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In de afgelopen collegeperiode is er een actieve start gemaakt met de bevzeging
naar een circulaire economie in Flevoland. Er wordt uitvoering gegeven aan de
ambitie uit de Omgevingsvisie FlevolandStraks ‘in 2030 en verder staat Flevoland
bekend als de grondstoffenleverancier voor de circulaire economie’.
Het Platform Circulair Flevoland en de keteninitiatieven vormen een belangrijke
pijler in de uitvoering. Partijen ontmoeten elkaar en zijn met veel enthousiasme
aan de slag. Een aantal initiatieven worden succesvol verder gebracht, andere
initiatieven ervaren in de praktijk nog belemmeringen. De eerste resultaten ko
men nu naar boven. Komende periode worden deze verder onderzocht om een
volgende stap te zetten in de ambitie om met dé instrumenten die wij als provin
ciale overheid hebben een rol van betekenis te spelen in de transitie naar een
circulaire economie.
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Circulaire Economie
provincie Flevoland
Terugblik 2018 - 2019
Provincie Flevoland heeft circulaire economie benoemd als één van de zeven hoofdopgaven
in de Omgevingsvisie Flevoland Straks. Zij wil in 2030 bekend te staan als dé grondstoffen
leverancier voor de circulaire economie. Wat heeft zich de afgelopen tijd afgespeeld binnen
de opgave Circulaire Economie? De hoogtepunten worden in deze rapportage beschreven.

Het bewerken van (rest)stromen om te voldoen aan de
marktvraag trekt nieuwe bedrijvigheid aan: innova
tieve en creatieve bedrijven, adviesbureaus, maak
industrie en logistieke ondersteuning.” De ambitie van
de opgave vormt het uitgangspunt bij de strategie, de
aanpak en de uitvoering.
De provincie ziet het als haar belangrijkste taak in de
transitie van een lineaire naar een circulaire economie
om andere partijen in staat te stellen de kansen te
pakken, die de circulaire economie biedt. Als regiona
le overheid wil de provincie vanuit haar schaalgrootte,
positie als middenbestuur en met de instrumenten
die zij heeft een rol van betekenis spelen om de
ambitie ‘Flevoland staat in 2030 bekend als grondstof
De circulaire economie biedt volop kansen voor de

fenleverancier voor de nieuwe circulaire economie’ te

economie van Flevoland. Er is in onze provincie ruimte

realiseren.

en ambitie.
De provincie Flevoland streeft met de opgave
“In 2030 en verder staat Flevoland bekend als de

Circulaire Economie een aantal specifieke resultaten

grondstoffenleverancier voor de circulaire economie.

na:

(Rest)stromen uit de landbouw, bedrijven en huis

1. Toename van secundair materiaal ten opzichte van

houdens maken we geschikt voor duurzaam (her)

zogenaamd primair/ ‘virgin’ materiaal in gebruik

gebruik. Groene grondstoffen en gebruikte materialen

binnen de provincie en in aandeel van de handels-

bewerken we zodanig dat ze snel en gemakkelijk hun

balans

weg vinden naar bestaande en nieuwe afzetmarkten:

2. Impuls voor de regionale economie

in Flevoland, in Nederland en wereldwijd. Door nieuwe

3. Groei van het aantal circulaire banen

– circulaire – materialen te maken, heeft de regionale

4. Toename van de bekendheid van Flevoland als

economie een impuls gekregen. De agrarische sector

leverancier van grondstoffen voor de circulaire

en het bestaande bedrijfsleven profiteren hiervan.

economie
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Startsessie

Een kort videoverslag van deze platform
bijeenkomst kunt u hier bekijken

Nadat de Commissie Economie van Provinciale Staten
op 31 januari 2018 positief gereageerd heeft op de
wijze waarop we uitvoering willen geven aan de
opgave Circulaire Economie, is er in februari 2018 een
startbijeenkomst georganiseerd. Een brede kring van
belangstellenden kwam naar Almere om aansluiting te
zoeken bij elkaar, waaronder een ecobouwer, organi
saties uit de afvalverwerking, vertegenwoordigers van
een recyclebedrijf en een lector vitale agrobusiness.
Zij kregen de kans om rustig rond te lopen en met
elkaar in gesprek te gaan. Het doel was om hen aan

Tweede platformbijeenkomst
Thematafels in Almere

elkaar te koppelen en te ontdekken wat er zoal aan
reststromen beschikbaar is.

In samenwerking met de gemeente Almere werd
op 4 juni 2018 de tweede platformbijeenkomst,
vanaf toen Platform Circulair Flevoland genoemd,
georganiseerd. Deze bijeenkomst vond plaats bij
Staatsbosbeheer in Almere en trok meer dan 70 deel
nemers. Om iedereen zo goed mogelijk in contact te
kunnen brengen met potentiële afnemers, producen
ten en gelijkgestemden, kon iedereen dit keer plaats
nemen aan een aantal thematafels.

