bijvoorbeeld 6."  
 
Discussie Steeghs, Paridaans en Goorhuis 
Paridaans: "Ervaringen ondersteunen wat Goorhuis 
zegt. Met het gebruik van de nieuwe duobak 
(papier/plastic), is de aangeboden hoeveelheid 
gescheiden afval verdrievoudigd. De uitdaging voor 
Tilburg is om een goede keuze te maken tussen 
hoogbouw en laagbouw: durf en kan je daarin 
differentiëren? Het creëren van voorziening is goed 
gedaan. We moeten nu de burger meenemen in het 
willen,  bewustwording. Wat bedenken we voor de 
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korte termijn en wat voor de lange termijn? De denkwijze 'afval is grondstof' helpt om dingen anders te doen. 
Ik zie het als een uitdaging om zoveel mogelijk grondstof uit het afval te halen."  
 
Wat kost dat dan? 
Paridaans: "Het levert juist op! Dit heeft wellicht consequenties voor het verbrandingstarief: scheiden loont." 
 
Steeghs: "Tilburg heeft momenteel een relatief lage afvalstoffenheffing. Een aantal stromen is niet rendabel. 
Beperk deze stromen en richt je op de stromen die geld opleveren, bijvoorbeeld plastic en metalen."  
 
Het inzamelen van papier en plastic gaat beter: GFT stagneert? 
Goorhuis: "Voor wat betreft GFT zit de grote uitdaging in keukenafval / gedragsverandering in de keuken, het 
zogenaamde keukenmanagement." 
 
Reacties vanuit de zaal: 

 
Piet Rombouts (Brabantse Milieufederatie): "Er is een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar composteren op 
wijkniveau: verantwoordelijkheid leggen bij de aanbieder." 
 
Steeghs: "Wij juichen dit soort initiatieven toe, met het oog 
op schaalgrootte is dit zeker interessant."  
 
Han van Kasteren (Telos): "Graag aandacht voor de logistiek: 
hoeveel mensen komen langs de deur, die wellicht ook klein 
afval zouden kunnen meenemen?" 
Steeghs: "Het is mogelijk om minder aan huis te laten 
bezorgen: een afhaalpunt instellen en dit combineren met 
brengpunt."  
 
Kan afvalscheiding leiden tot het creëren van banen? 
Goorhuis: "Er is een sectorplan Ambor (Afvalbeheer & 
Management en Beheer Openbare Ruimte) in samenwerking 

met NVRD; er is subsidie beschikbaar om banen te creëren. In de afvalsector moet dit leiden tot 1.000 nieuwe 
arbeidsplaatsen."  
Paridaans: "Dit project loopt al in Tilburg: er zijn al mensen doorgestroomd naar de arbeidsmarkt."  
 
Joost van Maren: senior beleidsadviseur afvalbeleid gemeente Rotterdam 
Loopt Rotterdam achter voor wat betreft afvalscheiding? 
"Wij gaan voor een schone stad. Zorgpunt is zwerfafval."  
 
Waar staat Rotterdam in de benchmark? 
"Niet als best presterende gemeente. Het streven is om 75 % verbetering in gescheiden afval aanlevering in 
2020 te realiseren. We zitten nu op 25 %. Burgers lopen hierin achter."  
 
Rotterdammers betalen meer afvalstoffenheffing dan Tilburgers: minder 
inleveren, meer betalen?  
"Het betreft meer dan alleen inzameling en verwerking. Wat hierin 
meegerekend wordt is kwijtschelding voor mensen met een kleinere beurs." 
 
De afvalinzameling bij hoogbouw verloopt in Rotterdam moeizamer dan bij 
de laagbouw. Rotterdam is nu aan het onderzoeken hoe dat beter kan? 
"Met een aantal grote gemeenten zijn we een project opgestart waarbij het 
gevoel is (en dat is wetenschappelijk onderbouwd) dat in heel Nederland 
moeite is met afvalinzameling bij hoogbouw. Veel gemeenten hebben 
wethouders en ambtenaren die nieuwe systemen bedenken. Wij draaien het 
om: we laten ons adviseren over waar we wetenschappelijk onderbouwde 
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proeven kunnen doen? We verwachten dat dit onderzoek een matrix oplevert waar we per type hoogbouw aan 
kunnen werken om succesvol te zijn." 
 
