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Maatregelen

• Generieke en specifieke op 
productgroepen

• Mix van instrumenten: 
normerend, beprijzend en 
stimulerend

• Fase van transitie vraagt ook 
om stimulerende maatregelen
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Enkele generieke maatregelen:
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› Verminderen grondstoffen:
– Verkennen beprijzen milieuschade

– In 2030 koopt de hele overheid circulair in. 

› Substitutie:
– We zetten in op een verplicht percentage hernieuwbare grondstoffen

› Levensduurverlenging:
– We gaan hergebruik stimuleren (bijvoorbeeld textiel via de Uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid (UPV)
– Reparateursregister 

› Hoogwaardige verwerking
– Verbranden van recyclebaar materiaal volledig stoppen 
– Uniformering afvalscheiding uiteindelijk



Generieke klimaatmaatregelen
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Uit het Coalitieakkoord, middelen beschikbaar:
› Stimuleringsprogramma ontwikkeling en opschaling recycling

› Subsidieregeling circulaire ketenprojecten
› Verhoging van het budget voor de MIA/Vamil
› Verplicht percentage recyclaat in bouwmaterialen
Benoemd in het beleidsprogramma van IenW, besluitvorming voorjaar 2023:
› Stimuleren en normeren van circulaire en klimaatneutrale uitvoering publieke opdrachten in de grond-, 

weg- en waterbouw
› Vormgeven van een mogelijke heffing op plastic, waaronder polymeren, in combinatie met:
› Stimulerende maatregel om te komen tot een circulaire plastic- en textielhub

› Stimuleren van afbouw van overcapaciteit afvalverbranding bij afvalverbrandingsinstallaties
› Faciliteren van kennisontwikkeling en innovatie
› Stimuleren van circulaire kennis, vaardigheden en gedrag dat past in een circulaire economie



Prioritaire ketens en  
productgroepen
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Consumptiegoederen

Elektrische en elektronische apparaten

Meubels

Textiel (incl. kleding)

Verpakkingen en wegwerpproducten

Kunststoffen

Plastic verpakkingen

Land- en tuinbouwplastic

Plastic in de bouw

Bouw

Woningen

Kantoren

Overige gebruiksfuncties

Viaducten en bruggen

Wegverhardingen

Maakindustrie

Capital Equipment

Circulaire windparken

Circulaire zon-PV-systemen

Circulaire klimaatinstallaties

Biomassa en voedsel
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Middelen
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Wenkend perspectief:
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› Doelen en ambities
› Ketenregie via Versnellingshuis
› Besluitvorming klimaatmaatregelen voorjaar 2023
› Maatschappelijk inkopen
› Kamerbrief - Tweede Kamer (20 april)
› Coalitie
› Samenwerking



Discussie – Dilemma’s 
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› Spanning tussen ambities, doelen en middelen. 
› Gebrek aan kennis vs. geen tijd te verliezen
› Nationale aanpak vs internationale aanpak



Voorbeelden ondersteunend beleid
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› Kennis en innovatie: ondersteunen en etaleren innovatieprojecten
› Onderwijs: kennisrotonde Duurzame School
› Gedrag: gedragsstimulering na o.a. onderzoek ambachtscentra en 

meubels
› Circulair inkopen: bij de ondersteuning van buyergroups zullen 

nieuwe productgroepen opgepakt worden
› Versnellingshuis: ondersteunen circulaire ketenprojecten en 

productgroep en materiaal ketens