Eerste platformbijeenkomst

Groene Grondstoffen
Aan de tafel Groene Grondstoffen ontstond een leven
dige discussie met een tiental personen afkomstig van
o.a. kennisinstellingen (Aeres Hogeschool en ACRRES),

Op 12 april 2018 werd de eerste platformbijeenkomst

bedrijfsleven (Netics, Orgaworld Innovatiecentrum,

georganiseerd in het provinciehuis. Tientallen onder

Green-Up) en overheidsinstellingen (Grondstoffen

nemers, vertegenwoordigers van kennisinstellingen

Collectief Almere). De toepassing van biocomposieten,

en overheden gingen met elkaar om de tafel om de

geopolymeren, productie van PHA, natuurvriendelijke

mogelijkheden van een circulaire economie met elkaar

oevers gemaakt van baggerslib, reststromen uit de

te bespreken en ideeën uit te wisselen.

akkerbouw, waterplanten, vezels uit planten en
digestaat kwamen aan bod.

Platform
De provincie ondersteunt het platform waarop ver

Hout

schillende partijen kennis met elkaar kunnen uitwis

De tafel Hout werd gehost door Staatsbosbeheer. Zij

selen. Naast het platform worden er keteninitiatieven

stelden zelf een belangrijke vraag: wat kunnen we

gevormd, waarin ondernemers echt concreet met

doen met al het hout dat de komende jaren vrijkomt

elkaar aan de slag gaan. In een keteninitiatief wer

in Flevoland, hoe kunnen we dat circulair inzetten?

ken de leverancier, de verwerker en de afnemer van

Freek Rebel (Staatsbosbeheer) heeft hier een aantal

een grondstof samen om een circulaire stroom op te

concrete voorstellen uit kunnen halen.

starten.
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Gebruikte Materialen

Van Peperzeel

Aan de tafel Gebruikte Materialen werd direct een

Van Peperzeel is onder meer het nationale sorteer

poging gedaan om tot nieuwe ketens te komen. Na

centrum van alle lege en afgedankte batterijen in

een korte introductie waarin iedereen vertelde wat

Nederland en inzamelaar van oude accu’s van bijvoor

hij of zij kwam brengen, werden er meteen nieuwe

beeld elektrische auto’s en -fietsen. In de toekomst

contacten gelegd.

komen er steeds meer batterijen en accu’s op de
markt die na gebruik gerecycled moeten worden. De

Citylab

vraag die volgens Van Peperzeel veel meer gesteld

Aan de tafel Citylab werd met name gesproken over

moet worden is: “Wat produceren we vandaag en wat

de ontwikkeling van een circulaire hub op bedrijven

doen we er over 10 jaar mee?”

terrein de Steiger in Almere. Samen met ondernemers
heeft de gemeente Almere gesproken over het concept

Waterschap Zuiderzeeland

van een UpStore (tweedehands warenhuis) en wat

Na het bezoek aan Van Peperzeel vertrok het gezel

hiervoor nodig is.

schap met de bus voor een bezoek aan Waterschap
Zuiderzeeland. Het waterschap is volop bezig met

Een kort videoverslag van deze platform

initiatieven op het gebied van duurzame energie en

bijeenkomst kunt u hier bekijken.

circulaire economie. Er liggen veel kansen, maar er
zijn nog vele hobbels te nemen. Ook medewerkers
van de Wageningen Universiteit/ ACRRES ervaren dat.
Nederland heeft een kenniseconomie, de wens is
om voor op de golf te zijn. Door met elkaar te wer
ken aan de ontwikkeling van kennis en de praktische
toepassing van die kennis, liggen er volop kansen in
Flevoland.

Circulaire atlas

Bezoek Kamerlid
Erik Ziengs

Om zicht te krijgen op de kansrijke grondstofstromen
in Flevoland is een atlas gemaakt. Deze atlas geeft
ook aan welke reststromen in Flevoland beschikbaar
zijn voor de circulaire economie, welke bestaande

Erik Ziengs, Tweede Kamerlid van de VVD, heeft op

initiatieven er nu al zijn en wat kansrijke verwerkings

8 juni 2018 een bezoek gebracht aan Flevoland. Na een

technieken zijn. De atlas focust op de actielijnen

kort welkom van gedeputeerde Jan-Nico Appelman,

Groene Grondstoffen en Gebruikte Materialen. De

een presentatie van Marieke van der Werf (boegbeeld)

informatie is bedoeld voor iedereen die bezig is met

en Henk Meijer (gemeente Almere) ging het bezoek

grondstoffen en circulaire economie, bijvoorbeeld om

van start bij het bedrijf Van Peperzeel in Lelystad.

mogelijk interessante business cases met verschillen
de ketenpartners te ontwikkelen.
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Succesvolle speeddates
Er werd niet alleen gesproken over de Plasticfabriek,
er was ook tijd om te speeddaten. Inkopers en aan
besteders van overheden zaten klaar om te speed
daten met ondernemers. Iedere inkoper had constant
mensen aan zijn/haar tafeltje, waar geanimeerd
allerlei zaken besproken werden.
Een kort videoverslag van deze platform
bijeenkomst kunt u hier bekijken.

