
‘‘Nederland CirCULair in 2050!’’

73% van de gemeenten is al bezig met de 
transitie naar een circulaire economie

http://www.nmu.nl


Knelpunten voor gemeenten bij 
circulaire inkoop:

Duurzame sloop en nieuw-
bouw van de brandweerpost

Circulaire inkoop van 
openbare verlichting

Inspirerende website*, met 
voorbeelden als: bureaustoe-
len, bedrijfskleding en beton

Circulair slopen van scholen 
en circulariteit bij inkoop van 
warme dranken en catering

Stimuleren circulaire bouw-
projecten, waarbij materiaal 
secundair wordt toegepast

Leusden 

Hergebruik van zand op 
het nieuwe kunstgrasveld 
van hockeyclub Kampong

Hogere 
prijs

Kennis en 
ervaring

Prioriteiten Formulering Voortgang 
monitoren

Houten Nieuwegein

Utrechtse Heuvelrug

Woudenberg

INspiratie op gebied van 
circulaire inkoop

Utrecht

10% circulair inkopen in 
2020, volgens de green 
deal circulair inkopen

Amersfoort

*https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/duurzaamheid/kringlopen/circulair-inkopen/ 

Bij deze gemeenten is circulaire economie 
genoemd in de Portefeuilleverdeling

46,5% 15,4%15,4% 11,5%11,5%

bEGRIP cIRCULAIRE iNKOOP ZOWEL IN COALITIEAKKOORD ALS BEGROTING 

Begrip circulaire Inkoop alleen in coalitieakkoord of begroting

Begrip circulaire economie zonder inkoop in coalitieakkoord of begroting

Begrippen hergebruik en/of grondstoffen zonder circulaire economie in coalitieakkoord en begroting

Geen van deze termen genoemd in coalitieakkoord en begroting

Hoe vaak is circulair benoemd in 
coalitieakkoord en/of begroting



Een aantal koplopers ziet het belang van circulair inkoopbe-
leid en de rol van de overheid daarin. Dit zijn veelal de 

gemeenten die circulaire economie als portefeuille benoe-
men. Het zou goed zijn als gemeenten de samenwerking 

zoeken met andere overheden en hun kennis en ervaringen 
met elkaar opbouwen en delen. 

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft experts beschik-
baar om te ondersteunen bij de transitie naar een circulai-
re economie. Daarnaast beschikt de NMU over een groot 
netwerk binnen overheid en bedrijfsleven in de provincie 

Utrecht. Voor meer informatie, ondersteuning en denkkracht, 
neem contact op met Tim Bulters via t.bulters@nmu.nl.

Aan de slag met Circulaire 
economie en circulair inkopen?

- Cirkelstad -
- Servicepunt Circulaire Samenleving -

- Alliantie Cirkelregio Utrecht -
- Circulair Inkopen Pianoo -

- Werkgroep Circulaire Economie BlauwZaam -

Wil je zelf aan de slag?
Vind meer informatie en sluit je aan bij de volgende initiatieven:

Met dank aan Huub Sweerts voor de dataverzameling

http://www.cirkelstad.nl/
http://www.servicepunt-circulair.nl
http://www.cirkelregio-utrecht.nl/
http://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/mvi-thema-s/circulair-inkopen
http://www.blauwzaam.nl/content/pijlers/werkgroepen/werkgroep-circulaire-economie/

