
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Basisdocument Programma Circulaire Economie 

Kern mededeling: 

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben € 500.000,- vrijgegeven voor de 
uitvoering van de Opgave Circulaire Economie van de Omgevingsvisie Flevoland-
Straks. De kern van de aanpak is de oprichting van de Platforms 'Groene Grond
stoffen' en 'Gebruikte Materialen', de ondersteuning van keteninitiatieven en 
het geven van 'Het goede voorbeeld'. 

Mededeling: 

In de Startnotitie Circulaire Economie Omgevingsvisie FlevolandStraks is aange
geven dat Provinciale Staten in het eerste kwartaal van 2018 een basisdocument 
ontvangt. Met het basisdocument wordt u geïnformeerd over de aanpak en uit
voering van de opgave met de Flevolandse community en de kansrijke (grond
stof )ketens in Flevoland. Voor de uitvoering van de opgave is, vanuit de kaders 
van de Startnotitie, een aanpak uitgewerkt die in de kern gaat om het oprichten 
van platforms en het ondersteunen van keteninitiatieven op basis van een kan
senkaart. De kansenkaart, in de vorm van een circulaire atlas, geeft op hoofdlij
nen aan waar mogelijk leads zijn voor nieuwe ketens en is daarmee waardevol 
voor de platforms. 

De aanpak voor de uitvoering van de opgave is gericht op samenwerking en 
agendavorming met partners en het aan de slag gaan met concrete initiatieven 
die bijdragen aan de ambitie 'in 2030 en verder staat Flevoland bekend als 
grondstoffenleverancier voor de circulaire economie'. De aanpak is gedeeld met 
uw Statencommissie Economie op 31 januari jongstleden en in gesprekken met 
Flevolandse partijen. De commissie heeft groen licht gegeven voor het werken 
met het afwegingskader voor de keteninitiatieven (le tranche initiatieven). De 
voorgestelde aanpak is door zowel de commissie als door Flevolandse partijen 
enthousiast ontvangen. 

Provinciale Staten is tevens toegezegd dat u ter informatie ook de nulmeting en 
het stappenplan van Het goede voorbeeld ontvangt. De nulmeting en stappenplan 
voor Het goede voorbeeld is, om praktische redenen, als één product opgesteld 
samen met de opgave Energie. Hier wordt u separaat over geïnformeerd. De 
informatie over Het goede voorbeeld is de basis voor de verdere aanpak van het 
circulair inkopen en aanbesteden door onze eigen organisatie. 
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Basisdocument Programma Circulaire Economie 
 

Inleiding  

 
In de Startnotitie Circulaire Economie Omgevingsvisie FlevolandStraks is aangegeven dat Provinciale 
Staten in het eerste kwartaal van 2018 een basisdocument ontvangt. Met dit basisdocument wordt u 
geïnformeerd over de aanpak en uitvoering van de opgave met de Flevolandse community en de 
kansrijke (grondstof)ketens in Flevoland. Voor de uitvoering van de opgave is, vanuit de kaders van 
de Startnotitie, een aanpak uitgewerkt die in de kern gaat om het oprichten van platforms en het 
ondersteunen van keteninitiatieven op basis van een kansenkaart. De kansenkaart geeft op 
hoofdlijnen aan waar mogelijk leads zijn voor nieuwe ketens en is daarmee waardevol voor de 
platforms.  

De aanpak voor de uitvoering van de opgave is gericht op samenwerking en agendavorming met 
partners en het aan de slag gaan met concrete initiatieven die bijdragen aan de ambitie ‘in 2030 en 
verder staat Flevoland bekend als grondstoffenleverancier voor de circulaire economie’.  
 
Provinciale Staten is tevens toegezegd dat u ter informatie ook de nulmeting en het stappenplan 
van Het goede voorbeeld ontvangt. De nulmeting en stappenplan voor Het goede voorbeeld is, om 
praktische redenen, als één product opgesteld samen met de opgave Energie. Hier wordt u separaat 
over geïnformeerd. De informatie over Het goede voorbeeld is de basis voor de verdere aanpak van 
het circulair inkopen en aanbesteden door onze eigen organisatie. 

Onderliggend basisdocument is bedoeld vooruitlopend op de ‘Keuzenotitie Programma Circulaire 
Economie’ welke in het tweede kwartaal in Provinciale Staten wordt geagendeerd. De Keuzenotitie 
Programma CE betreft het stellen van richtinggevende kaders voor:  

- agendavorming met communities ‘groene grondstoffen’ en ‘gebruikte materialen’ (inclusief 
kennisinstellingen);  

- agendavorming voor ‘het goede voorbeeld’;  
- verkenning provinciaal beleid (knellende en ondersteunende regelgeving);  
- verkenning financieel instrumentarium (provinciaal en andere partners).  

 
Daarnaast wordt in het tweede kwartaal de voortgang, evaluatie en monitoring aangegeven van de 
keteninitiatieven zoals gestart in het eerste kwartaal.  
 