Derde platformbijeenkomst
De eerste ketens in Dronten

Koersnotitie vastgesteld

De derde platformbijeenkomst vond plaats op
7 september 2018 op de Aeres Hogeschool in Dronten.

In september 2018 zijn niet alleen de eerste ketens

Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerste circulaire

gevormd. Provinciale Staten hebben ook ingestemd

ketens gevormd.

met de koersnotitie Circulaire Economie waarin staat

1. Plasticfabriek Almere

wat de provincie wil gaan doen om de ambitie uit de

2. Taste Up

Omgevingsvisie werkelijkheid te laten worden.

3. Circulaire weg (Bitumen Hergebruik)
4. Bamboeketen Flevoland
5. Lelystads Grasverwaarding

Eerste Expeditie

Spintone CO2 De Lelystadse Boer
Gedeputeerde Michiel Rijsberman (die Jan-Nico

Op 7 november 2018 kreeg een select gezelschap de

Appelman verving) tekende namens de provincie

mooie kans om een kijkje te nemen in de keukens van

alle initiatieven en heeft vanuit de provincie keten

een aantal circulaire bedrijven.

managers ingezet. Deze managers begeleiden de keten
partners en helpen om knelpunten te signaleren, waar

Van Woerden Flevo

de partijen (inclusief de provincie) vervolgens weer mee

Agrariër Stefan van Woerden gaf een rondleiding bij

aan de slag kunnen om oplossingen te vinden.

Van Woerden Flevo. Stefan heeft met POP3 subsidie
een verwerkingslijn voor biologische wortelen

Productieve kringsessie

aangeschaft. Winst voor hem is meer grip op de

Tijdens de bijeenkomst ontstonden direct veel ideeën

prijsvorming, minder transportkosten, mogelijkheid

voor de Plasticfabriek Almere. Het plan achter de

om ook als dienstverlener voor anderen te opereren,

Plasticfabriek is om laagwaardig plastic afval te ver

meer grip op planning en afstemming op duurzaam

werken tot producten voor de openbare ruimte, zoals

bodembeheer en bouwplan. Winst voor de samen

bankjes en paaltjes. Zijn er nog meer mogelijkheden?

leving is hoogwaardige afzet van de wortelen.

Dat er genoeg mogelijkheden waren, werd wel duide
lijk. Er werd meegegeven dat de producten van de

De bezoekers waren allen erg enthousiast.

Plasticfabriek óók weer circulair moesten zijn, anders
schieten we er alsnog weinig mee op.
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ACRRES
Ook ACRRES werd bezocht. Het werd in een presen
tatie al snel duidelijk wat ACCRES zoal doet: allemaal
projecten op het gebied van groene grondstoffen, af
breekbaar plastic, mest en productie van alternatieven
voor dierlijke eiwitten, smart energie etc.
ACRRES werkt ook aan verbeteringen die de groen
gasketen rendabeler en aantrekkelijker maken.
Bovendien wordt bioraffinage toegepast: ACRRES haalt
uit biomassa waardevolle stoffen voor food, feed en
chemie door de biomassa te scheiden in verschillende
deelcomponenten.

Van Werven

Manifestatie Circulair
Flevoland – Weer een 			
nieuwe keten

“Wat een boel plastic gebruiken we eigenlijk!” Het
bezoek bij Van Werven drukte de bezoekers met

Op 7 november 2018 vond ook de Manifestatie

de neus op de lelijke feiten. Het hele terrein in

Circulair Flevoland plaats.

