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CE: waar hebben we het over?
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Beleid; EZK en IenW; bedrijfsbelang en milieu

•

grondstoffenscan
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Werkelijkheid: stand van zaken NL
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Uw bedrijf?

CE
•

Ontwikkeling: van afval via grondstoffen en C2C naar CE

•

Definitie CE: eenieder vat er wat anders onder, kernwoorden:
- circulair; kringlopen
- lokaal
- levensduurverlenging
- hip

•

Green washing: van Jan de schillenboer naar uw partner in
Circulaire Economie

•

Politiek: na klimaat belangrijkste thema; voor ieder wat wils
en geld mee te verdienen

•

Beleid: Maan vs Ghetto probleem

Beleid
•

Beleid; EZK en IenW; bedrijfsbelang en milieu

•

Klimaat vs CE

•

RVO en RWS

•

LAP3:
- recycling
- ca 85 afvalstromen
- minimumverwerkingsstandaard
- einde afvalstatus

•

Transitieagenda’s:
- kunststoffen
- consumentengoederen
- maakindustrie
- biomassa en voedsel
- bouw

Stand van zaken NL
•

Veel praten, weinig projecten

•

Wel:
investeringen:
- sorteer- en recyclingsbranche
- opkomend: chemische recycling
anders:
- Philips, Interface, Gispen
- lokale broedplaatsen

•

Enkele killers (grotendeels extern, niet per sé NL’s):
- Wet van behoud van ellende, cherry-pickers
- verbrandingstarieven en olie-/grondstoffenprijzen
- complexe mondiale ketens (vb textiel)
- lekstromen, putjes

Uw bedrijf?
•

Van oudsher: afval

•

Kritische grondstoffen

•

Inkoop
- zelf
- door overheid
- in de keten
(criteria/meten circulariteit)

•

Business modellen

•

Positie in de markt, marketing

•

Rol banken

Stimulering

FINANCIELE
MARKTPRIKKELS
Biobased Inkopen

Circulair inkopen

Leveren van inhoudelijke kennis
aan inkopers m.b.t. biobased
producten en toepassing daarvan

EZK-B&I

RVO

Faciliteren Green Deal circulair
IenWRWS
inkopen 2.0
DD
Ondersteuning sectorgerichte pilots
binnen CE-programma
Ontwikkelen van circulair
inkoopcriteria
Ondersteuning Monitor Circulair
Inkopen binnen MVI
MIA/VAMIL
Fiscaal voordeel voor ondernemers
IenW- Belasting
die investeren in milieuvriendelijke
DD
dienst en
technieken. Voor bedrijven die
RVO in
investeren in een bedrijfsmiddel dat
adviseren
op de Milieulijst staat. Doel is
de rol
milieuvriendelijke innovatie naar de
markt te brengen.
Groen Beleggen (regeling
IenW- RVO en
groen projecten)
DD
Groenfon
dsen (bij
diverse
Nederland
se
banken).

Biobased projecten als onderdeel van de CE.
Concrete invulling van 'overheid als launching
customer'. Biobased producten krijgen toegang
tot markt. Aanbestedingsdiensten/inkopers
krijgen ervaring/kennis van bio-based
producten.
Circulair inkopen levert een belangrijke impuls
voor de ontwikkeling en gebruik van circulaire
producten en diensten.

bedrijven

overheden,
nationaal en
internationaal,
bedrijfsleven

bedrijven

bedrijven

WET EN REGELGEVING
Landelijk afvalbeheer plan
(LAP)

IenW

RWS

Kenniscentrum
Afvalcirculair: Afval of
Grondstof
Ruimte in Regels

IenW

RWS

Het programma Ruimte in Regels
zet zich met RVO.nl en
Rijkswaterstaat in om
belemmeringen in wet- en
regelgeving weg te nemen.
Bijvoorbeeld op het gebied van
circulair bouwen, afval status van
producten die secundair gebruik
belemmeren, etc.

EZK-B&I beleid en
/ I&W - juristen
DD
EZK,
beleid en
juristen
I&W,
adviseurs
RVO &
adviseurs
RWS +
inhuur +
onderzoek

gemeenten,
provincies,
toezichthouders
, bedrijfsleven.
bedrijven

innoverende
bedrijven die
tegen
belemmerende
wet en
regelgeving
aanlopen

KENNIS EN INNOVATIE
Kennis plein, inclusief
grondstofscanner
circulaire economie

Kennisplein heeft tot doel bedrijven EZK-B&I
te informeren over grondstofrisico's.
Doel vd grondstofscanner is dat
Nederlandse bedrijven: inzicht
krijgen in de grondstoffen die ze
gebruiken, zelf een
risicoinschatting kunnen maken, en
een handelingsperspectief krijgen
aangereikt om deze risico’s te
verkleinen.