Wat vindt u van de stelling: 'afval loont'? 
"Dat zijn de gouden bergen (verwijzend naar krantenartikel). Burgers kunnen een pasje aanvragen om afval 
gescheiden aan te leveren en ontvangen daar 1 cent per kilo voor. Het geld dat op dit pasje bijgeschreven 
wordt, kan worden overgemaakt naar de burger of op zijn aangeven naar een goed doel. Resultaten zijn er nog 
niet: het betreft een proef van 2 jaar, waarbij nu de evaluatie van het eerste jaar in beeld komt, maar nog niet 
is uitgevoerd."  
 
Zou dit in een stad als Tilburg werken? 
"Vraag die je je daarbij kunt stellen is: welke mensen voelen zich aangetrokken door dit systeem? Voor ons is 
nog niet helder of de demografische samenstelling hierop invloed uitoefent. Wel is bijvoorbeeld bekend dat de 
dekking van toegang tot het internet per wijk verschillend is. En aangezien men internet nodig heeft om een 
pasje aan te kunnen vragen, zou de vervolgconclusie kunnen zijn dat dat dan ook gevolgen heeft voor dit 
systeem."  
 
Marc Veenhuizen: programmamanager afval gemeente Apeldoorn 

Wethouder Olaf Prinsen van de gemeente Apeldoorn is van mening 
veranderd ten aanzien van diftar (gedifferentieerde tarieven). Wat 
ligt hieraan ten grondslag? 
"Een combinatie van factoren. Een en ander moest eerst goed op 
orde zijn: mensen moeten goed weten hoe met de afvalscheiding 
om te gaan. Het betreft meer dan inzameling en verwerking alleen. 
Kwijtschelding van de heffing voor mensen met een kleinere beurs 
had hier onder andere mee te maken. " 
 
Apeldoorn heeft relatief veel laagbouw en is succesvol met 
afvalscheiding. Zit er in deze gemeente ook een positieve 
(financiële) prikkel aan vast? 
"Wij werken met diftar. Dit kan als straf gezien worden, maar wij 
ervaren het als een beloningssysteem. We hebben dit ook zo naar 
buiten toe uitgedragen: hoe beter je diftar toepast, hoe voordeliger 
het voor jezelf is. Na de invoering van diftar is er succes geboekt. 
GFT mag voor een nultarief aangeboden worden. Daarmee heeft 
dit een enorme impuls gekregen.  

 
 
Positieve benadering prevaleert, maar ondertussen werkt Apeldoorn met een streng boetesysteem. 
Veenhuizen: "Bij zwerfafval wordt geprobeerd de identiteit te achterhalen, hierin gaat de afvalinzamelaar 
grondig te werk. Wie zwerfafval veroorzaakt krijgt de rekening gepresenteerd van de inzamelingskosten." 
 
Dit systeem is echter niet waterdicht. Er is een petitie geweest tegen diftar? Conclusie hieruit: afval is emotie. 
Veenhuizen: "Onze ervaring is dat diftar werkt. Je moet echter wel de tijd nemen om dit systeem in te voeren, 
zorg dat je voorzieningen op orde zijn." 
 
Reactie van een burger uit de zaal (niet bij naam genoemd) naar aanleiding van deze discussie:  
"De gemeente Tilburg controleert tegenwoordig onze bakken en geeft gele kaarten als een controleur vindt dat 
afval niet goed gescheiden is. Ook dat systeem is niet waterdicht. Ik ben zelf slachtoffer van een dergelijk 
incident. Moedwillig heeft iemand verkeerd afval gedumpt in mijn bak en nu heb ik hiervoor een gele kaart 
ontvangen."  
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Folkert Starreveld: afvaladviesbureau Cyclus Management 
B.V. 
Houdt Cyclus Management van lijstjes/statistieken? 
"De benchmark huishoudelijk afval is een samenwerking met 
Rijkswaterstaat en NVRD. Dit heeft onder andere geleid tot een 
prestatievergelijking. Belangrijk daarbij is het achterhalen van 
de oorzaken van de verschillen tussen de gemeenten onderling. 
Doel is van elkaar te leren, met elkaar ervaringen uit te 
wisselen." 
 
