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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
Vijf lokale Rabobanken (regio Den Haag, Leiden-Katwijk,
Zuid-Holland Midden, Westland, Rotterdam) in de
metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben opdracht
gegeven aan KPMG Sustainability als partner van Rabobank in de
Rabobank Circular Economy Challenge om een regionale scan uit
te voeren. 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 mogelijkheden tot samenwerken 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 economie1.
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. Steeds
meer bedrijven doen dat 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.
Als coöperatieve bank wil de Rabobank 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.

MANAGEMENTSAMENVATTING
De kansen die in dit rapport zijn opgenomen zijn het resultaat
van onderzoek, regionale kennis van stakeholders en workshops
met en tussen betrokkenen. De metropoolregio Rotterdam Den
Haag speelt een cruciale rol in het tot volle bloei brengen van
de circulaire economie. Met dit rapport willen wij ondernemers
stimuleren om hier zelf ook mee aan de slag te gaan. De
genoemde stakeholders in het rapport brengen uw circulaire
ideeën graag met u tot een businesscase. Ook als Rabobank staan
wij tot uw beschikking. Onder andere met de Rabobank Circular
Economy Challenge waarin we ondernemers uit de regio
ondersteunen om concreet aan de slag te gaan. We nodigen u
graag uit om samen de transitie naar een circulaire economie in
onze regio te versnellen.

Leo Peeters Weem
Rabobank Rotterdam
Fabian van der Horst
Rabobank Zuid-Holland Midden
Erik Versnel
Rabobank Leiden-Katwijk
Hans de Leeuw
Rabobank Westland
Jerry Notenboom
Rabobank regio Den Haag

Een regio die vooroploopt in de transitie naar een
circulaire economie
In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is men al jaren volop
bezig met circulaire initiatieven en het ontwikkelen van circulaire businessmodellen. Dit uit zich in een enorme hoeveelheid
aan initiatieven van overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven
en particulieren gericht op de transitie van een lineaire naar
een circulaire economie in de regio. Voorbeelden hiervan zijn:
Greenport WO, DRIFT, PortXL, Duurzaam Den Haag, Circularity Center en vele start-ups en spin-offs vanuit incubators als
YES!Delft en Clean Tech Delta. Dat de regio volop bezig is met
duurzaamheid en circulaire economie wordt onderschreven door
de Roadmap Next Economy1 die als onderdeel van de bredere
investeringsstrategie van de MRDH en haar partners in de regio,
de transitie stimuleert.
In de regio zijn diverse voorbeelden te vinden van innovatieve
bedrijven die een circulair businessmodel hebben geïmplementeerd.
• Gerrard Street die modulaire koptelefoons aanbiedt als
dienst2;
• BlueCity dat een broedplaats is voor innovatieve bedrijven
die hun reststromen aan elkaar koppelen3;
• De in ontwikkeling zijnde Warmterotonde waar restwarmte
wordt gedeeld binnen de metropoolregio Rotterdam Den
Haag en daarbuiten4;
• Ammerlaan dat warmte opwekt via geothermie en daardoor
CO2-neutraal teelt5;
• Infotheek die door ICT refurbishing kostbare grondstoffen
beschermt en bewaart voor toekomstige generaties6.

De lokale Rabobanken hebben voor een selectie van
sectoren kansen geïdentificeerd om deze transitie
nog verder te versnellen
De regio kent echter nog 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 metropoolregio
Rotterdam Den Haag samen met KPMG Sustainability en lokale
stakeholders voor een selectie van sectoren kansen geïdentificeerd voor ondernemers in de regio op het gebied van de circulaire economie. De gepresenteerde kansen in dit rapport, zoals
hiernaast weergegeven, zijn geselecteerd op basis van relevantie
en haalbaarheid voor de regio en derhalve niet uitputtend.
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De kansen met de meeste potentie in de metropoolregio
Rotterdam Den Haag zijn:

Food & agri
1.

Creëren van alternatieve eiwitbronnen

2.

Verwaarden van biobased reststromen

3.

Nutriëntenkringloop sluiten

4.

Organiseren datagedreven agricultuur

Industrie
5.

Bevorderen industriële symbiose in de haven

6.

Creatieve industrie plek geven in de winkelstraat

7.

Leasen van chemicaliën

Logistiek
8.

Mixen van vervoersmodaliteiten

9.

Leeg en onnodig transport verminderen

10. Transporthubs buiten de stad organiseren
11. Ontwikkelen van biobased transporthub in de haven

Zorg
12.	Delen van zorgapparatuur
13. Serveren van gepersonaliseerd voedsel
14. Ontwikkelen van circulaire disposables

Bouw
15.	Modulair, flexibel en waardevast bouwen
16. Inzetten van biobased materialen
17. Transformeren leegstaand vastgoed

Systeemkansen
18. Agricultuur inzetten voor chemie en farmacie
19. Delen van restwarmte
20. CO2 omzetten naar nuttige grondstoffen

21. Opzetten van één circulair expertisecentrum
Bovenstaande kansen worden hierna nader toegelicht.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
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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
op benaderd kunnen worden, maar deze partijen hebben veelal
ook kennis over andere kansen.
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ACHTERGRONDINFORMATIE

over de metropoolregio Rotterdam Den Haag
Een regio die zich uitstrekt van de Rotterdamse
haven tot en met de Bollenstreek
Het werkgebied van de Rabobanken in de metropoolregio
Rotterdam Den Haag bestaat uit de gemeenten: Albrandswaard,
Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Katwijk, Lansingerland,
Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, MiddenDelfland, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Rotterdam,
Schiedam, Vlaardingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland en
Zoetermeer. Een gebied dat zich uitstrekt van de Rotterdamse
haven, via het Westland naar de Bollenstreek.

Circulaire initiatieven volop aanwezig

De aanwezigheid van drie universiteiten en evenzoveel
hogescholen zorgt voor een regio waar wetenschap en praktijk
nauw kunnen samenwerken, bijvoorbeeld in de Greenport
WO, Netwerk Biobased Delta en Cirkelstad. De aanwezigheid
van een organisatie als InnovationQuarter zorgt ervoor dat de
innovaties die hieruit voortkomen ook voor de rest van Europa
(en daarbuiten) van nut kunnen zijn.

Een regio die zichzelf continu verbetert

Circulaire economie vraagt een stap extra

De metropoolregio Rotterdam Den Haag is een dichtbevolkte
regio met een significant aandeel in de Nederlandse
glastuinbouw, bloementeelt en (petro)chemische industrie1. Door
de gunstige ligging van de haven van Rotterdam is deze regio de
poort naar het Europese achterland. Logistieke kennis is dan ook
alom aanwezig.

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn vele organisaties
actief die de regio nog verder willen versterken. Bijvoorbeeld de
MRDH, een samenwerking tussen 23 gemeenten die nog meer
toonaangevende duurzaamheid in de regio willen2. Of BlueCity,
dat zichzelf ziet als een speeltuin voor bedrijven om de transitie
naar de circulaire economie waar te maken3.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Zoals het ecosysteem op de vorige pagina’s laat zien, is de regio
goed uitgerust om de stap naar een circulaire economie te zetten
en zichzelf te blijven verbeteren.

In de metropoolregio zijn al veel circulaire initiatieven tot
ontwikkeling gebracht:
• BroodNodig – vergisten van broodafval om biogas te
produceren, bijvoorbeeld voor bakkers7.
• Cirkelstad – samenwerking ter bevordering van bouwen
zonder afval, bijvoorbeeld door sloopmateriaal om te zetten
naar nieuw bouwmateriaal8.
• RINEW – onderzoek naar sluiten van (afval)waterkringloop
waarin afvalwater een bron is van grondstoffen9.
• Rotterzwam – haalt koffiedik op bij lokale horeca om
zwammen op te kweken9.
• The Ocean Clean Up – technologie om plastic uit
oceaanwater te filteren om het vervolgens af te voeren10.
• UrbanFarmers – gebruiken voedingrijk afvalwater van
visproductie voor groenteteelt, terwijl de planten het water
waarin de vissen gekweekt worden zuiveren (aquaponics)11.

De poort naar het Europese achterland
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Ook op provincie- en gemeenteniveau zijn de ambities en acties
gericht op het toekomstbestendig maken van de regio door het
ondersteunen van energietransitie, het opzetten van proeftuinen
voor duurzame landbouw en circulair aanbesteden4,5,6.

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.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
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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 metropoolregio Rotterdam Den Haag voor
een selectie van sectoren in kaart gebracht welke kansen er
bestaan voor ondernemers in de regio op het gebied van circulaire economie.

Kansen en ideeën zijn geïdentificeerd op basis van
input vanuit de regio

In dit rapport presenteren wij kansen voor de regio
op het gebied van circulaire economie voor een
selectie van sectoren

Het geheel van de circulaire kansen en ideeën dat wordt gepresenteerd is niet uitputtend. Er is een selectie gemaakt op basis
van relevantie en haalbaarheid. De Rabobank nodigt partijen
met extra ideeën graag uit voor een gesprek om deze verder te
verkennen.

In dit rapport presenteren wij kansen voor de regio in de sectoren:
• Food & agri
• Industrie
• Logistiek
• Zorg
• Bouw
Daarnaast zijn er sectoroverstijgende systeemkansen opgenomen.
De gepresenteerde circulaire kansen zijn relevant voor bedrijven
om verschillende redenen, waaronder:
• potentiële kostenbesparingen bij (het reduceren van) inkoop
van materialen of verwerking van afval;
• veiligstellen van grondstoffen voor mogelijke toekomstige
economische schaarste;
• uitsluiten van beschikbaarheids- en leverrisico’s door integrale ketensamenwerking;
• beter benutten van bestaande en nieuwe transportstromen;
• 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
metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Als onderdeel van de kwantitatieve analyse hebben wij de
volgende data geanalyseerd:
• data over het economisch belang van sectoren voor de
regio1,2;
• data over de milieu-impact van sectoren3;

De in dit rapport benoemde kansen en ideeën zijn geïdentificeerd op basis van interviews met stakeholders en een workshop
met stakeholders (voor een overzicht van betrokken stakeholders, zie bijlage 3). Het betreft een overzicht door en voor de
regio.

Cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op cijfers van het
CBS of 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).

Leeswijzer sectoroverzicht
De circulaire potentie van sectoren is bepaald op basis van de
economische omvang, de milieu-impact van de sector en 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 intensiteitberekeningen opgenomen,
waaruit blijkt hoeveel materiaal, energie en/of water nodig is om
een euro extra toegevoegde waarde te leveren.
De industrie heeft van alle sectoren de grootste milieu-impact.
Door de vele chemische en mechanische processen wordt in
deze sector veel materiaal, energie en water verbruikt ten opzichte van de andere sectoren. Dit is duidelijk terug te zien in het
overzicht. Desondanks is er ook in de andere sectoren nog veel
potentie voor verbetering. Dit is in de specifieke hoofdstukken
verder uitgewerkt.

