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DEFINITIE VAN
CIRCULAIRE ECONOMIE
Een circulaire economie is een
economie waarin energie, water en
materialen zo lang mogelijk worden
behouden en zo effectief mogelijk
worden hergebruikt. Hierbij worden
kringlopen van materialen gesloten en
wordt de waarde van grondstoffen en
producten gemaximaliseerd.
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VOORWOORD
De circulaire economie wordt steeds belangrijker. grondstoffen
worden wereldwijd schaarser, kostbaarder en raken zelfs
op. Door de transitie naar een circulaire economie blijven
grondstoffen zo lang mogelijk in het economisch systeem en
blijven ze waarde houden. Doel is dat de Nederlandse economie
in 2050 voor 100 procent circulair is.
In de provincie Noord-Holland zijn we volop met deze transitie
bezig. Noord-Holland Noord is een belangrijke regio voor de
economie van Noord-Holland en Nederland. Ook in NoordHolland Noord is het van belang dat ondernemers en overheden
zich realiseren dat circulaire economie niet alleen de toekomst is,
maar ook veel kansen biedt. Die kansen liggen op vele terreinen,
om er enkele te noemen: infrastructuur voor duurzame energie,
(verblijfs)toerisme, landbouw, voedselverwerking, glastuinbouw.
Door middel van instrumenten zoals GO!-NH, CIRCO,
innovatiefonds NH en participatiefonds PDENH, helpt
de provincie Noord-Holland bedrijven in het midden- en
kleinbedrijf om na te denken over hun circulaire businesscase.
Om de economie van lineair te transformeren naar circulair is
samenwerking noodzakelijk, tussen bedrijven in een keten en met
de overheid. Noord-Holland biedt ondersteuning om een aantal
ketens circulair te maken. Dat zijn met name ketens in de bouw,
biomassaketens en de plastic- en textielketen.
Ik vind het waardevol dat de Rabobank met dit onderzoek de
ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van circulaire
economie in de regio Noord-Holland Noord in beeld brengt. Ik
ondersteun het initiatief van de Rabobank om met dit rapport
ondernemers te stimuleren om zelf ook aan de slag te gaan
met circulair gebruik en duurzaamheid. Ik hoop dat het rapport
inspiratie aan de ondernemers biedt om zich voor te bereiden
op de uitdagingen van een circulaire en duurzame economie,
zodat Noord-Holland Noord ook in de toekomst een sterke
economische regio is.

Arthur van Dijk

Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland
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VOORWOORD
Namens vier lokale Rabobanken heeft KPMG de opdracht
gekregen om een regionale scan uit te voeren voor de regio
Noord-Holland Noord. In deze scan zijn belangrijke grondstofen afvalstromen in de regio in kaart gebracht, alsook circulaire
mogelijkheden voor de belangrijkste sectoren in de regio. Door
gelijktijdig met bedrijven en andere stakeholders de dialoog te
zoeken ten aanzien van de circulaire economie, geeft de scan
inzicht in de economische karakteristieken van onze regio en in
de belangrijkste grondstofstromen. Ook geeft hij inzicht in de
kansen om samen te werken met ondernemers om circulaire
ideeën te vertalen in concrete (business)plannen.
In de komende jaren zal circulair ondernemen een steeds grotere
rol krijgen in de vernieuwing van de Nederlandse economie.
We zien steeds meer bedrijven die bij het productontwerp en
in de bedrijfsvoering aandacht besteden aan het terugwinnen en
efficiënt gebruiken van grondstoffen en materialen. Reststoffen
worden niet gezien als afval, maar worden als waardevolle
grondstof opnieuw ingezet. Steeds meer bedrijven doen dit ook
samen. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die duurzaam
en circulair ondernemen beter in staat zijn om in te spelen op
veranderingen in hun omgeving en om kansen voor andere
verdienmodellen te benutten.
De Rabobanken in de regio Noord-Holland Noord willen, als
coöperatieve bank, een substantiële bijdrage leveren aan het
welzijn en de welvaart in de regio. We willen nieuwe kansen
ontdekken en die kansen ook daadwerkelijk benutten. Gaat het
de ondernemer goed en trekt de economie aan? Dan groeit de
welvaart. Dat is goed voor de regio en dus ook voor de bank.
Het zorgt voor continuïteit op de langere termijn.
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De kansen die in dit rapport zijn opgenomen zijn het resultaat
van onderzoek, regionale kennis van stakeholders en workshops
met en tussen betrokkenen (zie bijlage 3 van dit rapport voor
een overzicht van de stakeholders). De regio Noord-Holland
Noord, waar vier regionale banken deel van uitmaken, heeft een
solide basis aan organisaties en initiatieven om een circulaire
economie tot volle bloei te brengen. Met dit rapport willen wij
ondernemers stimuleren om hier zelf ook mee aan de slag te
gaan. De genoemde stakeholders in het rapport inspireren ons
en dagen ons uit om een verdere bijdrage te leveren aan het
circulair maken van de economie in onze regio. We nodigen u
graag uit om samen de transitie naar een circulaire economie in
deze regio te versnellen.

Harry Nieuwenhuizen
Directievoorzitter Rabobank Kop van Noord-Holland
Ralph van Soomeren
Directievoorzitter Rabobank Alkmaar en Omstreken
Eric Zwart
Directievoorzitter Rabobank Waterland en Omstreken
Ronald Bleeker
Directievoorzitter Rabobank West-Friesland

MANAGEMENTSAMENVATTING
Een regio die volop bezig is met duurzaamheid en
die een grote rol kan spelen in de transitie naar een
circulaire economie
De regio Noord-Holland Noord loopt al jaren voorop op
het gebied van landbouw en voedselproductie, hernieuwbare
energiebronnen en het beheersen en benutten van water.
In de regio zijn diverse voorbeelden te vinden van innovatieve
bedrijven, projecten en initiatieven die zich richten op de transitie
van een lineaire naar een circulaire economie. Voorbeelden
hiervan zijn:
• Getijdenturbines in de Afsluitdijk die energie winnen uit de
wisseling tussen eb en vloed1;
• Upp! UpCycling Plastic dat organisaties helpt om de plasticafvalcirkel lokaal te sluiten door er duurzame en 100 procent
recyclebare producten van te maken2;
• De ‘Slow Mill’, een installatie die golfenergie omzet in elektrische energie, voor de kust van Texel3;
• Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
dat op Texel onderzoek doet naar zeewierteelt, wat voedzame
gewassen voor mens en dier oplevert en tegelijkertijd CO2
omzet in zuurstof4;
• Het Atlantis Handelshuis dat het voedselafval bij het Dijklander Ziekenhuis wist te reduceren van 40% naar slechts 5%5;
• Next Generation Machinery dat vervuilende dieselmotoren in
bouw en agrarische machines vervangt door elektromotoren6.

Voor de regio zijn voor een selectie van sectoren
kansen voor ondernemers geïdentificeerd om deze
transitie nog verder te versnellen
De regio heeft veel potentie op het gebied van circulaire economie; ook stakeholders in de regio willen nog veel sneller richting
een circulaire economie. De Rabobank wil deze potentie graag
helpen realiseren door – samen met bedrijven, kennisinstellingen en de overheid – kansen om te zetten in realiteit. Daarom
hebben de lokale Rabobanken in de regio Noord-Holland Noord
samen met lokale stakeholders en KPMG voor een selectie
van sectoren circulaire kansen geïdentificeerd die veel potentie
hebben om verzilverd te worden. Daarnaast zien wij overkoepelende circulaire systeemkansen.
Er zijn al diverse ondernemers, verbinders, overheden en
kennisinstellingen actief binnen de circulaire economie. Wij geven
in dit rapport per kans aan welke partijen benaderd kunnen
worden om te helpen de circulaire kansen te benutten. Ook
brengen we in dit rapport voorbeelden van circulaire ondernemers uit de regio over het voetlicht. Laat u inspireren door de
vele goede voorbeelden uit de regio om direct aan de slag te
gaan met circulaire initiatieven!

De kansen met de meeste potentie in de regio Noord-Holland
Noord:

Food & agri
1. Creëer gesloten systemen op lokaal niveau
2. Pas reststromen hoogwaardig toe
3. Stimuleer teelt op zee of zilte grond
4. Maak gebruik van restwarmte van de omgeving

Bouw & vastgoed
5. Zet secundaire materialen in
6. Bouw modulair, flexibel en waardevast
7. Zet een regionale grondstoffenbank op
8. Innoveer met alternatieve materialen

Horeca & recreatie
9. Test circulaire innovaties
10. Stimuleer groen vervoer
11. Sluit de kringloop van plastic verpakkingen
12. Moedig circulair gedrag aan

Groothandel & transport
13. Zet in op logistiek op waterstof
14. Stimuleer deelplatforms voor goederen en personen
15. Hergebruik onderdelen
16. Digitaliseer logistieke diensten

Zorg
17. Maak wegwerpproducten circulair
18. Bied gepersonaliseerde, lokale en gezonde voeding aan
19. Sluit de medicijnenkringloop
20. Wek energie lokaal op

Systeemkansen
21. Zet een circulair investeringsfonds op
22. Neem circulaire economie mee in het onderwijs
23. Creëer ruimte in regels
24. Koop circulair in
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ECOSYSTEEM
VOOR
CIRCULAIR
ONDERNEMEN
Texel

Saline-Farming

Den Helder

Landal Greenparcs

Hollands Kroon

Achteroever Wieringermeer

Schagen

Agriport A7

Project Compostmeer

Medemblik

ECN

Bamboo Baby

Opmeer

Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Langedijk

ALKMAAR
Duraflow

De Oude Veiling
UPP! UpCycling Plastic

Seed Valley

Heerhugowaard

Next Generation Machinery
InHolland

Apotheek Combinatie
Noord-Holland

Koggenland

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Innovatiefestival
Stadswerk072

Beemster

Gemeente Alkmaar

Finish Profiles

Edam-Volendam

Product-for-product

Purmerend
Wormerland

HVC

Waterland
Landsmeer
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CIRCULAIRE KANSEN
FOOD & AGRI
1. Creëer gesloten systemen op lokaal niveau
2. Pas reststromen hoogwaardig toe
3. Stimuleer teelt op zee of zilte grond
4. Maak gebruik van restwarmte van de omgeving
BOUW & VASTGOED
5. Zet secundaire materialen in
6. Bouw modulair, flexibel en waardevast
7. Zet een regionale grondstoffenbank op
8. Innoveer met alternatieve materialen
HORECA & RECREATIE
9. Test circulaire innovaties
10. Stimuleer groen vervoer
11. Sluit de kringloop van plastic verpakkingen
12. Moedig circulair gedrag aan
GROOTHANDEL & TRANSPORT
13. Zet in op logistiek op waterstof
14. Stimuleer deelplatforms voor goederen en personen
15. Hergebruik onderdelen
16. Digitaliseer logistieke diensten
ZORG
Enkhuizen

Hessing BV
Stede Broec

17. Maak wegwerpproducten circulair
18. Bied gepersonaliseerde, lokale en gezonde voeding aan

Drechterland

HOORN
MOSO
Greenport Noord-Holland Noord
Dijklander Ziekenhuis
Westfriese Bedrijvengroep
Clusius Lab
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Leeswijzer ecosysteem voor circulair ondernemen
Om circulaire kansen te benutten is het belangrijk op zoek te gaan naar
partners. Deze kaart toont het ecosysteem waar belangrijke partijen om
mee samen te werken zich bevinden. Per partij wordt door middel van een
icoon een circulaire kans benoemd waar zij over benaderd kunnen worden,
maar deze partijen hebben veelal ook kennis over andere kansen.

19. Sluit de medicijnenkringloop
20. Wek energie lokaal op
SYSTEEMKANSEN
21. Zet een circulair investeringsfonds op
22. Neem circulaire economie mee in het onderwijs
23. Creëer ruimte in regels
24. Koop circulair in

LEGENDA
Centrale vestigingen Rabobank
Afbakening opdrachtgevers Rabobank
Regio Noord-Holland Noord
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AAN DE SLAG ALS
ONDERNEMER
Onderzoek toont aan dat circulair loont
Verschillende onderzoeken van gerenommeerde bureaus tonen
aan dat circulaire economie loont voor ondernemers1, 2. Ook in
de praktijk is dit al bewezen3, 4, 5, 6.
Om ondernemers te helpen hiervan te kunnen profiteren willen
de Rabobank en KPMG graag:
• een kort stappenplan meegeven (zie onderstaand);
• een wegwijzer meegeven door het regionale circulaire ecosysteem met verwijzingen naar bij wie u kunt aankloppen met
vragen (zie: p. 40);
• en een uitwerking delen met een van de meest genoemde
circulaire businessmodellen, ‘product as a service’ om inzicht
te bieden in de financiële consequenties van circulair ondernemen (zie: p. 41). Om te kunnen profiteren van sommige
circulaire kansen zijn namelijk businessmodellen vereist waarin
het bedrijf het eigendom van of de controle over producten,
onderdelen en/of materialen behoudt zodat deze kunnen
worden hergebruikt. Het overstappen naar een dergelijk
model kan ingrijpende gevolgen hebben voor de financiën van
een bedrijf. Daarom hebben wij een voorbeeld uitgewerkt om
u hier meer inzicht in te geven.

Stappenplan voor ondernemers om aan de slag te
gaan met circulair ondernemen
1. Zorg voor de juiste mindset
	De circulaire economie vraagt om een nieuwe manier van
kijken; buiten de gebaande paden, niet beperkt door grenzen
van bedrijf of keten en ervan overtuigd dat samenwerken
uiteindelijk de meeste winst oplevert.
2. Ontdek waar de kansen liggen
	De in dit rapport genoemde kansen zijn slechts een fractie
van de kansen die in elke sector te vinden zijn. Een startpunt
om meer kansen voor specifieke bedrijven te vinden is om
een analyse te maken van de bedrijfsactiviteiten en materiaalstromen. Let hierbij op wat het bedrijf ingaat, wat ermee
gedaan wordt en wat er vervolgens weer uitgaat. Belangrijk is
dat een goed circulair idee ook een goede businesscase moet
hebben. Denk daarbij aan balans tussen kosten en opbrengsten.
3. Toon lef
	Het ontwikkelen van een circulair businessmodel is nooit af,
al is het alleen maar omdat de concurrentie ook niet stilzit.
Sta daarom open voor verandering en blijf uw producten,
diensten en bedrijfsprocessen challengen. Heb het lef om ook
10
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over uw eigen grenzen als ondernemer te gaan, want juist dan
ontstaan interessante nieuwe inzichten en samenwerkingsverbanden.
4. Start een pilot, en leer
	Op papier kan een idee nog zo goed en circulair lijken,
wanneer er geen markt voor is zal het idee niet slagen. Ga in
gesprek met potentiële klanten en probeer waar het kan de
eerste afnemers van het product of de dienst al vast te leggen.
Begin in eerste instantie met een pilot, en leer van het traject.
Is de pilot succesvol, dan wordt het tijd om op te schalen.
5. Ga op zoek naar partners in of buiten de sector
	Circulaire vraagstukken vragen om samenwerking binnen de
hele keten of zelfs daarbuiten. Gericht aansluiten bij samenwerkingsverbanden, initiatieven of Green Deals kan helpen
om partners te vinden met de juiste kennis en ervaring of het
juiste aanbod van producten en diensten. Probeer met hen
gezamenlijke doelstellingen op te stellen die door alle betrokken partijen gedragen worden. Lukt dit niet, ga dan op zoek
naar andere partners.
6. De aanhouder wint
	Tot slot, hou vol! De transitie van een lineair naar een circulair
businessmodel is niet van vandaag op morgen gerealiseerd.
Het vergt tijd. Een circulaire economie is echter onvermijdelijk,
dus zorg ervoor dat u goed voorbereid bent en de kansen die
dit biedt volledig benut wanneer deze zich voordoen.
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Een simpel kader om circulaire kansen te herkennen
In dit rapport worden voor verschillende sectoren interessante
kansen blootgelegd op het gebied van materiaalstromen, energieverbruik en waterverbruik. Onderstaand figuur kan helpen om
deze kansen concreet te maken en kan worden toegepast op
elke sector. Het is een vrije vertaling van het kader dat door de
FinanCE-werkgroep is bedacht.7
De mogelijkheden voor het benutten van circulaire kansen
zijn grofweg in drie categorieën in te delen, gerelateerd aan de
verschillende levensfasen van een product. De ontwikkelingsfase,
de gebruiksfase en de verwerkingsfase. In figuur 6 worden de
circulaire businessmodellen per fase getoond.