Leeswijzer 

Dit basisdocument bestaat uit twee delen: 

- De aanpak inrichting en beoogde werking van de platforms en keteniniatieven; 
- Rapportage kansrijke (grondstof)ketens (circulaire atlas). 

Over de nulmeting en stappenplan voor Het goede voorbeeld wordt u zoals eerder vermeld separaat 
geïnformeerd.  
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Aanpak inrichting en beoogde werking van de platforms en keteninitiatieven 

1.1 Opgave  

In de Omgevingsvisie staan de opgave en de ambitie voor Circulaire Economie beschreven. De 
vastgestelde tekst van de ambitie is:  

In 2030 staat Flevoland bekend als leverancier van grondstoffen voor de circulaire economie. 

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. 

(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. 

De ambitie voor deze bestuursperiode is om de basis te leggen voor en profiel te geven aan 
‘Flevoland als grondstoffenleverancier’. Om grondstoffenleverancier van de circulaire economie te 
worden, zetten we twee specifieke lijnen uit: één voor groene grondstoffen en één voor gebruikte 
materialen. Daarnaast geven we als provinciale organisatie het goede voorbeeld: van inkoop tot 
aanbesteding.  

 

 

1.2 Aanpak en werkwijze 

De transitie naar een circulaire economie is ingrijpend. Het draait om een fundamentele 
verandering van produceren en consumeren: van een systeem waarin we voortdurend nieuwe 
grondstoffen aan de aarde onttrekken naar een economie gericht op behoud van materialen en de 
inzet van hernieuwbare groene grondstoffen. Een ‘transitie’ vereist verandering op diverse 
terreinen: 

- Samenwerking in de keten: afspraken tussen toeleveranciers, producenten en afnemers; 
- Samenwerking tussen ketens: cross overs tussen sectoren en branches (landbouw en 

bouwsector, recycling en maakindustrie, etc.); 
- Samenwerking met (nieuwe) partners: ondernemers koppelen hun business aan 

kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers en de overheid. 

Het goede 
voorbeeld 

Gebruikte 
materialen 

Groene 
grondstoffen 
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Het succes van het behalen van de ambitie is afhankelijk van de inzet van velen. In de 
Omgevingsvisie is dit als volgt verwoord: 

Inzet van velen 
Minstens zo belangrijk is de manier waarop we met elkaar aan de toekomst van Flevoland gaan 
werken. De toekomst is afhankelijk van de inzet van velen: inwoners, organisaties, ondernemers, 
overheden. De Omgevingsvisie is een uitnodiging van het provinciaal bestuur van Flevoland aan 
iedereen, die wil bijdragen. Samen vormen we de omgeving van deze visie: de Omgevingsvisie 
FlevolandStraks. 
 
De aanpak is, zoals vastgesteld in de startnotitie, gericht op: 

- het opzetten van de samenwerking 
- het opstarten van de uitvoering 
- het maken van een programma conform de Omgevingswet  

In de Omgevingsvisie is aangegeven dat de genoemde opgaven in de Omgevingsvisie van provinciaal 
belang zijn en dat de provincie haar bestuurlijke en juridische middelen en financiële instrumenten 
wil inzetten voor de uitvoering.  

De kern van de aanpak voor de opgave Circulaire Economie is de introductie van ‘platforms’ en 
daaraan verbonden ‘keteninitiatieven’. Deze aanpak stimuleert (nieuwe) initiatieven die zich 
richten op het produceren van nieuwe grondstoffen voor de circulaire economie. Het model, dat 
hieronder verder uiteen wordt gezet, maakt het voor de provincie mogelijk om ‘lichte sturing’ te 
brengen in zelflerende slagvaardige samenwerkingsverbanden.  

We toetsen de aanpak aan een aantal eerste tranche keteninitiatieven: kansrijke projecten die 
voldoen aan het afwegingskader. Opgedane leerervaringen en daarmee verdieping van de opgave 
(wat is nodig voor realisatie van de opgave en onze ambitie) worden meegenomen in het Programma 
Circulaire Economie (agendering in Provinciale Staten in het vierde kwartaal). 

 

1.3 Platforms & keteninitiatieven 
 

De aanpak volgt de volgende opbouw: 

• Binnen de programmalijnen ‘groene grondstoffen’ en ‘gebruikte materialen’ geven we 
gestalte aan een platform van stakeholders en belangstellenden. De platforms zijn de 
communities van de circulaire economie in Flevoland, op het gebied van groene 
grondstoffen en gebruikte materialen. Ze vormen een bruisend knooppunt waar ideeën, 
kennis, expertise op het gebied van marktontwikkelingen, de behoefte aan nieuwe 
grondstoffen, reststromen en technologische mogelijkheden samenkomen. Deze platforms 
worden geleid door een boegbeeld (iemand van naam) en ondersteund door een senior 
adviseur vanuit de provincie.  

