Aan de woordvoerders I&W-begroting in de Tweede Kamer
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Amsterdam, 30 oktober 2020

Geachte woordvoerder I&W,
In week 47 bespreekt u de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(I&W). Mede namens de partijen van wie u het logo onder deze brief aantreft, vraagt de
Federatie Creatieve Industrie (FCI) uw nadrukkelijke aandacht voor het gereserveerde
budget voor het CIRCO1-programma in de Rijksbegroting I&W 2021. Wij maken ons grote
zorgen over het voortbestaan van dit waardevolle programma. In deze brief lichten we dit
kort toe en vragen we uw steun om het CIRCO-programma ook de komende jaren een
stevige basis te geven.
CIRCO-programma draagt substantieel bij aan realiseren circulaire transitie
CIRCO is een programma van TKI CLICKNL, en wordt uitgevoerd door creatieve professionals.
In het recent geactualiseerde Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-20232 en de
bijlagen daarbij, wordt het CIRCO-programma veelvuldig genoemd als instrument om de
beoogde circulaire transitie in beweging te brengen. En ons inziens terecht, want de CIRCOmethodiek wordt inmiddels ruim 5 jaar succesvol ingezet bij (ketens van) bedrijven, in
diverse sectoren, verspreid over het hele land. Ook Technopolis en TNO, die de impact van
CIRCO in 2019 hebben onderzocht3, concluderen dat de impact van CIRCO groot is.
Een van de doelstellingen in het Uitvoeringsprogramma is, om in de periode t/m 2023 totaal
4000 bedrijven te activeren en op te leiden op het gebied van circulair ontwerpen, zodat zij
circulair gaan ondernemen. Om deze kabinetsdoelstelling te realiseren, is een forse jaarlijkse
opschaling van CIRCO noodzakelijk.
Op verzoek van het Ministerie heeft CIRCO hiervoor een Plan 2021-2023 ontwikkeld.
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https://www.circonl.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/25/uitvoeringsprogramma-2020-2023
https://www.circonl.nl/onderzoek-impact-circo/
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Belangrijke pijlers onder dit plan zijn:
a) doorontwikkeling van en laagdrempelige toegang bieden tot een Kennisplatform
Circulair Ontwerpen, voor bedrijven, ontwerpers, hogescholen etc
b) (laten) activeren en opleiden van een groeiend aantal bedrijven en ontwerpers, via
een intensieve samenwerking met een netwerk van partners, waaronder provincies,
gemeenten, ontwikkelmaatschappijen, brancheorganisaties, ondernemersverenigingen, banken
c) een gelijkblijvende financiële bijdrage vanuit de Rijksoverheid, van € 2 miljoen per
jaar, voor 2021-2023, op basis waarvan een hefboom kan ontstaan voor
d) het mobiliseren van jaarlijks toenemende publiek / private cofinanciering.
Duidelijkheid over financiële bijdrage Rijk is nodig voor versterken vliegwiel
Ondanks het succes van het CIRCO-programma, wordt in de voorliggende begroting I&W
2021 de bijdrage vanuit het Rijk aan CIRCO in 2021 gehalveerd t.o.v. 2020 tot € 1 miljoen, en
in de jaren daarna mogelijk zelfs beëindigd. Hierdoor maken we ons grote zorgen over de
mate waarin het Ministerie I&W zich voor 2021 én de jaren erna, ondanks eerdere
ogenschijnlijke toezeggingen, committeert aan het CIRCO-programma, en daarmee aan de
realisatie van genoemde doelstellingen.
Wij zien tijdens de begrotingsbehandeling daarom graag een toezegging van het kabinet,
om ook de komende jaren voldoende en meerjarige financiering voor CIRCO beschikbaar
te blijven stellen, zijnde € 2 miljoen per jaar voor de periode 2021-2023.
Deze dringende vraag stellen wij ook omdat CIRCO de afgelopen jaren, door een intensieve
samenwerking met onderstaande partners, een ‘circulair vliegwiel’ op gang heeft gebracht.
Het momentum en de impact van dit vliegwiel groeien gestaag, maar e.e.a. dreigt nu weer
tot stilstand te worden gebracht. Genoemde partijen zien hun investering niet graag
verloren gaan. Integendeel, ze zijn gemotiveerd om zich ook de komende jaren in te zetten
voor de transitie naar een circulaire economie. Partijen willen hiervoor wèl kunnen
vertrouwen op meerjarig, ook financieel, commitment vanuit het Ministerie.
‘It takes two to tango. But it takes a committed network to start a transition’.
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Tot slot
Ook het RIVM constateert in haar rapport4 van september jl. dat het kabinet juist méér
aandacht aan circulair ontwerpen zou moeten besteden, om de circulaire ambities te
kunnen realiseren: “Er blijkt nog vrij weinig aandacht te zijn voor hergebruik en reparatie van
producten en materialen, en voor productontwerp. Deze aandacht is nodig voor de gewenste
versnelling, wat betrokken partners in reflectiebijeenkomsten bevestigen.”
Graag nemen wij contact met u op voor nadere toelichting en informatie.
Met vriendelijke groet,

Federatie Creatieve Industrie
Gerbrand Bas
secretaris

BIJLAGE: lijst CIRCO netwerk partners
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https://www.rivm.nl/publicaties/inzicht-in-beleidsacties-richting-circulaire-economie-monitoring-van-acties-en
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