Elk businessmodel dwingt om kritisch na te denken over de
circulaire kansen met betrekking tot gebruik van materialen en/of
middelen, energie of water:
• ‘Circulair inkopen’ gaat bijvoorbeeld over mogelijkheden tot
het gebruik van gerecycled plastic als bouwmateriaal.
• ‘Deelplatformen’ gaat bijvoorbeeld over mogelijkheden tot het
delen van transportmiddelen via een online-applicatie.
• ‘Hergebruik’ gaat bijvoorbeeld over mogelijkheden tot hergebruik van gebruikte bouwmaterialen in nieuwe gebouwen.

FIGUUR 6

Track &
trace

Overzicht van verschillende
circulaire businessmodellen
Bron: KPMG en FinanCE (2017)
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ACHTERGRONDINFORMATIE
over de regio Noord-Holland Noord
Over de regio Noord-Holland Noord
Het werkgebied van de vier regionale Rabobanken die meedoen
aan de Circulair Ondernemen Challenge beslaat de volgende
20 gemeenten: Alkmaar, Beemster, Den Helder, Drechterland,
Edam-Volendam, Enkhuizen, Heerhugowaard, Hollands Kroon,
Hoorn, Koggenland, Landsmeer, Langedijk, Medemblik, Opmeer,
Purmerend, Schagen, Stede Broec, Texel, Waterland en
Wormerland.

Een regio die zich kenmerkt door zijn verbondenheid
met en afhankelijkheid van de natuurlijke omgeving
Een relatief groot deel van de oppervlakte van de regio
Noord-Holland Noord ligt aan het water, door de ligging aan
de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer. Tevens ligt het
grotendeels onder de zeespiegel, hetgeen uitdagingen biedt voor
het omgaan met de natuurlijke kenmerken van de regio zoals het
beschermen van de dijken en verzilting van grond. In combinatie
met een relatief belangrijke Toerisme en food & agri sector is de
kwaliteit van de (natuurlijke) omgeving hiermee de spil van de
economie in de regio.
De nabijheid van de stad Amsterdam en de connectie met de
MRA bieden kansen. Ondernemers uit de Toerisme en Bouw &
vastgoed sector zijn al sterk op Amsterdam gericht en ook voor
Food & agri liggen hier kansen.
In de regio zijn vrijwel alle vormen van landbouw
vertegenwoordigd. Internationale bekendheid krijgt de regio
om zijn melkveehouderij, (glas)tuinbouw, voedselverwerking,
bloembollen en zaadveredeling. Er is dan ook veel agrarische
kennis aanwezig in de regio die zich heeft gemanifesteerd in
kennisclusters voor ondernemers zoals Seedvalley1, GreenPort
NHN2, Proeftuin Zwaagdijk3 en het Koninklijk Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee4. Dit brengt volop
innovatieprojecten met zich mee, zoals High Tech Farming,
telen op water en zeewierteelt. Ook bieden de aanwezige
clusters mogelijkheden voor de logistieke sector om een
regisseursrol aan te nemen op de handel en het transport van de
landbouwproducten.

Kansen voor innovatie in circulaire economie
De bedrijvigheid in productiesectoren met bijbehorende
reststromen biedt perspectief voor circulaire economie.
Ondernemers in horeca en recreatie merken dat toerisme in de
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binnenlandse markt aantrekt, ook hier liggen kansen voor (het
testen van) circulaire innovaties.1 In West-Friesland toont het
succesvolle ‘Seed-Valley’ zich met grote investeringen in innovaties
een echte economische motor. 2 Kansen tussen sectoren liggen
bijvoorbeeld op het uitwisselen van warmte en energie tussen de
landbouw, zorg en datacenters.

Grote ambities op energietransitie
De geografische ligging biedt de regio de mogelijkheden om
voorop te lopen in de energietransitie op het gebied van
kennisontwikkeling én toepassing van duurzame energie. De regio
Noord-Holland Noord sprak in 2016 de ambitie uit om in 2040
energieneutraal te zijn. En is een proeftuin voor energiewinning,
wat onder meer blijkt uit innovatieve wijzen van energieopwekking zoals getijdenenergie op de Afsluitdijk, zonne- en
windparken en proeven met golfenergie op Texel.3, 4
De regio wil zich dan ook verder ontwikkelen als kennisplatform
met onder andere Energiecentrum Nederland in Petten5
en het Energy Innovation Park in Alkmaar6 als locaties waar
ondernemers en onderzoekers zich graag melden. Daarnaast
maken de zeehaven, heliport en sectorspecifieke kenniscentra
en bedrijven de regio Den Helder tot een gateway voor
onderhoudsactiviteiten en diensten in de zuidelijke Noordzee.
Ook is er in de regio aandacht voor duurzaam bouwen;
alle woningbouwprojecten worden aardgasvrij gebouwd en
recentelijk werd er een innovatieve, energiezuinige en gezonde
‘NeroZero-woning’ geplaatst in Heerhugowaard.7

Het verder bundelen van krachten
Hoewel er al veel gaande is op het gebied van circulariteit in
de regio Noord-Holland Noord, liggen er ook nog onbenutte
kansen. Aansluitend op de ambities in de regio om continu te
verbeteren is er nog veel samenwerking en actie nodig om de
transitie naar een circulaire economie te bewerkstelligen. Het
huidige ecosysteem kan de transitie verder versnellen door
krachten te bundelen. Wij zien hierbij voor onder andere de
volgende partijen een regierol:
• Provincie Noord-Holland – circulaire verbinder8
• GreenPort Noord-Holland Noord – kennis in landbouw9
• TerraTechnica – kennis in energietransitie10
• Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord – faciliteren vestigingsklimaat voor ondernemers.11

WEGWIJZER

door het circulaire ecosysteem
DE RABOBANK EN DEZE PARTIJEN KUNNEN U HELPEN ALS U…

Innovatiefestival
Nederland Circulair! Overzicht van best practices
… op zoek bent naar meer
inspirerende voorbeelden
… in contact wilt komen
met andere ondernemers die
geïnteresseerd zijn in de circulaire
economie

Circle Economy, online kennishub
Nederland Circulair!
Provincie Noord-Holland
TerraTechnica
Clusius Lab
ECN part of TNO

… in contact wilt komen met
kennisinstellingen

Seed Valley
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Westfriese Bedrijvengroep (WBG)

… wilt brainstormen over
de circulaire economie

… zoekt naar investeerders
voor uw circulaire idee

Greenport Noord-Holland Noord
Rabobank
Programma Investeringsgereed Innovatief Mkb (PIM)

… als start-up met uw innovatie aan
de slag wilt met circulaire economie

GO!-NH accelerator circulaire economie
(start: september 2019)

… uzelf wilt uitdagen
op circulair design

CIRCO Circular Business Design Track
(start: na zomer 2019)

… specifieke vragen hebt over een bepaald onderwerp gerelateerd aan circulaire economie.
Raadpleeg in dat geval de meer uitgebreide wegwijzer van Nederland Circulair!, plaats uw vraag in
de community van Nederland Circulair! of vraag om hulp van experts van Nederland Circulair!
Hebt u een goed idee en wilt u direct aan de slag met het uitwerken van uw circulaire plannen samen met de
Rabobank en KPMG? Meld u dan aan voor de Rabobank Circulair Ondernemen Challenge
(zie: p. 43).
Regio Noord-Holland
Noord
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CIRCULAIRE POTENTIE

van de geselecteerde sectoren
De Rabobank wil deze potentie graag helpen realiseren door –
samen met klanten, kennisinstellingen en de overheid – kansen
om te zetten in realiteit. Samen met KPMG hebben de lokale
Rabobanken in de regio Noord-Holland Noord in kaart gebracht
welke kansen er bestaan voor ondernemers op het gebied
van circulaire economie voor een selectie van sectoren die van
economisch belang zijn voor de regio en een hoge milieu-impact
hebben.

In dit rapport presenteren wij kansen voor de regio
Noord-Holland Noord op het gebied van circulaire
economie voor een selectie van sectoren
• Food & agri
• Bouw & vastgoed
• Horeca & recreatie
• Groothandel & transport
• Zorg
Daarnaast zijn er sectoroverstijgende systeemkansen geïdentificeerd, die circulariteit op een breder vlak kunnen bewerkstelligen.
De gepresenteerde circulaire kansen zijn relevant voor bedrijven
om verscheidene redenen, waaronder:
• potentiële kostenbesparingen bij (het reduceren van) inkoop
van materialen of verwerking van afval;
• het veiligstellen van grondstoffen voor mogelijke toekomstige
economische schaarste;
• het uitsluiten van beschikbaarheids- en leverrisico’s door
integrale ketensamenwerking;
• het vergroten van de aantrekkelijkheid als werkgever;
• en het inspelen op veranderende klantperspectieven.
Deze selectie van sectoren is gebaseerd op een kwantitatieve
analyse, kwalitatieve input van stakeholders en een kwalitatief
oordeel over de mate waarin sectoren specifiek zijn voor de
regio Noord-Holland Noord. Als onderdeel van de kwantitatieve
analyse hebben wij de volgende data geanalyseerd:
• data over het economisch belang van sectoren voor de regio1;
• data over de milieu- en grondstofimpact van sectoren1;
Voor meer informatie over de sectorselectie, zie bijlage 2.

Kansen en ideeën zijn geïdentificeerd op basis van
input vanuit de regio
De in dit rapport benoemde kansen en ideeën zijn geïdentificeerd en gevalideerd op basis van interviews en een workshop
met stakeholders (voor een overzicht van betrokken stakeholders, zie bijlage 3). Het betreft een overzicht van circulaire kansen
door en voor de regio.
Het geheel van de circulaire kansen en ideeën die worden gepresenteerd in dit rapport is niet uitputtend. De Rabobank nodigt
partijen met aanvullende ideeën graag uit voor een gesprek om
deze verder te verkennen.

Cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op cijfers van het
CBS en gegevens van de KvK
In de volgende hoofdstukken zijn voor de geselecteerde sectoren
indicatoren opgenomen voor de economische impact en de
milieu-impact. De informatie voor deze indicatoren is afkomstig
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en van de
Kamer van Koophandel (KvK).
Omdat niet voor alle indicatoren de benodigde informatie specifiek voor de regio Noord-Holland Noord beschikbaar is, zijn er
verschillende aannames gedaan om tot een schatting te komen
van de impact op de sector in de regio. De indicatoren zijn
derhalve uitsluitend geschikt om de ordegrootte van de impact te
beoordelen.

Dit onderzoek richt zich op het identificeren van
kansen voor ondernemers…
Dit onderzoek bouwt voort op studies van onder andere:
• Provincie Noord-Holland – Kansenkaart circulaire economie2
• Provincie Noord-Holland – Biomassa3
• Kopkracht – Ontwikkelingsstrategie Kop van Noord-Holland
2014 - 20204
Deze rapporten richten zich op het presenteren van kansen
en een algemene visie voor de regio op het realiseren van een
circulaire economie.

…en op het versterken van reeds lopende initiatieven
De verschillende initiatieven die reeds lopen in de regio worden
in dit onderzoek gebundeld, waarmee een geïntegreerde, circulaire economie in de regio verder kan worden versterkt.
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Leeswijzer sectoroverzicht
De circulaire potentie van sectoren is bepaald op basis van de
economische omvang, de milieu-impact van de sector en het
potentieel voor verbetering, zoals hiervoor en in bijlage 2 is
beschreven. Op de volgende twee pagina’s is een samenvatting
gegeven van de economische en milieukarakteristieken van de vijf
geselecteerde sectoren. Hierbij zijn ook intensiteitsberekeningen
opgenomen, waaruit blijkt hoeveel materiaal, energie of water
nodig is om een euro extra toegevoegde waarde te leveren.

In alle sectoren is nog veel potentie voor verbetering. Dit is in de
specifieke hoofdstukken verder uitgewerkt. We benoemen hierbij
ook kansen waarop partijen in verschillende sectoren synergiën
in samenwerking kunnen verkennen.
Daarnaast zien wij ook sectoroverstijgende kansen (de
zogenaamde ‘Systeemkansen’), die in meerdere sectoren de
transitie naar een meer circulaire economie kunnen stimuleren.

De materiaalintensiteit in de sectoren food & agri en bouw &
vastgoed is hoog. Daarnaast verbruikt de sector food & agri het
meeste water en heeft deze de hoogste broeikasgasemissies (ook
wanneer heropname door gewassen hierin wordt meegenomen).
De sector groothandel & transport is in economische omvang de
grootste. Net als in de zorg zijn hier relatief de meeste mensen
werkzaam.

Regio Noord-Holland Noord
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DE CIRCULAIRE POTENTIE
van geselecteerde sectoren
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FOOD & AGRI
Belang van de sector voor de regio

Verzilveren van circulaire kansen

Met ruim 60 procent van het provinciale grondoppervlak bestemd
voor de land- en tuinbouw en een hoge werkgelegenheid (18.470
banen) ten opzichte van de rest van Nederland, is de sector food
& agri voor de regio een belangrijke sector.1, 2 Enza Zaden is de
grootste werkgever in de sector.3 Ondanks toenemende betrokkenheid bij hernieuwbare energieprojecten en een verminderd
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is de milieu-impact
van de sector per hectare hoog. Door laagwaardige reststroomverwerking en onbenutte kansen in hergebruik van energie, is er
sprake van een uitstoot van broeikasgassen van 3.423 miljoen kg
CO2-equivalenten (exclusief heropname door gewassen).2

De uitdaging voor de komende jaren wordt om de uitstoot
middels ketensamenwerkingen verder te verlagen. De food &
agri sector staat verder onder druk van ontwikkelingen zoals een
toename in vraag naar plantaardige eiwitproducten en verzilting
van gronden. Het sluiten van ketens van nutriënten, reststromen
en energie verlaagt de afhankelijkheid van (schaarse) grondstoffen en kan zo leiden tot hogere milieu én economische winst.
Daarnaast ligt er voor ondernemers in de sector een kans om
het bedrijf op hernieuwbare energie te laten draaien, bijvoorbeeld door bij het vervangen van daken (circulaire) zonnepanelen
in overweging te nemen.