• Vanuit het platform ontstaan initiatieven van ketenpartners die kansen zien in het 
ontwikkelen van een nieuwe circulaire grondstof, halffabricaat of product. Deelnemers zijn 
partijen in de keten: van toeleveranciers tot afnemers/gebruikers. Aan deze keten worden 
waar mogelijk en gewenst kennispartners en een lokale of provinciale overheid toegevoegd 
(overheid als mogelijke afnemer (inkoopbeleid) of als toeleverancier (reststromen) als 
onderdeel van de keten).  

• Waar deelname aan het platform nog enigszins vrijblijvend is, legt meedoen aan een 
keteninitiatief een verplichting op: je doet mee aan de ontwikkeling van een nieuwe 
grondstof of er is geen rol voor je in het initiatief. De verplichting wordt door de 
deelnemers vastgelegd in een ‘Letter of Commitment’.  

• De keteninitiatieven worden gefaciliteerd door de provincie in de vorm van het beschikbaar 
stellen van een ondersteuner/begeleider voor het keteninitiatief, een zogenaamde 
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ketenmanager. Het keteninitiatief wordt geleid door een deelnemer van het initiatief. Om 
in aanmerking te komen voor facilitering vanuit de provincie moet een keteninitiatief 
voldoen aan de criteria uit het Afwegingskader Keteninitiatief (zie verder).  

• De doelstelling van het initiatief bepaalt de nieuwe keten zelf. Deze wordt vastgelegd in de 
Letter of Commitment die het product beschrijven evenals de impact op werkgelegenheid, 
kennisontwikkeling, opleidingen, economische en ecologische groei, etc.  

• De activiteiten op de platforms en in keteninitiatieven brengen kansen en belemmeringen 
aan het licht voor de circulaire economie in Flevoland. Deze worden meegenomen in de 
vorming van het Programma Circulaire Economie (agendering 4e kwartaal 2018).  

• Het model van platforms en keteninitiatieven in de programmalijnen groene grondstoffen 
en gebruikte materialen brengt naar verwachting een beweging op gang naar een situatie in 
Flevoland waarin de bedrijvigheid rond nieuwe grondstoffen, halffabricaten, producten en 
diensten een steeds belangrijker deel uitmaakt van de economie. Het gekozen model brengt 
een vliegwiel op gang dat voor verbetering en versnelling gaat zorgen, door 
- steeds meer partijen te betrekken 
- steeds meer keteninitiatieven te realiseren 
- nieuwe afzetmarkten aan de te boren 
- reststromen te verwaarden 
- de kennisinfrastructuur te versterken 
- belemmeringen te identificeren en weg te nemen 
- nieuwe bedrijvigheid in Flevoland aan te trekken 

In onderstaande figuur is de aanpak schematisch weergegeven. 
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 De verschillen tussen platforms en keteninitiatieven kernmerken zich als: 

 

1.4 Afwegingskader Keteninitiatieven 

Om te bepalen of een project in aanmerking komt voor ondersteuning door de Provincie is het 
volgende afwegingskader opgesteld: 
 
 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 

Aspirant keteninitiatieven die zich bij de provincie melden worden aan het kader getoetst. De 
uitwerking hiervan wordt opgenomen in het Letter of Commitment.  

1.5 Werking 

In de praktijk verwachten we de volgende werking van de gekozen aanpak: 

1. Het platform leidt tot ideeën en plannen voor een nieuwe grondstof, halffabricaat of product 
voor de circulaire economie; 

2. Rond dit idee ontstaat een slagvaardige samenwerking van de partijen die hier een 
businesscase in zien en voorstel voor een keteninitiatief bij de provincie kenbaar maken; 

3. Partijen gaan aan de slag met het maken van een Letter of Commitment;  
4. Het project wordt getoetst aan het Afwegingskader Keteninitiatief om voor ondersteuning in 

aanmerking te komen; 

Platform Keteninitiatief 

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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5. Het keteninitiatief wordt opgericht en de partijen ondertekenen een Letter of Commitment;  
6. Er vindt interne afstemming plaats, de provincie legt de verbinding met de programmalijn Het 

goede voorbeeld zet zich in voor optimale condities (zo nodig in samenwerking met het Rijk); 
7. Het platform betrekt steeds meer partijen, waarvan een deel zich aansluit bij bestaande 

keteninitiatieven of nieuwe keteninitiatieven opricht; 
8. De keteninitiatieven leveren een circulaire grondstof, halffabricaat of product; 
9. Dit trekt nieuwe bedrijvigheid aan: verwerkingsbedrijven, maakindustrie, logistieke bedrijven 

etc.; 
10. Flevoland heeft een stap gezet als leverancier van grondstoffen in de circulaire economie. 

In onderstaande figuur wordt de beoogde werking weergegeven.  

