
Hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, 
als koers naar een circulaire economie



Achtergrond

• Landelijke en Europese stimulans om circulaire- en duurzame 
initiatieven te bespoedigen

• Gemeente Groningen:
– Het OECD:  kansen rondom Circulariteit 

– Raad: motie aangenomen uitvoeringsagenda circulariteit (juni 2020)

– Daarnaast is de keuzenotitie “Minder afval, meer grondstoffen, op weg 
naar een Circulair Groningen” vastgesteld (september 2020)

– Circulariteit is een belangrijk thema in het coalitieakkoord.
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De rol vanuit het Programma Afval & Circulariteit

• Grondstoffeninzamelaar

• Grondstoffenmakelaar

• Facilitator: bevorderen van innovaties rondom hoogwaardig 

hergebruik van grondstoffen 

– Bewoners: afval zo makkelijk mogelijk laten scheiden

– Ondernemers: Ontwikkelen hoogwaardige producten/businessmodellen

– Onderwijs: Ontwikkelen van een onderwijscurriculum CE

• Promotor: bevorderen bewustwording en handelingsperspectief 
(ondernemers/burgers)

– Het inzichtelijk maken van tastbare circulaire showcases

– Het opzetten en bevorderen van wijkgerichte initiatieven rondom circulariteit, 
reparatie en hergebruik.

– Onderwijs: Ontwikkelen van een onderwijscurriculum CE



1. Circulariteitshub als centraal platform
2. Identificeren en verbinden van:

➢ Grondstoffen
➢ Stakeholders
➢ Bedrijven die het product afnemen (Launching customers)

3. Nieuwe toepassingen: benut kennis vanuit de ontwerpsector en 
bedrijfsleven

4. Ontwikkel het bijbehorend business model
➢ Neem maatschappelijke kosten en opbrengsten hierin mee

5. Aanjagende rol vanuit de Gemeente Groningen

De Circulariteitshub als versneller van de 
Circulaire Economie in gemeente en regio



Pré Circulariteitshub activiteiten
Grondstofmakelaar:



Wat geef jij door?



Gronings Goud

Ecologische besparingen per kilo garen:
9.730 l minder waterverbruik
0.17 kg minder bodemverzuring
13,8 kg minder CO2-uitstoot
0,005 kg minder watervervuiling
23,83 MJ minder energieverbruik
9,66 m2 minder landgebruik

Gemeente Groningen als launching customer!

https://vimeo.com/668600813/2f64eec272

https://vimeo.com/668600813/2f64eec272


Gronings Goud

Gemeente Groningen als launching customer!



De potentie van Gronings Stadshout



De vertaling van projecten naar showcases

• Ten behoeve van inwoners, ondernemers, onderwijs, subsidieverstrekkers en interne organisatie

• Vaste werkwijze van projecten vastleggen en presenteren

• Belangrijke uitgangspunten in de uitwerking:

– Teksten tweetalig uitwerken. 

– Begrijpelijk voor iedereen.

– Veel beeld gebruiken om het verhaal te vertellen. 

– Mensen en proces centraal zetten. 

– De ‘wow-factor’ moet duidelijk naar voren komen. 

– Laten zien dat het vaak makkelijk is om bij te dragen. 

– Maak duidelijk wat deze projecten verbindt en de moeite waard maakt. 



De vertaling van projecten naar showcases

www.haalallesuitjeafval.nl/groningsgoud

http://www.haalallesuitjeafval.nl/groningsgoud


Uitdagingen

1. Wie is de ketenregisseur CE?
2. Synergie verschillende directies
3. Innovaties kosten geld
4. Innovaties kosten ontwikkeltijd
5. Wetgeving 