Food & agri

WATER

IN

ENERGIE

MATERIALEN

FIGUUR 1 Stroomdiagram food & agri Bron: KPMG (2019)
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40%

Biomassa

36%

Afval en gerecycled

13%

Extractie

9%

Fossiele grondstoffen

2%

Mineralen

26%

Aardgas

23%

Duurzame warmte

18%

Niet-duurzame warmte

13%

Elektriciteit uit nietduurzame bronnen

13%

Aardolie

4%

Biomassa

2%

Elektriciteit uit
duurzame bronnen

40%

Grondwater

33%

Leidingwater

27%

Oppervlaktewater

6.853 miljoen kg

16,5 duizend MJ

f

16.000 duizend m3

De sterke food & agri sector tekent de regio en
kan door samenwerking een voorlopersrol pakken

De meest relevante kansen voor de regio zijn:
•
•
•
•

Creëer lokaal gesloten systemen
Pas reststromen hoogwaardig toe
Stimuleer teelt op zee of zilte grond
Maak gebruik van restwarmte

Good practices
• In de hackaton Natuurinclusieve Landbouw komen agrarisch
ondernemers in aanraking met nieuwe werkwijzen die zich
richten op een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie.4 In kenniscafés worden praktijkgerichte cursussen voor
boeren gestimuleerd door de Provincie.5
• In Proeftuin Zwaagdijk, gelegen tussen belangrijke agrarische
gebieden als het Grootslag, Agriport A7 en Seedvalley, wordt

AFVALWATER

RESTWARMTE

BROEKASGASEMISSIES

AFVAL

Food & agri

86%

op 18 hectare grond in samenwerking met NLG Holland
onderzoek gedaan naar duurzame bollenteelt. Zo stimuleert
dit initiatief het aanleggen van bloeiende akkerranden om
met natuurlijke insectenpopulaties landbouwplagen te helpen
voorkomen.6
• Keteninnovatie is essentieel om grote stappen te maken in de
sector. Verschillende initiatieven sturen aan op clusterversterking, zoals het project EVERGREEN.7 De economische clusters
Greenport Noord-Holland Noord en Seed Valley dragen bij
aan kennisoverdracht en oplossingsgericht denken.8, 9 In het
programma Voedsel Verbindt werken de MRA, het onderwijs, het agrarisch bedrijfsleven en Rabobank samen aan een
duurzaam, regionaal en circulair voedselsysteem.

Hergebruik

9%

Verbranden

4%

Storten

43%

CO2

39%

CH4

18%

N2O

631 miljoen kg

3.423 miljoen kg CO2 eq.

UIT
5.060 duizend MJ

18.792 duizend m3
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1. Creëer lokaal gesloten systemen
In de Food & agri sector worden grote hoeveelheden nutriënten
en water gebruikt. Fosfaat is een van de grondstoffen die binnen
afzienbare tijd schaars dreigen te worden, terwijl fosfaat noodzakelijk is voor het produceren van gewassen.5 Het sluiten van de
fosfaatkringloop is daarom heel belangrijk, en hier zijn diverse
mogelijkheden toe. Fosfaat kan bijvoorbeeld teruggewonnen
worden uit mest door fysisch-chemische behandelingen.
Voor glastuinbouwbedrijven is het doel om in 2027 al het water
te recirculeren en geen lozing van afvalwater meer te hebben.
Hiervoor is het van belang dat de gewasbeschermingsmiddelen uit het water worden gefilterd. Stikstof en fosfaten kunnen
worden teruggewonnen uit afvalwater en agrarische reststromen,
en dienen als kunstmestvervanger.10

Aan de slag
De eerste stap die de ondernemer kan nemen in het sluiten van
systemen is bekijken wat dit betekent voor het eigen bedrijf: met
welke onderdelen zoals bodem, eindige grondstoffen en water
kunt u morgen al aan de slag? De tweede stap is om te zoeken
naar de juiste leveranciers en afnemers die kunnen helpen bij het
realiseren van uw doelstellingen, en hierbij over de grenzen van
de eigen sector heen te kijken. Het bedrijf CirTec in Purmerend
kan helpen bij het zuiveren van organische stof uit afvalwater.
Voor voorbeelden kan worden gekeken naar het project
Compostmeer in Petten, dat is opgezet om lokaal biomassa,
hoogwaardige compost en afvalwater te verwerken en opnieuw
in te zetten.11 Ook kan kennis worden opgedaan via LTO Noord,
dat in samenwerking met GreenPort Noord-Holland Noord een
High Tech-hub opbouwt ten behoeve van de precisielandbouw.12
Partijen als PWN en Hoogheemraadschap kunnen helpen bij het
halen van energie en andere producten uit water.13 Bij de PWN
Plaza kunnen ondernemers innovaties op het gebied van water
presenteren.14 Op het online Landbouwportaal Noord-Holland
kunnen ondernemers informatie en kennis vinden en subsidie
aanvragen voor investeringsmaatregelen op het gebied van
bodem en water.15

Maatschappelijke impact
Verschillende grondstoffen, zoals fosfaat uit mijnbouw, zijn eindig.
Het sluiten van nutriëntenketens borgt toekomstige beschikbaarheid hiervan. Naast de positieve impact op het milieu bespaart
de nullozing, oftewel volledige recirculatie, de ondernemer ook
geld.10
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2. Pas reststromen hoogwaardig toe
Een belangrijk probleem in de food & agri sector is voedselverlies. Hoewel in geïndustrialiseerde landen het verlies relatief het
grootst is aan het einde van de keten, bij de consument, gaat in
de gehele keten voedsel verloren.16 Om verlies te minimaliseren
is er een mogelijkheid om als bedrijf de productieoverschotten,
maar ook agrarische materiaalstromen die niet in voedselproducten worden verwerkt, hoogwaardig in te zetten voor andere
toepassingen.17 Verschillende initiatieven in de regio zijn hiermee
reeds bezig. In het project Blauw Afval, Groene Waarde wordt
het gebruik van garnalendoppen als natuurlijk gewasbeschermingsmiddel tegen schimmels en infectieziekten in de teelt van
bloembollen en pootaardappelen onderzocht.18

Aan de slag
Om aanbod en vraag goed op elkaar af te stemmen is het allereerst van belang inzicht te krijgen in het aanbod van reststromen.
Een rapport van de Provincie laat zien dat het meeste organisch
restmateriaal komt van snijmais (35%), suikerbieten (11%) en
aardappelen (9%) met een piek in september en oktober.19 Een
rapport van de TU Delft laat zien hoe agrarische reststromen
vervolgens hoogwaardig hergebruikt kunnen worden.20
In de regio zijn grote spelers in de gehele voedselketen vertegenwoordigd, wat de regio zeer geschikt maakt om kansen rondom
organische reststromen te verzilveren. Samenwerking kan worden
gezocht met verwerkers in de regio (zoals Hessing en Vezet)
en supermarktketens (zoals Deen). Op het platform Circulair
Ondernemen kunnen ondernemers andere partijen zoeken voor
hoogwaardige verwerking van een organische reststroom.21
Ook start-ups zijn bij uitstek bezig met deze uitdaging:
• SmartCrops: kweekt insecten op biologische reststromen
van boeren. Deze kunnen vervolgens worden ingezet als
duurzaam voedsel voor vissen, krabben en vee. Dit verlaagt de
import van andere grondstoffen en voorziet de boeren van
een extra verdienmodel22
• RUIK: maakt parfum van sinaasappelschillen23
• Helderse Jongens: maakt bier van regenwater24
• Dutch Tulip Vodka: stookt vodka van tulpenbollen25
• Zwaan: onttrekt mineralen uit grassen en vezels26
• WUR: zet visfileerresten in als startersfeed voor kalveren27

Maatschappelijke impact
Door reststromen hoogwaardig in te zetten wordt de sector
minder afhankelijk van primaire grondstoffen en kan deze de
ketens van organische reststromen sluiten. Dit leidt tot een lagere
milieudruk omdat de reststromen dienen als alternatief voor
(dierlijke) primaire grondstoffen.

“

Nederland en Noord-Holland in het bijzonder zijn toonaangevend
in het tijdperk van de moderne landbouw. Laten we ervoor zorgen dat
we dat blijven in het tijdperk van kringlooplandbouw.

“

3. Stimuleer teelt op zee of zilte grond
De sector staat als een van de eerste sectoren oog in oog
met klimaatverandering: een stijgende zeespiegel en extremere weeromstandigheden en droogte. Dit heeft invloed op de
landbouwgrond. Door de ligging van de regio Noord-Holland
Noord onder zeeniveau en een stijgende zeespiegel krijgt de
regio in toenemende mate te maken met brak grondwater dat
omhoog komt op landbouwgronden.28 Grondgebonden agrariërs
zullen dus naar mogelijkheden moeten kijken om ook deze grond
zo optimaal mogelijk in te zetten.

Aan de slag
Een eerste stap is om de mogelijkheden te verkennen in het
telen op zilte grond. Saline-Farming doet onderzoek naar het
telen en verwerken van gewassen in verzilte condities. Zo wordt
brak water een waardevolle bron voor gewassen die zouttolerant
zijn.29
Een stap verder is om te kijken naar mogelijkheden om op zee
te telen. Gebieden waar niet gevist kan worden, zoals tussen
de windmolens in het windmolenpark in de Noordzee, bieden
de mogelijkheid tot het kweken van zeewier en schelpdieren.
Kennisinstellingen waar ondernemers terechtkunnen voor kennis
op dit vlak zijn NIOZ en IMARES.30, 31
Vanuit de actieagenda Circulaire Economie van de Provincie zijn
al enkele initiatieven opgestart, zoals het
• Opening Seeweed Processing Lab bij ECN-TNO Petten32
en het project Grass2Grit (strooizout uit bermgras) dat een
Europese subsidie heeft ontvangen.
Daarnaast werken regionale partijen aan het vraagstuk:
• In het Fertinnowa-netwerk werken 23 onderzoeksbedrijven
uit verschillende windstreken in Europa samen, waaronder
Proeftuin Zwaagdijk.33
• In de proeftuin Achteroever Wieringermeer zoeken Rijkswaterstaat, Deltares, Meromar Seafoods, Sportvisserij Nederland
en Zilt Proefbedrijf nieuwe verdienmodellen op het vlak
van zoet én zilt water. Het project won hiermee in 2016 de
Waterinnovatieprijs.34
• De Stichting Noordzeeboerderij heeft als doel het verbinden
en versnellen van de zeewiersector.35

Maatschappelijke impact
Door zeewier in te zetten als veevoer kan de methaan-uitstoot
aanzienlijk worden verminderd. Ook kan het ingezet worden als
grondstof voor biologische meststof. Het samenbrengen van de
zeewiersector en melkveehouderij en zuivelsector kan daarnaast
een positieve beleving van de zuivelindustrie bij de consument
teweegbrengen.36
Telen op verzilte grond voorkomt dat deze grond braak komt te
liggen of onbenut blijft, waarmee het bijdraagt aan voedselzekerheid en de sector een economische impuls kan geven.

Ronald Bleeker
Directievoorzitter
Rabobank West-Friesland

4. Maak gebruik van restwarmte
Voor de glastuinbouw geldt dat er volledig gesloten systemen op
het gebied van energie gecreëerd kunnen worden. In deze sector
komt ook veel restwarmte vrij.2 Deels wordt deze restwarmte al
gebruikt door deze op te vangen en opnieuw in te zetten. Ook in
samenwerking met andere partners in de keten kan restwarmte
optimaler benut worden (industriële symbiose). Ontwikkelingen in de regio spelen op dit moment rondom de nieuw te
ontwikkelen datacenters van Google en Microsoft. Dit zijn grootenergieverbruikers die enorme hoeveelheden restwarmte over
hebben.37

Aan de slag
De Provincie heeft grote acquisities gedaan in het opzetten van
datacenters rondom agriclusters. De datacenters in de regio
maken reeds gebruik van de energie en de infrastructuur van
de kassen. De volgende stap is de wederdienst: warmtelevering
van datacenters aan de kassen. Kassen zouden in ruil hiervoor
water voor de verkoeling van de datacenters kunnen leveren. In
samenwerking met Duraflow, een partij in de regio die helpt met
het besparen op verkoeling, kan deze stroom gesloten worden.38
De kansenkaart van RVO verschaft inzicht in het potentieel
en de terugverdientijd van de uitwisseling van restwarmte met
datacenters.39
Naast restwarmte kunnen bedrijven andere mogelijkheden
verkennen om de energieketen te sluiten. Hiervoor kunnen
ondernemers aansluiten bij huidige initiatieven (zoals op bedrijventerrein Hoorn80 energiepositief40). Ook kunnen nieuwe
innovaties worden verkend, zoals het zelf opwekken van stroom
via glas en ramen (zoals de Powerwindows van Physee41) of het
aftappen van elektriciteit van planten (plant-e42). Een combinatie
van zonnepanelen met groene daken biedt ondernemers de kans
om meer energie op te wekken en tegelijkertijd klimaatadaptieve
maatregelen in te zetten.43
Een initiatief in de regio dat kan helpen bij het bieden van kennis
op het vlak van duurzame energietechnologie is TerraTechnica:
een platform dat onderwijs, onderzoek en innovatie verbindt.44

Maatschappelijke impact
De energie-intensiteit van de sector is met ruim 10 MJ per euro
aanzienlijk.2 Het sluiten van warmteketens draagt bij aan een
duurzamere invoer van energie door een fors lager aardgasgebruik.

Regio Noord-Holland Noord
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BOUW & VASTGOED
Belang van de sector voor de regio

Verzilveren van circulaire kansen

In totaal werken er 15.900 personen in de bouw & vastgoed
sector, met een jaarlijkse omzet van meer dan 7,1 miljard euro.
Daarmee is dit een belangrijke sector voor de regionale economie. Voor de circulaire economie is dit bovendien een interessante sector, omdat er 1.164 miljoen kg afval wordt geproduceerd
dat hoogwaardig hergebruikt kan worden.1 Een groot deel van de
input bestaat al uit gerecyclede materialen. Betonpuin en asfaltgranulaat zijn voorbeelden van deze materialen.

In de bouw & vastgoed sector wordt veel gebruikgemaakt van
minerale grondstoffen (onder andere glas, grind en zand) en
fossiele brandstoffen (onder andere aardolie). Circulair ondernemen in de bouw & vastgoed sector verlaagt het risico van
uitputting van grondstoffen en kan leiden tot hogere milieu én
economische winst.

Bouw & vastgoed

WATER

IN

ENERGIE

MATERIALEN

FIGUUR 2 Stroomdiagram bouw & vastgoed Bron: KPMG (2019)
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90%

Mineralen

4%

Metalen

4%

Fossiele grondstoffen

2%

Biomassa

54%

Aardolie

25%

Aardgas

18%

Elektriciteit uit nietduurzame bronnen

3%

Elektriciteit uit
duurzame bronnen

100%

Leidingwater

2.581 miljoen kg

1,4 duizend MJ

f

258 duizend m3

De bouw & vastgoedsector is een belangrijke sector voor de regio

De meest relevante kansen voor de regio zijn:
• Zet secundaire materialen in
• Bouw modulair, flexibel en waardevast
• Zet een regionale grondstoffenbank op
• Innoveer met alternatieve materialen
•
Good practices
• Voorbeelden van circulariteit in de bouw zijn er steeds meer,
zoals het vooruitstrevende gebouw ‘De Nieuwe Nes’ in
Schagen, een circulair en duurzaam multifunctioneel centrum
ontwikkeld door BBHD architecten voor vier instellingen op
het gebied van cultuur en milieu.2
• Het ontwerp van gebouwen bepaalt in grote mate het materiaal-, energie- en watergebruik tijdens de gebruiksfase. De

AFVALWATER

RESTWARMTE

BROEKASGASEMISSIES

AFVAL

Bouw & vastgoed

95%

organisaties Cirkelstad, EIB, TNO en C-creators hebben samen
het bouwprogramma voor de Metropoolregio Amsterdam
opgezet. Dit programma en de organisaties erachter proberen
circulair bouwen te ondersteunen met kennis, ervaring en een
uitgebreid netwerk.3
• Een ander circulair initiatief is Madaster (een kadaster voor
materialen) van architect Thomas Rau, waarin open source ‘het
materiaalpaspoort’ van een gebouw kan worden opgenomen, ter bevordering van de transparantie en inzicht in waar
materialen zich bevinden. Dit maakt het voor opdrachtgevers
ook gemakkelijker om circulaire projecten gunningsvoordeel te
verlenen en helpt gebouweigenaren, ontwerpers en bouwers
om nieuwe afwegingen te maken tijdens het ontwerpen,
bouwen en het gebruik van gebouwen.4

Hergebruik

3%

Storten

2%

Verbranden

99,8%

CO2

0,2%

CH4

1.860 miljoen kg

152 miljoen kg CO2 eq.