Biddinghuizen ligt vol met afgedankte kunststof
producten. Onder leiding van Sybold Noordam kreeg

Vermalen composiet

het gezelschap een rondleiding over het terrein. “Een

Na meerdere eerdere kennismakingen reikten deel

volledige Amsterdam ArenA gevuld met kunststof, dat

nemers elkaar vandaag opnieuw de hand. In kleine

is wat wij jaarlijks verwerken. Maar we willen nog veel

kringen maakten zij de keuze om onderling een

groter groeien.”

keteninitiatief aan te gaan, waarbij zij samen een
duurzaam project uitwerken. Marieke van der Werf

Eenmaal op het terrein kreeg het expeditie-team

kent er wel een paar. Het voormalige Kamerlid van

(gekleed in veiligheidskleding, inclusief werkschoe

het CDA staat inmiddels bekend als het boegbeeld

nen) een verhelderend kijkje achter de schermen. Zo

van Circulair Flevoland. “Flevoland loopt natuurlijk

wordt een groot deel van het plastic nog met de hand

voorop als het om windmolens gaat. Zo’n zeshonderd

gesorteerd. Aan een lopende band staat een aantal

windmolens zijn binnenkort aan het einde van hun

mannen stukken buis, snoeren en andere vormen van

levensduur. Ze zijn gemaakt van composiet, maar dat

plastic te scheiden op basis van kleur en plasticsoort.

materiaal is niet zo makkelijk opnieuw te gebruiken.

Daarna wordt de gescheiden kunststof naar de juiste

Deze heren hier hebben een manier gevonden om

plek op het terrein verhuisd. Als er vraag is naar dat

het composiet te vermalen tot een soort natuursteen.

type kunststof dan wordt het gewassen, geshredderd

Daar kun je dan weer tegels van maken.”

en in zakken gestopt.
Een kort videoverslag van deze manifestatie
kunt u hier bekijken.
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Actieplan Het Goede
Voorbeeld
Waar liggen de uitdagingen voor de provincie als
organisatie om volledig circulair en energieneutraal te
worden? Om zelf te kunnen voldoen aan de ambities
die de provincie heeft uitgesproken op het gebied van
duurzame energie en circulaire economie, hebben we
onze bedrijfsvoering tegen het licht gehouden.

Bezoek Kamerleden
Agnes Mulder en
Jessica van Eijs

Naar aanleiding van de nulmeting die we hebben
uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2018, hebben
Gedeputeerde Staten in december 2018 het Actieplan
Het Goede Voorbeeld vastgesteld. In dit actieplan
staat hoe de provincie haar organisatie zoveel moge

CDA-Kamerlid Agnes Mulder en D66-Kamerlid Jessica

lijk CO2-neutraal en afvalloos wenst te maken. Denk

van Eijs waren vrijdag 7 december 2018 te gast in

daarbij aan de inkoop van kantoorartikelen en het

Flevoland om daar ondernemers te ontmoeten

beter scheiden van afval. Er wordt ook onderzocht

die zich bezig houden met circulaire producten en

of bijvoorbeeld wegen en fietspaden circulair uitge

grondstoffen. Zij werden, samen met enkele Staten-

voerd/aangelegd kunnen worden.

en raadsleden van hun partijen, ontvangen bij Van
Peperzeel in Lelystad.

Stroomleverancier
Na de presentaties van de gedeputeerde, het boeg
beeld en de directeur kreeg het gezelschap een rond
leiding door de gloednieuwe Van Peperzeel bedrijfs
hal, waar ingezamelde batterijen en accu’s worden
klaargemaakt voor verdere verwerking en recycling.
Ook wordt hier de nog aanwezige stroom uit de batte
rijen en accu’s opgeslagen.

Afvalverwerkende bedrijven

Expeditie XL

Na het bezoek aan Van Peperzeel vertrok de groep
naar het Natuurpark in Lelystad. Daar mochten drie
bedrijven zich kort presenteren: Orgaworld, Van
Werven en CIRWINN.

In de Week van de Circulaire Economie (17 januari
2019) heeft de provincie Flevoland een Expeditie XL

Na afloop konden de Kamerleden in gesprek gaan met

georganiseerd om deuren te openen van circulaire

verschillende ondernemers. Door alle partijen werd

koplopers zodat anderen kunnen zien wat er zoal

het bezoek zeer gewaardeerd. De Kamerleden namen

gebeurt in de transitie naar de circulaire economie.

alle informatie die ze te horen kregen mee. Daarnaast

Er werd een bezoek gebracht aan vier afvalverwerken

werd toegezegd dat zij de afvalstatus in de Tweede

de bedrijven: CIRWINN, Orgaworld, Afvalzorg en Van

Kamer ter sprake zouden brengen.

Werven.
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De deelnemers van de Expeditie XL kwamen uit alle

Vervolgens werden er twee nieuwe keteninitiatieven

hoeken van Flevoland; zowel inwoners uit Almere

gesloten.

en Lelystad als ondernemers en overheden waren

1. Multiflex Publieke Gebouwen: CIRWINN en P4S
Inc. CV gaan laagwaardig snoeihout gebruiken om

present.

biopellets te maken en met biopellets publieke
Iedereen verliet de Expeditie XL met het gevoel dat
wij als inwoners van Nederland toch nog bewuster

gebouwen verwarmen.
• Multiflex Buitenvaart: snoeihout wordt ook ver-

moeten omgaan met de door ons gebruikte en weg

werkt tot biopellets die worden ingezet voor het

gegooide materialen. Of het nu GFT is of plastic, wat

verwarmen van kassen en het vrijgekomen CO2

zijn veel Nederlanders toch nog slordig als het gaat

wordt gebruikt worden als voeding voor de planten.

om afval scheiden! Het GFT-afval bevat nog plastic en
dat composteert niet mee, waardoor compost toch

Circulaire koffie

nog plastic kan bevatten.