Omdat niet voor alle indicatoren de benodigde informatie specifiek voor de regio beschikbaar is, zijn er verschillende aannames
gedaan om tot een goede of onderbouwde 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 richt zich specifiek op het identificeren van
concrete kansen op het gebied van de circulaire economie voor
ondernemers in de regio Rotterdam - Den Haag. Het onderzoek bouwt voort op studies van onder andere Roadmap Next
Economy en Greenport WO die zich richten op het presenteren
van een algemene visie voor de regio op het realiseren van een
circulaire economie.

De uitkomsten van de data-analyse hebben wij gevalideerd met
behulp van de uitkomsten van interviews met stakeholders uit de
regio. Voor meer informatie over de sectorselectie, zie bijlage 2.
10
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DE CIRCULAIRE POTENTIE
van geselecteerde sectoren
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FOOD & AGRI
Traditioneel een belangrijke sector met grote milieuimpact, waarin volop geïnnoveerd wordt

13.139 miljoen13.139
kg
miljoen kg
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7% Fossiele grondstoffen

90% Hergebruik90% Hergebruik

AFVAL

11% Afval en gerecyclede
11% Afval en gerecyclede
materialen
materialen

29% Aardgas

De food & agrisector gebruikt grote hoeveelheden materialen,
energie en water. Van de gebruikte materialen bestaat 24% uit
biomassa, en 11% uit afval en gerecyclede materialen. Meer dan
de helft bestaat uit natuurlijke extractie2.

De sector veroorzaakt weinig bioafval (veel hergebruik, inclusief
compostering en vergisting) en restwarmte, maar stoot wel veel
broeikasgassen uit (5.122 miljoen kg CO2-equivalenten)3. De
(landelijke) uitdaging voor de komende jaren wordt om deze
uitstoot te verlagen. Er zijn al diverse initiatieven in de regio om
kansen als ‘CO2 gebruiken als grondstof ’ of ‘het opslaan van CO2’ ’
te verzilveren.

56% Extractie

24% Biomassa 24% Biomassa

2% Mineralen

Materialen-, energie- en waterkringlopen

AFVAL

56% Extractie

MATERIALEN

MATERIALEN

Biomassa en voedsel worden in het Westland en de Bollenstreek
op grote schaal geproduceerd en verhandeld. Door de aanwezigheid van de Rotterdamse haven voor op- en overslag van
biomassa, de productie in het Westland en de Bollenstreek en de
veiling van FloraHolland, zijn alle schakels in de keten vertegenwoordigd in de regio.
Zoals te zien in onderstaand figuur wordt een vijfde van de
energie duurzaam opgewekt uit warmte (onder andere de

Warmterotonde en geothermie), duurzame energie en biomassa. Hierin loopt de sector samen met de industrie voorop in
de regio, alhoewel er nog veel potentie is (de overige 80%) om
de energievoorziening verder te verduurzamen1. In de regio
bevinden zich ook vele broedplaatsen voor biobased innovatie,
zoals de Rotterdamse haven, Biobased Greenport West-Holland,
BlueCity en YES!Delft. Deze broedplaatsen herbergen interessante start- en scale-ups, waarmee de samenwerking kan worden
gezocht.
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1. Creëren van alternatieve eiwitbronnen
Alternatieve eiwitbronnen zijn andere bronnen dan vlees in
voedings- en voedermiddelen. Vanwege de bevolkingsgroei en de
opkomende markten zijn in de toekomst duurzame eiwitten in
voedsel noodzakelijk. Insecten, algen, zeewier, eendenkroos, gras
en koolzaad zijn mogelijke nieuwe eiwitbronnen.
Er zijn diverse innovatieve producten en projecten bekend: Dutch
cuisine heeft voor zijn ‘Nieuwe eiwitten op de menukaart’-project
bijvoorbeeld boekweit, zeewier en Nederlandse bonen op het
menu gezet4. Een bedrijf als Protix is succesvol in het opschalen
van eiwitten uit insecten. Belangrijke uitdaging bij alternatieve
eiwitbronnen is de voedselveiligheid (en de onduidelijkheid
rondom de eisen hiervoor)5.

Aan de slag
Voor diverse ondernemers liggen hier kansen. Enerzijds kan
worden samengewerkt door bijvoorbeeld de inputs voor de
alternatieve eiwitbron te leveren (insecten, gras, koolzaad, etc).
Anderzijds kan de output (de alternatieve eiwitbron) worden
gebruikt in voedings- of voedermiddelen6. Onderzoek naar
sectoroverschrijdende mogelijkheden (bijvoorbeeld agri-2-chemical) is momenteel nog gaande. Partijen als Havenbedrijf Rotterdam, Biobased Greenport West-Holland en World Horticenter
kunnen helpen om de juiste partner te vinden.
Maatschappelijke impact
Organische reststromen kunnen worden gebruikt als input voor
alternatieve eiwitbronnen, waardoor biobased kringlopen worden
gesloten. Daarnaast is de ecologische voetafdruk van de biobased
stromen aanzienlijk lager dan die van vlees.

2. Verwaarden van biobased reststromen
Een belangrijk probleem in de landbouwsector is voedselverlies.
Hoewel in geïndustrialiseerde landen het verlies relatief groter is
aan het einde van de keten (bij de consument), gaat in de gehele
keten voedsel verloren. Om verlies te minimaliseren en minder
afhankelijk te zijn van prijsschommelingen, is er een mogelijkheid
om als bedrijf de productieoverschotten in te zetten voor andere
toepassingen.
Een leidraad die hierbij gebruikt kan worden is de ladder van
Lansink, waarbij hergebruik de voorkeur geniet na het voorkomen van afval. In zijn recente boek Challenging Changes zegt
Lansink7 dat de afvalhiërarchie goed kan worden gebruikt voor
de overgang naar een circulaire economie. Bron- en ketenbeheer
spelen een belangrijke rol, samen met producentenverantwoordelijkheid en duurzaam inkopen. Regionale voorbeelden zijn
Kromkommer8 (ongebruikte groenten gebruiken als basis voor
soep) en RotterZwam (zwammen kweken op koffiedrab)9.

Aan de slag
De metropoolregio Rotterdam Den Haag kenmerkt zich als
een innovatieve regio die oplossingen zoekt in het opzetten van
ketens en het samenwerken met partijen uit verschillende ketens
(zie bijvoorbeeld de Warmterotonde10). De aanwezige kennis
en reststromen bij telers in het Westland en Oostland en de
kwekers in de Bollenstreek bieden voldoende mogelijkheden om
de marktkansen rond biobased reststromen te verzilveren.
Er zijn een aantal initiatieven en netwerkpartijen in de regio
waarmee contact gezocht kan worden, zoals The Greenport Hub
van LDE Centre for Sustainability in Leiden, Biobased Greenport
West-Holland in Zoetermeer en de Climate Adaptation Academy in Rotterdam.

Maatschappelijke impact
Het gebruiken van reststromen uit de landbouw heeft een
dubbel effect. Ten eerste wordt verspilling tegengegaan, wat
resulteert in minder belasting van het milieu. Daarnaast kunnen
de reststromen ingezet worden als biobased materialen in andere
sectoren. Er zijn dan minder fossiele brandstoffen nodig en biobased materialen resulteren in minder vervuiling in de verwerking
aan het einde van hun levensduur.
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3. Nutriëntenkringloop sluiten

Fosfaat is een van de grondstoffen die binnen afzienbare tijd
schaars dreigt te worden, terwijl fosfaat noodzakelijk is voor het
produceren van gewassen. Het sluiten van de fosfaatkringloop
is daarom essentieel, en hier zijn diverse mogelijkheden toe.
Fosfaat kan bijvoorbeeld teruggewonnen worden uit mest door
fysisch-chemische behandelingen, waar onder andere Universiteit
Wageningen uitgebreid onderzoek naar doet11. Maar ook andere
nutriënten kunnen herwonnen en hergebruikt worden, voordat
zij in het grondwater en oppervlaktewater terechtkomen.
Biobased Greenport West-Holland heeft een duidelijke visie
hierop geformuleerd: in 2027 nagenoeg geen mineralen (stikstof
en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen meer lozen in het
oppervlaktewater12. Zij hebben diverse programma’s om dit te
realiseren, waar ondernemers bij kunnen aansluiten.

Aan de slag
Op dit moment is de meest gebruikte manier om nutriënten
terug te winnen via waterzuivering. Nutriënten worden uit
het rioolwater gefilterd en kunnen dan weer opnieuw ingezet
worden in de landbouw. Het project DIG (Dynamische Inzet
van Gietwaterbassins) is een voorbeeld van een concreet
project, waarin wordt samengewerkt door Biobased Greenport
West-Holland, Hoogheemraadschap Delfland en LTO Noord
Glaskracht.
Ook kan geleerd worden van kleinschalige initiatieven die kringlopen sluiten zoals UrbanFarmers, een bedrijf dat in de bovenverdieping van een flat in Den Haag een aquaponicssysteem heeft
gebouwd. UrbanFarmers kweekt forellen en het afvalwater van
die viskwekerij wordt gebruikt om groenten te kweken. Zo is
minder water en andere input (voer, mest, bestrijdingsmiddelen)
nodig, en werkt dit als een gesloten systeem13.

4. Organiseren datagedreven agricultuur
Het zogenaamde ‘smart farming’ gaat over de toepassing van
moderne informatie- en communicatietechnologieën in de
landbouw. Het is een combinatie van landbouw met ICT-oplossingen, zoals precisielandbouwuitrusting, sensoren, geopositioneringsystemen, Big Data, drones, robotica etc. Vanuit het oogpunt
van de ondernemer bezien, kan dit meerwaarde creëren in de
vorm van betere besluitvorming en een verbeterd management.
Concreet geeft het de mogelijkheid om bijvoorbeeld kaarten te
maken van opbrengst van het land, de terreineigenschappen, het
organische stofgehalte, de vochtgehaltes, de stikstofhoeveelheid,
etc. Ook het gebruik van sensoren waarbij de gezondheid van
dieren wordt gemonitord, behoort tot de mogelijkheden. Partijen
als SmartFarm.nl14 kunnen deze Internet-of-Things- en sensortechnologieën leveren.