UIT
57 duizend MJ

56 duizend m3
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5. Zet secundaire materialen in
Bij nieuwbouw en renovaties worden er grote hoeveelheden
materialen gebruikt. Tegelijkertijd komen er bij het bouwen,
renoveren en slopen van gebouwen grote hoeveelheden
bouwafval vrij. Door meer in te spelen op hergebruik van
onderdelen van gebouwen en van bouwmaterialen kan het
materiaalgebruik in de bouw drastisch worden teruggebracht.
Hergebruik kan worden vergemakkelijkt door hier in het ontwerp
al rekening mee te houden door de bouwonderdelen vast te
leggen in een materialenpaspoort, bijvoorbeeld in Madaster.4 Dit
publieke kadaster voor producten en materialen geeft materialen een identiteit om op die manier afval te elimineren. Ook
kan materiaal op locatie hergebruikt worden; bijvoorbeeld het
hergebruik van beton op locatie biedt voordelen op meerdere
fronten (minder afval, minder (virgin) materiaalgebruik en minder
transport).
Om deze producten/materialen ook te kunnen hergebruiken zal
het van belang zijn voor de bouwsector om te weten wanneer
de onderdelen vrijkomen. Op bouwmarktplaats Insert kunnen
partijen materialen, onderdelen en complete units die vrijkomen
aanbieden.5 Ook heeft Rijkswaterstaat ‘Platform WOW’ ontwikkeld om kennisdeling en samenwerking in de grond-, weg- en
waterbouw te stimuleren.6

Aan de slag
Aan de slag gaan met het hergebruiken van materialen vergt
slechts een andere mindset. Een netwerk dat zich onder andere
hier op richt is Cirkelstad.7 Het is daarnaast belangrijk om te
beseffen dat bij circulair bouwen ook circulaire sloop hoort.
Op dit laatste gebied is er door VERAS (branchevereniging
voor sloopbedrijven) een online platform ontwikkeld met een
kennisbank en een materialenmarktplaats. Bovendien kunnen via
VERAS slopers in de buurt worden gevonden die zich al richten
op circulair slopen.8
Ook kan er worden gekeken naar samenwerking met partijen
in andere sectoren. Er is in de regio 650 km aan provinciale
weg met bermgras. Door samen te werken met agrariërs en de
Provincie kan dit gras door ondernemers in de bouw ingezet
worden als vezelplaat en isolatie.9

Maatschappelijke impact
Door materialen te hergebruiken wordt er significant bespaard
op het materiaalgebruik. In veel gevallen resulteert dit in het
beperken van ‘virgin’ materiaalgebruik en in kostenbesparingen.
Daarnaast kan het gebruik van secundaire materialen ertoe
leiden dat het gebouw ook op andere gebieden een positieve
impact heeft, zoals energiegebruik, (authentieke) uitstraling, of
groenere uitstraling.
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6. Bouw modulair, flexibel en waardevast
Door bij de bouw rekening te houden met de aanpasbaarheid
aan de behoeften van de gebruiker, wordt ervoor gezorgd dat
gebouwen en wegen langer gebruikt kunnen worden. Door ook
nog eens bouwelementen in te zetten die gemakkelijk te demonteren zijn en elders toe te passen hoeven deze elementen niet
meer verloren te gaan wanneer de locatie niet meer voldoet. Dit
biedt meerwaarde aan de gebruikers, terwijl de eigenaar van de
bouwelementen deze meerdere keren kan inzetten en er meer
dan één keer geïnvesteerd wordt. Ook kan tegenwoordig makkelijk de 3D-printer ingezet worden om specifieke onderdelen te
maken die nodig zijn om bestaande onderdelen te verbinden.

Aan de slag
Bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, kantoren,
woningen en wegen kunnen ondernemers en ontwerpers
rekening houden met het gebruik van flexibele en demontabele
elementen, zodat onderdelen multifunctioneel inzetbaar zijn.
Het biedt nieuwe mogelijkheden om al in de ontwerpfase na te
denken hoe demontabel het product (bijvoorbeeld kantoorgebouw) is. Zo ontstaan er circulaire alternatieven voor de gemetselde baksteen, zoals bakstenen die zonder cement aan elkaar
worden geklikt.10 En kunnen er duurzame modulaire wegen
gemaakt worden (bijvoorbeeld van afvalplastic) welke gemakkelijk
onderhouden, vervangen en verplaatst kunnen worden.11
De technieken op dit gebied zijn al vergevorderd; het zijn vooral
het gebrek aan ervaring en de ontwikkelingskosten die volledig modulaire en flexibele bouw in de weg staan. Voor meer
kennis kan contact gezocht worden met Cirkelstad, een initiatief
dat zich richt op steden zonder afval, door de materialen die
vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen
terug te brengen in de kringloop.12 Een volgende stap voor de
ondernemer is om na te gaan welke mogelijkheden er binnen het
eigen bedrijf al liggen om producten op een modulaire manier
te herontwerpen waardoor ze makkelijk weer uit elkaar gehaald
kunnen worden (bijvoorbeeld door het inzetten van ‘kliksystemen’).
Woningstichting Den Helder biedt de kans op wonen met een
kleinere voetafdruk, door in te zetten op het Tiny House project.

Maatschappelijke impact
Door modulair te bouwen kunnen gebouwen gemakkelijker
aangepast worden aan veranderende behoeftes van hun gebruikers of omgeving. Daardoor is er minder materiaal nodig en is er
minder afval. Bovendien kan het de bouwtijd drastisch reduceren, transport verminderen en het aantal benodigde bouwlieden terugbrengen, wat kan leiden tot kostenbesparingen. Ook
bespaart het energie, doordat deze gebouwen makkelijk omgezet
kunnen worden naar een nieuwe functie en hoeft er geen nieuw
gebouw gebouwd te worden.

“

Vastgoed is naar de aard een “duurzaam
goed”. Verstandig om het in de huidige tijdsgeest
ook “Duurzaam Vastgoed” te laten zijn.

“

7. Zet een regionale grondstoffenbank op
Op dagelijkse basis vinden talloze bouw- en sloopwerkzaamheden plaats. Voor deze bouwtrajecten worden vaak ‘virgin’
materialen gebruikt en vrijgekomen sloopmaterialen worden vaak
afgevoerd naar plekken waar het lastig is om de bruikbare materialen wanneer nodig te hergebruiken voor nieuwe bouwprojecten. Het samenbrengen van bouwstromen en sloopstromen en
daarmee ook bouwstromen en sloopmaterialen kan oplossingen
bieden. Het centraal samenbrengen en sorteren van sloopmaterialen zorgt ervoor dat een groot gedeelte, na eventuele bewerking, hergebruikt kan worden in het bouwproces.

Aan de slag
Landelijk is een initiatief gestart om circulair bouwen, waar bouwen recycle hubs onder vallen, concreet te maken. Het platform
Circulair Bouwen ‘23 is opgezet om bestaande initiatieven met
elkaar te verbinden, kennis te delen en een plek te bieden waar
betrokken partijen gezamenlijk afspraken kunnen maken.13 Er zijn
ook lokale initiatieven waar al werk wordt gemaakt van het delen
van grondstoffen. Zo heeft InduSym een online platform ontwikkeld waar met behulp van gebruiksvriendelijke en doelgerichte
software vraag en aanbod van reststromen aan elkaar gekoppeld
worden.14 Bedrijven waartussen een match gevonden wordt,
kunnen via het platform met elkaar in contact komen om materialen uit te wisselen. Het bedrijf New Horizon helpt vastgoedeigenaren met gecontroleerde ontmanteling van materialen en
grondstoffen om zoveel mogelijk waarde te behouden.
Een andere kans zou zijn om een fysieke bouwhub op te zetten,
bijvoorbeeld in Alkmaar – waar veel bouwbedrijven verenigd zijn.
In eerste instantie zou, in samenwerking met de gemeente, voor
één grondstof zo’n grondstoffenbank kunnen worden opgezet,
om dit later uit te breiden naar meer.

Maatschappelijke impact
Door sloopmaterialen op een effectieve manier te verzamelen, te
sorteren en te hergebruiken wordt er significant bespaard op het
gebruik van ‘virgin’ materialen, wat uiteindelijk leidt tot kostenbesparingen. Ook ontstaat er een ketensamenwerking die kan
leiden tot nog meer circulaire initiatieven.

Ralph van Soomeren
Directievoorzitter Rabobank Alkmaar e.o.

8. Innoveer met alternatieve materialen
Hernieuwbare bouwmaterialen zoals hout, bamboe, riet, vlas,
katoen, hennep en innovatieve biocomposieten bieden een
oneindig hernieuwbare bron van grondstoffen met een lage
milieuvoetafdruk. Biologische materialen hebben daarnaast het
voordeel dat deze gemakkelijk te recyclen of zelfs te composteren zijn. Het inzetten van biologische materialen is niet altijd
mogelijk op grootschalige projecten, maar in de meeste gevallen
zijn zij een duurzaam alternatief voor energie-intensieve materialen als beton en staal. Zo voegt het bedrijf BioBound olifantengras toe in de productie van lichtgewicht beton en produceert
VRK isolatiemateriaal van het katoen uit gerecyclede spijkerbroeken.15, 16
Andere materialen zijn gebaseerd op eigenschappen uit de
natuur en kunnen zo bijdragen aan bijvoorbeeld een lager
energieverbruik. Ook bestaan er zogenoemde faseovergangsmaterialen die overdag warmte opslaan en deze ’s nachts vrij laten
waardoor 30 tot 70 procent op koeling kan worden bespaard en
10 tot 25 procent op verwarming.17

Aan de slag
Bouwen met alternatieve materialen wordt al op verschillende
plaatsen in Nederland succesvol toegepast. Om hier als ondernemer mee aan de slag te gaan, kan contact gezocht worden
met de Biobased Delta, waar ondernemers, kennisinstellingen
en overheden kennis bundelen ten aanzien van het gebruik van
hernieuwbare grondstoffen voor onder andere de bouw.18 Een
lokaal voorbeeld van biobased bouwmaterialen zijn de producten van MOSO; zij leveren onder andere balken, platen, vloeren
en gevelbekleding vervaardigd van duurzaam bamboe.19 Op
het platform Innovatieve Materialen zijn daarnaast de laatste
ontwikkelingen in de bouw en GWW te volgen voor alle typen
materialen.20
Maatschappelijke impact
Biobased materialen zijn hernieuwbaar en kunnen daardoor
na gebruik gecomposteerd of afgebroken worden. Het zorgt
daarom niet voor uitputting van fossiele brandstoffen of materialen. Echter, het gebruik van biomassa is niet wenselijk wanneer
dit ten koste gaat van voedselproductie. Deze kan onder druk
komen te staan door een groeiende wereldpopulatie en afname
van vruchtbare landbouwgronden. Ook voor andere materialen
is het belangrijk om een levenscyclusbenadering te nemen om te
bepalen of maatschappelijke impact netto positief of negatief is
over de hele levensduur.
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HORECA & RECREATIE
Belang van de sector voor de regio

Verzilveren van circulaire kansen

De Noordzeekust en de nabij gelegen hoofdstad Amsterdam
zijn al jaren belangrijke trekpleisters voor toeristen. Van alle
gastenovernachtingen in Nederland (50 miljoen) verblijft bijna
50 procent in Noord-Holland, waarvan een kleine helft buiten
Amsterdam. Naast de kust bezoeken toeristen ook de historische steden als Alkmaar, Volendam en Marken of ontdekken zij
de natuur. In de regio Noord-Holland Noord stijgt vooral het
percentage Duitse toeristen. Ook Nederlanders gaan in toenemende mate in eigen land op vakantie, waarbij Noord-Holland de
meeste gasten trekt.1, 2

Ruim 50 procent van de CO2-uitstoot van toeristen wordt
veroorzaakt door de heen- en terugreis. Nog eens 30 procent
wordt door de accommodatie veroorzaakt.3 Het is dan ook
essentieel om energieverbruik gerelateerd aan toerisme te verlagen. Ook het relatief hoge verbruik van water en afvalproductie
in combinatie met druk vanuit de maatschappij om duurzamer te
consumeren bieden een kans voor ondernemers op het gebied
van duurzame horeca en recreatie.

Horeca & recreatie

IN

ENERGIE

MATERIALEN

FIGUUR 3 Stroomdiagram horeca & recreatie Bron: KPMG (2019)
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133 miljoen kg

1,5 duizend MJ

Biomassa

100% Leidingwater

1,8 duizend m3

De vrijetijdssector, met een toppositie in Nederland,
is belangrijk voor de Noord-Hollandse economie

De meest relevante kansen voor de regio zijn:
•
•
•
•

Test circulaire innovaties
Stimuleer groen vervoer
Sluit de kringloop van plastic verpakkingen
Moedig circulair gedrag aan

Good practices
• De provincie heeft de ambitie de internationale concurrentiepositie van de regio verder te versterken en de toppositie
op het gebied van overnachtingen, dagbezoek en watersport
binnen Nederland behouden.4
• In de metropoolregio Amsterdam (MRA) is het project Circulaire Hotels opgezet waarin zowel gemeentes, hotels, Rijkswa-

AFVALWATER

BROEKASGASEMISSIES

AFVAL

Horeca & recreatie

64%

Verbranden

32%

Hergebruik

5%

terstaat als andere partijen betrokken zijn. Hotels zijn onderdeel van veel verschillende ketens: beheer van gebouwen,
aanbod van producten en diensten. In hun rol als beheerder
en inkoper kunnen juist hotels een rol spelen om de circulaire
economie aan te jagen. Voor hotels is een routekaart uitgewerkt aan de hand waarvan zij stappen richting een circulair
hotel kunnen zetten. Dertien hotels vormen samen een groep
die grondstoffen terugleveren aan zeker veertien producenten,
die deze grondstoffen gebruiken om nieuwe producten van te
maken.5

20,8 miljoen kg

Storten

99,3%

CO2

0,7%

CH4

561 miljoen kg CO2 eq.

UIT

534 duizend m3
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9. Test circulaire innovaties
De recreatiesector is bij uitstek een sector waarin nieuwe innovaties kunnen worden uitgetest. Festivals en evenementen, maar
ook het Waddeneiland Texel, lenen zich met een eigen ecosysteem uitstekend als testlocatie voor circulaire innovaties.
Het festival DGTL (in Amsterdam) heeft de ambitie het eerste
circulaire en klimaatneutrale festival ter wereld te worden.
Voedsel komt uit reststromen van supermarkten, ‘afval’ wordt
op het terrein gescheiden en mogelijkheden tot het hergebruik
van urinewater worden onderzocht.6 DGTL maakt deel uit van
de Green Deal Afvalvrije Festivals, waarin festivalorganisatoren
en onder andere Stichting Nederland Schoon samenwerken om
afvalstromen op festivals te beperken, beter te scheiden en te
verwerken (‘Van Afval Naar Grondstoffen’).7

Aan de slag
Via Innofest kunnen ondernemers eigen innovaties testen op
festivals.8 Daarnaast kunnen ondernemers op bedrijventerreinen innovaties testen, door gezamenlijk afval te composteren
of reststromen aan te leveren voor andere bedrijven die deze
hoogwaardig kunnen verwerken (zie ook kans 2).

10. Stimuleer groen vervoer
De heen- en terugreis is de grootste veroorzaker van uitstoot
van toeristen.3 Ondernemers kunnen recreanten aanmoedigen voor korte afstanden meer gebruik van de trein te maken.
Om de trek van toeristen naar Amsterdam te ontzien is er de
afgelopen jaren ingezet op het promoten van toerisme in omliggende regio’s, waaronder de regio Noord-Holland Noord.12 Om
de klimaatimpact te beperken in lijn met doelstellingen van de
Provincie biedt groen vervoer een grote kans voor ondernemers
in de regio. Daarnaast draagt toerisme positief bij aan de werkgelegenheid in de regio.

