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Geachte heer de Groot, 

 

Het kabinet heeft aangekondigd om in december het Nationale Programma Circulaire Economie 
(NCPE) naar de Tweede Kamer te willen sturen. Momenteel wordt er heel hard gewerkt door 
ambtenaren bij de verschillende departementen om een programma neer te zetten dat ambitieuze 
en concrete doelen beoogt richting 2030 en 2050.  
Een dergelijk programma kan niet tot stand komen zonder het betrekken van de verschillende 
stakeholders die nauw begaan zijn met de transitie naar een circulaire economie. Als 

maatschappelijke en publieke partners in de circulaire economie is daarom aan ons gevraagd om 
mee te werken aan een breed gedragen en ambitieus programma. Wij denken dat het nu 
voorliggende conceptprogramma een goed vertrekpunt vormt om uit te bouwen tot een echt 
nationaal programma, maar op een aantal punten nog wel gedegen aanpassingen behoeft. 
 
Wij hebben nog veel concrete en constructieve ideeën over hoe we de transitie naar een circulaire 

economie kracht kunnen bijzetten en daarmee verder invulling te geven aan dit programma. 
Helaas is het vanwege de zeer korte doorlooptijd maar beperkt gelukt om deze ideeën in onze 
feedback te verwerken. We komen daarom tot de conclusie dat de deadline om voor eind van dit 
jaar het nieuwe NPCE af te hebben, ten koste gaat van de inhoudelijke verdieping, zorgvuldigheid 

en concreetheid van het programma.  
 
Wij roepen u als Kamer daarom op om de staatssecretaris van IenW meer tijd te geven om tot een 

breed gedragen en zorgvuldig programma te komen. Op deze manier kunnen ook wij als 
maatschappelijke en circulaire partijen met het ministerie van IenW verdiepende gesprekken 
voeren en aanvullende feedback geven. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat het NPCE uiteindelijk 
meer recht zal doen aan de wens van een breed gedragen ambitieus NPCE, dan het geval zou zijn 
als er in december al een versie met de Kamer gedeeld zou worden. 
 
Wij willen nadrukkelijk niet dat het programma vertraging oploopt. Het is van belang dat het 

programma wel in de beleidscyclus van 2023 meegenomen kan worden. Bovendien achten wij het 
belangrijk dat in de 2-jaarlijkse Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER), die eind januari 
naar de Kamer wordt gestuurd, ook al een eerste reactie op het NPCE komt. Daarom stellen wij 
voor om het programma uit te stellen, met maximaal 1 maand voor gesprekken met ons als 
maatschappelijke en circulaire partijen.  
 

Wij hopen daarom van harte dat u bereid bent om het versturen van het NPCE voor een korte 

periode uit te stellen, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan een ambitieus en breed gedragen 
programma. 
 

 

Met vriendelijke groet,  

Wendy de Wild  Directeur NVRD 
Rob van Tilburg Directeur Programma’s Natuur & Milieu 
Rob Buurman  Directeur Recycling Netwerk Benelux 

Annie van de Pas Netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties 
Aniek Moonen  Voorzitter Jonge klimaatbeweging 

 