Aan de slag
Ondanks dat de mogelijkheden van smart farming niet worden
betwist, blijkt het aantal ondernemers dat daadwerkelijk aan de
slag gaat met ICT-toepassingen tot op heden tegen te vallen.
Agrariërs die wel investeren in smart farming en de mogelijkheden hiervan inzien en benutten, lopen voorop. Partijen als
Rathenau Instituut en Wageningen Universiteit zijn mogelijke
samenwerkingspartners.
Maatschappelijke impact
Smart farming leidt tot een meer productieve en duurzame
landbouw, gebaseerd op een efficiënter gebruik van grondstoffen
zoals water, bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Smart farming
heeft tevens een sociale impact: de rol van agrariër wordt uitgebreid met een ICT-component.

Maatschappelijke impact
Door het terugwinnen en hergebruiken van belangrijke nutriënten wordt verspilling tegengegaan en worden kringlopen gesloten.
Ook wordt ervoor gezorgd dat de huidige voorraden hergebruikt worden en daarmee minder snel uitgeput raken.
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INDUSTRIE
De industrie zorgt voor de meeste inkomsten in de
metropoolregio
De industrie is een belangrijke sector voor de economie in de
metropoolregio. In totaal werken er 51.400 personen in de industrie in de regio1 en creëert de sector jaarlijks een toegevoegde
waarde van bijna EUR 8,5 miljard2. De haven van Rotterdam is
het grootste petrochemische industriële complex in Europa waar
een veelvoud aan bedrijven als AkzoNobel, DSM en Shell aanwe-

zig is. Het produceren van chemicaliën, brandstoffen en energie
uit fossiele brandstoffen is nu nog de belangrijkste activiteit. De
biobased industrie is echter ook op komst; op Maasvlakte 2 is
hiervoor 40 hectare grond gereserveerd3.
Ook is er in de regio veel technische kennis door de aanwezigheid van kennisinstellingen (TU Delft, Universiteit Leiden,
Inholland, Hogeschool van Rotterdam) en ingenieursbureaus.

Materialen-, energie- en waterkringlopen
In de industrie worden grote hoeveelheden materialen, energie
en water gebruikt4. Bovendien concentreert de industrie in de
regio zich voornamelijk in de haven van Rotterdam. Hierdoor
liggen er voor de industrie in de regio grote kansen om materiaalstromen, energie en water te gaan delen. Dit gebeurt ook nu
al, bijvoorbeeld door het delen van warmte en stoom tussen
chemische bedrijven. Ook sectoroverstijgend worden al materia-

len gedeeld. CO2 uit de chemische industrie stimuleert plantgroei
in de glastuinbouw in het Westland en Oostland en de internationale greendeal ‘North Sea Resources Roundabout’ stimuleert
grensoverschrijdende samenwerking5.
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5. Bevorderen industriële symbiose in
de haven
In de haven van Rotterdam liggen nog veel mogelijkheden voor
bedrijven voor het delen van materiaalstromen die voor de ene
partij niet meer interessant zijn (‘afval’), maar voor een andere
partij een nuttige grondstof kunnen opleveren (het uitwisselen
van dergelijke stromen noemt men: ‘industriële symbiose’). Dit
kan de nodige kostenvoordelen voor de betrokken partijen
opleveren. Een bekend voorbeeld hiervan is het industriële
ecosysteem in Kalundborg in Denemarken6.

Aan de slag
In de haven van Rotterdam zijn al veel initiatieven aan de gang
die industriële symbiose bevorderen, zoals de plastic recycling
door Ionica en het opzetten van een waste2chemicals plant door
het Havenbedrijf, AkzoNobel, Van Gansewinkel, Air Liquide, AVR,
Enerkem, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam,
InnovationQuarter en Clean Tech Delta7,8. Bij het opstarten van
een eigen initiatief is het verstandig om eerst met een van deze
ervaringsdeskundigen te gaan praten.
Om mogelijkheden te vinden is het belangrijk om als ondernemer eerst de (hoeveelheid) materiaalstromen die het bedrijf in
en uit gaan in kaart te brengen. Deze informatie kan vervolgens
gedeeld worden tussen ondernemers tijdens een werksessie.
Havenbedrijf Rotterdam kan dit soort sessies faciliteren, samen
met bijvoorbeeld het LDE Centre for Sustainability.
Voor technische kennis en het uitwerken van businessmodellen
kunnen ook de TU Delft, Erasmus Universiteit en Universiteit van
Leiden betrokken worden. Voor extra creatieve input zouden
studenten, bijvoorbeeld van de studie ‘Industrial Ecology’, betrokken kunnen worden.

Maatschappelijke impact
Het delen van materiaalstromen zorgt ervoor dat er minder
materiaal als afval verloren gaat dan wel minderwaardig wordt
gerecycled. Ook betekent lokaal delen dat er minder vervoersbewegingen nodig zijn. En dit scheelt weer in energieverbruik en
gerelateerde emissies.
Daarnaast zorgt het verbinden van bedrijfsprocessen ervoor dat
deze processen meer locatiegebonden zijn, waardoor banen in
de regio minder gemakkelijk kunnen worden verplaatst.
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6. Creatieve industrie plek geven in de
winkelstraat
Door de creatieve industrie een plek te geven in winkelstraten
kan leegstand worden tegengaan, door te bieden waar consumenten naar op zoek zijn: beleving en persoonlijk contact.
Door op één locatie circulaire producten zowel te ontwerpen,
te produceren als te verkopen wordt het voor consumenten
veel aantrekkelijker om fysiek langs te komen. Hierdoor kan
de bewustwording van het gehele productieproces vergroot
worden. Dit kan zowel op individuele basis als gezamenlijk met
andere ondernemers in zogenaamde ‘makerspaces’.

Aan de slag
Om de creatieve industrie een plek te geven in winkelstraten is
het belangrijk om lessen te leren uit succesvolle initiatieven zoals
BlueCity, de Creative Factory en Bink36 en deze te vertalen
naar de winkelstraat. Er moet bijvoorbeeld ruimte zijn om te
experimenteren. Dat betekent dat vestigingsprijzen (initieel) niet
te hoog kunnen zijn, omdat ondernemers nog niet weten of
hun concept aanslaat. Ook moeten ruimtes zo kunnen worden
ingericht dat veiligheid van ondernemer, klant en omgeving niet in
gevaar komt. Een nauwe samenwerking met de lokale overheid
en medeondernemers is daarom essentieel. Economie071,
Duurzaam Den Haag en Rotterdam Circulair zijn alle partijen die
kunnen ondersteunen in het opzetten van dit soort samenwerkingen.
Om de interactie met de consument te bevorderen, zouden
producten gemaakt kunnen worden van het afval van consumenten. Bijvoorbeeld plastic afval dat wordt omgezet naar een
lamp door middel van 3D-printen. Of wellicht oude elektronica
die gerepareerd wordt en vervolgens doorverkocht. Of tassen
gemaakt uit fruitafval. Des te meer de consument bij het proces
betrokken wordt, des te groter de kans van slagen.

Maatschappelijke impact
Door leegstand tegen te gaan en de beleving in een winkelstraat
te verbeteren, worden meer bezoekers aangetrokken wat uiteindelijk zal leiden tot meer omzet en extra werkgelegenheid.
Door circulaire producten te verkopen, of producten te repareren zijn er minder materialen nodig om in een bepaalde behoefte
te voorzien. Immers, circulaire producten zijn zo ontworpen dat
de waarde van een product (of onderdelen daarvan) zo lang
mogelijk behouden blijft.

7. Leasen van chemicaliën
Het leasen van chemicaliën kan worden gezien als toepassing van
het circulaire businessmodel ‘product-as-a-service’ in de chemische industrie. Dit is een concept waarbij een chemisch bedrijf
chemicaliën aanlevert voor een specifieke service (bijvoorbeeld
een bepaalde reactie) en ondertussen eigenaar blijft van de
chemicaliën. Door eigenaarschap bij een partij te laten worden er
drijfveren gecreëerd voor het efficiënter gebruiken van chemicaliën.

Aan de slag
Wereldwijd zijn chemische bedrijven bezig met deze relatief
nieuwe ontwikkeling in de industrie, onder aanvoering van onder
andere Unido. Op dit moment wordt chemical leasing voornamelijk toegepast bij oplosmiddelen, smeermiddelen en schoonmaakmiddelen.
Het leasen van chemicaliën is in principe toepasbaar waar chemicaliën tijdens het verbruik op locatie blijven zodat de leverancier
deze kan terugnemen en zuiveren. Een goede verstandhouding
tussen leverancier en gebruiker is hierbij zeer belangrijk, waarbij
langetermijnafspraken contractueel moeten worden vastgelegd.
Immers, investeringen in zuiveringstechnologie moeten worden
teruggewonnen.
In Nederland en België hebben een aantal organisaties al
succesvol gebruikgemaakt van leaseconstructies met betrekking
tot kleurstoffen voor textiel, zout, salpeterzuur en zoutzuur9.
Havenbedrijf Rotterdam, de VNCI en NWO zijn organisaties
die kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van dit nieuwe
businessmodel.

Maatschappelijke impact
Door chemicaliën te leasen en terug te winnen zijn er minder
nieuwe chemicaliën nodig. Chemicaliën die anders via het afvalwater of anderszins verloren zouden gaan worden nu hergebruikt, waardoor het milieu wordt ontlast. Ook levert dit nieuwe
en nauwere samenwerkingsverbanden op, waardoor de lokale
werkgelegenheid kan worden vergoot en geborgd.
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LOGISTIEK
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Omdat efficiëntie essentieel is voor deze sector, zijn verschillende
bedrijven binnen deze sector actief bezig met het ontplooien
van initiatieven om minder brandstof te hoeven gebruiken en/
of de reistijden te verkorten, zoals in het samenwerkingsproject
‘Groene Cirkels’7.
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FIGUUR 3
Stroomdiagram logistiek

WATER

IN IN

5% Aardgas

WATER

ENERGIE

89% Aardolie

101.713 miljoen
kg
101.713
miljoen kg

In de sector logistiek draait het om het op een zo efficiënt
mogelijke wijze transporteren van goederen (en personen).
Doordat in de sector de focus ligt op het vervoeren van
goederen en materialen en niet op productie of bewerking, is
de materiaalintensiteit van deze sector zelf te verwaarlozen6. De
sector heeft echter wel een hoge milieu-impact door zijn brandstofverbruik voor het vervoeren van goederen.