Wat is uw belangrijkste conclusie in wat wel of niet werkt ten 
aanzien van het doel: minder restafval? 
"De benchmark leert dat er correlatie zit tussen hoogbouw, 
afvalscheiding en de hoeveelheid restafval. Hoogbouw heeft 
meer moeite om afval te scheiden. Diftargemeenten hebben 
betere resultaten en lagere kosten. Uiteindelijk worden 
hierdoor de gemeentebelastingen lager. Met haalsystemen 
worden hogere resultaten gehaald dan met brengsystemen. De 
duobak wordt vaak afgeschaft. Resultaat hiervan is dat de respons verhoogt. Als je iets wil bereiken moet je 
een differentiatie aanbrengen tussen restafval en grondstoffen." 
 
Dus naar 1 duobak en 2 losse containers? 
"Dat is zeker een trendbreuk, maar is dat haalbaar met het huidige ophaalsysteem/routes? " 
 
Zijn resultaten uit andere gemeenten 1 op 1 te vertalen naar Tilburg? 
"Met hetzelfde percentage hoogbouw: ja. " 
 
Maken gemeenten gebruik van jullie cijfers? 
"Om tot betere resultaten te komen zeker. Als je je focust op grondstoffen die wat opleveren, kan dit leiden tot 
een win-winsituatie. Het overzicht staat gepubliceerd in het decembernummer van GRAM."  
 
Reacties uit de zaal: 
 

Paulus Oerlemans (Groen Links): heeft diftar geleid tot 
afvaltoerisme? 
Veenhuizen: "Nee. Zorg wel dat je de situatie vooraf in 
kaart brengt en zet juist bij de knelpunten afvalcontainers 
neer. Uiteindelijk gaat het om tonnen minder afval." 
 
Ben Teeuwen (Oisterwijk): Is de samenstelling van de 
bevolking van invloed? 
Veenhuizen: "Dit maakt niet uit, als de voorzieningen 
maar op orde zijn." 
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Een greep uit de tweets #tilburgcirculair 
 
Zo, reis naar "circulaire economie" is begonnen. Start Spoorzone Tilburg. 
 

  Goed initiatief. Via expertbijeenkomst alle betrokken partijen meenemen naar 
nieuw afvalplan. 

 
Benieuwd naar goede ideeën om meer goed herbruikbare grondstoffen uit ons afval te halen. 
 
Toekomst Tilburgse kliko's: dieet of dieetnie door keukenmanagement. 
 
In Venlo en Amersfoort is Circulaire Economie vanzelfsprekend. We hebben nog méér dan 
genoeg te verbeteren in 013. 
 
Bedenk goed hoe je het verhaal gaat vertellen. Een beter milieu spreekt niet ieder aan. 
 
Gedrag beïnvloed je met belonen en straffen.  
 
Het blijkt zo te zijn = FEIT, dat in gemeenten met prijsprikkels, de kosten/lasten voor de burgers 
dalen! 
 
Enorme effecten van diftar in Apeldoorn. Diftar levert burgers geld op!  
 
 
Frank Dietz (links op de foto): directeur sector Duurzame Ontwikkeling van het Planbureau voor de 
Leefomgeving; 
 
Michel Schuurman (rechts op de foto): senior programmamanager Circulaire Economie bij MVO Nederland. 
 

 
 
Wat is circulaire economie? 
Michel Schuurman: "Een systeem waarin we grondstoffen in een kringloop proberen te houden, al vanaf de 
ontwerpfase.  
Frank Dietz: "Al 50 jaar komen steeds dezelfde woorden terug: circulaire economie, cradle to cradle 
bijvoorbeeld. We willen af van milieudruk, we moeten op zoek naar zuinigere en efficiëntere manieren om met 
fossiele brandstof om te gaan."  
 
