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Hulp voor gemeenten bij stap naar circulair
WILBERT ELTING

LEEUWARDEN Nederland moet in
2050 volledig circulair zijn De wil is
er maar de weg daarnaartoe is ge-
huld in mist. Circulair Friesland
biedt de helpende hand.

Sybren Bosch van Copper8, een ad-
viesbureau uit Amsterdam op het
gebied van circulaire economie,
sprak al eerder bij het Circulair Café
in de Kanselarij in Leeuwarden. Dat
was in mei van dit jaar en toen had
hij een zaal vol inkopers voor zich.
Want als je als bedrijf of instelling
circulair wilt worden, dan zal het
daar moeten beginnen. ,,Jullie bepa-
len de vraag. Als jullie daarin circu-
laire elementen meenemen, zullen
jullie toeleveranciers daar ook iets

mee moeten. Als de vraag er niet is,
is de ontwikkeling er ook niet’’, zei
hij destijds.

Hetzelfde betoog stak hij gister-
middag deels opnieuw af. Met een
verschil. Zijn publiek bestond nu
voor een groter deel uit ambtena-
ren. Want niet alleen bedrijven moe-
ten aan de slag, overheden zullen
dat ook moeten. Zij hebben mis-
schien zelfs wel een grotere rol.

,,De lokale overheid heeft een heel
belangrijke rol in de overgang naar
de circulaire economie’’, aldus
Bosch. ,,Hun impact is misschien
nog wel groter dan de landelijke
overheid.’’ Gemeenten kopen, als je
ze allemaal bij elkaar neemt, hele
grote volumes in. ,,En bij die inkoop
kan je van je partners eisen dat ze
aan circulaire criteria voldoen.’’

De overheden hebben daarnaast
de mogelijkheid om circulaire inno-
vatie aan te jagen. ,,Met stimule-
ringsmaatregelen, maar ook door
als ‘launching customer’ op te tre-
den.’’

Om in die rol te groeien, krijgen
de gemeenten de komende maan-
den hulp van de Vereniging Circulair
Friesland en de Friese Milieu Federa-
tie. Zij zetten een actieprogramma
op en gaan bij de gemeenten langs,
vertelde Merlijn Blok van Circulair

Friesland. ,,Zodat ze aan de slag kun-
nen met de eerste praktische maat-
regelen om meer circulair te wor-
den. We gaan laagdrempelige aanbe-
velingen doen.’’ Het programma is
ook bedoeld om knelpunten te in-
ventariseren die de overgang in de
weg staan en lokale initiatieven te
stimuleren. Medio december moe-
ten de eerste bevindingen gepresen-
teerd kunnen worden.

Ook voor circulair bouwen komt
extra hulp. Sinds gisteren is er een
vraagbaak in de lucht. ,,Wa’t wat mei
sirkulêre bou wol, kin dêr te lâne
foar ynformaasje, foarbylden fan
wat der allegear al bart op it mêd fan
sirkulêr bouwen, mar ek opsjes foar
finansierjen en it oplossen fan blok-
kades yn wet- en regeljouwing’’, al-
dus voorzitter Houkje Rijpstra.

Lokale overheden
spelen grote rol bij
overgang naar
circulaire economie