BROEIKASGASEMISSIES
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100% Doorvoer100%
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Materialen-, energie- en waterkringlopen

RESTWARMTE

MATERIALEN
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Door de gunstige ligging van de haven van Rotterdam is deze
regio de poort naar het Europese achterland, wat zorgt voor
een enorme logistieke bedrijvigheid. Er wordt jaarlijks meer dan
450 miljoen ton aan goederen overgeslagen in de Rotterdamse
haven1.
Ook in het Westland en de Bollenstreek (inclusief FloraHolland)
is veel logistieke activiteit doordat de glastuinbouwproducten, de
snijbloemen, de bollen en de planten worden geëxporteerd naar

landen over de hele wereld.
Het Westland heeft niet voor niets het grootste aaneengesloten
glastuinbouwgebied (2400 hectare) met ruim 700 tuinbouwbedrijven2. Het vormen van ‘corridors’ vormt een belangrijke
activiteit in deze regio. Bijvoorbeeld via Lean & Green Off-Road
die met behulp van de weConnect app laadruimte en lading bij
elkaar brengt3. In totaal zijn er in deze sector 59.900 personen
werkzaam in de regio4 en creëert deze sector jaarlijks bijna EUR
5,4 miljard aan toegevoegde waarde in de regio5. De groothandel
en detailhandel zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

AFVALWATER

Een belangrijke logistieke verbinding met de rest van
de wereld

0,7 miljoen m3 0,7 miljoen m3

Bron: Posad, KPMG (2017)
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8. Mixen van vervoersmodaliteiten
Multimodaal goederenvervoer, waarbij verschillende wijzen van
transport geïntegreerd worden, kan zorgen voor efficiënter en
schoner transport. Door gestandaardiseerde transporteenheden
te gebruiken (zoals containers) wordt het gemakkelijker om
goederen van het ene transportmiddel naar het andere transportmiddel over te brengen.

Dagelijks zijn er veel vervoersbewegingen van goederen vanaf
en naar specifieke bestemmingen in de regio, denk hierbij aan de
haven, het Westland, de Bollenstreek en bedrijventerreinen. Deze
vervoersstromen zouden verder kunnen worden geoptimaliseerd
door de stromen van verschillende partijen te bundelen of te
splitsen.

Zeker in de Randstad waar files een groot probleem zijn voor
zowel goederen- als personenvervoer over de weg, kan transport
via de binnenvaart of per spoor een efficiënter en milieuvriendelijker alternatief zijn, zoals blijkt uit de samenwerking ‘Groene
Corridor’ waarvoor onlangs een intentieverklaring is ondertekend8.

Door als bedrijven gezamenlijk vervoer te organiseren (vervoer
te bundelen) kunnen de logistieke kosten dalen en het aantal
vervoersbewegingen worden beperkt.

Aan de slag
De haven van Rotterdam heeft een applicatie genaamd ‘Navigate’
ontwikkeld die multimodale transportopties toont, met daarbij
zowel tijdsduur als CO2-uitstoot voor het hele traject9 . De keuze
kan zo geoptimaliseerd worden voor efficiëntie en duurzaamheid.
De NLIP, bedoeld om de logistieke sector in Nederland weer
een voorsprong te geven in Europa, houdt zich bezig met het
platform iSHARE, waarin transportdata onderling gedeeld kan
worden om multimodaal transport te optimaliseren10. Hinterland cloud portal is een platform dat recentelijk op de markt is
verschenen waarin verschillende modaliteiten met elkaar gecombineerd kunnen worden11.
De keuze voor multimodale deelplatformen zal de komende
tijd toenemen doordat steeds meer logistieke partijen hiervoor
applicaties ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om na te
denken over welke informatie gedeeld kan / mag worden en met
wie. Zodra dat bekend is kan samenwerking gezocht worden in
besloten of open kring. Bij het maken van de juiste keuze kunnen
organisaties als TKI Dinalog of KennisDC Logistiek Zuid-Holland
ondersteunen.

Maatschappelijke impact
Door het aantal vervoersbewegingen te optimaliseren voor
efficiëntie en duurzaamheid zullen broeikasgasemissies dalen en
zal de doorstroming op weg, spoor en water verbeteren.
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verminderen
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Aan de slag
Door gebruik te maken van slimme technologie en Big Data
kunnen logistieke bedrijven vervoersstromen optimaliseren.
Een interessante applicatie die hierop inspeelt is Quicargo. Dit
vervoersbedrijf maakt gebruik van vrachtwagens die toch al
onderweg zijn. Hierin zoeken zij naar ruimte voor de zendingen van hun klanten. Ook TEUBooker, Convoy en Uber Freight
bieden platformen aan om leeg en onnodig transport te verminderen12.
De eerste stap om vervoersstromen te gaan delen is om
hierover in gesprek te gaan met andere partijen in de buurt met
vervoersstromen van vergelijkbare goederen, bijvoorbeeld via het
KennisDC Logistiek Zuid-Holland, ondernemersvereniging TLN of
branche-organisatie FENEX.

Maatschappelijke impact
Door het aantal vervoersbewegingen te verminderen dalen ook
de luchtvervuiling en broeikasgasemissies door transport. Een
ander voordeel is dat de filedruk erdoor afneemt.

10. Transporthubs buiten de stad
organiseren
Door transporthubs buiten de stad te organiseren kunnen het
aantal transportbewegingen binnen de stad fors beperkt worden.
Ook wordt het makkelijker om voor duurzaam transport te
kiezen, omdat bulkvervoer over lange afstand en fijnmazig
vervoer over de korte afstand geoptimaliseerd kunnen worden.
En dit heeft weer als voordeel dat transport kan voldoen aan de
steeds strenger wordende milieu-eisen in de binnensteden.

Aan de slag
Een belangrijke voorwaarde voor een transporthub buiten de
stad is dat deze benut wordt voor goederen die over een lange
afstand worden getransporteerd. Anders kan het juist de totale
transportafstand verlengen of kan de overslag te duur worden.
De Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam hebben al een succesvolle transporthub gestart en laten
hun bevoorrading van verschillende leveranciers voortaan met
elektrische voertuigen naar locaties binnen de stad vervoeren13. In Utrecht heeft VolkerWessels een ‘BouwHub’ neergezet
waarvandaan bouwmaterialen naar locatie worden vervoerd; dit
heeft geleid tot minder transport en minder bouwafval14.
In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is de gemeente Den
Haag, samen met de rijksoverheid gestart met een onderzoek
naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een logistieke hub
voor Den Haag. 2DOK is inmiddels al aan de slag gegaan met het
starten van een hub voor het verzorgen van de ‘laatste mijl’15. Via
Logistiek010 werken de gemeente Rotterdam en het bedrijfsleven aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Aansluiten
bij deze ervaringsdeskundigen is een goede eerste stap om een
transporthub te organiseren.

Maatschappelijke impact
Vervoer heeft een negatieve impact op het milieu vanwege het
gebruik van fossiele brandstoffen en broeikasgas- en luchtvervuilende emissies. Deze impact kan worden beperkt door vervoer
zo efficiënt mogelijk te organiseren. Daarnaast kan met hubs de
doorstroming in binnensteden verbeterd worden.

11. Ontwikkelen van biobased transporthub in de haven
Het organiseren van een volledig biobased economie is een
grote uitdaging; overstappen van fossiele grondstoffen naar
biomassa als grondstof gaat niet van de ene op de andere dag.
Het gebruik van biomassa voor niet-voedseltoepassingen in
chemicaliën, brandstoffen of bouwmaterialen is echter al aan de
orde van de dag. Een centrale locatie waar productie, verwerking, opslag en overslag plaatsvinden, kan het ontwikkelen van de
biobased economie verder stimuleren.

Aan de slag
De haven van Rotterdam heeft de potentie om uit te groeien
tot een belangrijke biobased transporthub op wereldschaal. De
aanwezigheid van vijf biobrandstoffabrieken, twee biochemieproducenten en een sterk petrochemisch cluster zorgt voor een
aantrekkelijke omgeving voor biobased industrie. Er is 40 hectare
gereserveerd op Maasvlakte 2 voor biobased industrie16.
Daarnaast wordt er in de rest van de metropoolregio Rotterdam
Den Haag veel onderzoek gedaan naar het optimaal inzetten
van biomassa binnen organisaties als Bio Base Westland, Biotech
Campus Delft en Kenniscentrum Plantenstoffen Leiden. De
clustering van materialen en kennis op het gebied van biomassa
zorgt ervoor dat de haven van Rotterdam een ideale locatie is
voor een biomassatransporthub.

Maatschappelijke impact
Het gebruik van biomassa voor chemicaliën, brandstoffen en
andere materialen heeft een lagere milieu-impact dan het gebruik
van fossiele brandstoffen, mits duurzaam geproduceerd. Echter,
het gebruik van biomassa is niet wenselijk wanneer dit ten koste
gaat van voedselproductie. Met een groeiende wereldpopulatie en afname van vruchtbare landbouwgronden is dit niet
maatschappelijk verantwoord.
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ZORG

4,8 miljard MJ 4,8 miljard MJ

4% Elektriciteit uit
4% Elektriciteit uit
duurzame bronnen
duurzame bronnen

100% Leidingwater
100% Leidingwater

2,7 miljoen m3 2,7 miljoen m3

AFVAL

62% Aardgas

34% Elektriciteit 34%
uit nietElektriciteit uit nietduurzame bronnen
duurzame bronnen

Deze concentratie van materiaal-, energie- en watergebruik en
vervoersstromen geldt in mindere mate ook voor verpleeghuizen,
revalidatiecentra en andere zorgaanbieders in de regio.
De concentratie in combinatie met de grote hoeveelheden zorgt
ervoor dat er in de zorg veel kansen liggen om kringlopen te
sluiten.

53% Hergebruik53% Hergebruik
44% Verbranden44% Verbranden
3% Storten

BROEIKASGASEMISSIES

62% Aardgas

AFVAL

9% Metalen

ENERGIE

9% Metalen

1.418 miljoen kg
1.418 miljoen kg

In en rondom deze zorginstellingen komen dagelijks grote
hoeveelheden mensen samen op een kleine oppervlakte.
Hierdoor is het materiaal- (bijvoorbeeld wegwerphandschoenen),
energie- (bijvoorbeeld verwarming van deze grote gebouwen)
en watergebruik (bijvoorbeeld aantal douches dat dagelijks wordt
genomen in een groot ziekenhuis) hier zeer geconcentreerd. Ook
zijn er dagelijks grote vervoersstromen van en naar deze instellingen van personeel, patiënten, goederen en afval.

BROEIKASGASEMISSIES

MATERIALEN

36% Biomassa 36% Biomassa

Materialen-, energie- en waterkringlopen

176 miljoen kg 176 miljoen kg

3% Storten

97% CO2

97% CO2

2% N2O

2% N2O

1% CH4

1% CH4

AFVALWATER

FIGUUR 4
Stroomdiagram zorg

WATER

IN IN

55% Fossiele grondstoffen
55% Fossiele grondstoffen

WATER

ENERGIE

MATERIALEN

In totaal werken er 176.500 personen in de zorg in de metropoolregio Den Haag Rotterdam1, een bijna drie keer zo groot
aantal als de daaropvolgende grootste sector (Logistiek). Dit
onderstreept hoe belangrijk de verschillende grote zorgcentra in
de regio zijn voor de regionale economie (onder andere Erasmus
MC, LUMC, HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf).