Paul Kragten van Van Duijnen vertelde over zijn zoek
tocht naar duurzame toepassingen binnen zijn eigen
koffiehandel. Hij inspireerde de aanwezigen met zijn
daadkracht en enthousiasme en liet zien hoe je als
ondernemer stappen kan zetten in de circulaire eco
nomie. Hij benadrukte dat de transitie een zoektocht
is, waarbij je al doende leert welke oplossing de mees
te impact heeft.

Workshops
In het tweede deel van de ochtend was het tijd voor
tafelsessies. RVO organiseerde een sessie over finan
ciering. Er was een sessie over circulair inkopen door

Vierde platformbijeenkomst
Circulair Flevoland in Almere

gemeente Lelystad en CIRCO organiseerde een miniworkshop over circulair design van product/dienst of
businessmodel. Tevens gaf Thomas Obrien van het
Upcyclecentrum een workshop waarbij ondernemers

Op 14 maart 2019 vond er weer een platformbijeen

mee mochten denken over het beleid dat de gemeente

komst plaats. Dit keer stelde Stadsreiniging Almere

Almere kan voeren voor de grondstoffen die worden

haar locatie ter beschikking.

binnengebracht op de recyclingperrons.

Aanmoediging

Een kort videoverslag van deze platform

Wethouder Hoek (gemeente Almere) en gedeputeerde

bijeenkomst kunt u hier bekijken.

Appelman (provincie Flevoland) spraken over de
kansen voor het verbinden van circulair met de
klimaatuitdaging. Jan-Nico Appelman benadrukte dat
de transitie op de werkvloer plaatsvindt en moedig
de de aanwezige ondernemers aan om in hun eigen
bedrijf de verandering te brengen. Ook het door het
Rijk opgestelde Uitvoeringsprogramma Circulaire
Economie waar veel Flevolandse ondernemers druk
mee bezig zijn, werd besproken. Wethouder Hoek
stelde vast dat ondernemers zelf steeds meer econo
mische kansen zien binnen de circulaire economie en
daarmee wordt Flevoland een vooruitstrevende regio.
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Jan-Nico Appelman benadrukte ook het belang om het
onderwijs actief te betrekken, zodat de nieuwe gene
ratie studenten wordt opgeleid met circulariteit voor
ogen. Maar ook de huidige generatie ondernemers
moet aan de bak. “Als ondernemer heb je eigenlijk
geen keus, want de circulaire economie is de toe
komst. Je moet je verdienmodel wel aanpassen, want
de consument gaat vragen om circulaire producten.”

Kipster

Vijfde platformbijeenkomst
in Lelystad

Als speciale spreker was Ruud Zanders van Kipster
uitgenodigd. Zijn wens was om een dier-, milieu-, en
mensvriendelijk kippenbedrijf op te zetten. Die wens
kwam voort uit de ontwikkeling die hij zelf de afge

In het oude Schipholgebouw bij het Aviodrome in

lopen 50 jaar had zien gebeuren: van het zo efficiënt

Lelystad verzamelde zich weer een enthousiaste

mogelijk produceren van zoveel mogelijk vlees en eie

groep mensen voor een nieuwe bijeenkomst van het

ren tegen een zo laag mogelijke prijs, naar de roep om

Platform Circulair Flevoland. Toepasselijk was de

de vleesindustrie flink te hervormen. “De consument

omgeving ook, omdat het gebouw steen voor steen is

van nu vraagt een ander product dan de consument

verplaatst van Haarlemmermeer naar Lelystad. Een

van 50 jaar geleden. De industrie is helaas nog inge

volledig circulair gebouw dus!

steld op die wens van 50 jaar terug.”

Boegbeeld
Ook verplaatst van Haarlemmermeer naar Lelystad
was John Nederstigt, oud-wethouder/ondernemer, nu
het nieuwe boegbeeld van het Platform. In zijn wel
komstpraatje benadrukte hij dat er nog veel gepraat
wordt, maar dat er ook dingen gedaan moeten wor
den. Verandering komt door het te doen. Het komende
jaar zal John ook gaan gebruiken om zoveel mogelijk
mensen in Flevoland in beweging te krijgen richting de
circulaire economie.

