
 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Voor U ligt het manifest “Utrecht 2050, circulaire topregio”. Met dit manifest roepen wij U, de Regionale 

Alliantie Cirkelregio, op om in de komende coalitieperiode structureel meer aandacht te besteden aan het 

onderwerp circulaire economie en daarvoor ook middelen en capaciteit ter beschikking te stellen om de 

Circulaire Topregio te realiseren.  

 

Concreet vragen we aan u: 

1. Gebruik vijf circulaire principes als vertrekpunt voor beleid en uitvoering. 

2. Gebruik de ladder van circulariteit als richtsnoer voor het handelen. 

3. Benoem een gedeputeerde ‘circulaire economie’ met eigen budget (2,5 mln. per jaar). 

4. Stel een provinciale grondstoffenstrategie op. 

5. Ontwikkel indicatoren voor circulaire economie en monitor deze. 

6. Start een programma circulaire gebiedsontwikkeling. 

7. Initieer en ondersteun de ontwikkeling van afvalvrije gebouwen en gebieden. 

8. Ontwikkel een provinciale circulaire bouwagenda 2030.  

9. Richt een regionale versnellingskamer circulaire bouw op. 

 

Onze focus 

 
Circulaire economie gaat in essentie over het hergebruik van producten, materialen en grondstoffen door het 

realiseren van sluitende kringlopen of ketens. Maar dat kan niet los worden gezien van andere transities zoals 

energie, klimaat en de ‘Human Capital’ agenda. In de uitwerking en uitvoering is synergie te realiseren. Vanuit 

dit vertrekpunt focussen wij ons in dit Manifest op de circulaire opgaven die liggen in de gebouwde omgeving 

en openbare ruimten gezien de forse regionale investeringsopgave voor de komende jaren en de rol die de 

provincie daarin speelt. 

 

Waarom vinden we dit zo belangrijk? 

 
De noodzaak en kansen van een circulaire economie voor een bestendige en veerkrachtige toekomst worden 

steeds duidelijker. Zowel op (inter)nationaal, regionaal als lokaal niveau volgen de ontwikkelingen en ambities 

elkaar in rap tempo op. De Provincie Utrecht mag daar niet in achter blijven. 
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Deze urgentie wordt in diverse rapporten1 onderstreept door de adviesorganen, Sociaal-Economische Raad 

(SER) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zij benoemen de overgang naar een circulaire economie 

als een noodzakelijke omslag. Middels een veel efficiënter gebruik van energie, grondstoffen en materialen 

kunnen we inspelen op de “tikkende tijdbom” van grondstoffenschaarste. Dat vermindert niet alleen de 

belasting van het milieu die met het gebruik van grondstoffen gepaard gaat, maar ook de afhankelijkheid van 

internationale grondstoffenleveranciers. Het streven naar een circulaire economie is dus geen doel op zich, 

maar een middel voor toegang tot (het behoud van) toekomstige welvaart.  

 

Het Centraal Planbureau (CPB) en TNO laten ook zien dat het verdienvermogen en de werkgelegenheid in 

Nederland met de toekomstige circulaire economie sterk zal veranderen van samenstelling. Daarom wordt 

geadviseerd nu circulair beleid geleidelijk in te voeren om een al te ontwrichtende overgang in de toekomst te 

voorkomen en werkgelegenheid te bevorderen. 

 

Deze urgentie wordt onderschreven door en afkomstig uit: 
CPB (2018), Circulaire economie: economie en ecologie in balans, Policy Brief, Den Haag: CPB Centraal Planbureau. 
PBL (2019), Circulaire economie in kaart, Den Haag: PBL Planbureau voor de Leefomgeving. 
SER (2018), Financiële instrumenten voor een circulaire economie, Den Haag: SER Sociaal-Economische Raad. 
TNO (2016), Circulaire potentie voor Utrecht, Utrecht: TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. 

 

 

Innovatief en lerend vermogen binnen de regio 

De transitie naar een circulaire economie vraagt om creatief en innovatief ondernemerschap. En dat past 

uitstekend bij de regio Utrecht met een relatief hoogopgeleide jonge bevolking en een groot innoverend 

vermogen. De opkomende circulaire economie biedt veel kansen voor de regio Utrecht om de werkgelegenheid 

uit te breiden met een strategie van ‘hoofd’ naar ‘handen’, gegeven de centrale rol die reparatie en hergebruik 

in de toekomst zullen krijgen. Technische kennis en praktijkervaring zijn bij de voorliggende regionale circulaire 

bouwopgave, de transitie naar een circulaire landbouw en regionale energietransitie onmisbaar. Dat vraagt een 

integrale aanpak met de praktijkgerichte opleidingswereld van (V)MBO en (HBO) om samen met bedrijven het 

lerend vermogen in onze regio te vergroten aan de hand van de aansprekende praktijkvoorbeelden. 

 

Ons bod 
 

De Provincie Utrecht maakt het verschil door voor de onvermijdelijke transitie van een lineaire naar een 

circulaire economie de komende vier jaar middelen en capaciteit beschikbaar te stellen om de voorliggende 

kansen optimaal te benutten. Daarbij kan het nieuwe College van Gedeputeerde Staten steunen op de Alliantie 

Cirkelregio Utrecht, een actief netwerk van professionals uit de quadruple helix (overheid, bedrijfsleven, 

onderzoek en NGO’s). Denk hierbij aan de Economic Board Utrecht (EBU), het Utrecht Sustainability Institute 

(USI) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). De Alliantie wordt bestuurlijk ondersteund door zes 

wethouders met circulaire economie in de portefeuille (gemeente Amersfoort, de Bilt, Houten, Utrecht, 

Veenendaal en Zeist). Zij zetten zich als regionaal ambassadeurs in voor een circulaire economie samen met de 

(nieuwe) gedeputeerde met de portefeuille circulaire economie.   



 

Tot slot 

 

In het manifest Utrecht 2050, circulaire topregio hebben wij concrete voorstellen gedaan voor het 

coalitieakkoord 2019-2023. Wij rekenen op uw support! 

 

Namens de Alliantie Cirkelregio Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josja Veraart 

Voorzitter Regionale Alliantie Cirkelregio Utrecht 

 

 

 

Nadere informatie: 

Josja Veraart, 06-5126558, j.veraart@cirkelregio-utrecht.nl  

Martien Dijkstra, 06-5138 5645, martien.dijkstra@provincie-utrecht.nl 

Carolien van Hemel, 06-13723830, c.g.vanhemel@uu.nl 

Irene ten Dam, 06-33679256, irene.tendam@economicboardutrecht.nl 
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