Stip op de horizon
Ontwikkelplan in een notendop
Rond 2025 behoort de Metropoolregio Amsterdam tot
de meest circulaire grootstedelijke regio’s van Europa.
Het Ontwikkelplan Circulaire Economie Metropoolregio
Amsterdam geeft hiertoe de aftrap.

Portefeuillehouders Duurzaamheid
Portefeuillehouders Duurzaamheid op 23-11-2017: stel
ontwikkelplan Circulaire Economie op voor de periode tot
eind 2020 om bestaande actiepunten in programmatische
samenhang te brengen.

- Vanaf 2016 werkt Metropoolregio Amsterdam (MRA)
aan de circulaire economie
- Actiepunten MRA Agenda hebben te weinig samenhang om verandering in gang te zetten
- Ontwikkelplan vormt opmaat om handen en voeten te
geven aan een circulaire MRA-economie

Spoor 1: Circulaire Inkoop

Drie samenhangende sporen:
1. circulaire inkoop
2. inzet op zes grondstoffenstromen
3. uitwerking op randvoorwaarden.

MRA-deelnemers benutten positie als inkoper van
producten en diensten - jaarlijks € 4 miljard voor aanjagen circulaire economie.
- eerste kwartaal 2019 faseringsvoorstel naar alle
drie de MRA-platforms
- minimaal 10% circulair inkopen in 2022, 50%
in 2025
- in 2025 wordt bezien of 100% circulair inkopen
medio 2030 haalbaar is
- bezien wordt of ondertekening intentieverklaring op 20 juni 2018 tijdens de State of the
Region kan plaatsvinden

Spoor 2: Grondstoffenstromen

Spoor 3: Interventies

MRA-deelnemers gaan concreet aan de slag met
zes grondstoffenstromen: 1) Textiel, 2) Plastics,
3) Luiers, 4) E-waste, 5) Biomassa en 6) Bouw &
Sloop.
- Aan het stuur van iedere stroom staat een
werkgroep
- Startpunt voor iedere werkgroep vormen de
reststromen
- Aansturing werkgroepen door twee grondstoffenregisseurs
- Overkoepelende projectgroep Circulaire
Economie legt maatregelen ter vaststelling
aan bestuur voor
- Bezien wordt of Grondstoffen Alliantie haalbaar is

Interventies zijn nodig om de circulaire economie
dichterbij te brengen.
- Aanhaken op lopende trajecten zoals Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Regionaal
Energieloket VNG
- Oppakken cases in afstemming met Rijk,
Amsterdam Economic Board en andere partners
- Optimalisering van vervoersbewegingen,
onder meer via gerichte aanpak op het
gebied van retourlogistiek
- Start vier pilots gericht op lokale ketensluiting
en gebiedsontwikkeling: 1) Circulaire Westas,
2) Floriade, 3) Afvalrotonde Zaanstad,
4) Ketenorganisatie Gooi en Vecht

Drie sporen

Monitoring

Uitvoering

Meten voortgang van de omslag naar de circulaire
economie in de MRA.
- Voorstel volgt over kwantitatieve doelstellingen en
daaraan gekoppelde indicatoren
- Dit gebeurt op basis van voorlopige nulmeting
voor het hele MRA-gebied
- Nulmeting vormt de basis voor een periodieke,
MRA-brede voortgangsmonitoring op basis van
Key Performance Indicators
- Waar mogelijk wordt ingegaan op verschillen tussen deelregio’s

Het ontwikkelplan vormt basis voor omslag naar volledig circulaire regio.
- Grondstoffen Atlas van mei 2018 bevat overzicht
van alle afvalstromen in de MRA
- Aanpak in samenhang met Rijksbrede programma
Nederland Circulair in 2050
- MRA beschikt zelf niet over uitvoeringscapaciteit:
bemensing werkgroepen verdient nadrukkelijke
aandacht
- In begroting 2018 is 300.000 euro gereserveerd
voor Circulaire Economie
- Duurzaamheidswethouders van Haarlemmermeer
en Lelystad bestuurlijke trekkers

Communicatie

Nieuwe MRA Agenda

Goede communicatie en informatieoverdracht belangrijke succesfactor.
- In beeld brengen aansprekende voorbeelden van
circulaire initiatieven in de regio
- Opzetten en bijhouden van professionele website
- Regionaal grondstoffenakkoord of opzetten grondstoffenalliantie zet ambitieuze regionale samenwerking op de kaart

Het ontwikkelplan heeft vernieuwing van de MRA
Agenda tot gevolg.
- Actiepunten 4.1. en 4.7 geven onvoldoende sturing
- Succesvolle aanpak vereist over gehele linie meer
samenhang tussen onderdelen
- Kijk bij vernieuwing MRA Agenda in verband met
programmatische samenhang of andere indeling
actiepunten wenselijk is