 

1.6 Eerste tranche initiatieven 

Er wordt gestart met een aantal reeds geïdentificeerde keteninitiatieven. Deze zijn de koplopers in 
de productie van grondstoffen voor de circulaire economie. De leringen uit deze eerste tranche 
zullen gebruikt worden om het programma verder te verfijnen en daaropvolgende keteninitiatieven 
sneller tot succes en resultaat te brengen. Hierna is een longlist opgenomen van de mogelijke 
eerste tranche initiatieven die nader worden verkend voor de uitwerking naar een Letter of 
Commitment. 
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Groene grondstoffen  Gebruikte materialen 

- Phario: Realisering voorbewerking voor 
reststromen (Aeres) 

- Upcycling stedelijk gft-afval (Aeres) 
- Biobased materialen (diverse bedrijven) 
- Digestaat als turfvervanger (Accres) 
- Biopolymeren (Windesheim) 
- Biobased bouwmaterialen: bamboe, vlas, 

hennep 
- Bioplastics 

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

- Matrasrecyclaat als bouwmateriaal 
- Zonne-energie-veld vliegas (Afvalzorg), 

fundering landingsbanen Luchthaven 
Lelystad (Dura Vermeer), circulaire toren 
(Arc2) 

- Plastic recycling / upcycling  
- Makers van Flevoland 
- Batterijen en Accu recycling 
- Refurbished/ Recycle ICT 
- Kunstgras recycling 
- Visnet Recycling 
- Beton Hergebruik 

 

1.7 (Financiële) middelen 

Zodra een project aan het afwegingskader voldoet leidt dit tot de oprichting van een 
keteninitiatief. De ondersteuning vanuit de provincie bestaat uit de inzet van een ketenmanager. 
Deze wordt gefinancierd uit de stelpost Nieuw Beleid voor de uitvoering van de opgave Circulaire 
Economie. Daarnaast wordt ook de verbinding gezocht met: 

• Instrumenten vanuit het Economisch Programma; 
• De provincie als launching customer; 
• Financieel instrumentarium vanuit het Rijk en de EU. 

 
 

1.8 Monitoring en evaluatie 

In de startnotitie is aangegeven dat de initiatieven op maat worden gefaciliteerd. Provinciale Staten 
worden periodiek geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van de initiatieven.  
 
Tevens zal conform afspraak een evaluatie en monitoring worden opgezet en worden aangeboden 
aan Provinciale Staten. Opgedane leerervaringen en daarmee verdieping van de opgave (wat is 
nodig voor realisatie van de opgave en onze ambitie) worden meegenomen in het Programma 
Circulaire Economie.  
 
Initiatieven worden bevraagd op doelstellingen en op impactindicatoren als: 
- kennisontwikkeling, opleidingen, banen 
- natuur en milieu, grondstofstromen 
- bedrijvigheid, werkgelegenheid, economie 
etc. Eea afhankelijk van beschikbare informatie. Er wordt hierbij ook aangesloten op de 
ontwikkeling van landelijke monitoring vanuit het Rijksbrede Programma Circulaire Economie. 

Voor Het goede voorbeeld wordt de nulmeting als startpunt gebruikt.  
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CIRCULAIRE  
ATLAS 

 
PROVINCIE 
FLEVOLAND 



1. INLEIDING 

Noodzaak circulaire economie 
Met steeds meer mensen en een groeiende welvaart, neemt de wereldwijde vraag naar 
grondstoffen toe. Op termijn leidt dat tot schaarste van grondstoffen, prijsstijgingen en 
milieuschade in kwetsbare winningsgebieden. Vanuit dit besef groeit de aandacht voor een 
economisch systeem waarin zo min mogelijk materialen verloren gaan. Het is urgent: de 
wegwerpmaatschappij moet plaats maken voor een kringloopsysteem ofwel voor een 
circulaire economie. 

  

Flevoland dé grondstoffenleverancier voor de circulaire economie 
De provincie ziet voor Flevoland een belangrijke rol weggelegd in de circulaire economie. In 
de Omgevingsvisie Flevoland staan de opgave en de ambitie voor circulaire economie 
beschreven:  

 

‘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.’  

 

Twee lijnen: groene grondstoffen en gebruikte materialen 
Om de grondstoffenleverancier van de circulaire economie te worden, zet de provincie 
Flevoland twee lijnen uit: één voor groene grondstoffen en één voor gebruikte materialen. 
Bij elke lijn ligt het accent op de behoefte van de markt. Vanuit die behoefte wordt gewerkt 
aan het aanbod van rest- en agrarische stromen. Voor iedere lijn gaan platforms aan de slag 
om kansrijke business cases uit te werken. 

  

 Groene grondstoffen 
Hierbij richt de provincie zich op de nutriëntenkringloop, om de landbouwgrond 
vruchtbaar te houden en op het stimuleren van productie van (nieuwe) groene 
grondstoffen voor chemie, farmacie, materiaaltoepassingen en energie. Ook kijkt de 
provincie naar grondstoffen die kunnen worden geproduceerd uit organische 
reststromen en afvalwater. 