Hoe werkt dit in de praktijk? 
Schuurman: "Neem als voorbeeld dat we een energiezuinigere lamp willen kopen. Dan kunnen we Philips 
vragen zo’n lamp te maken. Of je kunt betalen voor de service dat Philips verlichting regelt. Steekwoorden 
hierbij zijn: energiezuinig, efficiënt gebruik, hoge kwaliteit. Het is dus vertrekken vanuit een heel ander 
uitgangspunt."  
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://about.twitter.com/press/brand-assets&ei=DN72VJ2bKIG7PZaWgegI&bvm=bv.87519884,d.ZWU&psig=AFQjCNG6QO4NSAuIQr9wXpLb9WWq3H9FBQ&ust=1425551204546684
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Heeft het Planbureau voor de Leefomgeving een voorbeeld? 
Dietz: "Tapijt huren in plaats van kopen. Essentie is dat de producent/leverancier verantwoordelijkheid krijgt 
voor aanschaf, onderhoud en sloop. Dan ontwerpt die automatisch zo dat onderdelen niet belastend zijn voor 
milieu/gezondheid. Mooi voorbeeld is ook DSM. Van kolen naar plantaardige grondstoffen. Daarbij moet het 
bedrijf wel in de (financiële en/of markt-)positie verkeren om die omslag te kunnen maken. Belangrijk is ook 
dat het de gezondheid ten goede komt: samenhang luchtkwaliteit/fossiele brandstof."  
 
Zijn er verliezers bij circulaire economie? 
Schuurman: "Als we het slim organiseren moet er winst te behalen zijn: economie, werkgelegenheid. Verliezers 
zijn de traditionele afvalverwerkers. Degene die innoveert blijft, de anderen zullen verdwijnen."  
 
Hoe geef je dit proces handen en voeten? 
Schuurman: " Via de inkopende organisatie: wat kopen wij in en wat kunnen wij op een betere manier tot ons 
nemen? En bij (her)inrichten bedrijventerrein: hoe kunnen we bedrijfsstromen slimmer op elkaar afstemmen 
(industriële ecologie)." 
Dietz: "Circulair/zuinig omgaan met het milieu staat nu nog met 3-0 achter. Ten opzichte van arbeid kost milieu 
minder. Bespaar je op het milieu, dan heeft dit minder voordeel dan besparen op arbeid. Deze denkwijze zou 
op nationaal of Europees niveau opgepakt kunnen worden. De condities ontbreken om de stappen te zetten. " 
 
In feite zouden we Den Haag moeten aanspreken op een passende milieuheffing op verschillende terreinen? 
Dietz: "Inderdaad. Ook voor wat betreft CO2. DSM en Shell maken hier al melding/gebruik van. Als het signaal 
in Den Haag te horen is, is dit een manier om hier vervolg aan te kunnen geven. Samen een blok vormen, 
samenwerken."  
 
Op lokaal niveau kan je echter niet alles 1 op 1 overnemen. 
Dietz: "Burgers, ondernemers, raadsleden etc. zullen zich moeten mengen in de discussie. Voorbeeld is Tesla: 
'hier in Tilburg gebeurt het!' Circulaire economie begint hier….dit betreft een transformatie in de markt. De 
woordkeuze is belangrijk."  

Zou het voorstel door de wethouder in kaders gezet/breder 
getrokken moeten worden?  
Diets: "Als het maar begrepen wordt door een breed 
publiek. Niet in het algemeen, maar per domein 
beschreven. Voorbeeld: mensen gaan op hun krukje bij de 
elektriciteitsmeter zitten als ze zonnepanelen op hun dak 
hebben, de meter de andere kant op zien bewegen….dat is 
leuk!" 
Schuurman: "Traditionele werkwijze/economisch systeem 
is: we gaan onderzoek doen, en met de uitkomsten 
daarvan gaan we aan de slag. De uitdaging is dat er zoveel 
raderen zijn die moeten bewegen en er zijn veel sleutels 
die deze raderen in werking kunnen zetten. Pak de 
radartjes en sleutels waar mensen op reageren en ga 
daarmee aan de slag."  
Dietz: "Wijsheid leer je". 
 

Durf te ontdekken, daar kunnen we niet meer omheen? 
Schuurman: "Over 15 jaar hebben wij 3 miljard meer middenklasse consumenten dan nu. We gaan dus meer 
consumeren. Op een gegeven moment zijn er minder fossiele brandstoffen beschikbaar. En denk aan de CO2-
uitstoot: dat wordt onhoudbaar."  
 