Dezelfde weg door

Daarnaast is het verhaal van Kipster ook een spiegel

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman kon voor de aan

voor ons eigen eetgedrag. “Waarom gebruiken wij hier

wezigen een tipje van de sluier oplichten rondom het

in het westen perfecte granen als voedingsmiddel voor

Coalitieakkoord. (Inmiddels is het coalitieakkoord

dieren die het inefficiënt omzetten in dierlijk eiwit? We

al openbaar, red.) “De weg die we onder het vorige

moeten veel kritischer kijken naar de manier waarop

akkoord zijn ingeslagen, blijven we volgen. De ambitie

we de voedselvoorraden in de wereld inzetten.” De

voor Flevoland blijft staan. En als overheid moeten

kippen van Kipster worden gevoed met reststromen

we dezelfde rol pakken die we tien jaar geleden voor

van lokale bakkerijen.

duurzame energie hebben gepakt: aanjagen, stimu
leren en ondersteunen. Op die manier kunnen we
de circulaire economie verder ontwikkelen, op alle
verschillende niveaus.”
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Zijn verhaal over wat er allemaal bij komt kijken om

Feestelijke afsluiting

een bedrijf als Kipster op te starten zou bijna kunnen

De bijeenkomst werd afgesloten met twee feestelijke

worden opgevat als een waarschuwing voor onder

tekenmomenten. De eerste ondertekening was van de

nemers: weet waar je aan begint! Tegelijkertijd dwong

keten Circulaire Weg. Deze keten is inmiddels zo ver

zijn verhaal respect af over de volharding en het door

dat de betrokken ondernemers er een goede business

zettingsvermogen achter het idee en de onderneming.

case van hebben weten te maken. Het is de eerste

De belangrijkste tips van Zanders: pak ALLE problemen

keten die volledig zelfstandig verder gaat.

aan die horen bij het product dat je wilt gaan maken.
Werk samen met mensen van wie je in eerste instantie

De Flevolandse woningcorporaties zetten hun hand

denkt dat het niks wordt. Dan kunnen er schitterende

tekening onder de intentie om samen uit te zoeken

dingen ontstaan. Hij gaf ons ook de quote van Tolstoj

hoe zij zelf circulair kunnen bouwen en de rest

mee: “Velen hebben het over het veranderen van de

stromen die vrijkomen bij bijvoorbeeld renovatie

wereld, slechts weinigen over het veranderen van

beschikbaar te stellen als nieuwe grondstof. De

zichzelf.”

komende jaren gaat er op dit gebied heel wat
gebeuren!

Kansen en zorgen
John Nederstigt en Jan-Nico Appelman gingen na de

Een kort videoverslag van deze platform

workshops in gesprek met Elly van Wageningen. Zij

bijeenkomst kunt u hier bekijken.

is al jaren een bekend gezicht en scherpe denker
en doener op het gebied van duurzaamheid. Haar
inzet gaat natuurlijk veel naar Lelystad, waar ze
wethouder is. Haar invloed reikt ook tot diep in de
Metropoolregio Amsterdam, waar ze trekker is van
thema Circulaire Economie. Ze ziet Circulaire Economie
natuurlijk als kans, maar haar zorg om samen onze
leefomgeving leefbaar en vitaal te houden is minstens
even belangrijk. De wethouder heeft daarin een breed
aandachtskader waarin gezonde voedselvoorziening
net zoveel aandacht krijgt als de energietransitie.
De samenwerking met de provincie wordt door
Lelystad nadrukkelijk gezocht en gelukkig ook steeds
beter. Van Wageningen ziet dat bijvoorbeeld wet- en
regelgeving wel belangrijke issues zijn.
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Alle ketens op een rij
Sinds de start van het Platform Circulair Flevoland in 2018 zijn tien circulaire keteninitiatieven ontwikkeld. De ontwikkeling vindt plaats met ondersteuning van een ketenmanager die
wordt betaald vanuit het programma Circulaire Economie van de provincie. Hieronder is een
update van de ketens opgenomen.
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Omschrijving: Deze keten werkt aan productontwikkeling

seerd, is besloten dat de Green Up de reststromen

met de reststromen van verschillende groenten en aard

als halfproducten wil inzetten in de B2B-markt.

appelen. Enkele producten zijn inmiddels klaar voor een

Vanuit de provinciaal beleid willen we verkennen of

voorzichtige marktintroductie. De Green Up is zich nu

een “Verspillingsfabriek” voor alle reststromen in

verder aan het oriënteren hoe dit te doen. Om inspiratie

Flevoland wenselijk kunnen zijn.

op te doen, is op uitnodiging van Rabobank Flevoland
een bezoek gebracht aan de Verspillingsfabriek in Veghel

Start: juni 2018

gecombineerd met een kennisbijeenkomst bij Food Tech

Geplande afronding: juli 2019

Brainport over voedsel technologie.