Aan de slag
Een eerste stap is het verkennen van de verschillende opties
voor vervoer van de bezoekers aan de regio. Hierbij kan gekeken
worden naar zowel het vervoer naar de regio toe als het vervoer
binnen de regio.
Door in gesprek te gaan met andere mobiliteitspartners in de
regio kan op regionaal niveau worden ingezet op het combineren van vervoersmodaliteiten, waarbij het de recreant makkelijk
wordt gemaakt om efficiënt en groen vervoer te kiezen.

In de regio lopen verschillende initiatieven om circulaire innovaties een podium te bieden. In februari vond het innovatiefestival
Noord-Holland plaats in Alkmaar.9 GO!-NH liet hier onder
andere zien hoe innovaties van start-ups en scale-ups via het
GO!-NH acceleratorprogramma versneld kunnen worden.10 In
September gaat een volgende editie van dit programma voor
start-ups en scale-ups met circulaire innovaties van start.

Bezoekers aan de regio kunnen gebruikmaken van transferia voor
(elektrische) bussen om vandaaruit per fiets, boot, e-scooter
of andere modaliteit naar uiteenlopende plekken in de regio te
trekken. Hiermee wordt het vervoer niet alleen efficiënter, maar
zullen de toeristen zich ook meer verspreiden over de regio. Een
app die verschillende vormen van deelvervoer aanbiedt is Hely.13
Een kans zou zijn om deze op regionaal niveau in te zetten.

Rabobank biedt vanuit het Innovatie Fonds Rabobank (IFR), dat
als missie heeft het stimuleren van een innoverend en duurzaam
Nederland11, de mogelijkheid tot een Achtergestelde Innovatie
Lening (AIL).

Daarnaast kunnen ondernemers mogelijk maken dat faciliteiten voor groen (deel)vervoer klaarstaan. Zo kunnen bedrijven
investeren in oplaadpunten voor elektrische fluisterboten,
deelfietsen of deelauto’s. Ook kunnen ondernemers reststromen
(zoals frituurvet) aanbieden als grondstof voor biobrandstof.14 In
Alkmaar (op het Tamoil-tankstation) kan reeds biodiesel getankt
worden, waarmee de uitstoot van CO2 van pure blauwe diesel
met bijna 90 procent wordt verminderd.15
Niet alleen de recreant kan gestimuleerd worden gebruik te
maken van groener vervoer, ook ondernemers zelf kunnen inzetten op groener vervoer – bijvoorbeeld door samen te werken
met een logistiek partner die op waterstof rijdt (zie ook kans 17).
In het project Circulaire Hotels wordt bevoorrading van hotels in
het stadscentrum via grachten en elektrisch vervoer gedaan.5

Maatschappelijke impact
Het is van belang om de innovaties op meerdere onderdelen
te toetsen, om de maatschappelijke impact hiervan te kunnen
vaststellen. Middels innovaties worden consumenten geïnspireerd
en worden gevestigde bedrijven aangejaagd om zelf ook met
deze vraagstukken aan de slag te gaan.

Maatschappelijke impact
Een impuls geven aan het vervoer in de regio is van belang om de
kansen voor het toerisme verder te benutten. Enerzijds zal hiermee
de uitstoot van het vervoer in de sector omlaag kunnen worden
gebracht. Anderzijds zorgt het arbeidsintensieve karakter van de
recreatieve sector ervoor dat een impuls aan de sector bijdraagt
aan de werkgelegenheid in de regio Noord-Holland Noord.
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“

Circulair ondernemen is geen toekomstmuziek
meer: steeds meer ondernemers realiseren kansen
met circulaire businessmodellen.

“

11. Sluit de kringloop van plastic
verpakkingen
De horeca en recreatiesector is een belangrijke afnemer van
verpakte producten.16 Het sluiten van de kringloop van verpakkingen kan een grote positieve impact hebben. Ook de milieu-impact van de verpakking zelf kan positief beïnvloed worden door
het materiaal te verminderen of van ander materiaal gebruik te
maken. Hierbij staan het behoud van productwaarde en veiligheid
als functies van de verpakking voorop.

Aan de slag
Een eerste stap voor bedrijven is om na te gaan of de verpakking
nodig is. Hiervoor is het zaak om een inventarisatie te maken van
het gebruik. Verpakkingen hebben als functie de waarde van het
product hoog te houden tijdens het transport (geen beschadigingen, vers houden). Echter, mogelijk kan het product op zo’n
manier herontworpen worden dat verpakken niet langer nodig
is (zoals bij zeepproducten van Lush17) of de verpakking vaker
dan slechts eenmalig gebruikt wordt (zoals Loop Industries18 en
Ozarka19). Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken kan helpen
met het delen van kennis over mogelijkheden in verpakkingen.20
Na een eerste inventarisatie is matchmaking tussen ketenpartners
en met innovatieve bedrijven nodig. Samen met plasticproducenten (zoals in West-Friesland en de Wieringermeer) en plasticverwerkers (zoals in Alkmaar) kunnen nieuwe concepten op plastic
op regionaal niveau worden uitgetest, zoals slimme afvalscheiding,
hoogwaardige verwerking (zoals Van Plestik21) en het creëren van
een markt voor producten van gerecycled plastic.22 Op bedrijventerreinen kunnen ondernemers een regionaal upcyclecentrum
opzetten om zo lokaal systemisch de plastic keten te sluiten.
Hierbij kan worden gekeken naar bedrijventerrein De Oude
Veiling, dat de ambitie heeft om van plastic afval producten te
maken.23 Ook Upp! UpCyclingPlastics helpt bedrijven hiermee.24

Maatschappelijke impact
Het verminderen en hergebruik van verpakkingen vermindert
gebruik van fossiele grondstoffen, vermindert afval en energie,
en verlaagt het risico dat plastic voor eenmalig gebruik in zee
belandt.

Harry Nieuwenhuizen
Directievoorzitter Rabobank Kop van Noord-Holland)

12. Moedig circulair gedrag aan
Toeristen zijn in toenemende mate geïnteresseerd in duurzame
opties die worden aangeboden tijdens verblijf. Door toeristen
circulaire opties te bieden kan de sector duurzaam gedrag inspireren en laten zien wat er mogelijk is in circulair gedrag op het
gebied van mobiliteit, voedsel, afval, watergebruik en energie.

Aan de slag
Bewustwording van het eigen gedrag is een eerste stap tot
gedragsverandering. De meeste milieubelasting in een hotel
bestaat uit elektriciteit en warmte.25 Door dit verbruik inzichtelijk te maken en kleine aanpassingen ten aanzien van verbruik
te maken kan de milieubelasting sterk omlaag worden gebracht.
Sensoren op verlichting leidt direct tot lager elektriciteit gebruik
– afhankelijk van het gebruik in het hotel loopt dit van 10 tot wel
90 procent.26 Daarnaast gebruiken toeristen ruim 200 liter water
per dag, terwijl dit voor de gemiddelde Nederlander slechts 120
liter is.25 Zelfsluitende kranen dragen bij aan 45 procent waterbesparing.27 Sociale normen kunnen ook helpen bij gedragsverandering. Uit onderzoek is gebleken dat hergebruik van handdoeken
met bijna 50 procent toeneemt wanneer gasten lazen dat 75
procent van de eerdere gasten in de hotelkamer hun handdoeken hergebruikte.28
Ondernemers kunnen de daadwerkelijke (positieve en negatieve)
impact van een dienst of product inzichtelijk maken om toeristen
mee te nemen in de circulaire overwegingen. Landal Greenparcs
doet dit door vakantieparken uit te rusten met bedden van
Auping.29 Ook kan gedacht worden aan het communiceren van
de positieve impact van gehuurd (versus gekocht) meubilair,
ongebleekt (versus gebleekt) bedlinnen of ecologische (versus
niet-ecologische) sanitaire producten. In plaats van een ontbijtbuffet kan ontbijt à la carte worden geserveerd, waarbij de impact
van gerechten bestaande uit lokale groenten en plantaardige
eiwitten kan worden getoond om te sturen op circulaire keuzes
in voeding.
Center Parcs stimuleert duurzaam gedrag door kinderen te laten
meedenken over creatieve oplossingen of door duurzaam gedrag
te belonen in een duurzaamheidspaspoort.30

Maatschappelijke impact
Met kleine prikkels kan circulair gedrag bij toeristen worden gestimuleerd, wat een impact heeft op het energie- en materiaalgebruik van de toerist tijdens het verblijf (en mogelijk ook daarna).
De kruisbestuivingen tussen de agrarische, logistieke en recreatieve sector maken de regio Noord-Holland Noord uitermate
geschikt om deze kans te benutten en een voorloper te worden
in het aanmoedigen van circulair gedrag onder toeristen.
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GROOTHANDEL &
TRANSPORT
Belang van de sector voor de regio

Verzilveren van circulaire kansen

De sector die zowel groothandel als transport omvat is qua
economische waarde de grootste sector in de regio. De sterke
connectie met de agrarische sector uit zich in de aanwezigheid van voedselgroothandels in de regio. Van de verbouwde
producten blijft slechts 14 procent binnen Nederland, de
overige producten worden binnen (50%) of buiten (36%) de
EU geëxporteerd. Emissies uit brandstoffen bepalen de hoge
milieu-impact van de sector. Daarnaast worden grondstoffen en
energie gebruikt voor het doorverkopen, vervoeren en koelen
van producten.1

De transitie naar een circulaire economie biedt kansen in het
maken van efficiëntieslagen door betere ketensamenwerking,
welke kan leiden tot CO2-reductie en minder afval door betere
retourlogistiek. Tegelijkertijd zal de verschuiving naar een deeleconomie een efficiënte logistieke infrastructuur vergen. De sector
zal hierin proactief een rol kunnen aannemen als ketenregisseur
waarmee deze de kansen die er voor de sector liggen in de
transitie optimaal benut.2

Groothandel & transport

WATER

IN

ENERGIE

MATERIALEN

FIGUUR 4 Stroomdiagram groothandel & transport Bron: KPMG (2019)
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Een sector die voor grote uitdagingen staat en
hierin de rol als ketenregisseur kan pakken

en goederen tot een optimale keten.3 Met de transport en
(retour)logistiek als basis wordt hiermee de transitie naar een
circulaire (deel)economie gestimuleerd.
• Ook op het gebied van alternatieve brandstoffen is de regio
actief. In Alkmaar kan er inmiddels biodiesel (zie ook kans 10)
en zelfs waterstof (zie ook kans 13) getankt worden.

De meest relevante kansen voor de regio zijn:
•
•
•
•

Zet in op logistiek op waterstof
Stimuleer deelplatforms voor goederen en personen
Hergebruik onderdelen
Digitaliseer logistieke diensten

Good practices
• In Zuid-Holland heeft de Provincie drie bushaltes van start-up
EVAnet afgenomen. Deze zogenaamde bushalte 2.0 brengt
stedelijke en logistieke faciliteiten voor mens, goederen en
informatie samen. Deze logistieke hub combineert bushaltes
met services zoals kluisjes voor postbezorging, medicijnen en
internetartikelen. Op deze manier combineert de hub mensen

AFVALWATER

BROEKASGASEMISSIES

AFVAL

Groothandel & transport

48%

Verbranden

47%

Hergebruik

6%

153 miljoen kg

Storten

98,9%

CO2

1,0%

N2O

0,1%

CH4

767 miljoen kg CO2 eq.

UIT

517 duizend m3
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13. Zet in op logistiek op waterstof
De afhankelijkheid in de sector van fossiele brandstoffen leidt tot
hoge emissie-equivalenten. Alternatieven zoals aandrijving met
biobrandstoffen, accu’s of waterstof staan nog in de kinderschoenen. Zo is momenteel slechts 0,1 procent van alle bestelauto’s
elektrisch1. Waterstof is de afgelopen tijd weer meer in de
belangstelling gekomen, met name omdat dit lokaal geproduceerd
kan worden en emissieloos is. Op langere termijn is waterstof
waarschijnlijk een belangrijke duurzame brandstof voor de
transportsector.4 Een bijkomend voordeel van het opwekken van
waterstof uit zeewater is dat het afvalproduct in dit proces zoet
water is.5

De regio Noord-Holland Noord is bij uitstek geschikt voor het
opzetten van transporthubs. Er is veel ruimte beschikbaar en er
zijn dagelijks veel vervoersbewegingen van goederen vanaf en
naar specifieke bestemmingen in de regio.10 Denk hierbij aan de
stadscentra, grote verwerkers (o.a. Hessing en Vezet), supermarkten (zoals Deen en Albert Heijn) en bedrijventerreinen. Deze
vervoersstromen zijn verder te optimaliseren door de stromen
van verschillende partijen te bundelen of te splitsen. Door als
bedrijfsleven gezamenlijk vervoer van materialen en goederen te
organiseren (vervoer te bundelen) kunnen de logistieke kosten
dalen en wordt het aantal vervoersbewegingen beperkt.

Aan de slag
De overstap naar logistiek op waterstof kan stapsgewijs worden
gemaakt. Waterstof kan de conventionele benzine in een benzinemotor vervangen, of als brandstof dienen voor een brandstofcel die een elektromotor aandrijft.6

Aan de slag
De eerste stap om vervoersstromen en -modaliteiten te gaan
delen is om hierover in gesprek te gaan met andere partijen in de
buurt met vervoersstromen van vergelijkbare goederen. Samen
met TLN kunnen mogelijkheden voor potentiële overslagpunten
voor spoor en water worden verkend middels haalbaarheidsstudies.4

Het zware vervoer dat lange afstanden aflegt lijkt momenteel het
meest geschikt voor aandrijving op waterstof. In Alkmaar wordt in
het project Duwaal begonnen met de bouw van een waterstoftankstation, waarvan de waterstof direct door een windturbine
wordt opgewekt.7 Ook in de Wieringermeer wordt onderzoek
gedaan naar energie uit waterstof die met behulp van elektriciteit
uit windmolens wordt opgewekt. Voor de overstap naar waterstof zijn investeringen nodig. Zoek verbinding op met partners in
de buurt die samen een soortgelijk project willen opzetten. Is het
mogelijk om vervoer te delen? (Zie ook kans 10). Het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord kan ondersteuning bieden bij
het vinden van beschikbare subsidies en financiering in de regio.8
Daarnaast kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om,
in plaats van nieuw transport aan te schaffen, de conventionele
motor te vervangen door een elektromotor. Next Generation
Machinery uit Alkmaar doet dit reeds voor landbouwmachines
en bouwmachines. Het bedrijf vervangt dieselmotoren van
landbouw door een elektromotor, die kan worden aangedreven
door een waterstofbrandstofcel.9

Maatschappelijke impact
Door aandrijving op waterstof is de ondernemer niet meer
afhankelijk van fossiele brandstoffen. Ook stoten de wagens geen
emissiegassen meer uit, wat leidt tot een verbetering van de
luchtkwaliteit. Daarnaast wordt hiermee het geluid van de uitlaat
beperkt, wat een positieve impact kan hebben op de natuur en
biodiversiteit in omgeving van drukke wegen.
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14. Stimuleer deelplatforms voor
goederen en personen

Regio Noord-Holland Noord

Samen met partners kunnen kleinere distributiecentra (of
zogeheten crossdocklocaties) worden opgezet aan de rand
van stedelijke gebieden om goederenstromen van verschillende ondernemingen op één locatie over te laden in kleinere,
emissieloze voertuigen. Hiervoor is het essentieel om de samenwerking met supermarkten op te zoeken, die steeds vaker een
functie als distributiecentrum aannemen.11 Cityhub is een goed
voorbeeld van duurzame logistiek.12 Via deze hubs kan optimalisatie ook verder worden verbeterd.
Meer dan 20 procent van het vrachtvervoer rijdt zonder lading.
Naast bezorgen kunnen logistieke partijen gaan inzetten op de
retourlogistiek van afvalstromen.1 Zoek hiervoor samenwerking
op met afvalverwerkers zoals HVC en De Graaf Recycling, of
bespreek met klanten waar producten worden afgeleverd welke
specifieke (mono-)afvalstromen hier mee teruggenomen kunnen
worden.
Een goede digitale infrastructuur is een voorwaarde voor het
delen van vervoersstromen en vervoersmodaliteiten (zie kans
20). Kijk hierbij naar voorbeelden in andere regio’s, zoals het
Spring Platform: een virtueel 4C vrachtplatform voor Limburgse
distributie in tuinbouw.13

Maatschappelijke impact
Door betere samenwerking vermindert het aantal vervoersbewegingen en dalen ook de luchtvervuiling en broeikasgasemissies
door transport. Een ander voordeel is dat de drukte door transport in de stad en de filedruk erdoor afnemen.