Tilburg heeft een grote transportsector. Hoe kunnen we de circulaire economie koppelen aan deze 
transportsector? 
Schuurman: "We werken samen met de automotive industrie, die zijn op dit vlak al verder gevorderd (hoog 
recycling percentage). In de transport betreft het geen technische uitdaging, maar de uitdaging zit meer op het 
vlak van de retourlogistiek." 
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Dietz: "We bestellen steeds meer via internet, er komen meer pakjesbezorgers aan huis, maar we zijn vaak niet 
thuis op het moment dat zij aan de deur komen. Een oplossing zou kunnen zijn: een soort van conciërge aan 
het begin van de wijk."   
 
Fred Jonker: beleidsadviseur duurzaamheid gemeente Venlo, 
Hoe lang is Venlo al bezig met cradle to cradle? 
"Het is uit het bedrijfsleven ontstaan en de Kamer van Koophandel heeft 
dit project verder opgepakt. We zijn als overheid hier later op ingehaakt 
(sinds 2007)." 
 
Is cradle to cradle hetzelfde als circulaire economie? 
"Nee, dat is niet precies hetzelfde, maar het is een smaak binnen de 
circulaire economie. Cradle to cradle gaat niet over recyclen maar over 
upcyclen: gezondere/veiligere materialen gebruiken, innovatie 
gedreven. In Venlo wordt nieuw stadskantoor gebouwd, dat symbool 
staat voor circulaire economie. Wij hebben niet gevraagd om een 
ontwerp, maar om een visie. De architect is daarmee aan de slag 
gegaan. Dit was meteen een voorbeeldfunctie voor andere 
ondernemers in de stad. In 2008 gestart met technisch programma van 
eisen hiervoor. Door meer duurzame oplossingen, konden wij de 
exploitatielasten verminderen."  
 
Heeft u nog tips voor Tilburg? 
"Ga jezelf niet rijker rekenen: maak inzichtelijk wat het kost en wat het oplevert. Wat doet het met de 
werkgelegenheid? Trekt het andere bedrijven aan?" 
 
Hebben deze bedrijven een aanjaagfunctie? 
"Dat is in Venlo wel degelijk het geval gebleken. Je ziet een community ontstaan op het gebied van 
duurzaamheid."  
 
Nelly Swijnenburg: programmamanager Duurzame Ontwikkeling gemeente Amersfoort, 

Wat doet een programmamanager Duurzame 
Ontwikkeling? 
"Aanjagen en verbinden zowel binnen de organisatie als 
daarbuiten." 
 
Amersfoort was gericht op circulair slopen en circulair 
inkopen. Wat is circulair slopen? 
"Grond wordt door de gemeente gekocht en het gebouw 
dat daarop staat geldt als grondstof: wie wil wat/welk 
onderdeel slopen. Voorbeeld is een ziekenhuis dat leeg 
stond. Onze insteek is om zo hoog mogelijk in de keten en 
ook zo lokaal mogelijk te laten slopen en hergebruiken, 
volgens het Just In Time-systeem.  
Gemeente Amersfoort pakt de rol met een Green deal 
Circulair inkopen (samenwerking met Utrecht en 
Woerden) voortvarend op. We hebben een vraag uitgezet 
en hiervoor zetten we 2020 als stip op de horizon, zodat 
het bedrijfsleven hun aanbod hierop kan afstemmen. 
Doelstelling 10 % circulair inkopen voor ons als overheid. 

Momenteel zijn we met een pilot bezig voor een aanbesteding van een centrum voor milieueducatie. De 
gemeente blijft eigenaar, maar wat is verder onze rol, wat zijn investeringsbudgetten, hoe doen we de 
implementatie, wie baat het verder uit? We zijn nu ook bezig met een aanbestedingskalender met een aantal 
jaren vooruit gepland. Dit alles is een leerproces. Voorwaarde is dat er een bestuurder is die zegt 'we gaan dit 
doen!' "  
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Mari van Dreumel: beleidscoördinator Directie Duurzaamheid ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Wat zegt u als expert? 
"Inkoop is belangrijk.  Dat geldt ook op nationaal niveau (alle gemeenten bij elkaar)."  
 