Resultaten: 3 kennisvouchers ingezet, producten
gereed voor marktintroductie, geen belemmeringen

Deze keten heeft een jaar gelopen. Tijdens een

opgehaald, gereed voor strategische keuze t.a.v.

strategiesessie, door Gemeente Dronten georgani

productie en vermarkting

Omschrijving: Bij de Plasticfabriek in Almere wor

Flevoland is aangehaakt als ‘associated partner’ van

den goede vorderingen gemaakt bij het ontwikkelen

Plasticfabriek Almere. We kijken mee om te leren over

van pilotprojecten waarin gebruikt plastic lokaal kan

circulaire economie en hoe we dit vanuit de provincie

worden ingezet. Bij de Floriade wordt een permanente

kunnen ondersteunen door lobby, aanpassen wet- en

expositie gerealiseerd, waar producten van plastic uit

regelgeving, etc. Provincie Flevoland zoekt actief naar

Almere zullen worden gedemonstreerd. De vergunning

(infra-)projecten om producten van de plastic fabriek,

aanvraag voor het leveren van het te recyclen plastic

zoals beschoeiingen, te kunnen inzetten.

door Cirwinn loopt, hierna kan direct gestart worden
met de productie van prototypen.

Start: juni 2018
Geplande afronding: juli 2019

Gemeente Almere en Save Plastics participeren sa

Resultaten: Interreg aanvraag ingediend, uitslag

men als Plasticfabriek Almere in de TRANSFORM-CE

verwacht in juli, geen belemmeringen opgehaald, er

Interreg-aanvraag waarbij Manchester Metropolitan

wordt verder verkend of mra partners willen aansluiten

University optreedt als penvoerder. Provincie
12

Omschrijving: In deze keten is de haalbaarheid van

Het blijkt dat de beschikbaarheid van grond nog een

het telen van bamboe in de buurt van Lelystad Airport

belemmering is voor het opstarten van het telen van

onderzocht. Bamboe is een interessant meerjarig

bamboe. Agrariërs zijn nog niet enthousiast om bam

gewas , dat ook nog eens veel CO2 vastlegt en stof

boe in plaats van de voor hen bekende gewassen te

afvangt. Bovendien weert het de vogels rondom het

gaan telen vanwege de onzekerheid van het verdien

vliegveld en dempt het ook geluid. De vezels zijn erg

model. Daarom is deze keten gestopt.

sterk en licht, waardoor het een heel interessante
groene grondstof voor bio-composiet is. Nadeel van

Start: september 2018

bamboe is dat het gewas pas na 4 jaar geoogst kan

Afronding: januari 2019

worden en dat ons klimaat niet helemaal geschikt is,

Resultaten: belemmeringen zijn opgehaald (zie tekst)

het vraagt om warmere groeiomstandigheden.

Omschrijving: Het verwaarden van gras tot een hoog

van het gras. Wel is er langs diverse wegen contact ge

waardig product blijkt ook voor de Lelystadse Boer

weest over het groter opzetten van een keten. Volume

op dit moment nog onhaalbaar. De kosten wegen nog

maakt grasverwaarden aantrekkelijker. Wellicht zijn er

niet op tegen de voordelen op korte termijn. Op dit

in de toekomst beter mogelijkheden.

moment zijn er ook te weinig belangen om het gras,
afkomstig van het vliegveld, te verwaarden tot produc

Start: juni 2018

ten zoals verpakkingsmateriaal. Dit komt voornamelijk

Afronding: februari 2019

doordat het beheersregime van het vliegveld is aange

Resultaten: vanwege de toenemende belangstelling

past, waardoor er weinig tot geen gras beschikbaar is.

voor maaisel provincie breed (mede ook voor bodem

Ook blijken de kosten voor het analyseren van de ver

verbetering) pakt het team Circulaire Economie gras

schillende componenten in het gras dermate hoog dat

verwaarding verder op, wellicht in een later stadium

in eerste instantie wordt afgezien van het verwaarden

met een grotere keten.
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Omschrijving: Om de CO2-emissies afkomstig van

Een pilot installatie wordt opgestart in oktober. De

de landbouw in Flevoland en afkomstig van Lelystad

Lelystadse Boer is nu bezig de locatie en de financie

Airport te reduceren heeft Spintone CO2 een techno

ring van de pilotinstallatie rond te krijgen.

logie ontwikkeld welke CO2 uit de lucht haalt en dit
omzet naar grafeen of een koolstofrijke plasma. Deze

Start: september 2018

producten kunnen worden gebruikt om supergeleiden

Geplande afronding: juli 2019

de batterijen, accu’s en een nieuwe generatie zonne

Resultaten: Pilotinstallatie wordt in oktober opgestart,

panelen te ontwikkelen en om brandstof te maken.