Ook qua economische activiteiten is het een van de grootste
sectoren (na Industrie en Logistiek).
De komst van het Europees Medicijnagentschap (EMA) zal ook
een positieve invloed gaan hebben op bedrijven in de metropoolregio Rotterdam Den Haag die hieraan gelieerd zijn, zoals
bijvoorbeeld bedrijven op het Leiden BioScience Park.

AFVALWATER

De zorg is de belangrijkste sector voor de regio in
termen van werkgelegenheid

226 miljoen kg 226
CO2miljoen
eq.
kg CO2 eq.

UITUIT

2,7 miljoen m3 2,7 miljoen m3

Bron: Posad, KPMG (2017)
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12. Delen van zorgapparatuur
Een van de circulaire businessmodellen is het delen van materiaal
of apparatuur. Dit businessmodel raakt een van de belangrijkste
pijlers van de circulaire economie: samenwerken. Door te delen
wordt het gebruik geoptimaliseerd, waardoor minder hoeft te
worden geproduceerd. Delen kan op vele fronten, bijvoorbeeld
medische apparatuur, auto, inventaris (stoelen, tafels, audio-/
visuele apparatuur, etc.) en ritten (gezamenlijk met een nabije
zorginstelling vervoeren van patiënten).
Er zit ook een businesscase achter: er zijn minder initiële investeringen nodig en (indien goed uitgevoerd) de totale kosten
over de levensduur zijn lager. Daarnaast geeft het zorginstellingen de mogelijkheid additionele inkomsten te genereren door
apparatuur die niet gebruikt wordt te verhuren. Voorbeelden
van succesvolle deelplatformen zijn Marktplaats, Peerby GO2 en
futureproof.community.com, waar (circulaire) vraag en aanbod bij
elkaar komen. Een deelplatform specifiek voor zorggerelateerde
apparatuur is ons niet bekend (kans?).

Aan de slag
Delen gaat over de vraag: wil jij eigenaar zijn van de apparatuur
of is dat niet per se noodzakelijk? Van welke apparatuur wel en
welke niet? Start met de vraag waar het concept van delen past
binnen de strategie van de instelling (en binnen welke onderdelen) en zorg ervoor dat dit concept geïntegreerd wordt in de
organisatiebrede strategie.
De concrete invulling begint met een inventarisatie van de
apparatuur die niet vaak wordt gebruikt (en veel kost). Ga vervolgens binnen de organisatie op zoek naar degene die verantwoordelijk kan worden gemaakt voor ‘het delen’ en maak een eerste
inschatting van platformen die hiervoor geschikt zijn. Uiteraard is
het eveneens goed mogelijk binnen bestaande samenwerkingsverbanden te informeren of anderen geïnteresseerd zijn in het
delen van producten.

Maatschappelijke impact
Delen vermindert de impact op milieu, door een betere ‘benuttingsgraad’ van producten. Er worden minder nieuwe producten
gekocht. Daarnaast heeft het ook een sociale impact, aangezien
het een positieve uitwerking heeft op relaties tussen organisaties
onderling en er bredere samenwerkingen uit kunnen voortvloeien, waarvoor het delen als basis kan dienen.
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13. Serveren van gepersonaliseerd
voedsel
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 of liever nog een
á la carte menu), 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.
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 ‘At Your Request’-concept van Ziekenhuis Gelderse Vallei3). Ook het gebruik van (liefst lokale) verse
producten kan de circulaire economie in de regio versterken.
Start vervolgens met een pilot om te onderzoeken of de aannames in de praktijk goed werken.
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.

14. Ontwikkelen van circulaire
disposables
Met het oog op de hygiëne worden in de zorg relatief veel
wegwerpartikelen gebruikt (bijvoorbeeld OK-materiaal,
wegwerphandschoenen, operatietafelkleden en operatiekleding).
Voor deze artikelen kan worden nagegaan of er kan worden
overgestapt naar andere artikelen die meermaals kunnen worden
gebruikt. Van belang hierbij is dat dit 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
(bijvoorbeeld door te sturen op of wegwerphandschoenen altijd
noodzakelijk zijn) 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 contactloos kunnen meten zou ervoor kunnen zorgen dat
disposables op termijn nauwelijks meer nodig zijn.
Biologisch afbreekbare producten kunnen tevens zeer waardevol
zijn voor de toepassing van een Pharmafilter, zoals in Reinier de
Graaf4 wordt gebruikt. Dit is een filterinstallatie die kan worden
aangesloten op de afvoer 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.

Aan de slag
Een eerste stap om hier als zorginstelling mee aan de slag te gaan
is om na te gaan welke wegwerpartikelen veel worden gebruikt.
Een vervolgstap is om na te gaan of deze artikelen wellicht
meerdere malen zouden kunnen worden gebruikt (eventueel
door over te stappen naar een ander artikel). Alternatieven die
kunnen worden overwogen als dit niet mogelijk is, zijn het minder
vaak gebruiken van wegwerpartikelen en overstappen op artikelen die bestaan uit biobased (‘natuurlijke’) materialen. Partijen
uit de regio die hierover zouden kunnen meedenken zijn onder
andere Reinier de Graaf, Medical Delta5 en Arcadis.
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.
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BOUW
De bouwsector is door de hoge materiaalintensiteit
een interessante sector om in op zoek te gaan naar
circulaire kansen

De bouwsector is zeer materiaalintensief. Er wordt veel gebruikgemaakt van minerale grondstoffen (onder andere glas, grind en
zand) en fossiele brandstoffen (onder andere aardolie). Een groot
deel van de invoer bestaat al uit afval en gerecyclede producten.
Betonpuin en asfaltgranulaat zijn voorbeelden van deze producten. Gescheiden inzamelen van afval tijdens de bouw is een
belangrijke voorwaarde om materialen te kunnen hergebruiken
en recyclen. Daarnaast bepaalt het ontwerp van gebouwen in
grote mate het materiaal-, energie- en watergebruik tijdens de
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17% Aardgas

11% Elektriciteit 11%
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FIGUUR 5
Stroomdiagram bouw

gebruiksfase.
Een organisatie als Cirkelstad probeert circulair bouwen door
heel Nederland te ondersteunen met kennis, ervaring en een
uitgebreid netwerk6.
Madaster (een kadaster voor materialen) is een ander circulair
initiatief 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 bevinden7.
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Materialen-, energie- en waterkringlopen

59% Mineralen 59% Mineralen

ENERGIE

ENERGIE

MATERIALEN

In Nederland in het algemeen en ook in de metropoolregio
Rotterdam Den Haag zijn er in absolute termen veel mensen
werkzaam in de bouw1. Daarmee is dit een belangrijke sector
voor de regionale economie. Voor de circulaire economie is dit
bovendien een interessante sector, omdat er in de bouw grote
hoeveelheden materialen worden toegepast2.

Voorbeelden van circulair bouwen in de regio zijn bijvoorbeeld
de 16 houten en modulaire woningen gebouwd in Leiden aan
de Sumatrastraat, het circulaire afvalbrengstation aan de Uitenhagestraat waarin platen van oude vrachtwagens zijn verwerkt
en Blue- City in Rotterdam, een voormalig zwembad waarin nu
circulaire werkplekken worden aangeboden3,4,5.

363 miljoen kg363
COmiljoen
eq.
kg CO2 eq.
2

UITUIT

0,2 miljard MJ 0,2 miljard MJ

Bron: Posad, KPMG (2017)
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15. Modulair, flexibel en waardevast
bouwen
Door bij de bouw rekening te houden met de aanpasbaarheid
aan de behoeften van de gebruiker, wordt ervoor gezorgd dat
gebouwen 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 maar
één keer geïnvesteerd hoeft te worden. 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 en
woningen kunnen ondernemers en ontwerpers rekening houden
met het gebruik van flexibele en demontabele elementen, zodat
gebouwen multifunctioneel inzetbaar zijn. 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.
In Delft staat nu bijvoorbeeld het Product Development Lab dat
remontabel is opgebouwd en bedoeld is om modulair en flexibel
bouwen in de praktijk te testen8. Ook in Rotterdam wordt er
geëxperimenteerd met circulair bouwen. In het Concept House
Village is ruimte voor tijdelijke en permante bouw om ervaring
op te doen met duurzaam bouwen, wonen en slopen9. Ook kan
contact gezocht worden met Cirkelstad, een initiatief dat zich
richt op het bereiken van steden zonder afval, door de materialen
die vrijkomen bij het slopen, renoveren of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop.

Maatschappelijke impact
Door modulair te bouwen kunnen gebouwen eenvoudiger
aangepast worden aan veranderende behoeften van hun gebruikers of omgeving. Daardoor is er minder materiaal nodig en is er
minder afval. Ook bespaart het energie, doordat deze gebouwen
makkelijk getransformeerd kunnen worden. Er hoeft geen nieuw
gebouw gebouwd te worden.
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16. Inzetten van biobased materialen
Biologische bouwmaterialen zoals hout, riet, vlas, 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.

Aan de slag
Biobased bouwen 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 onder andere voor de bouw.
In de regio is de RDM Campus een van de voortrekkers van
de Green Deal biobased bouwen. Via de kennisbank biobased
bouwen zijn vanuit dit initiatief zowel biobased bouwmaterialen
als projecten te vinden. Zo is op de Heyplaat het pilotproject
‘Maskerade’ gebouwd, waarbij het houten casco volledig demontabel is en bij Woonbron in Delft is vlasvezelcomposiet succesvol
toegepast in de woningbouw10,11.
In de bouw zijn voor alle benodigde materialen en elementen
biobased alternatieven te vinden. Om ervoor te zorgen dat deze
op de juiste manier worden toegepast en van voldoende kwaliteit
zijn, is het zaak om aan te sluiten bij initiatieven als de Green Deal
biobased bouwen of Cirkelstad. De experts in deze organisatie
kunnen ondersteunen in het verder uitwerken van ontwerp en
aanpak.

Maatschappelijke impact
Biobased materialen zijn hernieuwbaar en kunnen daardoor na
gebruik gecomposteerd worden of afgebroken. 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. Met een groeiende wereldpopulatie en afname van vruchtbare landbouwgronden is dit niet
maatschappelijk verantwoord.

