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Over grondstoffen & circulaire economie

Doel van het grondstoffenbeleid van de Rijksoverheid is om slimmer, efficiënter en zorgvuldiger om  
te gaan met grondstoffen en te streven naar een circulaire economie. Een circulaire economie is een 
economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van 
natuurlijke hulp bronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie in iedere schakel van het systeem 
nastreeft. 

Grondstoffen & circulaire economie deals

Deelnemende partijen

Bedrijven

59

443

190

Kijk voor meer informatie op:   
www.greendeals.nl

http://www.greendeals.nl


Van Lineaire naar Circulaire economie

Lineaire economie Circulaire economieKeteneconomie met recycling

Van afval naar grondstof

De Green Deals op het thema grondstoffen & circulaire economie werken allemaal mee aan de overgang van een 
lineaire naar een circulaire economie en zijn gericht op de volgende onderwerpen:

•  Preventie van de inzet van 
grondstoffen.

•  Oorsprong, ontwerp en gebruik van 
(de keten van) producten zo 
duurzaam mogelijk maken. 

•  Het stimuleren van de inzet van 
hernieuwbare, biobased 
grondstoffen.

•  Het stimuleren van de inzet van 
duurzame producten en diensten. 

•  Het inzetten van nieuwe verdien-  
en stimuleringsmodellen. 

 
•  De verbetering van afvalscheiding   

en -inzameling. 

•  Het optimaliseren van hergebruik.

•  Het verbinden van kennis en onderwijs 
aan de circulaire economie.



Green Deals in de circulaire economie 

Hieronder is het aantal Green Deals in de circulaire economie aangegeven per onderwerp.   
Een Green Deal kan bij meerdere onderwerpen terugkomen. 

Aantal Deals

10
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11

11
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9

5

7



Marktprikkels

Innovatie

Netwerkvorming

In de Green Deal Fair Meter is de Fair Prestatieladder vastgesteld. Deze Fair 
Prestatieladder is toegepast in een aanbesteding om een zo duurzaam en zo eerlijk 
mogelijk geproduceerde energiemeter te verkrijgen. De aanbesteding gaat op basis 
van Best Value Procurement waardoor Netbeheerders hun ambitieniveau konden 
aangeven. 

De mogelijkheden van een innovatief business to business verdienmodel worden 
onderzocht in de Green Deal Take Back Chemicals. Omdat de leverancier bij dit 
verdienmodel eigenaar blijft van de chemicaliën en deze na gebruik weer terug-
neemt, is het – net als voor de ontvanger – ook voor de leverancier van belang om 
grondstoffen en energie te besparen. Er worden pilots uitgevoerd waarna de 
mogelijkheden worden verkend. Een mogelijk resultaat is een ‘roadmap’ voor de 
uitrol van dit verdienmodel in Nederland. 

Partijen in de Green Deal Duurzaam Grond- Weg- en Waterbouw hebben gezamenlijk 
een aanpak ontwikkeld om de GWW sector te verduurzamen. De vele partijen die zijn 
aangesloten proberen gezamenlijk de gehele sector te verduurzamen. Aangesloten 
partijen zijn opdrachtgevers (zoals provincies, gemeenten, ProRail, defensie en 
waterschappen), marktpartijen (opdrachtnemers), kennisinstellingen en branche-
organisaties. Opdrachtgevers spreken af dat ze hun aanbestedingen en projecten 
verduurzamen volgens de Aanpak Duurzaam GWW en dat ze van elkaar leren hoe 
kansen voor duurzaamheid en innovatie beter te benutten. De gemeente Zundert 
heeft bijvoorbeeld een Randweg aanbesteed en partijen uitgedaagd om een fietsbrug 
met een lage onderhoudsbehoefte aan te bieden en bijv. ecologische verbindings-
zones te creëren, via een geïntegreerd design- en constructcontract. 

Wet- en regelgeving

De partijen in de Green Deal Inzameling, demontage en recycling van brom- en 
 snorfietsen willen brom- en snorfietsen op een milieuvriendelijke wijze demonteren.  
Een randvoorwaarde hiervoor is dat voor deze activiteit geen afzonderlijke omgevings-
vergunning milieu nodig is. Dat is geregeld met een wijziging in het Activiteitenbesluit per 
1 maart 2014. Ook is het voor bedrijven mogelijk gemaakt om bromfietsen die zij willen 
demonteren online af te melden bij de RDW. Er zijn inmiddels zo’n 30 demontage-
bedrijven en 1275 inleverpunten. Daarmee is een redelijke landelijke dekking bereikt.  
Er wordt nog aan uitbreiding gewerkt.