“

De regio Waterland is een unieke regio. Vol historie en prachtige natuur
met Amsterdam om de hoek. Door circulair te ondernemen behoud je dit
unieke karakter en kan je de potentie van de regio nog beter benutten.

“

15. Hergebruik onderdelen

Eric Zwart
Directievoorzitter
Rabobank
Waterland e.o.

16. Digitaliseer logistieke diensten

De circulaire economie draait om het verlengen van de levensduur van producten. Aan het einde van de levensduur neemt de
producent de producten terug om (onderdelen van) het product
te kunnen hergebruiken. Hierbij hoort vaak ook een nieuw
verdienmodel, dat de gebruiker niet laat betalen voor bezit maar
voor gebruik van het product. Zo ontstaat er voor de producent
een prikkel om producten te ontwerpen die lang mee gaan.

Om optimalisatie van vervoersstromen en -modaliteiten mogelijk
te maken is digitalisatie van de sector nodig. Een digitale infrastructuur die real-time tracking van de verschillende schakels in
de keten mogelijk maakt biedt hiervoor uitkomst.4 Hiermee kan
enerzijds de vervoerdoorstroom worden verbeterd en anderzijds
het aantal transportbewegingen omlaag worden gebracht door
optimalisatie van lading en minder vervoer met lege laadruimte.

In deze transitie kan de sector in de regio een rol aannemen om
zowel het hergebruik van voertuigonderdelen als het hergebruik van waardevolle verpakkingen (gebruikt voor transport) te
stimuleren.

Aan de slag
Een eerste stap zou zijn om te verkennen waar de kansen en
belemmeringen liggen voor het digitaliseren van de diensten, en
wat de mogelijke winsten hiervan zijn. Winstgevende voorbeelden waar digitalisering een rol speelt zijn gebruik van augmented
reality om efficiëntie van orderpicken te vergroten, magazijnrboots voor intern transport en gebruik van big data om bezettingsgraad en brandstofverbruik van transport te optimaliseren,
iSHARE, een afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en
autorisatie van data, dat bedrijven ondersteunt bij het gecontroleerd delen van data.16

Aan de slag
Meer dan 40 procent van de afgeschreven auto’s wordt geëxporteerd naar het buitenland.1 Hierdoor gaan waardevolle materialen
verloren en is er geen controle over de uiteindelijke verwerking van de materialen. Door het aanbieden van wagens voor
gebruik blijft de producent eigenaar van het product en wordt de
producentenverantwoordelijkheid verlengd. De producent heeft
hierdoor een financiële prikkel om de onderdelen zo hoogwaardig mogelijk opnieuw in te zetten (zie ook blz. 43). Wanneer het
niet mogelijk is om de onderdelen opnieuw in te zetten voor
het eigen wagenpark, kan hiervoor een tweede leven worden
gezocht. Zo kunnen accu’s uit elektrische auto’s opnieuw worden
ingezet in de zorgsector. Gebruikte accu’s kunnen dienen als
opslag van elektriciteit en krijgen hiermee een tweede leven (zie
ook kans 20).
Een andere grote reststroom in de sector is verpakkingen. Meer
dan 9 procent van afval in groothandels wordt veroorzaakt door
verpakkingen.1 Hiervan bestaat meer dan 40 procent uit kratten
en verpakkingen van glas. Herbruikbare verpakkingen, zoals plastic
kratten met statiegeld, kunnen ervoor zorgen dat minder materialen verloren gaan.
Zowel het LogiCE platform als de Nederlandse Topsector Logistiek faciliteert kennisdeling over ontwikkelingen op het gebied
van circulaire economie in de logistieke sector. Op het platform
kunnen logistieke partijen met uitdagingen terecht om samen
met experts, onderzoekers en studenten aan oplossingen te
werken.14

Maatschappelijke impact
Door minder gebruik te maken van nieuwe onderdelen en juist
gebruikte onderdelen te hergebruiken, kan de levenscyclus van
producten worden verlengd en gesloten. Hiermee wordt er
significant bespaard op het materiaalgebruik.15 In veel gevallen
resulteert dit ook in kostenbesparingen.

Door slimme communicatie tussen verkeerslichten en vrachtauto’s, is middels ‘real-time’ informatie over de snelheid waarmee
een verkeerslicht benaderd wordt forse besparing mogelijk op
brandstofgebruik. Samen met TLN kan worden nagegaan welke
mogelijkheden er zijn om op regionaal niveau een pilot uit te
voeren met het delen van data op provinciale wegen.4
Door bij digitalisatie van de logistieke sector ook het onderwijs
te betrekken, worden toekomstige medewerkers gestimuleerd
hiermee aan de slag te gaan (zie ook kans 22) en is er meer
denkkracht beschikbaar om tot innovatieve ideeën te komen (zie
ook kans 22). Hiervoor kan samenwerking worden opgezocht
met onderwijsinstellingen zoals InHolland in Alkmaar en met
Stichting PurmerValley.17

Maatschappelijke impact
Besparingen in brandstofgebruik leveren financiële winst op
en een verlaging van CO2. Het optimaler vullen van vrachtwagens kan de CO2-uitstoot met zo’n 10 procent verlagen.18 Een
real-time overzicht leidt tot efficiëntere logistiek met de minste
druk op het milieu.2 Hierdoor kan de filedruk dalen en de luchtkwaliteit verbeteren.
De sector kent daarnaast een krappe arbeidsmarkt, waarin
60 procent van de ondernemers aangeeft het lastig te vinden
om vacatures op te vullen.4
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ZORG
Belang van de sector voor de regio

Verzilveren van circulaire kansen

In totaal werken er 47.900 personen in de zorg in de regio
Noord-Holland Noord, waarmee het de tweede-grootste sector
is in termen van werkgelegenheid.1 Dit onderstreept hoe belangrijk de zorgsector is voor de regionale economie (Noordwest
Ziekenhuisgroep). In en rondom zorginstellingen komen dagelijks
grote hoeveelheden mensen samen op een kleine oppervlakte.
Ook zijn er dagelijks grote vervoersstromen van en naar deze
instellingen van personeel, patiënten, goederen en afval. De
concentratie in combinatie met de grote hoeveelheden zorgt
ervoor dat er in de zorg veel kansen liggen om kringlopen te
sluiten.

De groeiende bevolking, de oplopende levensverwachting en
toenemende aanwezigheid van medicijnresten in (drink)water
zijn steeds relevanter wordende problemen voor de zorgsector.
Hierdoor ligt er een enorme kans voor circulair ondernemen in
de zorg.

Zorg

WATER

IN

ENERGIE

MATERIALEN

FIGUUR 5 Stroomdiagram zorg Bron: KPMG (2019)
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55%

Fossiele grandstoffen

36%

Biomassa

9%

Metalen

63%

Aardgas

31%

Elektriciteit uit nietduurzame bronnen

5%

Elektriciteit uit
duurzame bronnen

100% Leidingwater

365 miljoen kg

1,3 duizend MJ

601 duizend m3

De zorg is een belangrijk sector voor de regio in termen van werkgelegenheid

De meest relevante kansen voor de regio zijn:
•
•
•
•

Maak wegwerpproducten circulair
Bied gepersonaliseerde, lokale en gezonde voeding aan
Sluit de medicijnenkringloop
Wek energie lokaal op

Good practices
• De koks en diëtisten van het Dijklander Ziekenhuis hebben
samen met chefkok Ron Blaauw seizoensgebonden menu’s
ontwikkeld. Sinds de zomer van 2015 krijgen de patiënten van
het Hoornse ziekenhuis gezonde maaltijden met verse ingrediënten uit de regio. Het verstrekken van lekkere en gezonde
maaltijden gaat ook voedselverspilling tegen: als het voedsel

AFVALWATER

BROEKASGASEMISSIES

AFVAL

Zorg

75%

Verbranden

20%

Hergebruik

5%

goed is, wordt er 40 procent minder weggegooid.2
• Zorginstellingen kunnen waardevolle grondstoffen zoals
medicijnresten delven uit water met de toepassing van een
Pharmafilter, zoals in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft
wordt gebruikt. Dit is een filterinstallatie die kan worden
aangesloten op de waterafvoer van een zorginstelling om de
verschillende afvalstoffen uit de zorginstelling te verwerken
en te scheiden, waarbij er uiteindelijk gescheiden materialen,
schoon water en biogas overblijven.3

18 miljoen kg

Storten

97,3%

CO2

1,9%

N2O

0,8%

CH4

58 miljoen kg CO2 eq.

UIT

941 duizend m3

Regio Noord-Holland Noord

35

17. Maak wegwerpproducten circulair
Met het oog op de hygiëne en regelgeving worden in de zorg
relatief veel wegwerpartikelen gebruikt (bijvoorbeeld OK-materiaal, luiers, wegwerphandschoenen, operatietafelkleden en operatiekleding). Het terugbrengen van materiaalgebruik (bestaande uit
200 miljoen kg fossiele grondstoffen) en verbrand afval
(13,5 miljoen kg) is essentieel voor de transitie naar een circulaire
economie.1

Aan de slag
Voor wegwerpartikelen kan worden nagegaan of er kan worden
overgestapt naar andere artikelen die meermaals kunnen worden
gebruikt, zoals de wasbare luiers van BambooBaby.4 Deze zijn
herbruikbaar en te gebruiken via een huur- of leaseconstructie
(wat de producentenverantwoordelijkheid verlengt). Van belang
hierbij is dat meermaals gebruik geen grotere milieu-impact geeft
(bijvoorbeeld door sterilisatie).
Mocht het overstappen naar artikelen die meermaals kunnen
worden gebruikt geen mogelijkheid zijn, dan is het vanuit circulair
oogpunt interessant om de impact op het milieu door het
gebruik van deze artikelen zo klein mogelijk te maken. Dit kan
onder andere door a) deze artikelen minder vaak te gebruiken
of b) door over te stappen op artikelen die bestaan uit biobased
(‘natuurlijke’) materialen en wellicht zelfs biologisch afbreekbaar zijn. Het inzetten van slimme sensoren die gebruik kunnen
monitoren kan onnodig weggooien van (ongebruikte, verpakte)
weggooiproducten voorkomen. Biologisch afbreekbare producten kunnen tevens zeer waardevol zijn bij de toepassing van een
Pharmafilter.3
Een eerste stap om hier als zorginstelling mee aan de slag te gaan
is om na te gaan welke wegwerpartikelen veel worden gebruikt.
Met MVO Nederland kan contact worden opgenomen voor
meer kennis over het programma Zorgeloos Afval – een project
rondom het tegengaan van afval in de zorg.4

Maatschappelijke impact
Door minder wegwerpartikelen te gebruiken worden er minder
materialen gebruikt, waardoor de impact op het milieu wordt
verkleind. Tevens wordt er een bewustwordingsproces gestart bij
de medewerkers om minder weg te gooien en slim met afval om
te gaan.

18. Bied gepersonaliseerde, lokale en
gezonde voeding aan
De zorg is een grootgebruiker van voedsel. In veel gevallen is de
keuze echter beperkt voor de patiënt (‘eten wat de pot schaft’),
waardoor veel voedsel wordt weggegooid. Door de vraag beter
te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de patiënt
(bijvoorbeeld door middel van een keuzemenu), zal het
voedselafval verminderen. Een bijeffect is dat ook de mentale
staat van de patiënt verbetert, wat de totale verblijfsduur (en
milieu-impact) in de zorginstelling kan verkorten. Er is wel een
inspanning nodig van de instelling, aangezien de wensen van de
patiënt moeten worden geïnventariseerd. Dit kan bijvoorbeeld
met apps zoals CBORD of Isala voeding.5, 6
Naast het voordeel van minder voedselafval, kan dit ook leiden
tot het minder weggooien van verpakkingen. Van belang is wel
om hierbij niet al het voedsel in kleine porties te gaan verpakken,
wat juist leidt tot meer verpakkingen. Mocht het gebruik van
verpakkingen toenemen, dan kan dit (deels) worden gecompenseerd door slimme scheiding van afval voor recycling.

Aan de slag
Een eerste stap is om in kaart te brengen wat de behoeften van
de patiënten zijn: wanneer willen zij hun maaltijden? Hoe groot
moeten de porties zijn? Hoeveel keuzemogelijkheden willen ze?
Daarna is het van belang om intern na te denken over hoe dit in
de dagelijkse operatie zou kunnen passen. Leg hiervoor connecties met andere zorginstellingen die hier al ervaring mee hebben
(bijvoorbeeld het Westfriesgasthuis).7 Ook het gebruik van (liefst
lokale) verse producten kan de circulaire economie in de regio
versterken. Op Texel helpt Rabobank om lokale agrarische bedrijven te koppelen aan tafeltje dekje, waarmee voedselverspilling
verder verminderd kan worden. Start vervolgens met een pilot
om te onderzoeken of de aannames in de praktijk goed werken.
Zorgorganisatie Omring is in de regio gestart met een pilotproject waarin maaltijden uit verse producten van eigen grond
worden geserveerd in vier verzorgingshuizen – geleverd door
groothandel Atlantis Handelshuis. Hiermee worden kosten
bespaard en wordt de CO2-uitstoot met 89 procent verminderd
door 79 procent minder ‘voedselkilometers’ te rijden.8
Middels een nulmeting, bijvoorbeeld met behulp van de app
WasteWatchers, kan worden vastgesteld hoeveel voedsel er
verspild wordt en hoe de keuken hierop aangepast kan worden.
Bij Hutten’s bedrijfsrestaurants heeft dit geleid tot 27% minder
verspilling van voedsel.9

Maatschappelijke impact
Door gepersonaliseerd voedsel aan te bieden vermindert de
ecologische voetafdruk, aangezien de hoeveelheid afval wordt
verminderd. Daarnaast heeft dit ook een positieve impact op de
menselijke kant (tevreden patiënten). Wanneer ook de afvalkringloop wordt gesloten, kan de impact verder worden vergroot.
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19. Sluit de medicijnenkringloop
Door toenemende vergrijzing zal het medicijngebruik in Nederland toenemen. De verspilling van medicijnen is naar schatting
100 miljoen euro per jaar. Van alle teruggebrachte medicijnen kan
40 procent nog worden hergebruikt.10 Van de 3,5 miljoen kilo
verstrekte medicijnen belandt er ieder jaar zo’n 140.000 kilo aan
medicijnresten in het oppervlaktewater in Nederland – ruim acht
keer zo veel als de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen
(zie kans 1).11 Door verdere medicalisering en lage waterstanden
door klimaatverandering kan de concentratie van medicijnresten
in het oppervlaktewater toenemen. Voor de volksgezondheid is
dit (nog) niet schadelijk, maar voor natuur en kleine organismen
wel. Daarom is het van belang om de medicijnenkringloop te
sluiten en waar mogelijk gebruik te verminderen.