 Gebruikte materialen 
De provincie zet ook in op materiaalstromen die in Flevoland aanwezig zijn en waaraan 
behoefte bestaat in de markt. Hierbij sluit de provincie in eerste instantie aan bij de grote 
bouw- en verbouwopgave in de provincie en omliggende regio’s. De vraag naar circulaire 
bouwmaterialen gaat fors groeien.  

 

Circulaire atlas 
Voor de platforms is het belangrijk om inzicht te hebben in grondstof- en materiaalstromen in 
de provincie, op bestaande initiatieven waar op aangesloten kan worden en op kansrijke 
verwerkingsmogelijkheden. De atlas geeft dat inzicht.  Onderhavige rapportage is de eerste 
aanzet voor de atlas. De eerste hoofdstukken zijn gereed maar de atlas is nog niet af. 

Komende periode wordt nog verder gewerkt aan het inzichtelijk maken van  kansrijke 
verwerkingsmogelijkheden,  belangrijke knooppunten waar deze stromen bij elkaar komen en 
lopende initiatieven voor verwerking. 

Achtereenvolgens komen in deze rapportage aan bod: 

 Het economisch profiel van de provincie: we geven inzicht in de belangrijkste 
economische sectoren in de provincie en de samenstelling van de industriële sector. 

 Groene grondstoffen: hier geven we inzicht in de herkomst en omvang van de groene 
grondstoffen in de provincie.  

 Gebruikte materialen: ook voor deze materialen geven we inzicht in de herkomst en 
omvang van de stromen in de provincie. Het gaat hier om grondstoffen voor de bouw.  

Flevoland leverancier voor de circulaire economie: groene 
grondstoffen en gebruikte materialen 



2. PROFIEL VAN PROVINCIE FLEVOLAND 

In dit hoofdstuk geven we een beeld van de 
provincie Flevoland aan de hand van: 

 Economisch profiel 

 Industrie profiel 

 Ruimtegebruik  

 
 
 
 
 

Verantwoording 
Voor de in dit hoofdstuk gebruikte data zijn de 
volgende bronnen gebruikt: 

 CBS, 2017 

 LISA, 2017 

 



Specialisatie index 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2 laat zien dat voor wat betreft de specialisatie in Flevoland vooral verhuur van 
roerende goederen (in de agrarische sector) en de landbouw, bosbouw en visserij naar 
voren komen. De verhuur van roerende goederen komt meer dan 2 keer vaker voor dan 
het gemiddelde van Nederland. Het aantal werknemers is in deze sector ook relatief groot 
en daarmee is de sector economische sterk  in Flevoland.  Ook de landbouw, bosbouw en 
visserij  is relatief sterk aanwezig. Het aantal werknemers in deze sector is relatief gering, 
maar het landgebruik groot en daarmee is deze sector beeldbepalend in Flevoland.  

 

2.1 Economisch profiel 

Omvang sectoren op basis van werkgelegenheid 
Bij organisaties in Flevoland werken in totaal 143.900 mensen. In figuur 1 is de verdeling van 
de werkgelegenheid over sectoren gegeven. Gelet op het aantal werknemers springen de 
groot- en detailhandel en de gezondheids- en welzijnszorg er uit. Samen zijn de organisaties 
in deze sectoren goed voor 30% van het aantal arbeidsplaatsen. Ook de industriële sector is 
groot met circa 19 duizend werknemers. In tabel 1 is de werkgelegenheid in de grootste vijf 
sectoren  weergegeven. 

 

 

 

Figuur 1. Verdeling aantal werknemers per economische sector 

Figuur 2. Specialisatie index economie in Flevoland 

Economische sector Aantal banen % van het totaal 

G. Groot en detailhandel 37.608 20% 

Q. Gezondheids- en welzijnszorg  26.038 14% 

N. Verhuur van roerende goederen 19.748 10% 

C. Industrie 19.416 10% 

M. Zakelijke dienstverlening 16.963 9% 

Tabel 1. Aantal banen en percentage totaal van grootste economische sectoren in Flevoland (LISA, 2017) 

De economische specialisatie van Flevoland wordt weergegeven door middel van een 
zogenaamde specialisatie index. Deze index geeft het relatieve belang van een sector in de 
regio (o.b.v. aantal werknemers) weer in vergelijking met het belang van de sector in heel 
Nederland. Een index waarde van boven de 1 geeft aan dat de sector belangrijker is in de 
regio t.o.v. gemiddeld in Nederland. Het formaat van de cirkels is gerelateerd aan het aantal 
werknemers in de sector.  
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2.2 Industrieprofiel 

Figuur 3. Verdeling aantal werknemers per economische sector 

Figuur 4. Specialisatie index economie in Flevoland 

Omvang sub-sectoren industrie op basis van werkgelegenheid 
De industrie is één van de grotere sectoren in Flevoland wat betreft aantal werknemers in de 
provincie. In figuur 3 is een verdeling gegeven over de verschillende industriële sub-sectoren. 
De VGI (voedings- en genotsmiddelenindustrie), de machine-industrie  en de 
metaalproducten zijn de grootste sub-sectoren. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de 
werkgelegenheid in de vijf grootste sub-sectoren. 
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Industrie sub-sector Aantal banen % van het totaal 

