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Samenvatting

Inleiding
> Westfriesland wil in 2040 een energieneutrale regio zijn (Pact WF 7.1). Een
circulaire economie draagt daaraan bij.
> Westfriesland wil slim met grondstoffen omgaan voor een gezonde en
toekomstbestendige regionale economie.
> Een gezonde economie met zo min mogelijke schadelijke emissies voor mens

Circulaire bestrijding
processierups. Medemblik en
Opmeer plaatsten in
gebieden waar een plaag op
komst was, vogelnesten voor
mezen. Die eten graag
processierupsen.

en omgeving.

Circulaire laptops van Vitasys.
Dit bedrijf upgrade gebruikte
laptops hoogwaardig voor een
tweede leven in het
bedrijfsleven met garantie.

> Versnelling circulaire ontwikkeling inzetten na 2022. Nu vooral samen leren door
doen, verbinden, aanjagen & inspireren.
> Regionale schaal is voor ondernemers nodig om circulaire ontwikkeling van de
grond te krijgen. Voor ketengerichte samenwerking wordt ook gekeken naar de
schaal op NHN-niveau.
> De actieagenda Circulair WF 2020-2022 is opgesteld door Duurzaam
Ondernemend Westfriesland (DOWF).

Circulaire luiers van Bamboo
Baby. Dit bedrijf maakt
wasbare luiers van
bamboovezels (afval van
ander productieproces). De
luiers worden via een lease
aangeboden, iedere periode
in de juiste maat.

Waarom Circulair Westfriesland?

Milieu-impact wordt voelbaar. Ook bij
bedrijven.
1. Grondstoffen
10 kritieke grondstoffen.

Leefbare en gezonde regio
>

Met het huidige grondstoffenverbruik in een lineaire economie putten we de aarde uit. Die uitputting draagt
bij aan klimaatverandering en opwarming van de aarde.

>

De circulaire economie is gericht op vermindering van grondstoffen- en materiaalgebruik en het
terugdringen van water, energie en afval in de hele keten. Daardoor wordt ook de emissie van
broeikasgassen gereduceerd, waarmee de circulaire economie ook bijdraagt aan de energietransitie.

80% NL bedrijven die deze grondstoffen
gebruiken, hebben problemen met
leverzekerheid.
2. Uitstoot & gezondheid.
Druk op reductie uitstoot groeit. Dat raakt
bedrijven en inwoners. De stikstof en CO2
uitstoot raakt iedereen. Circulair
ondernemen helpt dit reduceren.
3. Energie.
Geen energietransitie zonder de zeldzame
grondstoffen. De druk op CO2 reductie

Sterke en weerbare regional economie
>

Het komt al voor dat grondstoffen slechter leverbaar zijn vanwege schaarste. Leveringszekerheid komt

groeit. NL sluit in EU de rij met de laatste
plaats met Duurzaam opwekken.
-

daarmee in het geding. Alternatieven voor huidige grondstoffen vinden/ontwikkelen, draagt bij aan een
economisch sterke regio.
>

Nu inzetten op de circulaire economie biedt economische kansen voor ondernemers. Het draagt bij aan

Gemeenten & RES & CO2 = 49% CO
reductie 2030.

-

Circulair kan 20% van CO2 doel
realiseren.

een uitnodigend ondernemersklimaat met groei in werkgelegenheid. Innovaties met nieuwe
verdienmodellen ontstaan voor een gezonde economie voor inwoners, ondernemers en omgeving.

Bron: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, 2018.
Rapport: Effecten van het Rijksbrede Programma
Circulaire Economie en de Transitie agenda’s op de
emissie van broeikasgassen.

Uitgangspunten strategie & actieagenda
•
•
•
•
•
•

Beknopt en niet complex.
Met inbreng van ondernemers (via Masterclass)
Partijen kiezen zelf aan welke acties zij mee doen.
Levendig en aansprekend met concrete regionale initiatieven.
Aansluiten bij Pact WF 7.1 energieneutraal. Een Circulaire economie draagt hieraan bij.
T/m 2022 neemt de regio een aanjagende en faciliterende rol in. Inzetten op leren, verbinden en
experimenteren (actieagenda).
• Na 2022 evalueren en zetten we in op verbreden en versnellen.

