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Beschrijving initiatief
Het kabinet streeft ernaar een circulaire economie te realiseren en wil de (Europese) markt voor duurzame
grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen stimuleren (Regeerakkoord 2012). Deze transitie naar
een circulaire economie moet onder andere bijdragen aan de ambitie van het Groene Groei-beleid van deze
regering.
De partijen in deze Green Deal hebben de ambitie om de transitie naar een circulaire economie vanuit
Nederland verder te ontwikkelen en hierin samen te werken. Nederland kan hierbij als gidsland optreden
als wereldwijd voorbeeld van een ‘circulaire hotspot’. De inzet van deze Green Deal ligt bij de kopgroep van
partners van CCE, AEB en MVO Nederland die gedurende de 3-jarige looptijd van deze Green Deal investeren
in circulaire projecten. CCE, AEB en MVO Nederland doen dit door ruim 50 projecten op te zetten.
De focus in deze Green Deal ligt op 2 voor de transitie relevante thema’s:
-- Financiering van een circulaire economie, onder andere door publiek-private samenwerkings
constructies, ontwikkeling van grondstoffenbanken, materiaalpooling en aanbestedingsbeleid.
-- Leren van sectorale en regionale projecten, zoals die door CCE en MVO Nederland worden uitgevoerd.
En kennis ontwikkelen, delen en verspreiden voor de transitie naar een circulaire economie.

Resultaten
Doel van deze Green Deal is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, door de realisatie
van circulaire projecten te bevorderen die opschaalbaar en navolgbaar zijn. Door realisatie van synergie
tussen bedrijfsprojecten, het maken van overkoepelende sector- en regionale analyses door CCE, AEB en
MVO Nederland en het beleid gericht op Groene Groei kan Nederland zich als wereldwijde hotspot in de
circulaire economie positioneren.
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Inzet en acties partijen
Algemene inzet en acties alle partijen
-- De doelstelling ‘Nederland als hotspot in de circulaire economie’ krijgt nader vorm in een activiteiten
programma dat binnen 1 jaar wordt uitgewerkt.
-- De partijen ontwikkelen een routekaart waarin aandachtsgebieden en thema’s worden beschreven
waarlangs de transitie naar een circulaire economie kan worden gerealiseerd. Bij het opstellen van deze
routekaart maken ze nadrukkelijk gebruik van en verwijzen ze naar inzichten uit eerder uitgevoerde
onderzoeken waarin onder andere de economische potentie van een circulaire economie wordt afgeleid.
-- Partijen zetten zich in projecten te versnellen en op te schalen om de transitie naar een circulaire
economie te bevorderen.
-- Partijen wisselen kennis uit over deze projecten en verbinden met relevante kenniscentra en met andere
actoren in de transitie naar een circulaire economie.
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Inzet en acties CCE, MVO Nederland en AEB
-- CCE en MVO Nederland initiëren doorbraakprojecten – projecten die organisatiegrenzen overstijgen –
met de kopgroep van partners, bedrijven die investeren in de ontwikkeling van circulaire producten en
ketens.
-- CCE en MVO Nederland zorgen voor synergie tussen de vele projecten in de kopgroep en verspreiden
kennis hierover voor nieuwe projecten in het peloton.
-- CCE, AEB en MVO Nederland zoeken actief verbinding met en staan open voor samenwerking met diverse
organisaties. Verder verkennen zij actief mogelijkheden voor samenwerking tussen ketenpartners.
-- CCE, MVO Nederland en AEB sluiten aan op internationale ontwikkelingen, met name op de EU
beleidsvisie Horizon 2020.
-- CCE, MVO Nederland en AEB bouwen een onafhankelijke kennisinfrastructuur op waarin (internationale)
kennis over de circulaire economie en bedrijfsmodellen verzameld en gedeeld worden. Hiervoor kan een
neutraal portaal worden opgebouwd (www.decirculaireeconomie.nl), dat gebruikmaakt van en
doorverwijst naar bestaande bronnen, zoals MVO Nederland en CCE. Hierbij besteden de partijen sterke
aandacht aan het vak- en branchespecifiek maken van het brede thema. Dit doen ze in coalities met
vakverenigingen en brancheorganisaties.
Inzet en acties CCE
-- CCE past bij identificatie van projecten de ‘circle scan’-methodologie toe. Deze methodologie beoogt een
overzicht te geven van het systeem waarin een organisatie opereert, bijvoorbeeld de waardeketen.
-- CCE ontwikkelt met het uitvoeren van de eigen doorbraaktrajecten in bedrijven, sectoren en regio’s
inzicht in sectoroverstijgende trends en belemmeringen en verzamelt data die in ieder geval aan haar
leden ter beschikking worden gesteld. Onderdeel hiervan kunnen zijn grondstofbanken: (geografisch
specifiek) overzicht van grondstofbeschikbaarheid en vraag inclusief kwaliteits- en zuiverheidsgegevens
ten behoeve van het poolen van resources.