Voedingsmiddelen (VGI) 5.255 27% 

Machines 2.920 15% 

Metaalproducten 2.130 11% 

Overige 1.550 8% 
Houtindustrie 1.137 6% 

Tabel 2. Aantal banen en percentage totaal van grootste industrie sub-sectoren in Flevoland 

De economische specialisatie van Flevoland wordt weergegeven door middel van een 
zogenaamde specialisatie index. Deze index geeft het relatieve belang van een sector in de 
regio (o.b.v. aantal werknemers) weer in vergelijking met het belang van de sector in heel 
Nederland. Een index waarde van boven de 1 geeft aan dat de sector belangrijker is in de 
regio t.o.v. gemiddeld in Nederland. Het formaat van de cirkels is gerelateerd aan het aantal 
werknemers in de sector.  
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Als we kijken naar de specialisatie-index voor de industrie (zie figuur 4) dan komen sterk 
naar voren: de kledingindustrie, houtindustrie en voedingsmiddelenindustrie. De 
kledingindustrie betreft vooral kledingontwerp, retail en kantoren. De hoeveelheid 
werknemers is relatief beperkt. In de houtindustrie is het aantal werknemers relatief 
groot en daarmee is dit een sterke sector in Flevoland. Ook de voedingsmiddelenindustrie 
kent een hoog aantal werknemer en is dit ook een beeldbepalende en sterke sector in 
Flevoland.  
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2.3 Ruimtegebruik 

Agrarisch landschap domineert 
Het totale oppervlakte van de provincie Flevoland bedraagt 241.231 hectare. De twee 
grootste gebruikstypen zijn ‘water’ (inclusief het IJsselmeer) en agrarisch terrein. Samen zijn 
deze twee verantwoordelijk voor 83% van het ruimtegebruik in de provincie. In tabel 5 is het 
ruimtegebruik in de provincie verder uitgesplitst en figuur 5 toont het cartografisch.  

Het ruimtegebruik van de provincie bepaalt grotendeels wat voor grondstoffenstromen er in 
de provincie aanwezig zijn. Een grote agrarische sector wijst erop dat er, niet geheel 
verrassend, een grote hoeveelheid aan groene grondstoffen in de provincie aanwezig is. Dit 
geeft ons dus een eerste indruk van welke potentieel interessante grondstoffen er in een 
regio aanwezig is.  

Figuur 5. Ruimtegebruik in Flevoland 
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Tabel 3. Landgebruik in Flevoland 

Landgebruik Aantal hectare 
Vliegveld 50 
Hoofdweg 3.083 
Spoorweg 218 
Bebouwd 6.523 
Bedrijfsterrein 2.115 
Semi-bebouw 2.608 
Bos 17.517 
Droog natuurlijk terrein 1.933 
Nat natuurlijk terrein 3.716 
Recreatie 4.637 
Landbouw 98.350 
Glastuinbouw 508 
Water 99.977 



3. GROENE GRONDSTOFFEN 

 

 
 
 
 



Stromen groene grondstoffen 

Groene grondstoffen  
Groene grondstoffen kunnen beschikbaar komen uit verschillende bronnen. De belangrijkste 
bronnen voor groene grondstoffen zijn:  
 Reststromen uit de landbouw 
 Groen(rest)producten uit terreinbeheer en waterbeheer 
 Reststromen uit de VGI (voedingsmiddelenindustrie) 
 GFT en grof tuinafval van huishoudens   

 
In figuur 6 is de herkomst gegeven van de verschillende soorten groene grondstoffen. Hierbij 
is ook de primaire productie  gegeven (zuivel, aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe etc.). 
Dat maakt de verhouding zichtbaar tussen primaire productie en reststromen. We gebruiken 
de hoeveelheden voor de primaire productie verder niet en kijken in het vervolg alleen naar 
de reststromen.  
 
In figuur 7 is de verhouding gegeven van de hoeveelheid groene grondstoffen per bron per 
gemeente. Hieruit valt af te leiden dat de landbouw bij de meeste gemeenten het grootste 
aandeel heeft. Daarnaast is in Urk de voedingsmiddelenindustrie verantwoordelijk voor ruim 
driekwart van de biomassa reststromen vanwege de aanwezigheid van de visindustrie. De 
totale hoeveelheid organische reststromen is ca. 3 miljoen ton per jaar. Hierbij is de primaire 
productie van landbouwgewassen en de potentiële hoeveelheid winbare waterplanten niet 
meegenomen. 
 