Aan de slag
Het sluiten van de kringloop begint bij de bron. Verspilling kan
worden verminderd door medicatie beter op elkaar afstemmen.
Apotheken en gemeenten kunnen daarnaast een actieve rol
spelen bij het terugnemen van niet-gebruikte medicatie.12 Dit kan
door minder medicijnen in een keer uit te geven, door medicijnen te sealen (in verpakking van gerecycled materiaal) of door
in samenwerking met gemeenten lokale inzamelpunten voor
medicijnen te faciliteren en deze kostenvrij af te voeren. Ook
heldere communicatie op de verpakkingen kan bijdragen aan
juiste verwerking van medicijnafval.
In de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water werkt de Rijksoverheid samen met alle partijen die in de keten een rol spelen.
De waterschappen, drinkwatermaatschappijen, gemeenten,
de farmaceutische industrie en veel partijen uit de zorgsector
werken samen om de medicijnketen te sluiten en medicijnresten
in oppervlakte- en grondwater terug te dringen.13
Met nieuwe combinaties van zuiveringstechnologie en systemen
banen waterschappen en onderzoeken de weg van een rioolzuiveringsinstallaties naar grondstoffabrieken, waar organische
chemicaliën als grondstof voor vetzuren, alcohol en bio-plastics kunnen dienen.14 Zorginstellingen kunnen gebruikmaken
van lokale waterfilteringssystemen zoals een Pharmafilter. De
uit water gefilterde medicijnresten zouden kunnen dienen als
waardevolle grondstof bij de productie van nieuwe medicijnen.15

Maatschappelijke impact
De economische kosten en de milieukosten van de huidige
inefficiëntie in de medicijnkringloop kunnen sterk terug worden
gebracht door de medicijnen dichter bij de bron te filteren en de
keten te sluiten.

20. Wek hernieuwbare energie lokaal op
De zorgsector staat voor de uitdaging om de CO2-emissies met
49 procent te verminderen tot 2030, zoals beschreven in de
Green Deal Duurzame Zorg.16
Door betere isolatie en duurzame verlichting kan de sector 12
tot 15 procent besparen op de energierekening. Zorginstellingen
kunnen worden gezien als lokale ecosystemen die niet alleen hun
eigen voedsel kunnen verbouwen (zie kans 14) maar ook hun
eigen energie kunnen opwekken.17

Aan de slag
Een eerste stap is het in kaart brengen van het energieverbruik.
Door de medewerkers mee te nemen in de visie op circulaire
economie, die draait op hernieuwbare energie, kunnen stapsgewijze gedragsveranderingen in het energieverbruik worden
gemaakt. Slimme sensors en het monitoren van energiegebruik
kunnen ook helpen bij het terugschroeven van energie en alleen
gebruiken wat echt nodig is. Ook zuinigere medische apparaten
spelen een grote rol bij het terugbrengen van verbruik.18
Het lokaal verwarmen van ruimtes kan voor zorginstellingen
ook een uitkomst zijn, omdat hiermee ruimtes gericht verwarmd
kunnen worden naar de behoefte van de patiënt. Hiervoor biedt
ThermIQ – die ruimtes verwarmt met infraroodpanelen – een
oplossing.19 De elektriciteit waarop de panelen werken kan lokaal
worden opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen. In combinatie
met een groen dak stijgt het rendement van deze zonnepanelen.20 Gebruikte accu’s uit de transportsector kunnen dienen als
opslag voor opgewekte elektriciteit (zie ook kans 15).
Meer dan 70 procent van het afval in de zorgsector wordt
verbrand.1 Het organisch afval dat geproduceerd wordt in de
zorginstelling kan ook dienen als grondstof voor biogas (zie ook
kans 14). Voor instellingen die 600 kilo afval per dag produceren,
kan The Waste Transformers helpen bij het opzetten van een
vergistingsinstallatie: een modulair systeem van zeecontainers dat
organisch materiaal omzet in schone energie.21

Maatschappelijke impact
Door zowel kleine als grote veranderingen door te voeren in het
energieverbruik en de energievoorziening van de zorg kan een
grote impact gemaakt worden. Zorginstellingen zijn dan minder
afhankelijk van import van energie en hebben een lagere impact
op het milieu.
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SYSTEEMKANSEN
Sommige circulaire kansen zijn van toepassing op
meerdere sectoren
Vier kansen zijn niet alleen van toepassing op een specifieke
economische sector in de regio, maar gelden sectoroverstijgend.
Deze zogenaamde ‘Systeemkansen’ zijn in meer of mindere mate
relevant voor elke organisatie in de regio.
Voor bedrijven biedt dit de kans om zich aan te sluiten bij een
collectief, en een rol te pakken die het bedrijf past (bijvoorbeeld
kennispartner, facilitator of aanjager). Lokale overheden en
regionale of landelijke organisaties kunnen hierin een natuurlijke
voortrekkersrol spelen. Het uiteindelijke doel is om de circulaire
economie in de regio Noord-Holland Noord te stimuleren, waar
het realiseren van deze kansen randvoorwaardelijk of noodzakelijk voor is.
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21. Zet een circulair investeringsfonds op
Circulaire businessmodellen en producten vragen om een
vernieuwende aanpak, die vaak in eerste instantie begint met
een investering. Ondernemers verwachten hierbij op de langere
termijn financiële winsten te zien maar zien de kosten voor de
baten uit gaan.1 Hierbij is het van belang om gezamenlijk mogelijkheden te verkennen voor financiering. Dit kan zowel door ondernemers samen te laten investeren of juist door ondernemers te
koppelen aan investeerders.

Aan de slag
Circulaire economie draait daarnaast om lokale samenwerking.
Om te investeren in de circulaire economie kunnen bedrijfsinvesteringszones opgezet worden, waarin bedrijven op een bedrijventerrein of (klein) gebied collectief investeren en zo samenwerken
aan de verbetering van het gebied.
Om een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) op te zetten is het
allereerst goed om te verkennen welke partijen zouden willen
meewerken aan een gezamenlijke circulaire investering. Het
samenbrengen van ondernemers in een circulair café is hiervoor
een nuttige eerste stap. Gezamenlijk zal worden bepaald waar de
behoeftes liggen bij de ondernemers om in circulaire economie te investeren. Vervolgens moet er een BI-stichting worden
opgezet, en een uitvoeringsplan worden opgesteld. Wanneer
er genoeg draagvlak is gecreëerd, kan de gemeente op verzoek
van de ondernemers een opslag op de OZB innen, die als extra
opslag aan de ondernemers wordt uitgekeerd om te investeren.
In de gemeente Purmerend zijn ondernemers in samenwerking
met de gemeente reeds met BIZ aan de slag gegaan.2
WBGroen (Westfriese Bedrijvengroep Groen) helpt bedrijventerreinen om duurzamer te ondernemen op de terreinen. Hierbij
ondersteunt de Westfriese Bedrijvengroep met het aanvragen
van subsidies en het samenbrengen van kennissen en kennis.3
Maar liefst zes ambassadeurs gaan hier op hun bedrijventerrein
mee aan de slag: zo willen de bedrijventerrein Krabbersplaat
en Schepenwijk in Enkhuizen lokaal warmte opwekken voor de
rederijen in de winter.4
Ook kunnen ondernemers terecht bij PIM NH. Dit is een
programma met de Provincie Noord-Holland als initiatiefnemer
waar Rabobank als toppartner nauw bij betrokken is. PIM helpt
innovatieve en duurzame MKB’ers met financieringsvragen en
brengt ondernemers en investeerders samen.5

22. N
 eem circulaire economie mee in
het onderwijs
Als Nederland in 2050 volledig circulair wil zijn, dan moeten we
vandaag beginnen met het circulair opleiden van mensen. Het
grote merendeel van de Nederlanders is opgeleid met de principes van de lineaire economie en leeft, denkt en werkt hier ook
naar. Om circulariteit te stimuleren onder de ondernemers van
morgen is het van belang om het thema circulaire economie te
integreren in het curriculum van het (beroepsgerichte) onderwijs.
Door juist vakmensen kennis laten maken met circulaire principes
zal dit concrete impact hebben.

Aan de slag
Een eerste stap is om circulaire principes te integreren in het
bestaande curriculum van het onderwijs. Dit kan via een circulaire
projectweek op middelbare scholen, een circulair keuzedeel op
het MBO6 of het integreren van circulaire vraagstukken in het
hoger onderwijs. Hiervoor is een goede samenwerking tussen
scholen en ondernemers nodig. In het project WBGroen werkt
InHolland dankzij TerraTechnica samen met ondernemers om de
bedrijventerreinen te verduurzamen.7 Ondernemers kunnen ook
met scholen zoals het Clusius College samenwerken om stagiairs
te verbinden aan circulaire ideeën of uitdagingen van het bedrijf
in de praktijk. In PurmerValley wordt ICT-ondernemerschap in
het onderwijs gestimuleerd.8 Dit kan helpen bij een transitie naar
een datagedreven circulaire economie, waarin IT-geschoolde
arbeid hard nodig gaat zijn.
Naast het bij elkaar brengen van de vraag vanuit de arbeidsmarkt
en het onderwijs kan het onderwijs ook inspireren. Het Clusius
lab is een ontmoetingspunt voor de sector Tuinbouw en uitgangsmaterialen. Hierin komen overheid, onderwijs en private sector
samen.9 Het voordeel van het kenniscentrum voor bedrijven
is enerzijds het garant stellen van een goede arbeidsmarkt met
innovatieve vaklui en anderzijds het verkrijgen van kennis van
nieuwe technieken.

Maatschappelijke impact
Circulaire economie is momenteel een ‘hot topic’ in Nederland, waardoor er veel enthousiasme is om dit beter te gaan
integreren in het onderwijs. Door circulariteit in te bedden in het
onderwijs zal de arbeidsmarkt van morgen zich bewuster worden
van circulariteit en circulaire principes integreren in het werk (en
daarbuiten). Door juist vakmensen in zorg, ICT, Agri en Bouw
circulair op te leiden kunnen deze werknemers ondernemers op
de werkvloer inspireren op het gebied van circulariteit en zo de
transitie naar een circulair Nederland in 2050 versnellen.10

Maatschappelijke impact
Door het financieren van nieuwe circulaire businessmodellen te
faciliteren, kan de transitie naar een circulaire economie versneld
worden.
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23. Creëer ruimte in regels
De circulaire economie is gebaat bij innovatie. Het is dan
ook belangrijk dat innovatie plaatsvindt en wordt toegepast. Veel
individuele partijen in de regio Noord-Holland Noord zijn bezig
met innovatieve circulaire oplossingen op bepaalde thema’s.
Zij weten echter niet altijd van elkaars bestaan af, of maken nu
nog onvoldoende gebruik van elkaars kennis. Daarnaast krijgen
deze initiatieven ook te weinig ruimte om te experimenteren en
buiten de lijntjes te kleuren. Er is dan ook vraag naar circulaire
experimenteeromgevingen waarin bedrijven, kennisinstellingen en
overheden doelgericht circulaire oplossingen ontwikkelen, testen
en implementeren.

Aan de slag
Ondernemers kunnen ruimte pakken op bijvoorbeeld het experimenteren met organisch restmateriaal. Verschillende initiatieven
op dit gebied lopen al in de regio. Op thema’s als duurzame
landbouw en luierrecycling kunnen zij aansluiten bij projecten
die door de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland worden
ondersteund om te experimenteren met de circulaire economie.11 De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (RUD) heeft
een initiatief opgesteld voor ketenvorming onder bollentelers en
helpt met creëren van ruimte in regels waardoor bollentelers
hun afval zelf mogen composteren.12
Een voorbeeld van invulling geven aan zo’n experimenteeromgeving kan zijn in de vorm van een hackaton, waarin in beperkte
tijd een zo creatief mogelijke oplossing moet worden gevonden
voor een gegeven probleem. Samen met andere ondernemers
of de gemeente kan een hackaton lokaal worden opgezet. In
de gemeente Purmerend werd in juni de Rabobank Hackaton
georganiseerd met als thema duurzaamheid. Studenten, programmeurs, consultants en anderen gingen samen de uitdaging aan
om in één dag een maatschappelijk probleem op te lossen.13
De uitkomsten van de hackaton kunnen vervolgens in praktijk
worden gebracht met ruimte voor regels.

Maatschappelijke impact
Samenwerking met andere organisaties is noodzakelijk in een
circulaire economie. Zo kunnen verschillende typen bedrijven
bijvoorbeeld gebruikmaken van elkaars afvalstromen. Maar ook is
de impact groot als men kan leren van succesverhalen en fouten
die gemaakt zijn. Ten slotte kan innovatie versneld worden door
het samenbrengen van verschillende visies en invalshoeken en het
creëren van ruimte in regels op het gebied van afval. Kortom: de
potentiële impact is groot.
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24. Koop circulair in
Inkopers spelen een belangrijke rol in het stimuleren van de
transitie naar circulaire businessmodellen en producten, zowel
publieke als private. Sinds 2016 is circulair inkopen een prioriteit van de Nederlandse overheid (zie Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen (MVI)).14 De rijksoverheid hanteert als
concrete doelstelling: 10 procent circulair inkopen in 2020 en
100 procent circulair inkopen in 2050. Ook de gemeentelijke
overheid is bezig met de uitdagingen op het gebied van circulaire
economie door hiermee bij inkoop en aanbesteding rekening te
houden. Door expliciet een open uitvraag te doen naar circulaire producten bij de inkoop, of door voorrang te geven aan
producten met een circulaire insteek, kan de circulaire economie
aangemoedigd worden.

Aan de slag
Bij circulair inkopen draait het niet alleen om financiële waarde
voor een organisatie (inkoopkosten), maar ook om toekomstig
waardebehoud en hoogwaardig hergebruik van producten,
componenten en materialen. Tevens draait het om het samen
ontwerpen van een optimale product-dienstcombinatie voor de
opdrachtgever. Dit vraagt om een andere uitvraag met daarin
aandacht voor circulariteit in zowel de selectie- als de gunningscriteria.
Naast het uitvragen van circulariteit kunnen inkopers ook in
gesprek gaan met leveranciers over de impact in de keten. Het
ultieme doel is om bij alle beslissingen die genomen moeten
worden een afweging te maken van zowel financiële als ecologische en sociale impact.15 Hierbij is het van belang dat de mogelijke opties helder zijn. Een partij die de impact van producten laat
zien en het hiermee voor inkopers gemakkelijk maakt om circulaire producten in te kopen is Product-for-product.16

Maatschappelijke impact
Door de schaalgrootte waarin inkopers (bijvoorbeeld bij de
overheid) opereren kunnen zij een vliegwieleffect teweegbrengen
door de markt sterk te stimuleren en innovaties te bevorderen.
Overheden kunnen hiermee door hun maatschappelijke positie
en bereidheid te investeren in maatschappelijke oplossingen
circulariteit aanjagen bij private partijen, die circulariteit vervolgens ook in hun inkoopproces integreren.

VERDIEPING

Circulair businessmodel: ‘product as a service’
Wat houdt ‘product as a service’ in?
Binnen het ‘product as a service’-businessmodel wordt de
klant geen eigenaar van de producten, maar blijft de producent
eigenaar en wordt het product verhuurd of geleased aan de klant.
Aan de hand van een fictief voorbeeld, een heftruckproducent,
leggen we dit circulaire model hieronder uit.
De afnemer van heftrucks betaalt in dit model in plaats van
eenmalig het aankoopbedrag periodiek een leasebedrag. De
klant wordt zo ‘ontlast’ van eigendomsverantwoordelijkheid en
de producent blijft eigenaar en is daarmee ook verantwoordelijk voor het onderhoud van ‘zijn heftruck’. De producent
heeft daarom baat bij het optimaliseren van de levensduur van
de heftruck en de onderdelen ervan en zal daarom stevigere
materialen gaan gebruiken die langer meegaan. Aan het eind
van de levensduur neemt de producent de heftruck terug om
onderdelen te kunnen hergebruiken. De onderdelen die niet
meer kunnen worden hergebruikt kan de producent terugbrengen in de keten, zodat de materialen kunnen worden hergebruikt.
Hierdoor wordt het maximale gehaald uit de toegepaste materialen, waardoor het milieu zo min mogelijk wordt belast.

