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RESUMÉ 

Overleg Stuurgroep Milieu & Duurzaamheid 25 januari 2017 
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Nationaal Grondstoffenakkoord 
De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben het Nationaal Grondstoffenakkoord 
ondertekend. Algemeen wordt erkend dat er een forse omslag nodig is in de manier waarop we met 
grondstoffen en afval omgaan. De portefeuillehouders Milieu & Duurzaamheid delen deze 
opvatting en willen de grondstoffentransitie in de regio versnellen. De ondertekenaars van het 
grondstoffenakkoord gaan samen het komende half jaar concrete plannen maken om de omslag 
naar een circulaire economie te bespoedigen. Daarbij ontstaat duidelijkheid welke stappen worden 
gezet voor een volledig circulaire economie in 2050. Een ander sluit aan bij het visie- en 
strategievormingstraject en de grondstoffen projecten van de gemeenten en de GAD binnen het 
regionale uitvoeringsprogramma M&D. 

 
Onderzoek lokaal sorteercentrum textiel 
In navolging van het directeurenoverleg van 12 januari jl. is het uitvoeren van een onderzoek naar 
de mogelijkheden van het in Gooi en Vechtstreek sorteren van textiel besproken. Veel gemeenten 
en regio’s in den lande doen onderzoek naar het lokaal sorteren van herbruikbare producten zoals 
kleding uit textiel. Zorgen voor meer hergebruik en werkgelegenheid zijn hiervoor veelal de 
belangrijkste reden. De omvang en kwaliteit van de ingezamelde hoeveelheid textiel in Gooi en 
Vechtstreek is aanleiding om hier de mogelijkheden voor sortering in kaart te brengen. Een 
projectteam van gemeenten en Regio gaat de haalbaarheid onderzoeken. Het aspect van lokale 
werkgelegenheid en meer hergebruik zijn hierbij, naast het goede doel, belangrijke uitgangspunten. 
Doel is nog voor de zomer een businesscase op te leveren, op basis waarvan besloten kan worden 
over een vervolg.   

 
Instrument ‘versnellen circulaire economie’ getest in Gooi en Vechtstreek 
Onderzoeksbureaus Royal HaskoningDHV en Cirkellab hebben op 16 januari jl. een door hen 
ontwikkelde ‘toolbox’ getest in Gooi en Vechtstreek. Opdracht voor het ontwikkelen van dit 
instrument kwam van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. De toolbox moet gemeenten en 
regio’s gaan helpen samen met (lokale) bedrijven en organisaties de omslag naar de circulaire 
economie te maken en te versnellen. Het instrument werkt vanuit een gebiedsgerichte analyse 
(welke stromen – zowel afval als grondstof - gaan in het gebied rond, hoeveel, wie gaat er over, 
welke organisaties-bedrijven produceren, welke nemen af). Voor het intensiveren van de 
samenwerking tussen overheden, bedrijven en organisaties worden innovatieve netwerken gevormd. 
Circa 20 deelnemers uit de regio van verschillende gemeenten, bedrijven en organisaties namen 
deel aan de test. De ‘toolbox’ leverde de aanwezigen nieuwe en bruikbare inzichten op ten aanzien 
van de kracht en kansen van de regio, maar ook het besef van de noodzaak om innovatieve 
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netwerken met overheden, organisaties en bedrijven te vormen om elkaar te vinden en versterken. 
Een verslag met uitkomsten van de bijeenkomst volgt begin februari en wordt in de volgende 
stuurgroep besproken.     

 
Werksessie ‘energietransitie’ 
Op 25 januari vond een werksessie plaats met bestuurders en ambtenaren in het kader van het 
aanbrengen van focus in de regionale aanpak van de energietransitie en het vormen van een 
strategie om deze te versnellen. Zowel besparingsmaatregelen als het opwekken van duurzame 
energie zijn in de toekomst nodig. In verschillende deelsessie is gesproken over waar op korte en 
langere tijd de prioriteit ligt, waar de grootste stappen te maken zijn en wat er nodig is om de 
energietransitie te versnellen. De uitkomsten worden komende week nader uitgewerkt. In de 
stuurgroep van 8 februari a.s. komen de uitkomsten terug en wordt de focus vastgesteld. Ook 
worden dan nadere afspraken gemaakt over het proces en de te volgen strategie.     

 
 
 