17. Transformeren leegstaand vastgoed
In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is sprake van 15 tot
20 procent leegstand in bestaande kantoorgebouwen. Ondanks
dat de vraag naar bedrijfsruimte zal toenemen, betekent dit niet
dat leegstand per se zal afnemen. De kwaliteit van bestaande
locaties voldoet niet altijd. Dat betekent dat leegstaand vastgoed
geschikt moet worden gemaakt voor een nieuwe functie.
Het verlengen van de levensduur van vastgoed bespaart vaak
veel materialen en kosten en het voorkomt bouw- en sloopafval,
waardoor het een aantrekkelijke optie kan zijn ten opzichte van
slopen en nieuwbouw. Mocht slopen toch de enige optie zijn, dan
kan de TU Delft geraadpleegd worden op het gebied van ‘urban
mining’, waarbij de stad wordt gezien als een ‘materialen mijn’ en
materialen hoogwaardig worden hergebruikt12.

Aan de slag
In de regio zijn voldoende voorbeelden van succesvolle transformaties te vinden. Neem bijvoorbeeld BINK36, een voormalig
KPN- gebouw in Den Haag, dat nu als creatieve hotspot dient.
Of de RDM Campus, een voormalige scheepswerf waar nu
onderwijsinstellingen en bedrijven een plek hebben gevonden om
te innoveren op het gebied van duurzaamheid. Of BlueCity, een
voormalig zwembad en discotheek waar nu circulaire werkplekken in huizen. Voor beide transformaties geldt dat deze niet tot
stand waren gekomen zonder betrokkenheid van de (lokale)
overheid. De Meelfabriek is een voorbeeld van transformatie en
herbestemming van oude industrie in Leiden.
Bij vastgoedtransformaties is het noodzakelijk om de gemeente
te betrekken. De transformatie moet immers in het bestemmingsplan passen of er moet een uitzondering gemaakt worden
op basis van een solide (maatschappelijke) businesscase. Verschillende gemeentes hebben gespecialiseerde vastgoedtransformatieteams die kunnen ondersteunen.

Maatschappelijke impact
Door bestaand vastgoed te transformeren zijn minder materialen
nodig dan wanneer nieuwbouw zal plaatsvinden. Hierdoor zullen
ook het aantal vervoersbewegingen en daarmee gepaard gaande
emissies afnemen.
Locaties met veel leegstand zijn minder aantrekkelijk voor
(toekomstige) ondernemers of bewoners en leegstand kan zelfs
meer leegstand veroorzaken. Het voorkomen van leegstand kan
daarom bijdragen aan het leefbaar houden van een wijk of buurt.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
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SYSTEEMKANSEN
18. Agricultuur inzetten voor chemie en
farmacie
Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om chemicaliën te winnen uit biobased materialen. Dit leidt tot verminderde
afhankelijkheid van fossiele grondstoffen en een bijdrage aan de
circulaire economie. In de haven van Rotterdam heeft zich een
industrieel cluster gevormd van biobrandstoffabrieken en biochemische bedrijven, dat biomassa als grondstof gebruikt. Productie,
handel en op- en overslag komen hier samen. Een belangrijke
uitdaging is de (stijgende maar relatief nog lage) afname vanuit de
chemie en farma van biobased producten en de volatiele prijzen
voor concurrerende (fossiele) grondstoffen.
Vanuit de circulaire gedachte is het van belang te kijken naar
welke samenwerkingsverbanden er lokaal kunnen worden aangegaan, zodat de biobased grondstoffen zo min mogelijk kilometers
afleggen. Met de tuinders in het Westland, het veilinggebied
rondom FloraHolland of de bloembollentelers in de Bollenstreek
kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het als
input gebruiken van hun reststromen voor chemische of farmaceutische toepassingen.

Aan de slag
Voor chemische en farmaceutische bedrijven in de regio is het
interessant om te onderzoeken (met partners) welke chemicaliën zij uit biobased grondstoffen kunnen winnen, in plaats van uit
fossiele. Vervolgens is het van belang op zoek te gaan naar een
partij die deze materialen kan leveren. Partijen als Havenbedrijf
Rotterdam, Biobased Greenport West-Holland en LDE Centre
for Sustainability kunnen helpen met het vinden van de juiste
partij hiervoor. Via futureproof.community.com is het interessant om te ontdekken of er mogelijk partijen zijn (liefst dicht in
de buurt) die vragen om biobased grondstoffen of deze juist
aanbieden.
Maatschappelijke impact
Fossiele brandstoffen vervangen door biobased brandstoffen
heeft een positieve impact op het milieu. Enerzijds worden fossiele grondstoffen niet verder uitgeput, anderzijds heeft het ook een
lagere ecologische footprint (minder CO2-uitstoot).
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19. Delen van restwarmte
Het warmteoverschot van de industrie of andere warmtebronnen zoals geothermie kan gebruikt worden voor de verwarming
van huizen, bedrijfspanden en kassen. Hierdoor wordt een
‘restproduct’ warmte hergebruikt, dat anders verloren zou gaan.
Bijkomende voordelen zijn dat partijen gaan samenwerken (op
het gebied van warmte, maar vervolgens wellicht ook op andere
(circulaire) gebieden) en dat onder andere de kosten voor zowel
de producent als de ontvanger van de warmte worden verlaagd.
Een goed voorbeeld in de regio is de ontwikkeling van de
Warmterotonde1: de infrastructuur in Zuid-Holland voor het
vervoer van restwarmte vanuit de Rotterdamse haven en
bronnen van geothermie naar panden in steden als Dordrecht,
Leiden en Den Haag. Ook de tuinbouw in het Westland kan van
deze warmte gebruik gaan maken. Initiatiefnemers zijn Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco, Warmtebedrijf Rotterdam en Heineken Zoeterwoude.

Aan de slag
Naast de Warmterotonde is het uiteraard ook mogelijk op
kleinere schaal warmte te delen. De eerste stap is inzicht krijgen
in waar respectievelijk een overschot en een behoefte aan
warmte is. Kijk hierbij eens naar bedrijven in de directe omgeving,
bijvoorbeeld het eigen bedrijventerrein of dichterbij nog: de fysieke buren. Vervolgstap is om met elkaar om tafel te gaan zitten om
te verkennen of er overlap is in timing (wanneer is de warmte
beschikbaar en benodigd?), of beiden enthousiast zijn (is er de
wil om een samenwerking aan te gaan?) en hoe de businesscase
eruit gaat zien (wat zijn de kosten?, wat zijn de kostenbesparingen?, welke subsidies zijn er beschikbaar?, etc.). Een partij als
Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland kan hiervoor
worden geconsulteerd.
Maatschappelijke impact
Warmte delen heeft een positieve impact op het milieu, door het
terugbrengen van het gebruik van fossiele grondstoffen (met
name aardgas) in onder andere huishoudens, bedrijfspanden en
glastuinbouw. Daarnaast heeft het een sociaal bewustwordingseffect: warmte is geen afvalstroom, maar een nuttige input voor
bedrijfsprocessen (verwarming van kassen en bedrijfspanden) en
kan kostenreductie opleveren.

CO2

CO2 omzetten naar nuttige grondstoffen

Momenteel wordt CO2 in vele toepassingen in meer of mindere mate gebruikt als grondstof: om meer olie uit olievelden te
kunnen winnen (‘enhanced oil recovery’), in de voedsel- en
drankindustrie (de bubbels), als grondstof voor papier, als oplosmiddel en als blusmiddel. CO2 kan daarnaast als grondstof benut
worden voor (bio)chemicaliën voor kasgewassen, bouwmaterialen (bakstenen) en brandstof (methanol). Meerdere onderzoeken
geven aan dat de potentie verder kan worden verzilverd, als de
komende jaren wordt ingezet op de ontwikkeling van pilots en
demonstraties van processen.
Concreet voorbeeld is het ontwikkelen van een baksteen die
bestaat uit zand, reststoffen uit de staalindustrie en CO22. De
productie haalt niet alleen CO2 uit de atmosfeer, maar is bovendien energiezuinig in vergelijking tot de traditionele productie van
stenen.

Aan de slag
Start met onderzoeken waar in het productieproces CO2 of een
van de eerder geschetste afgeleide producten wordt gebruikt.
Indien hier een duidelijke vraag uit naar voren komt, is het
vervolgens van belang om te gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit in te passen. Dit kan door bijvoorbeeld gebruik
te maken van de beschikbare kennis, en een samenwerking aan
te gaan met een universiteit. Vanuit bijvoorbeeld de TU Delft en
Universiteit Leiden zijn onderzoeken bekend naar de verschillende mogelijkheden, maar ook TNO heeft experts beschikbaar op
dit onderwerp.
Maatschappelijke impact
Het doel van CO2 als grondstof is te voorkomen dat er een
CO2-opeenhoping in de atmosfeer komt. Een oplossing is óf een
brandstof gebruiken die geen CO2 uitstoot, óf de uitgestoten
CO2 opnieuw omzetten in een product. De productie haalt niet
alleen CO2 uit de atmosfeer, maar is bovendien in veel gevallen
energiezuiniger in vergelijking tot de traditionele productie.

21. Opzetten van één circulair expertisecentrum
De metropoolregio Rotterdam Den Haag herbergt vele initiatieven op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid,
zoals te zien is op de ‘wegwijzer door het circulaire ecosysteem’
op pagina 38. De scope en focus verschillen: er zijn regionale
initiatieven (onder andere Duurzaam Den Haag, Economie071,
Rotterdam Partners), initiatieven met een specifieke focus (onder
andere Clean Tech Delta, Climate Adaptation Academy) en
stakeholders met een bredere focus dan alleen duurzaam/circulair
(onder andere VNO-NCW West,YES!Delft). Daarnaast zijn er ook
verschillen in bekostiging, bijvoorbeeld door middel van overheidssubsidies, commerciële initiatieven of een combinatie van beide.
Op zich is het positief dat er allerlei initiatieven zijn opgestart. Het
geeft aan dat het ontwikkelen van expertise over de mogelijkheden van de circulaire economie op veel steun kan rekenen.
Keerzijde is echter dat er versnippering en inefficiëntie optreden (meerdere initiatieven, waarin kennis niet optimaal gedeeld
wordt). Daarnaast kan het voor een ondernemer onduidelijk zijn
met welke partij hij het beste de samenwerking kan aangaan. Het
zou goed zijn om één loket (hét circulair expertisecentrum in de
metropoolregio Rotterdam Den Haag) te creëren voor ondernemers, waar zij met hun vragen/ideeën over circulariteit terechtkunnen. Dit loket kan vervolgens de ondernemer koppelen aan
de juiste partner uit het netwerk.