Voordelen voor de ondernemer
• Doordat (een deel van) de afgedankte heftrucks als input voor
de productie van nieuwe heftrucks (wordt) worden gebruikt,
zijn de productiekosten lager (zie figuur 7).
• Minder blootstelling aan het risico op hogere grondstoffenprijzen ten gevolge van grondstoffenschaarste.
• Mogelijkheid tot het creëren van een additioneel ‘product as
a service’-businessmodel voor heftrucks die een tweede (of
derde) levenscyclus ingaan.

Voordelen voor de klant
De voordelen voor de afnemer zijn:
• De klant is verzekerd van een goed werkende heftruck
gedurende de contractperiode.
• De investering in de heftruck hoeft niet in één keer gedaan
te worden. De klant geniet het voordeel van een gelijkmatige
kostenspreiding, namelijk het periodieke leasebedrag.
• Mogelijk kunnen de lagere (productie)kosten gedeeltelijk als
korting worden aangeboden aan de klant.
• Mocht de klant niet per se een nieuwe heftruck willen, dan
kan tegen een gereduceerd tarief een gebruikte heftruck
worden verkregen.

Productiekosten
EUR 75

Productiekosten
EUR 100

Start reguliere levenscyclus

Daarnaast ontvangt de producent niet meer eenmalig inkomsten
uit verkoop van de heftrucks, maar gaat hij daarvoor in de plaats
een langdurig leasecontract aan. Dit biedt de producent de
volgende voordelen:
• De voorspelbaarheid van de kasstromen wordt groter, wat de
bestendigheid van het verdienmodel ten goede komt.
• De volatiliteit van inkomsten wordt verkleind.
• De mogelijkheden voor cross-selling worden groter, door
veelvuldiger contact met de klant. Denk hierbij aan het leveren
van onderhouds- en/of schoonmaakdiensten, die in het oude
model door andere partijen gedaan zouden worden.
De impact op inkomsten is zichtbaar in figuur 8.

Einde reguliere levenscyclus

Tweede levenscyclus

(Lease)jaren

FIGUUR 7
Versimpelde weergave van lagere productiekosten door hergebruik (van onderdelen) van heftruck tijdens leasecontract
Bron: KPMG (2017)
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FIGUUR 8
Fictieve inkomstenvergelijking: Lease (gebruik + onderhoud) versus Verkoop. Bron: KPMG (2017)
Financiële aandachtspunten
Kritieke succesfactor
• Om zo veel mogelijk circulaire impact en winst te behalen,
dient de producent in het ontwerp-, maak-, onderhouds- en
hergebruiksproces zo efficiënt en duurzaam mogelijk te zijn.
• De winstmarge is afhankelijk van de marge die de ondernemer vraagt voor de onderhoudskosten. Daarom is het belangrijk dat deze marge goed wordt onderzocht.
Inprijzen van risico’s
• Afhankelijk van de overeenkomst kan er vanuit het klantperspectief minder zorgvuldig met de heftrucks worden
omgesprongen. Dit gedragsrisico dient in de prijs verwerkt te
worden.
• Daarnaast dient het risico dat de klant niet betaalt afgedekt te
worden door een risicopremie.
• Tevens kan het contract vroegtijdig beëindigd worden. Dit kan
bijvoorbeeld worden ondervangen door duidelijke afspraken
of een boeteclausule.
Invloed op de financiële balans
De uiteindelijk gekozen financieringsvorm (bijv. lease of huur) zal
van invloed zijn op de financiën (balans, verlies-en-winstrekening,
kasstroomoverzicht) van uw onderneming. Vanuit de Rabobank
vertellen wij u graag meer over de implicaties voor uw organisatie en hoe u hierop kunt acteren.

Toelichting figuur 8
In de figuur zijn de fictieve inkomsten van een traditioneel
verkoopmodel afgezet tegen de fictieve inkomsten van een
‘product as a service’-model (in dit voorbeeld een leasemodel).
Het is zichtbaar dat de inkomsten in de eerste jaren lager uitvallen. In deze periode dient de business zich aan te passen aan
het nieuwe model en dat vergt tijd. Na een aantal jaar zullen de
inkomsten uit ‘product as a service’ / lease hoger zijn.
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Nadere toelichting:
• De ondernemer kan zijn inkomsten goed voorspellen door de
afgesloten leasecontracten.
• Er is minder volatiliteit doordat de inkomsten over meerdere
jaren worden gespreid (lichtgroene gebied is vlakker dan de
oranje lijn).
• Er wordt meer omzet gegenereerd doordat er onderhoud en
cross-selling plaatsvindt (donkergroene gebied).

‘Pay per use’-model: betalen per ‘verticale beweging’
Mocht u met uw onderneming het lef hebben om nog een stap
verder te gaan, dan kunt u een ‘pay per use’-model gaan ontwikkelen. De klant betaalt alleen voor het gebruik, maar u rekent
in tegenstelling tot in het ‘product as a service’-model geen vast
bedrag per maand, maar een bedrag per gebruiksmoment. In het
voorbeeld van de heftruck is dit per ‘verticale beweging’ van de
heftruckvork.

Voordelen voor de ondernemer
Volledig inzicht in het gebruik van de heftruck door uw klant. Dit
levert diverse mogelijkheden op:
• De dienstverlening richting uw klant kan worden uitgebreid
door bijvoorbeeld het inzicht in het verbruik met de klant te
delen, afgezet tegen een referentiegroep.
• Via diverse Big Data-oplossingen kunt u uw product verder
optimaliseren.
• U kunt een betere match maken tussen de werkzaamheden
van de klant en het type heftruck dat u inzet, gebaseerd op
historische gebruiksdata.

Voordelen voor de klant
De klant betaalt alleen bij gebruik van de heftruck.

DE ROL VAN DE RABOBANK
Circulaire regio Noord-Holland Noord
Dit rapport presenteert een regioscan met daaruit voortvloeiend een kaart/overzicht met kansen op het gebied van circulaire economie voor de regio Noord-Holland Noord. Middels
deze circulaire kaart worden kansen geïdentificeerd en nieuwe
businessmodellen verkend om bedrijvigheid, werkgelegenheid
en circulaire innovatie te versterken. Er wordt voor bedrijven
per sector aangegeven waar het grootste potentieel zit voor
circulaire vernieuwing in de regio. De regioscan en circulaire
kansenkaart vormen een belangrijke basis voor de Rabobank
Circulair Ondernemen Challenge, waaraan vier regionale banken
in de regio Noord-Holland Noord meedoen, te weten: Kop van
Noord-Holland, Alkmaar en Omstreken, Waterland en Omstreken, en West-Friesland.

CIRCULAIR ONDERNEMEN
CHALLENGE

Rabobank Circulair Ondernemen Challenge
Circulair ondernemen vraagt om een nieuwe manier van kijken
van de bank, de ondernemer en andere partners, zoals leveranciers. Er zijn regisseurs nodig die zorgen voor vertrouwen tussen
partijen en een goede verdeling van opbrengsten en kosten in
de kringloop. Om een circulaire economie te bewerkstelligen
werkt de Rabobank samen met klanten, kennisinstellingen en
de overheid. Daarnaast vervullen diverse lokale Rabobanken de
regionale rol: ze gaan in hun eigen werkgebied met ondernemers
kijken naar de circulaire kansen van diverse aard.
Om dit structureel in de praktijk toe te passen, is de Rabobank
Circulair Ondernemen Challenge in het leven geroepen. Tientallen ondernemers uit de regio gaan via deze regionale challenge
hun circulaire businessmodellen concreet vormgeven. Mede
op basis van de regioscan en de circulaire kansenkaart komen
bedrijven in beeld om tot een innovatieve, impactvolle selectie
te komen. Per bedrijf wordt ingezoomd op de bedrijfsspecifieke kringlopen en goederenstromen van materialen, energie en
water middels een company scan. In de Circulair Ondernemen
Challenge worden deze bedrijven aan de hand van de company
scan uitgedaagd om circulaire kansen om te zetten naar concrete
actieplannen als businesscase.

Contact
Wilt u meedoen aan de Circulair Ondernemen Challenge of wilt
u graag in gesprek over de circulaire kansen in uw sector? Neem
dan contact op met uw lokale Rabobank.

Rabobank Kop van Noord-Holland
Tel.: (0223) 67 14 00
Rabobank Alkmaar en Omstreken
Tel.: (072) 567 45 00
Rabobank Waterland en Omstreken
Tel.: (0299) 410 355
Rabobank West-Friesland
Tel.: (0228) 56 63 00
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BIJLAGE 1

Definitie van de regio
Noord-Holland Noord
De regio Noord-Holland Noord waaraan in dit rapport wordt gerefereerd bestaat uit het werkgebied van de Rabobanken:
• Kop van Noord-Holland;
• Alkmaar en Omstreken;
• Waterland en Omstreken;
• West-Friesland.
Dit gebied beslaat de volgende gemeenten/kernen:
• Alkmaar;
• Beemster;
• Den Helder;
• Drechterland;
• Edam-Volendam;
• Enkhuizen;
• Heerhugowaard;
• Hollands Kroon;
• Hoorn;
• Koggenland;
• Landsmeer;
• Langedijk;
• Medemblik;
• Opmeer;
• Purmerend;
• Schagen;
• Stede Broec;
• Texel;
• Waterland;
• Wormerland.
Bovenstaande gemeenten zijn in scope van de data-analyse van de materiaalstromen in de regio.
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BIJLAGE 2

Methodologie selectie van sectoren
De selectie van sectoren is gebaseerd op een kwantitatieve analyse, kwalitatieve input van stakeholders en een kwalitatief oordeel over
de mate waarin sectoren specifiek zijn voor regio Noord-Holland Noord. Als onderdeel van de kwantitatieve analyse hebben wij de
volgende data geanalyseerd: (1) data over het economisch belang van sectoren voor de regio, (2) data over de milieu-impact van sectoren en (3) het aandeel van sectoren binnen het portfolio van de lokale Rabobanken binnen de regio. De uitkomsten van de data-analyse hebben wij gevalideerd met behulp van de uitkomsten van interviews met stakeholders uit de regio.

Methodologie kwantitatieve analyse
Binnen de kwantitatieve analyse hebben wij gekeken naar:
• het economisch belang van sectoren voor de regio;
• de impact van sectoren op het milieu;
• en het aandeel van sectoren binnen het portfolio van de vier lokale Rabobanken binnen de regio.
Deze werkwijze is gekozen om tot een relevante selectie van sectoren te komen. Dit vanuit de aanname dat de kansen die wij identificeren binnen deze sectoren op het gebied van circulaire economie de grootste voordelen opleveren voor de regionale economie en
voor het milieu.
Wij hebben de belangrijkste sectoren voor de regionale economie en met de grootste impact op het milieu in kaart gebracht met
behulp van de onderstaande matrix. Op deze matrix hebben wij de verschillende sectoren zoals gedefinieerd door het CBS geplot op
twee assen: (1) economische impact en (2) milieu-impact.
De economische impact van sectoren is door KPMG bepaald aan de hand van de volgende economische indicatoren:
• het belang van sectoren voor de regio in termen van werkgelegenheid ten opzichte van het Nederlands gemiddelde (Balassa index);
• het belang van sectoren voor de regio in termen van gecreëerde toegevoegde waarde per werknemer;
• en het aantal vestigingen binnen sectoren in de regio ten opzichte van het Nederlands gemiddelde (Hirschman-Herfindahl index).
De milieu-impact van sectoren is bepaald aan de hand van de volgende indicatoren:
• energiegebruik;
• leidingwatergebruik;
• materiaalgebruik;
• productie van materialen;
• en de uitstoot van broeikasgasemissies per sector.
Bij het samenstellen van de indicatoren is er geen onderscheid gemaakt in het belang dat wordt toegekend aan specifieke parameters.
De data voor deze indicatoren is afkomstig van het CBS en de KvK.
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ECONOMISCHE IMPACT (IN MILJOEN EURO)

MILIEU-IMPACT (IN MILJOEN KILOGRAM)

FIGUUR 10 Overzicht economische impact en milieu-impact van sectoren. Bron: KPMG (2019)

Op basis van deze matrix is duidelijk dat de volgende sectoren van groot belang zijn voor de regionale economie en/of een grote
impact hebben op het milieu:
• Landbouw, bosbouw en visserij;
• Handel;
• Gezondheids- en welzijnszorg;
• Industrie;
• Bouwnijverheid;
• Vervoer en opslag;
• Cultuur, sport en recreatie;
• en Horeca.
Vervolgens hebben wij op basis van het aandeel van klanten in deze sectoren in het portfolio van de lokale Rabobanken in de regio (in
termen van openstaand obligo op het totaal aan openstaand obligo) bepaald of deze sectoren ook van belang zijn binnen het portfolio
van Rabobank.

Methodologie kwalitatieve analyse
De uitkomsten van de bovenstaand beschreven kwantitatieve analyse zijn gevalideerd aan de hand van de uitkomsten van interviews
met stakeholders uit de regio (voor een lijst van geïnterviewde stakeholders, zie bijlage 3). Deze interviews zijn afgenomen om inzicht
te verkrijgen in welke sectoren belangrijk zijn voor de regio en welke kansen er nog zijn binnen deze sectoren op het gebied van circulaire economie. Wanneer één of meerdere stakeholder(s) een bepaalde sector tijdens het interview heeft (hebben) benoemd, hebben
wij dit gezien als een bevestiging van het belang van deze sector.
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BIJLAGE 3

Regionale stakeholders
Voor dit onderzoek hebben wij gesproken met de volgende stakeholders:
• Leonie van der Kruk (Provincie Noord-Holland);
• Jessica Schonewille (GO!-NH);
• Tom van de Schoot (PIM);
• Joep van Gelder (PIM);
• Rien van Tilburg (GreenPort Noord-Holland Noord, Clusius College);
• Frans van den Berge (Product-for-product);
• Mario Hegger (Gemeente Purmerend);
• Harry Buseman (Gemeente Purmerend);
• Bashar al Badri (Westfriese Bedrijvengroep);
• Guido Braam (C-creators);
• Barbara Harskamp (Omgevingsdienst Noord-Holland Noord);
• Gunnar Larsen (Saline Farming).
Naast interviews hebben wij een workshop georganiseerd met stakeholders uit de regio. Hier hebben de volgende personen aan
deelgenomen:
• Jessica Schonewille (Provincie Noord-Holland, GO!-NH);
• Joop Klinkhamer (Provincie Noord-Holland, CIRCO);
• Valerie Vallenduuk (PIM);
• Mario Hegger (Gemeente Purmerend);
• Barbara Harskamp (Omgevingsdienst Noord-Holland Noord).
Rabobank en KPMG willen alle geïnterviewde personen en deelnemers aan de workshop hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage
aan de totstandkoming van dit rapport, zowel voor het delen van kennis van de regio en lokale initiatieven als het creëren en verrijken
van circulaire ideeën.
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Dit rapport is uitsluitend bestemd om circulaire kansen in kaart te
brengen in de regio Noord-Holland Noord. Het is niet bedoeld voor
andere doeleinden of doelgroepen, en het gebruik van dit rapport
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Dit rapport is uitgevoerd namens vier regionale Rabobanken voor de regio
Noord-Holland Noord:
•
•
•
•

Rabobank Kop van Noord-Holland
Rabobank Alkmaar en Omstreken
Rabobank Waterland en Omstreken
Rabobank West-Friesland

Ziet u kansen voor uw organisatie op het gebied van circulair ondernemen?
Bent u op zoek naar meer kennis, partners of financiële oplossingen?
Neem dan contact op met uw lokale Rabobank.

Uitgevoerd door

Augustus 2019

www.rabobank.nl/duurzaamondernemen

