
Circulaire Economie 
Hoe brengen we 

de beweging op gang? 

Statencommissie Economie – 31 januari 2018 

Carina van Dijk 
Marieke van der Werf 



Inhoud 
 Omgevingsvisie en Startnotitie Opgave 

Circulaire Economie 
 Aanpak uitvoering Opgave 
 Proces en beweging 
 1e tranche initiatieven 
 Afwegingskader 
 Vervolg 

 



De opgave in Omgevingsvisie 

Ambitie 
In 2030 en verder staat Flevoland bekend als de grondstoffenleverancier voor de 
circulaire economie.  
(Rest)stromen uit de landbouw, bedrijven en huishoudens maken we geschikt voor 
duurzaam (her)gebruik. Groene grondstoffen en gebruikte materialen bewerken we 
zodanig dat ze snel en gemakkelijk hun weg vinden naar bestaande en nieuwe 
afzetmarkten; in Flevoland, in Nederland en wereldwijd. 
Door nieuwe – circulaire – materialen te maken, heeft de regionale economie een 
impuls gekregen. De agrarische sector en het bestaande bedrijfsleven profiteren 
hiervan. Het bewerken van (rest)stromen om te voldoen aan de marktvraag trekt nieuwe 
bedrijvigheid aan: innovatieve en creatieve bedrijven, adviesbureaus, maakindustrie en 
logistieke ondersteuning. 

 



Grondstoffenleverancier 



CE in de Omgevingsvisie 

 
 

Het goede 
voorbeeld 

Gebruikte 
materialen 

Groene 
grondstoffen 



Aanpak opgave CE 
De aanpak is gericht op: 
 het opzetten van de samenwerking 
 het opstarten van de uitvoering 
 het maken van een programma conform de 

Omgevingswet  
 
Kern aanpak is introductie van ‘platforms’ en daaraan 
verbonden ‘keteninitiatieven’, op basis van een 
kansenkaart 



Aanpak 1/2 



Platform Keteninitiatief nieuwe grondstoffen 

Ambitie staat centraal (Omgevingsvisie) 
 

Project staat centraal (afwegingskader) 

Voor alle belanghebbenden en 
geïnteresseerden   
 

Alleen voor gecommitteerde betrokkenen 
(Letter of Commitment) 

Doel: inspiratie/motivatie, leidend tot 
keteninitiatieven + kennisontwikkeling 
(inzicht in benodigde condities) 
 

Doel: aan de slag, leidend tot ontwikkeling 
nieuwe grondstof, halffabricaat of circulair 
product + identificeren belemmeringen en 
succesfactoren 
 

Voorzitter: Boegbeeld 
 

Voorzitter: ondernemer/kennispartner 
 

Ondersteuning: platformmanager provincie Ondersteuning: gefaciliteerd door provincie 
 

Samen leren/beweging verder brengen 
= Input Programma Circulaire Economie 

Ervaring opdoen, kennisdelen, verdiepen van 
de opgave 
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 Van proces naar beweging 



Waar bouwen we op voort? 

 Recycling van composieten windmolens en bootjes 
(Windesheim/ Waterschap Zuiderzeeland) 

 Accurecycling Van Peperzeel 
 Phario: winning biopolymeren (Aeres Hogeschool) 
 Retourmatras Lelystad 
 Upcyclecentrum Almere 
 Visnetrecycling Urk 
 De Lelystadse Boer 
 KSP Kunstgras en Art Grass Recycling 
 Het goede voorbeeld eigen organisatie 



  1e tranche projecten 
work-in-progress 

Groene grondstoffen  Gebruikte materialen, bouw Gebruikte materialen, 
retourmaterialen 

- Phario: Realisering voorbewerking voor 
reststromen (Aeres) 
 
- Upcycling stedelijk gft-afval (Aeres) 
 
- Mest als grondstof (Aeres/Accres) 
 
- Biobased materialen (diverse bedrijven) 
 
-  Digestaat als turfvervanger (Accres) 
 
-  Biopolymeren (Windesheim) 
 
- Nieuwe teelten in zoet/zoute 
oeververbindingen (Witteveen en Bos) 
 
- Biobased bouwmaterialen: bamboe, 

vlas, hennep 
  

- Flevokust  
 

- Bioplastics 

- Gerecyclede bouwmaterialen: End-of-
Life composieten (verschillende 
aanbieders/producten), 
sloopmateriaal, vilt, bitumen 

- Opschaling GWW: Recycling 
polymeren (bootjes/windmolens 
Windesheim) 

- Matrasrecyclaat als bouwmateriaal 

- Verwerking/verwaardingsfaciliteit 
met bouwmarkt 

- projectontwikkeling van een 
daadwerkelijk circulair bouwproject 

- zonne-energie-veld vliegas 
(Afvalzorg), fundering landingsbanen 
Luchthaven Lelystad (Dura Vermeer), 
circulaire toren (Arc2) 

- Plasticrecycling 

 

 

- Uitbreiding Van Peperzeel: 
Batterijen- en accu- recycling 

- Matrassenrecycling 

- Creative Corporation: items 
van autoleer, airbags, etc. 

 

 

 



                  Afwegingskader 
 
Een projectidee wordt een door de provincie gefaciliteerd keteninitiatief als 
 
 Bijdrage aan Opgave Circulaire Economie en passend bij Groene  
   grondstoffen en / of Gebruikte materialen 
 Commitment van ketenpartijen uitgedrukt in ‘Letter of Commitment’ 
 Verwaarding / verwerking vindt plaats in Flevoland 
 Businesscase vanuit ketenbenadering  
 Toegevoegde waarde op meerdere terreinen (people-planet-profit) 
 Technisch en financieel kansrijk  
 Haalbaar, schaalbaar en herhaalbaar 

 
 



Monitoring 
 Aansluiten op ontwikkeling landelijke monitoring 

Rijksbrede Programma Circulaire Economie 
 Toetsen doelstellingen van keteninitiatieven; op impact 

indicatoren t.a.v.: 
- kennisontwikkeling, opleidingen, banen 
- natuur en milieu, grondstofstromen 
- bedrijvigheid, werkgelegenheid, economie 
etc . 

 Het goede voorbeeld: nulmeting als startpunt 

 
 

 
 



      Vervolg 
 In beeld brengen van kansrijke (grondstof)ketens 

-> “Kansenkaart” 
 Organiseren van platformbijeenkomsten  
 Starten met ondersteunen van keteninitiatieven 
 Aanpak en nulmeting Het goede voorbeeld 
 Financiering 
 Monitoring   
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