Figuur 7. Verdeling type  groene grondstoffen (excl. Primaire productie) per gemeente Figuur 6. Herkomst en verdeling type  stromen groene grondstoffen incl primaire productie (in kton) 



Stromen groene grondstoffen (vervolg) 

Landbouw 
In totaal komt jaarlijks circa 2 mton aan reststromen uit de landbouw vrij. De absolute 
hoeveelheid reststromen in de veeteelt is het grootste. Hiervan is 87% procent 
rundveemest. De akkerbouw is nummer twee qua hoeveelheden met een veel grotere 
verscheidenheid aan bronnen. In de akkerbouw worden de volgende gewassen veel geteeld 
(met daarbij de reststromen die vrijkomen tijdens de teelt of oogst): 
 Suikerbieten (loof ), bijna de helft van de totale hoeveelheid reststromen akkerbouw 
 Aardappel (loof en afgekeurde aardappels) 
 Uien (loof) 
 Tarwe (stro) 
 
In figuur 8 zijn de hoeveelheden van de verschillende soorten groene grondstoffen uit de 
akkerbouw gegeven. Hier hoort ook de primaire productie bij (aardappelen, uien, 
suikerbieten, tarwe etc.) om de verhouding te laten zien tussen primaire productie en 
reststromen. We gebruiken de getallen voor de primaire productie niet en kijken in het 
vervolg alleen naar de reststromen.  
 
De tuinbouwsector (o.a. teelt van groenten) in Flevoland is relatief klein en de hoeveelheid 
reststromen beperkt. Visvangst valt niet onder landbouw, maar onder de voedingsindustrie. 
De belangrijkste stakeholders in deze sector zijn agrarische bedrijven die  hun primaire 
producten afzetten in de voedingsmiddelenindustrie.  

Terreinbeheer en waterbeheer 
In totaal komt jaarlijks circa 285 kton aan biomassa uit terreinbeheer vrij. Hier 
onderscheiden we drie soorten groene grondstoffen.  

 Gras: komt vrij bij het maaien van grasvelden en bermen.  

 Snoeihout: komt vrij bij het onderhouden van struiken en bossen. Deze stroom wordt de 
komende jaren naar verwachting groter door de verjongingsopgave die er voor het bos 
in Flevoland is (opgave Staatsbosbeheer 550 ha van 2016-2020) en door de 
essentakziekte die het noodzakelijk maakt veel essen te kappen. Ca. 25% van het totale 
bomenbestand in Flevoland bestaat uit es.  

  Waterplanten: komt vrij bij verwijdering omdat ze woekeren, de doorvaart belemmeren 
of de waterkwaliteit beïnvloeden. Er is een veel groter potentieel aan aquatische 
biomassa (waterplanten, algen, wieren) gezien het wateroppervlakte, dan er nu 
gewonnen wordt.  

 

In figuur 9 is een uitsplitsing van deze stromen gevisualiseerd.  

 

De producenten van de vrijkomende stromen zijn gemeenten, Staatsbosbeheer, 
recreatieschappen en waterschappen en voor hen vormen de reststromen een kostenpost, 
waar ze graag vanuit financieel oogpunt en ten bate van de duurzaamheid nieuwe 
toepassingen voor zouden willen vinden.  

Figuur 8. Herkomst en verdeling type stromen uit de akkerbouw (incl. primaire productie) (in kton) Figuur 9. Herkomst en verdeling type reststromen uit terreinbeheer en waterbeheer (in kton) 



Stromen groene grondstoffen (vervolg) 

Huishoudelijk afval 
In totaal produceren de huishoudens in Flevoland circa 65 kton aan biologische reststromen. 
Dit bestaat met name uit met name groente- en fruitresten. 46% daarvan wordt gescheiden 
ingezameld en kan daarmee relatief eenvoudig benut worden voor andere doeleinden. 45% 
belandt echter bij het huishoudelijk restafval , waarmee de waarde die het heeft verloren 
gaat in de gezamenlijke verwerking. In figuur 11 is een uitsplitsing naar type weergegeven.  

 

De gemeenten laten het huishoudelijk afval ophalen en verwerken door de coöperatie 
HVC  waar ze bij zijn aangesloten, hier komt het ongescheiden deel van het GFT terecht. 
Gescheiden GFT wordt apart ingezameld en er is in Flevoland behoorlijk wat capaciteit om 
biomassa, waaronder GFT, te verwerken middels compostering en vergisting.  Grof tuinafval 
wordt ingezameld bij gemeentewerven.  

Voedingsmiddelenindustrie 
De voedings- en genotmiddelenindustrie verwerkt producten uit de landbouw tot producten 
voor de consument. Dit is een heel diverse sector, waar import en export over de 
provinciegrenzen heen een grote rol speelt. Als we het aantal en de grootte van bedrijven 
bekijken, zien we dat de aardappelverwerkende sector, zuivelproductie, visverwerking en 
vervaardigen van brood en banketbakkersproducten sterk vertegenwoordigd is in Flevoland. 
Ook groothandels vallen in deze categorie.   

 

De totale hoeveelheid reststromen van de VGI sector bedraagt 349 kton, waarvan driekwart 
dierlijk- en plantaardig afval.  In figuur 10 is een uitsplitsing naar type gegeven. 