Bent u blij met dit initiatief in Amersfoort? 
"Ja, natuurlijk, maar het moet ook nog verder aangepakt worden. 
De gemeente moet deze uitdaging verder aangaan en wij helpen 
daarbij. Je moet daarbij wel goede (investerings)argumenten 
hebben, bijvoorbeeld banen." 
 
Is het de rol van de overheid om de aanjager te spelen? 
"Het kabinet pakt hierin niet de voortrekkersrol. Het gaat om 
voorkeuren, passend bij onze samenleving: waar kunnen wij op 
aanhaken, welke dingen bewegen ons en kunnen we die ook als 
vermenigvuldiger gebruiken?"  
 
Zit er ook een verbindende rol in? 
"Wat ons ook bezig houdt is de vraag: hoe kunnen we het 
gemeentelijk apparaat beter ondersteunen? Antwoord geven op 
de vraag: wat is circulair beleid maken, hoe doe je dat? Niet alleen 
wij, maar ook MVO Nederland heeft daar een rol in. " 
 
Wat voor soort kringlopen hebben de meeste kansen? 
"Bouwmaterialen liggen het meest voor de hand. Voor de rest bij 
ketens die lokaal/regionaal actief zijn."  
 
Past het repaircafé wat dat betreft bij de filosofie van circulaire economie?  
"Ik zou niet weten waarom niet. Voorbeeld: met bewoners een moestuin beginnen. Begin juist bij de mensen 
die verder van de arbeidsmarkt af staan. In Amersfoort, met veel papierkringloop, is het onderwijs erbij 
betrokken. Doel is geen A4-tje meer de regio uit te laten gaan en hiervoor iedereen in de keten in te zetten. " 
 
 
Reactie uit de zaal: 

 
Tine van de Weijer: Je moet het als integraal geheel zien: illegale stort, 
zwerfafval etc. Gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie, bijvoorbeeld na 
de kermis, om burgers te motiveren de stad mee schoon te houden.  
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Conclusies 
 
Wethouder Berend de Vries: "Sleutelwoorden zijn:  
- innoveren; 
- lokale economie; 
- betaalbaarheid; 
- duurzaamheid, houdbaarheid, milieu.  
De verzamelde informatie wordt in een beleidsnota 
gegoten. We moeten samen onze ambitie 
waarmaken. Het zit ‘m in de combinatie van 
oplossingen. Kies hieruit, ga vooral aan de slag en 
wees bereid om bij te sturen. Planning is de concept 
beleidsnota in de herfst klaar te hebben. Reacties 
hierop zijn welkom. Samen delen we de 
verantwoordelijkheid hiervoor." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steekwoorden in de discussie 
Communicatie – bewustwording – iconen per type afval – focus op organisch afval – motivatie burger – samen 
– omgekeerd inzamelen – drempel verhogen voor aanbieden restafval – experimenteren in aantal containers – 
achteraf scheiden – duobak – differentiatie hoogbouw/laagbouw – afval = grondstof – keukenmanagement – 
composteren op wijkniveau – afhaalpunt en brengpunt in de wijk combineren (pakketjes/afval) - Ambor - 
kwijtschelding – pasje: stimulans gescheiden aanleveren – demografische ligging – internet toegang – diftar  – 
beloningssysteem – nultarief – afval is emotie – neem de tijd – haalsysteem boven brengsysteem – 
differentiatie restafval/grondstof -  energiezuinig – efficiënt gebruik – hoge kwaliteit – verantwoordelijkheid 
producent/leverancier – grondstoffenswitch – luchtkwaliteit – lange termijn denken – innoveren – 
inkooporganisatie – industriële ecologie – condities moeten aanwezig zijn – laat je horen – samenwerken – 
woordkeuze – retourlogistiek – conciërge in de wijk - circulair slopen – circulair inkopen – Just In Time – 
inkoopvraag uitzetten op lange termijn – aanbestedingskalender – leerproces – wat beweegt ons – circulair 
beleid – recyclen en upcylen – visie in plaats van ontwerp – opleiding –  lokaal/regionaal – arbeidsmarkt – 
iedereen in de keten erbij betrekken.  