PoC-lening wordt aangevraagd, aanvullende financie
ring aangevraagd, ontwerp pilotinstallatie wordt
gemaakt, (nog) geen belemmeringen opgehaald
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Begin dit jaar werd het startschot gegeven voor de

Eerste fase: In de eerste fase worden tuinders die

uitwerking van een plan om publieke gebouwen in de

hun gewassen niet belichten en alleen warmte en CO2

provincie en glastuinders op de locatie Buitenvaart

nodig hebben meegenomen in het traject “warmte uit

Almere van het aardgas af te koppelen. Biopellets

snoeihout”. Alleen deze tuinders verbruiken al zo’n

worden ingezet als warmtebron voor bijvoorbeeld

1,6 miljoen m3 aardgas. Met deze tuinders zal naar

kantoren, zwembaden, scholen, etc. en voor de

verwachting op zeer korte termijn een intentieover

warmtelevering voor sierteelt en groenteteelt op de

eenkomst worden opgesteld.

Buitenvaart.
Start: maart 2019
Eind 2020 wordt door het bedrijf P4S bij Cirwinn een

Geplande afronding: september 2019

torreficeerinstallatie in gebruik genomen waar van

Resultaten: verkennende gesprekken gevoerd, aantal

snoeihout biopellets, maar ook bijproducten zoals

tuinders bereid gevonden om intentieovereenkomst

biocoal, as, CO2, zand en stenen komen vrij en worden

te tekenen, kansen voor publieke gebouwen in Almere

weer ingezet in beton en de CO2 kan door de tuinders

onderzocht en 1 kans gelokaliseerd waarvoor gesprek

worden gebruikt om de groenten en bloemen te laten

ken worden opgestart

groeien.

15

Omschrijving: Een proefopstelling voor het verwerken

Vanuit de maatschappij en de raad zijn er vragen met

van de rotorbladenstroom wordt gerealiseerd. Dit zal

betrekking tot veiligheid voor mens en milieu wat be

in Zeeland gebeuren aangezien er begin april 2019

treft de verwerking van het composiet en de eventueel

brand is geweest bij Cirwinn waar in eerste instantie

vrijkomende stofdeeltjes.

de opstelling zou komen.
De eerste klanten/afnemers hebben zich d.m.v. een

Start: juni 2018

afnameovereenkomst vastgelegd zoals De Floriade die

Geplande afronding: juli 2019

tegels gaat afnemen voor een wandelpad.

Resultaten: eerste afnemers gevonden
Belemmeringen:

De ondernemer is nog op zoek naar financiering. De

1. vragen rondom veiligheid; pilot wordt uitgevoerd

aanvraag bij Horizon is afgewezen.

2. vergunningaanvraag is langdurig proces

Omschrijving: De betrokken partijen staan op het

Belangrijkste actiepunt voor de ketenpartijen is het

punt om met een viertal grote asfaltproducenten een

verkrijgen van opdrachten waarbinnen R2R-asfalt

intentieverklaring te tekenen om Roof2Road-asfalt te

gebruikt kan worden. De aanbestedende partijen

gaan maken (Dura, Reinten, Ooms, Roelofs).

moeten worden geïnformeerd en enthousiast worden
gemaakt om deze materialen in de bestekken op te

Roof2Road is op zoek naar een nieuwe locatie in

nemen en aan te besteden.

Flevoland voor de verwerking van dakbedekking. De
huidige locatie op het CirWinn-terrein is te klein.

Start: juni 2018

Dit blijkt nog lastig omdat er tijdens het proces veel

Geplande afronding: juni 2019

geluid wordt geproduceerd. Het vergunningstra

Resultaten: afnemers zijn gevonden en intentie

ject loopt daardoor iets langer. Gesprekken met de

verklaring voor productafname wordt getekend,

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

belemmeringen: 1. gevonden locatie met productie

worden in dit stadium gevoerd.

vergunning, 2. aanbestedingsdocumenten aanpassen
op bitumen-hergebruik is langdurig proces.
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Omschrijving: In dit project werken de 7 flevoland

• Betrekken ketenpartners

se woningbouwcorporaties samen om tot circulaire

• Inventariseren risico’s

bedrijfsvoering te komen. De opgedane kennis wordt

• Gebouwen als grondstoffendepot’s en hun

onderling gedeeld waardoor snel resultaat kan worden

financiële waardering

bereikt.
Start: augustus 2019
Onderwerpen die de revue zullen passeren:

Geplande afronding: januari 2020

• Circulair inkopen

Resultaten: net gestart

• Materiaalstromen, volumes
• Beschikbaarheid en kwaliteit hergebruikte
materialen
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