 

Restproducten van de VGI sector zijn per bedrijfsgroep verschillend en hebben ook andere 
toepassingen. In principe is de verwerking van reststromen een kostenpost voor de 
producent en daarom tracht hij zoveel mogelijk waarde uit restproducten te halen. De 
meeste VGI reststromen zijn goed gedefinieerd en gecontroleerd uit het bedrijfsproces te 
verzamelen en worden ofwel binnen het eigen bedrijf verder verwerkt (bijvoorbeeld tot 
veevoer of energie d.m.v. vergisten) of als monostromen verkocht.   Restproducten zijn 
bijvoorbeeld aardapppelresten (stoomschillen, snippers, persvezels), suikerbietenpunten, 
uienpellen, wei, visresten en waswater. 

 

Figuur 11. Samenstelling reststromen uit huishoudelijk afval  (in kton) Figuur 10. Samenstelling reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie (in kton) 



4. GEBRUIKTE MATERIALEN BOUW 



Stromen gebruikte materialen 

Gebruikte materialen 
Gebruikte materialen zijn afkomstig uit allerlei bronnen. Het accent ligt in deze atlas op 
gebruikte materialen die toepasbaar zijn in de bouw .  

 

Grondstoffen voor de bouw 
Bij de bouw en sloop van bouwwerken komen grote hoeveelheden materialen vrij. Deze 
materialen zijn - al dan niet na bewerking – een waardevolle grondstof voor de bouw. In deze 
atlas zijn de volgende bronnen onderscheiden:  

 Grond- , weg- en waterbouw (GWW): onderhoud van infrastructuur  

 Burger en Utiliteitsbouw (B&U): renovatie woningen en gebouwen 

 Burger en Utiliteitsbouw (B&U): nieuwbouw woningen en gebouwen 

Er worden in Flevoland - als jonge provincie - erg weinig woningen en kantoren gesloopt. De 
renovatie van woningen en gebouwen is wel van belang zoals bijvoorbeeld door de 
energietransitie ingegeven.  

 

Ook kunnen gebruikte materialen of reststromen uit andere sectoren een interessante 
grondstof zijn voor de bouw. In deze atlas zijn opgenomen: 

 Plastic 

 Houtafval 

 Baggerslib 

 

 

Figuur 12. Samenstelling gebruikte materialen voor de bouw  (in kton) 



Stromen gebruikte materialen (vervolg) 

GWW – onderhoud van infrastructuur  
Bij het onderhoud van wegen en infrastructuur komt in totaal 1.317 kton aan gebruikt 
materiaal per jaar vrij in Flevoland. Daarin vallen Rijks-, provinciale en gemeentelijke 
wegen en andere infrastructuur zoals bruggen en fietspaden. Meer dan de helft bestaat 
uit asfalt. Daarnaast zijn zand en puingranulaat grote stromen. In figuur 13 is de 
opsplitsing gevisualiseerd.  

B&U - Reststromen nieuwbouw woningen en kantoren   
Bij de nieuwbouw van woningen en kantoren komt in totaal 276 kton aan gebruikt 
materiaal per jaar vrij in Flevoland. Deze stroom is daarmee ongeveer 3 keer kleiner dan 
de vrijkomende stromen uit de GWW sector. Verreweg de grootste stroom is 
steenachtig (baksteen, beton, cement). In figuur 15 is de opsplitsing gevisualiseerd.   
 
 

B&U - Reststromen renovatie woningen en kantoren  
Bij het onderhoud en renovatie van woningen en kantoren komt in totaal 30 kton aan 
gebruikt materiaal per jaar vrij in Flevoland. Deze stroom is dus meer dan 40 keer kleiner 
dan de vrijkomende stromen uit de GWW sector. De belangrijkste stroom is schoon puin en 
in mindere mate komt ook hout en metaal vrij. In figuur 14 is de opsplitsing gevisualiseerd.  

Stromen van buiten de bouwsector 
Er zijn enkele interessante stromen van buiten de bouw die tot bouwmateriaal verwerkt 
kunnen worden. In deze atlas zijn hout, plastic en baggerslib opgenomen, omdat dit 
grote stromen zijn die al toegepast worden in bouwmaterialen. In tabel 6 zijn 
hoeveelheden voor deze gebruikte materialen weergegeven.  

 

Figuur 13. Samenstelling vrijkomende stromen uit de GWW sector  (in kton) 

Figuur 14. Samenstelling vrijkomende stromen bij de renovatie van woningen en kantoren (in  ton) 

Figuur 15. Samenstelling vrijkomende stromen bij de nieuwbouw van woningen en kantoren ( in kton) 

Tabel 6. Samenstelling vrijkomende stromen van buiten de bouw die als grondstof voor bouwmaterialen kunnen 
dienen 

Stroom Volume Eenheid Bron 

Hout (A en B) 11,7 Kton Huishoudens 

Plastics  1,5 Kton Huishoudens 

Baggerslib 118.300 M3 (kuub) Diverse locaties 
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