Procesaanpak

Strategie Circulair Westfriesland
>

De actieagenda is gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop &
aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en gezamenlijke projecten.

>

De actieagenda richt zich niet op inwoners, dat doen gemeenten lokaal.

• We richten ons NU vooral op de ‘sectoren’ (gebaseerd op grootste milieu-impact en ‘waar zit de energie’)
• Bouw, vastgoed en GWW
• Industrie
• Bio-grondstoffen/Agrarisch
Deze sectoren sluiten aan bij 3 van de
• Horeca/Recreatie
5 nationale transitie-agenda’s en bij
de provinciale icoonketens

• Binnen deze sectoren hebben we 3 type acties:
• Netwerk versterken, inspireren en verbinden
• Kennisontwikkeling en leren
• Projecten doen
• Naast de actieagenda blijven we openstaan voor circulaire initiatieven uit de regio om aan te haken, zolang
dit past binnen de beschreven strategie en ambitie van Circulair Westfriesland.

Overkoepelende acties
Actie
Algemeen
Netwerk
Netwerk

Opstellen voorliggende actieagenda incl. masterclass 3 maart 2020.
3 netwerkbijeenkomsten per jaar.
Westfriese week van de circulaire economie 1x per jaar.
Communicatieplan maken. Communicatie-acties uitvoeren.
Intervisie organiseren tussen gemeenten.

Kennis en leren

Circulair in onderwijs.
Kennisontwikkeling door training/kennissessies voor de inkopers, aanbestedingsjuristen en - experts.

Kennis en leren

Workshop voor bedrijven: leren hoe je je leverancier kunt bevragen op circulariteit en circulair businessmodel maken. Via Circo Track van
provincie NH.

Bouw, vastgoed en GWW
Actie
Kennis en leren

Inspiratietour circulair bouwen in Nederland.

Projecten doen

Onderzoek naar starten/aanhaken fysieke grondstoffenbank overheden en marktpartijen in de bouw en GWW (o.a.
woningcorporaties, sloopbedrijven e.d.).

Projecten doen

Ketensamenwerking: o.a. ketenbijeenkomsten circulair beton (samen stappen en middelen ontwikkelen en projecten doen). Traject
van 3 jaar.

Projecten doen

Ketensamenwerking: o.a. ketenbijeenkomsten circulair asfalt (samen stappen en middelen ontwikkelen en projecten doen). Traject
van 3 jaar.

Industrie
Actie
Projecten doen

In samenwerking met provincie verkennen of nadere analyse van meeste impactvolle bedrijvigheid in de regio mogelijk is.

Bio-grondstoffen/Agrarisch
Actie
Projecten doen

Aanpak opstellen voor verwaarding van Bio-grondstoffen gebaseerd op onderzoek NHN. Denk aan biomassa agrarische
sector (greenport) bermgras, bladafval, slib. Aanhaken op Grass2grid.

Horeca/recreatie
Actie
Projecten doen
Projecten doen

Circo track horeca/hotels & recreatie (samen met provincie NH).
Onderzoeken draagvlak om samen met horeca afval te voorkomen, beter afval te scheiden en gescheiden op te laten
halen.

Organisatie
•
•
•
•
•

DOWF

Meerjarenprogramma
verduurzaming
bedrijventerreinen

7 WF gemeenten (duurzaamheid en economie)
Omgevingsdienst NHN
Ontwikkelingsbedrijf NHN
Westfriesebedrijvengroep
Rabobank WF

Actieagenda Circulair
Westfriesland

Coördinator circulair
Westfriesland

Werkgroep Circulair
Westfriesland

Netwerk Circulair Westfriesland

De werkgroep bestaat uit een
aantal afgevaardigden uit de
groep DOWF en de
coördinator.

