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Inleiding 

Een circulaire economie draagt significant (tot wel 45 procent) bij aan de vereiste reductie van 

broeikasgassen en heeft daarnaast andere voordelen ten aanzien van duurzaamheid, zoals het 

verminderen van milieuvervuiling, verbeteren van biodiversiteit en grondstoffenbesparing. Dit 

laatste draagt tevens bij aan geopolitieke doelstellingen. Wij zijn van mening dat de koppeling 

tussen circulaire economie en de klimaatdoelen sterker terug kan komen in het voorliggend 

beleidsprogramma.  

 

Sterkere koppeling Circulaire Economie 

Het belang van de circulaire economie voor het klimaatbeleid wordt breed onderschreven. Zo stelt 

het Planbureau voor de leefomgeving dat de Circulaire Economie centraal verbindend en 

overkoepelend is voor het behalen van de doelstelling op gebied van zowel klimaatbeleid als 

diversiteitsbeleid, milieubeleid en handelspolitiek. Ook staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur 

en Milieu stelt in haar brief op 23 maart 2022 dat er zogeheten meekoppelkansen bestaan tussen 

het klimaatbeleid en beleid gericht op een circulaire economie. Deze conclusie is getrokken op 

basis van recente onderzoeken van CE Delft en TNO. Naar het oordeel van CE Delft; “worden 

kansen voor de energietransitie enerzijds en de transitie naar een circulaire economie anderzijds 

om elkaar te versterken met de tot nu toe beschikbare instrumenten niet voldoende benut.” Ook in 

het voorliggend ontwerp beleidsprogramma missen wij het beleid gericht op het benutten van deze 

kansen. 

 

Onvoldoende middelen 

Hoewel in het ontwerp beleidsprogramma Klimaat erkend wordt dat circulaire economie een 

bijdrage levert aan broeikasgassen en grondstoffenbesparing, is dit niet terug te zien in de 

financiële instrumenten in het beleidsprogramma, namelijk de SDE++ en het Klimaatfonds. Deze 

financiële instrumenten zien slechts op het terugdringen van broeikasgassen door middel van het 

bemoedigen van innovatie in CO2-reducerende technieken en de energietransitie. Er zijn naar onze 

mening onvoldoende middelen weggelegd voor de transitie naar de circulaire economie. Wij stellen 

voor om ook een financieel instrument in het Ontwerp beleidsprogramma Klimaat ten behoeve van 

de transitie naar een circulaire economie toe te voegen, bijvoorbeeld door innovatie om de 

recyclebaarheid van producten te vergroten, nieuwe verwerkingstechnieken en afvalscheiding te 

bevorderen en de kwaliteit daarvan te bemoedigen. 
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Bijdrage NVRD 

Het voorliggende beleidsprogramma benoemt beleidsinstrumenten die specifiek gericht zijn op de 

bevordering van een circulaire economie. Gezien de mate waarin circulaire economie bijdraagt aan 

het bereiken van de doelen rondom onderwerpen zoals, klimaat, natuur, biodiversiteit, milieu en 

circulariteit, zijn wij blij met deze beleidsinstrumenten. 

 

De NVRD, de branchevereniging voor gemeentelijke afvalinzamelaars en gebiedsbeheerders zorgen 

dagelijks voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval en een schone leefomgeving en 

delen de ambitie om toe te werken naar een economie zonder afval. Wij zijn ervan overtuigd dat 

onze kennis uit de dagelijkse operationele praktijk kan bijdragen aan het concreter vormgeven van 

mogelijke beleidsinstrumenten en zijn bereid hieraan mee te werken  

 

 

 