-- Als uitgangspunt hanteert CCE dat de projecten repliceerbaar en opschaalbaar zijn in de keten: van een
kopgroep van pioniers naar het peloton van het brede bedrijfsleven.
-- CCE identificeert en signaleert doorbraakgebieden: (cross-sectorale) knelpunten en hinderpalen die de
transitie naar een circulaire economie remmen.
-- CCE geeft suggesties voor de wenselijke aanpak van deze belemmeringen aan beleidsmakers.
-- CCE initieert en bevordert de aansluiting met internationale initiatieven, onder andere in samenwerking
met de World Business Council for Sustainable Development en het World Economic Forum.
Inzet en acties MVO Nederland
-- MVO Nederland organiseert en faciliteert regelmatig een overleg tussen de sleutelactoren die op de
circulaire economie gerichte activiteiten ontplooien.
-- MVO Nederland organiseert 2 keer per jaar een bedrijfsbezoek voor ambtenaren en politici bij bedrijven uit
de kopgroep.
-- MVO Nederland draagt actief bij aan de bewustwording binnen het peloton van bedrijven door het
laagdrempelig aanbieden van lezingen en korte workshops.
-- MVO Nederland streeft ernaar jaarlijks op circulaire economie gerichte (netwerk) evenementen, zoals
CEBOOSTcamp en Closing the Loop, verder te versterken en verbindingen hiertussen te creëren.
-- MVO Nederland realiseert proactieve marktcommunicatie door praktijkvoorbeelden te inventariseren,
inclusief inzichten in succes- en faalfactoren, en deze in diverse formats aan te bieden aan relevante media.
-- MVO Nederland streeft ernaar om de crosssectorale en -functionele Community of Practice CE verder uit te
bouwen met ten minste 2 nieuwe communities per jaar. Daarbij sluit MVO Nederland aan op de projecten
bij bedrijven van CCE.
-- MVO Nederland streeft ernaar om in samenspraak met de Rijksoverheid, CCE en vakverenigingen en
brancheorganisaties ten minste 2 verandercoalities te starten in een specifieke branche, vakgebied of keten.
Dit zijn groepen van minimaal 10 vooruitstrevende bedrijven en stakeholders die samen een ambitie,
agenda en actieplan ontwikkelen voor het sluiten van ketens.
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Inzet en acties AEB
-- AEB zet de komende jaren in op uitbreiding van haar connecties met ten minste 10 nieuwe partners en 7
nieuwe projecten die zich richten op het delen van en het opstarten van nieuwe zakelijke activiteiten in
het kader van het AEB-programma Biobased Circular Connections.
-- AEB deelt kennis en creëert van synergie met de activiteiten van CCE, MVO Nederland en de Rijksoverheid.
-- AEB fungeert als experimenteerregio voor de projecten die worden ontwikkeld.
-- AEB deel kennis en ervaring met CCE, MVO Nederland en de Rijksoverheid.
-- AEB zet in samenwerking met CCE en MVO Nederland overstijgend onderzoek uit bij kennispartners in
binnen- en buitenland, en deelt daarbij kennis rondom kansrijke biomassastromen, cascadering,
technieken voor verwerking en kansrijke toevoegingen aan ketens.
-- AEB treedt op als netwerktrekker van regionale initiatieven rondom de biobased en circulaire economie
in Nederland.
-- AEB zorgt dat voor deze deal een ecosysteem wordt ontwikkeld waarin regionale biobased initiatieven
elkaar kunnen vinden en kennis kunnen delen.
-- AEB deelt kennis met CCE, MVO Nederland en de Rijksoverheid rondom het stimuleren van tripple helix
samenwerking en rondom de biobased en circulaire economie.

Inzet en acties Rijksoverheid
-- De Rijksoverheid faciliteert het verbinden van de projecten van CCE, AEB en MVO Nederland met de
relevante beleidsvelden en experts binnen de Rijksoverheid voor het opbouwen en verspreiden van
kennis en ervaring van en over de transitie naar een circulaire economie voor het Groene Groei-beleid.
-- De Rijksoverheid verzorgt verbindingen met relevante beleidsterreinen, zowel nationaal (o.a.
Grondstoffen, Afvalbeleid) als internationaal (EU Horizon 2020, EU Resource efficiency).
-- De Rijksoverheid geeft inzicht in het bestaande instrumentarium voor het zoeken naar mogelijkheden
voor financiering van de door CCE, AEB en MVO geïnitieerde projecten.
-- De Rijksoverheid spant zich in om de realisatie van de circulaire doorbraakprojecten te bevorderen en
daarbij de door CCE, AEB en MVO Nederland gesignaleerde belemmeringen waar mogelijk weg te nemen
en actief te zoeken naar oplossingen.
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