RVO

Geheel gericht op CE. Betreft het creeren van een bedrijven
grondstofscanner, landingspagina en een
webbased tool. Grondstof scanner is als volledige
versie openbaar beschikbaar.

Learning Centre Kunststof Levert gemeenten ondersteuning
Afvalfon
RWS
Bijdrage aan het sluiten van de
gemeenten
verpakkingsafval
over inzameling en hergebruik
ds
kunststofketenkringloop door verbetering van
kunststof verpakkingsafval, oa door
kwaliteit en kosten van de inzameling van
bijeenkomsten (bv over kosten,
kunststof verpakkingen door gemeenten
verbetering van kwaliteit van
kunststofafval), voorlichting en
ondersteuning bij uitvoering
WBSO
Fiscale regeling voor research en
EZK-B&I RVO en Uit de BBE monitor: In 2015 hebben de BBE
development. Verlaagt de
belastingd bedrijven 110 M€ geïnvesteerd in menskracht
loonkosten en andere kosten
ienst
voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) via de
en uitgaven voor R&D project
WBSO en 86 M€ aan S&O kosten/uitgaven bij
biobased projecten (RDA, voor R&D
investeringen). De overheid heeft hier met de
WBSO 22 M€ aan bijgedragen door middel van
een afdrachtsvermindering op de loonheffing. En
met de RDA in een vrijstelling voor de
Vennootschaps Belasting (VpB) afhankelijk van
het percentage VpB, circa 8 M€. Voor de WBSO
en RDA investeringen is sprake van een afname
ten opzichte van 2014 van ongeveer 15%.

INTERNATIONAAL
Holland Circular Hotspot

Samenwerkingsplatform dat zich
richt op het bundelen, uitdragen,
verspreiden en promoten van onze
Hollandse kennis en circulaire
business in het buitenland.

IenWDD

RVO

Doel is om Nederland als circulaire hotspot
bedrijven,
internationaal op de kaart te zetten. 2017 is
kennisinstelling
formatie jaar, begint nu vorm te krijgen.
en
2017 is formatie jaar geweest, om het verband
op te zetten en eerste werkzaamheden te doen,
als workshops CE terugkomdagen attachés
organiseren en leveren van diverse key note
speakers voor circulaire events in binnen- en
buitenland. Samernwerking met RVO qua
organisatie inkomende & uitgaande missies op
CE gebied. Er zijn 50 internationale best practices
in kaart gebracht.

GEDRAG & NETWERKEN
EN SAMENWERKING
CIRCO

Nederland Circulair!

versnelt de ontwikkeling naar een
IenWRVO& Geheel gericht op CE. CIRCO leert ontwerpers te bedrijven,
circulaire economie, met design als
DD
Click.nl designen in de circulaire economie. In 2017 zijn ontwerpers
motor. Bedrijven en ontwerpers
er verschillende tracks uitgevoerd, o.a. Design,
werken samen aan concrete
business design, en de eerste
circulaire business en delen met een
netwerkbijeenkomsten van de CIRCO community.
breed netwerk ervaringen, kennis
en inspiratie.
Stimuleert mensen en organisaties
IenWRVO & Geheel gericht op CE. Partners zijn Groene Zaak, bedrijven
om circulair te ondernemen,
DD
maatscha MVO Nederland, Groene Brein, Circle Economy,
innovatiever te
ppelijke Sustainable Finance Lab
produceren, consumeren,
partners In 2017: Regiobijeenkomsten over CE, 35
financieren en organiseren
Ondersteuning op Maat trajecten, COPs gedraaid
(o.a. circulair verbouwen), online community
gemodereerd, organisatie Week van de CE,
netwerk vorming.

MONITORING

BBE Monitor

Monitoren van biobased economy in EZK-B&I
Nederland.

RVO

Monitoren van geldstromen, projecten, octrooien. Rijk
Circulaire economie wordt meest meegenomen
(tenbehoeve
op het vlak van biobased materialen.
van Beleid EZK)

• Vragen/discussie
• www.rvo.nl

