DE MEERWAARDE VAN EEN
CIRCULAIRE ECONOMIE
Nederland gaat naar een 100% circulaire economie in 2050. In een
circulaire economie gaan we eﬃciënt en maatschappelijk verantwoord
om met producten, materialen, hulpbronnen en de energie die ervoor
nodig is deze te behouden. Zo behouden toekomstige generaties
toegang tot materiële welvaart. Circulaire economie gaat onder
andere over het omvormen en sluiten van ketens, een revolutie in
productdesign, het minimaliseren van afval- en reststromen en over
een transitie in producteigenaarschap en marketing. Steeds vaker
blijven producenten de eigenaar van hun producten. Denk aan Spotify,
Swapfiets, Greenwheels en medische apparatuur in de zorg.
Ruimtelijk en economisch beleid speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie.
Zo zijn er beleidsbarrières die doorbroken moeten worden (bijvoorbeeld in bestemmingsplannen,
werklocatiebeleid en inkoop- en aanbestedingsbeleid) om de circulaire economie te stimuleren. Ook
kunnen overheden door middel van acquisitie sturen op het vestigen van circulaire bedrijven en/of
sectoren, actief in de recycling, voedselindustrie, kunststoﬀen, maakindustrie, chemie, bouw en
consumptiegoederen. Daarnaast spelen overheden een verbindende en stimulerende rol bij het bij
elkaar brengen van partijen in de circulaire economie. Bureau BUITEN helpt overheden bij deze
processen en geeft daarbij zowel inhoudelijk als procesmatig advies.

Wat kunnen wij betekenen
• Advies en strategie over circulaire economie
op bedrijventerreinen en kantoorlocaties.
• Subsidieadvies en projectmanagement van
EU-projecten over circulaire economie.
• Onderzoek naar bijvoorbeeld werkgelegen
heidsontwikkeling door circulaire economie.
• Een beleidsplan, uitvoeringsagenda of
actieagenda opstellen.
• Opstarten en begeleiden van samenwerkings
processen voor een circulaire economie.
• Detachering van talent van Bureau BUITEN.

Een greep uit onze projecten

Het opschalen van circulair bouwen in Utrecht
De gemeente Utrecht staat voor een grote woningbouwopgave en gaat
tot het jaar 2040 tienduizenden woningen bouwen. Ook wil Utrecht zo
snel mogelijk een klimaatneutrale stad zijn. Circulair bouwen past daar
goed bij. Tegelijkertijd biedt het opschalen van circulair bouwen kansen
voor groei in werkgelegenheid, waarmee in banen kan worden voorzien
voor het groeiende inwonersaantal. Wij onderzochten hoe de gemeente
kan inspelen op de kansen om extra werkgelegenheid te benutten, in
hoeverre het creëren van een ecosysteem voor circulair bouwen hierbij
kan helpen en de wijze waarop de gemeente circulair bouwen in de stad
op kan schalen en een ecosysteem voor circulair bouwen kan creëren.

Grondstoffentransitie in Zuid-Nederland
De grondstoﬀentransitie staat als één van de vijf
belangrijke maatschappelijke transities centraal in de
Regionale Innovatie en Slimme Specialisatie Strategie
(RIS3) voor Zuid-Nederland, waar Bureau BUITEN en
IDEA Consult samen aan werkten. Hierin is uitgewerkt
hoe Zuid-Nederland bij kan dragen aan grote maatschappelijke transities en tegelijkertijd het economisch
potentieel kan benutten. De RIS3 gaat in op kansrijke
oplossingsrichtingen om aan de opgaven binnen de
grondstoﬀentransitie te werken in Zuid-Nederland.
Denk hierbij aan toepassing van bioplastics, advanced
manufacturing en smart maintanance. Bij het uitwerken van de oplossingsrichtingen is uitgegaan van de
kracht van Zuid-Nederland, waaronder de aanwezige
kennispartijen, innovatieve bedrijven en samenwerkingsverbanden. De RIS3 is de belangrijkste inhoudelijke basis voor het Operationeel Programma Zuid-Nederland; het nieuwe 7-jarige innovatiesubsidieprogramma van de EU voor Zuid-Nederland.

Buildings As Material Banks
Het Europese project Buildings As Material
Banks (BAMB) richtte zich op het circulair
maken van de gebouwde omgeving.
Belangrijke onderdelen hiervan zijn
material passports en reversible building
design, zodat bouwmaterialen en
gebouwen beter hergebruikt kunnen
worden. In het BAMB project werkten in
totaal 16 organisaties uit 8 landen samen,
waaronder kleine en grote bedrijven,
overheden, gerenommeerde
onderzoeksinstellingen en universiteiten.
Bureau BUITEN ondersteunde lead partner
Leefmilieu Brussel met de opzet van het
project en het projectmanagement,
waaronder de rapportages, het organiseren
van partner meetings van 2014 tot 2019.
Ook begeleidden wij de succesvolle
EU-subsidieaanvraag van €8,8 miljoen.

Een sterke, mooie en duurzame omgeving

Bureau BUITEN werkt aan vraagstukken over economie en werklocaties, mobiliteit, toerisme en recreatie,
erfgoed, energie & duurzame omgeving en Europese projecten en programma's. Wij geven advies op het
snijvlak van economie en omgeving. Met een frisse blik werken we aan oplossingen die de omgeving sterker,
mooier én duurzamer maken.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen
betekenen? Of wilt u een keer vrijblijvend met
ons in gesprek? Neem dan contact op met Jos
van Heest.

Jos van Heest
jos.vanheest@bureaubuiten.nl

Bezoek www.bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945. We gaan graag met u in gesprek!