Aan de slag
Een eerste stap is om een compleet beeld te krijgen van alle
stakeholders die momenteel bezig zijn met de circulaire economie in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. In dit rapport is
een eerste aanzet gegeven, maar waarschijnlijk zijn er initiatieven
die bij ons nog niet bekend zijn. Vervolgens kan worden bepaald
wie het loket gaat beheren en kan diegene gaan onderzoeken of
hiervoor subsidie beschikbaar is.
Maatschappelijke impact
De maatschappelijke impact (die al groot is) kan verder worden
vergroot door de aanwezige kennis en kunde te bundelen,
de ondernemers direct te koppelen aan het juiste initiatief en
verdere samenwerking tussen de initiatieven te bevorderen.
Dit betekent ook dat er wellicht een verdeling moet worden
gemaakt wie op welke onderwerpen de expert wordt. Geen
brede focus meer, maar een duidelijke focus en doelgroep per
initiatief, die elkaar tezamen versterken.
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
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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.
Om ondernemers te helpen om 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. 38);
• 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. 39). 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
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ook 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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De aanhouder
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Ga op zoek
naar partners
in of buiten
de sector

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.

FIGUUR 6
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Bron: KPMG en FinanCE (2017)
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In dit rapport worden voor verschillende sectoren interessante
kansen blootgelegd op het gebied van materiaalstromen, energieverbruik en waterverbruik. Onderstaand kader 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.6

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.
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WEGWIJZER

door het circulaire ecosysteem

VERDIEPING

Ga naar de website

circulair businessmodel: ‘product as a service’

DE RABOBANK EN DEZE PARTIJEN KUNNEN U HELPEN ALS U…

CIRCLES, netwerk
Wat houdt ‘product as a service’ in?
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!
VNO NCW West

LDE Centre for Sustainability
Hogeschool Rotterdam
Inholland
… in contact wilt komen met
kennisinstellingen

Holland Circular Hotspot

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

… wilt brainstormen over
de circulaire economie

… zoekt naar investeerders
voor uw circulaire idee

Clean Tech Delta

•

Economie071

•

Drift

•

Greenport WO

Rabobank

Voordelen voor de klant
De voordelen voor de afnemer zijn:
• De klant is verzekerd van een goedwerkende 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

InnovationQuarter

… 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!
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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.

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.

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 Circular Economy Challenge (zie: p. 41).
Metropoolregio
Rotterdam
Den Haag

Start reguliere levenscyclus

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 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.

Circulaire regioscan metropoolregio Rotterdam
Den Haag
Dit rapport presenteert een regioscan met daaruit voortvloeiend een kaart/overzicht met kansen op het gebied van circulaire economie voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag.
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
Circular Economy Challenge.

CIRCULAR ECONOMY
CHALLENGE

Rabobank Circular Economy Challenge
Circulair ondernemen vraagt om een nieuwe manier van kijken
van de bank, de ondernemer en andere partners, zoals leveranciers. Er zijn verbinders 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
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
Circular Economy 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 Circular Economy 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 Circular Economy Challenge of wilt u
graag in gesprek over de circulaire kansen in uw sector? Neem
dan contact op met uw lokale Rabobank.

Rabobank Rotterdam
Tel.: (010) 400 36 66
Rabobank Regio Den Haag
Tel.: (070) 371 88 00
Rabobank Zuid-Holland Midden
Tel.: (015) 275 04 44
Rabobank Westland
Tel.: (0174) 215 000
Rabobank Leiden-Katwijk
Tel.: (071) 700 61 00

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
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BIJLAGE 1

definitie van de metropoolregio
Rotterdam Den Haag
De metropoolregio waaraan in dit rapport wordt gerefereerd bestaat uit het werkgebied van de Rabobanken:

BIJLAGEN
Bijlage 1: 	Definitie van de metropoolregio
Rotterdam Den Haag
Bijlage 2:

Methodologie selectie van sectoren

Bijlage 3:

Regionale stakeholders

Bijlage 4:

Bronvermelding

42

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

•

Rotterdam;

•

Den Haag;

•

Leiden-Katwijk;

•

Westland;

•

Zuid-Holland Midden.

Dit gebied beslaat de volgende gemeenten/kernen:
•

Rotterdam;

•

Schiedam;

•

Vlaardingen;

•

Overschie;

•

Schiebroek;

•

Hoogvliet;

•

Capelle aan den IJssel;

•

Pernis;

•

Poortugaal;

•

Den Haag;

•

Leidschendam-Voorburg;

•

Voorschoten Wassenaar;

•

Zoetermeer;

•

Benthuizen;

•

Rijswijk;

•

Ypenburg;

•

Leiden;

•

Katwijk;

•

Oegstgeest;

•

Leiderdorp;

•

De Lier;

•

Wateringen;

•

Naaldwijk;

•

Maassluis;

•

’s Gravenzande;

•

Poeldijk;

•

Maasdijk;

•

Delft;

•

Midden-Delfland;

•

Lansingerland;

•

Pijnacker-Nootdorp.
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
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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 de metropoolregio. 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

De uitkomsten van deze verschillende analyses hebben wij samengevat in de onderstaande tabel:

Van deze drie aspecten was het meest belangrijk om de sectoren te selecteren die het meest van belang waren voor de regionale
economie en met de grootste impact op het milieu. 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.

SECTOREN

Input voor sectorselectie
Economische impact

Milieu-impact

Portfoliomatch

Stakeholderinteractie

Bouw

-

✔

✔

✔

Commerciële dienstverlening

✔

-

-

✘

Food & agri

-

✔

✔

✔

Handel

✔

✔

✔

✘

Horeca

-

✘

-

✘

Industrie

✔

✔

✔

✔

Logistiek

-

-

✔

✔

Onderwijs

-

✘

-

-

Overheid

✔

✘

-

-

Zorg

✔

-

✔

✔

Binnen de kwantitatieve analyse hebben wij gekeken naar:
• het economisch belang van sectoren voor de regio;
• de impact op het milieu door sectoren;
• en het aandeel van sectoren binnen het portfolio van de lokale Rabobanken binnen de regio.

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 indicator:
• het belang van sectoren voor de regio in termen van gecreëerde toegevoegde waarde per werknemer.
De milieu-impact van sectoren is bepaald aan de hand van de volgende indicatoren:
• energiegebruik;
• leidingwatergebruik;
• materiaalgebruik;
• productie van materialen en afval;
• en de 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.

FIGUUR 9 Overzicht uitkomsten van analyses sectorselectie. Bron: KPMG (2017)
In deze tabel zijn de namen van de sectoren opgenomen zoals gedefinieerd in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) die wordt gehanteerd door het CBS (SBI 2008 – versie 2017). Voor de kwantitatieve analyse is er gebruikgemaakt van data van het CBS. In de volgende
secties lichten wij nader toe waarop de in de bovenstaande tabel gepresenteerde uitkomsten zijn gebaseerd.
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BIJLAGE 3

regionale stakeholders

miljoen kg
100.000

Voor dit onderzoek hebben wij gesproken met de volgende stakeholders:

MILIEU - IMPACT

90.000

Industrie

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

Food & agri
20.000

Handel

Bouw

10.000

Logistiek
Zorg
Onderwijs

Horeca
0

2.500

5.000

7.500

Overheid
10.000

12.500

15.000

Commerciële
dienstverlening
17.500

20.000 miljoen €

ECONOMISCHE IMPACT
FIGUUR 10 Overzicht economische impact en milieu-impact van sectoren. Bron: KPMG (2017)
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:
• Bouw;
• Commerciële dienstverlening;
• Food & Agri;
• Handel;
• Industrie.

•

Annemarie van Oorschot (VNO-NCW);

•

Bert Mooren (VNO-NCW WEST);

•

Broer Duursma (MRDH);

•

Marc Wiese (Gemeente Pijnacker-Nootdorp);

•

Evert Drewes (Duurzaam Den Haag);

•

Harm Renders (Gemeente Pijnacker-Nootdorp);

•

Jolanda Heistek (Greenport WO);

•

Julia Oomens (Rotterdam Partners);

•

Lars Crama (BlueCity);

•

Monique de Moel (Havenbedrijf Rotterdam);

•

Nils Beers (YES!Delft);

•

P.J. Beers (DRIFT);

•

Peter Arensman (Future Food Fund);

•

Theo Duijvestein (Gemeente Westland);

•

Willem Kemmers (Greenport WO).

Naast interviews hebben wij een workshop georganiseerd met stakeholders uit de regio. Hier hebben de volgende personen aan
deelgenomen:
•

Annemarie van Oorschot (VNO-NCW);

•

Bert Mooren (VNO-NCW WEST);

•

Charlie Spork (DRIFT);

•

Evert Drewes (Duurzaam Den Haag);

•

Jan-Henk Wellink (TU-Delft);

•

Jolanda Heistek (Greenport WO);

•

Jullia Oomens (Rotterdam Partners);

•

Lars Crama (BlueCity).

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.

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. De uitkomsten hiervan zijn samengevat in de tabel op pagina 44.

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 een 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. De uitkomsten van deze validatie zijn samengevat in de tabel op pagina
44.
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BIJLAGE 4

bronvermelding
Voorwoord
1.

Rabobank (2015). De potentie van de circulaire economie. Geraadpleegd van https://economie.rabobank.com/publicaties/2015/juli/
de-potentie-van-de-circulaire-economie/

Managementsamenvatting
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roadmap Next Economy (2016). Geraadpleegd van https://mrdh.nl/roadmap-next-economy
Gerrard Street: hoe werkt het? (z.j.). Gerrard Street. Geraadpleegd van https://gerrardst.nl/
BlueCity: surfing the new economy (z.j.). Blue City. Geraadpleegd van http://www.bluecity.nl/
De Warmterotonde (z.j.) Warmopweg.nl. Geraadpleegd van http://warmopweg.nl/programma/warmterotonde/
Aardwarmte (z.j.). Ammerlaan: The Green Innovator. Geraadpleegd van http://www.ammerlaan-tgi.nl/nl/22/aardwarmte
Steun de circulaire economie: circulair IT inkopen bij Infotheek (z.j.). Infotheek. Geraadpleegd van https://www.infotheek.com/circulaire-economie

Ecosysteem voor circulair ondernemen
Geen externe bronnen gebruikt.

Achtergrondinformatie over de metropoolregio Rotterdam Den Haag
1.
2.
3.
4.
5.

CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd
MRDH. Geraadpleegd van https://mrdh.nl/over-mrdh
BlueCity: surfing the new economy (z.j.). Blue City. Geraadpleegd van http://www.bluecity.nl/
Roadmap circular economy Rotterdam (2015). Gemeente Rotterdam. Geraadpleegd van http://www.rotterdamclimateinitiative.nl
Stand van zaken Circulaire Economie Den Haag (2017). Gemeente Den Haag. Geraadpleegd van https://denhaag.raadsinformatie.
nl/
6. DuurzaamDoor Zuid-Holland 2013-2016 (2013). Province Zuid Holland. Geraadpleegd van https://www.duurzaamdoor.nl
7. BroodNodig (2017). Geraadpleegd van http://broodnodig.co/
8. Cirkelstad (2017). Geraadpleegd van https://www.cirkelstad.nl
9. RINEW (2017). Geraadpleegd van https://www.wshd.nl
10. Rotterzwam (2017). Geraadpleegd van https://www.rotterzwam.nl
11. The Ocean Clean Up (2017). Geraadpleegd van https://www.theoceancleanup.com
12. UrbanFarmers (2017). Geraadpleegd van https://www.urbanfarmers.nl

Circulaire potentie van de geselecteerde sectoren
1.
2.
3.

CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd
KvK gegevens (2017). Extract vanuit Company info
CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd

Food & agri
1. CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd
2. CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd
3. CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd
4. Eiwitten op de menukaart (2016). Dutch Cuisine. Geraadpleegd van http://www.greendeals.nl
5. Protix (2017). Geraadpleegd van https://protix.eu
6. Voedselveiligheid alternatieve eiwitbronnen (2012) Wageningen Universiteit. Geraadpleegd van https://www.wur.nl/nl/project/
Voedselveiligheid-alternatieve-eiwitbronnen.htm
7. Challenging Changes (2017). Ad Lansink
8. Kromkommer (2017). Geraadpleegd van https://www.kromkommer.com
9. RotterZwam (2017). Geraadpleegd van https://www.rotterzwam.nl
10. Warmterotonde (2017). Warmte Koude Zuid Holland. Geraadpleegd van http://warmopweg.nl
11. Wageningen Universiteit (2017). Geraadpleegd van https://www.wur.nl/upload_mm/d/c/d/92940553-2d93-46c7-afed-084d5b6cf586_IPM%20stap%204%20Niet-chemische%20middelen%20%2825-08-2017%29.pdf
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12. Greenport West-Holland (z.j.) Geraadpleegd van https://greenportwestholland.nl/water/
13. UrbanFarmers (z.j.) Geraadpleegd van https://www.urbanfarmers.nl/
14. SmartFarm (z.j.) Geraadpleegd van https://www.smartfarm.nl

Industrie
1. CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd
2. KvK-gegevens (2017). Extract vanuit Company info
3. Vestiging biobased Plug & Play (2017). Port of Rotterdam. Geraadpleegd van https://www.portofrotterdam.com/nl/zaken-doen/
vastgoed-en-kavels/vestiging-biobased-plug-play
4. CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd
5. North Sea Resources Roundabout (2017). Geraadpleegd van http://www.greendeals.nl/north-sea-resources-roundabout/
6. Kalundborg Symbiosis (2017). Kalundborg Symbiosis is the world’s first working industrial symbiosis.. Geraadpleegd van http://www.
symbiosis.dk/en
7. Ionica (2017). Ionica website. Geraadpleegd van http://www.ioniqa.com/
8. Clean Tech Delta (2017). Waste-2-chemicals plant. Geraadpleegd van https://www.cleantechdelta.nl/nieuws/waste-chemicals-coming-rotterdam/
9. ISPT (2017). Take Back Chemicals. Geraadpleegd van http://www.ispt.eu/media/WhitePaper_TakeBackChemicals_def.pdf
Logistiek
1. Port of Rotterdam (2017). Feiten en cijfers over de haven. Geraadpleegd op https://www.portofrotterdam.com/nl/de-haven/feitenen-cijfers-over-de-haven
2. Gemeente Westland (2017). Greenport. https://www.gemeentewestland.nl/ondernemen/greenport.html
3. Lean & Green Off-Road (2017). WeConnect app. Geraadpleegd van http://www.lean-greenoffroad.nl/
4. CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd
5. KvK gegevens (2017). Extract vanuit Company info
6. CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd
7. Provincie Zuid-Holland (2017). Ondernemers vinden elkaar in Groene Cirkels. Geraadpleegd van https://www.zuid-holland.
nl/@18965/ondernemers-gc/
8. Port of Rotterdam (2017). Nieuws en evenementen. Geraadpleegd van https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/organisaties-tekenen-intentieverklaring-groene-corridor
9. Port of Rotterdam (2017). Navigate. Geraadpleegd van https://www.portofrotterdam.com/nl/verbindingen-logistiek/intermodaal-transport
10. NLIP (2017). NLIP website. Geraadpleegd van http://www.nlip.org/over-nlip/
11. TTM.nl (2017). Nieuws. Geraadpleegd van https://www.ttm.nl/nieuws/yellowstar-ontwikkelt-hinterland-cloud-portal/91661/
12. Logistiek.nl (2017). Supply chain. Geraadpleegd van http://www.logistiek.nl/supply-chain/blog/2017/5/reset-de-denkbeelden-overde-supply-chain-van-morgen-101152681
13. Logistiek.nl (2017). Distributie. Geraadpleegd van http://www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2017/6/uva-en-hva-bundelen-aanvoereen-hub-101156866
14. VolkerWessels (2017). Nieuws. Geraadpleegd van https://www.volkerwessels.com/nl/nieuws/detail/onderzoek-tno-grote-voordelen-van-bouwhub
15. 2DOK (2017). Geraadpleegd van http://www.2dok.nl/
16. Vestiging biobased Plug & Play (2017). Port of Rotterdam. Geraadpleegd van https://www.portofrotterdam.com/nl/zaken-doen/
vastgoed-en-kavels/vestiging-biobased-plug-play
Zorg
1. CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd
2. Peerby (z.j.) Geraadpleegd van https://go.peerby.com
3. Ziekenhuis Gelderse Vallei (z.j.) Geraadpleegd van https://www.geldersevallei.nl/patient/voeding-en-bewegen/eten-en-drinken-bij-opname
4. Reinier de Graaf (z.j.) Geraadpleegd van https://reinierdegraaf.nl/algemeen/over-reinier-de-graaf/duurzaam-ziekenhuis/pharmafilter/
5. Medical Delta (z.j.) Geraadpleegd van http://www.medicaldelta.nl/
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COLOFON
Bouw
1. CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd
2. CBS Statline (2017). Verschillende databases geraadpleegd
3. Finch Buildings (2017). Nieuws. Geraadpleegd van http://www.finchbuildings.com/leiden-primeur/
4. Algemeen Dagblad (2016). Den Haag. Geraadpleegd van https://www.ad.nl/den-haag/nieuw-afvalbrengstation-uitenhagestraat-geopend~ab19b1e3/
5. BlueCity (2017). Geraadpleegd van www.bluecity.nl
6. Cirkelstad (2017). Geraadpleegd van https://www.cirkelstad.nl
7. Madaster (2017). Geraadpleegd van https://www.madaster.com/nl
8. TU Delft (2017). BK Nieuws. Geraadpleegd van https://www.tudelft.nl/2017/bk/pd-testlab-innovaties-testen-in-innovatief-gebouw/
9. Concept House Village (2017). Geraadpleegd van http://concepthousevillage.nl/
10. Concept House Village (2017). Maskerade. Geraadpleegd van http://concepthousevillage.nl/concept-houses/maskerade.html
11. NPSP (2017). Nieuws. Geraadpleegd van http://www.npsp.nl/newsItem.asp?ID=6&IDNewsItem=74
12. TU Delft, Waag Society, CML Leiden University, and Metabolic (2016). Prospecting the urban mines of Amsterdam: Refining the
PUMA method based on findings from practice.

Auteurs

Systeemkansen
1. Warmterotonde (2017). Warmte Koude Zuid Holland. Geraadpleegd van http://warmopweg.nl
2. De Ruwbouw Groep (z.j.) Geraadpleegd van https://www.ruwbouw.nl/wp-content/uploads/Brochure-Compensatiesteen.pdf

Malou Siemons

Arnoud Walrecht
Jeroen van Muiswinkel
Folkert Moll
Jessie Heemskerk

Met ondersteuning van
Dirk Lammers
Anke van Kempen
David van Lynden

Datavisualisaties
KPMG in samenwerking met Posad Spatial Strategies

Vormgeving

Aan de slag als ondernemer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ellen MacArthur Foundation (2015). Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe https://www.ellenmacarthur]foundation.org/publications/growth-within-a-circular-economy-vision-for-a-competitive-europe
TNO (2013). Opportunities for a circular economy in the Netherlands - https://www.tno.nl/media/8551/tno-circular-economy-for-ienm.pdf
Nederland Circulair in 2050 (2017), https://www.circulaireeconomienederland.nl/rijksbreed+programma+circulaire+economie/
default.aspx
The Netherlands Circular Hotspot (2017). http://www.netherlandscircularhotspot.nl/home.html
Ellen MacArthur Foundation (2017). https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies
FinanCE (2016). Money makes the world go round. Geraadpleegd van https://usfl-new.wp.hum.uu.nl/files/2016/04/FinanCE-Digital.
pdf

Wegwijzer door het circulaire ecosysteem
Geen externe bronnen gebruikt.

Verdieping circulair businessmodel: ‘product as a service’
Geen externe bronnen gebruikt.

De rol van de Rabobank
Geen externe bronnen gebruikt.

Bijlagen
Geen externe bronnen gebruikt.
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Dit rapport is uitsluitend bestemd om circulaire kansen in kaart te
brengen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het is niet
bedoeld voor andere doeleinden of doelgroepen, en het gebruik van
dit rapport door andere partijen is dan ook voor eigen risico. KPMG
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit rapport
anders dan waarvoor het is opgesteld en aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens andere partijen dan de samenwerkende Rabobanken. De
aard van de werkzaamheden houdt in dat wij geen accountantscontrole,
beoordelingsopdracht of andere assuranceopdracht hebben uitgevoerd.
Daarom kan aan onze rapportage geen zekerheid met betrekking tot de
getrouwheid van financiële of andere informatie worden ontleend.
© 2018 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in
Nederland onder nummer 33263682, is lid van het KPMG-netwerk van
zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International
Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten
voorbehouden. De naam KPMG en het logo zijn geregistreerde merken
van KPMG International.
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Dit rapport is uitgevoerd in opdracht van de vijf lokale Rabobanken in de
metropoolregio Rotterdam Den Haag:
•
•
•
•
•

Rotterdam;
Regio Den Haag;
Leiden-Katwijk;
Westland;
Zuid-Holland Midden.

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 of bezoek onze circulaire
economie startpagina op: https://www.rabobank.com/ce.

Uitgevoerd door

Uitgevoerd door

Februari 2018

www.rabobank.nl/duurzaamondernemen

