
De transformatie van onze huidige economie naar een duurzame, 
circulaire economie is noodzakelijk en onontkoombaar.  
De ‘circulaire economie’ is anno 2016 nog een toekomstbeeld.  
Met elkaar, bedrijven, kennisinstellingen en overheid, moeten  
we uitvinden hoe we dit toekomstbeeld gaan verwezenlijken.

Gemeenten, instellingen en het bedrijfsleven voeren onderzoeken 
en projecten uit en experimenteren. Zo heeft de gemeente 
Amsterdam met het onderzoek ‘Amsterdam Circulair’ de kansen 
voor een circulaire economie in en om de stad in beeld gebracht. 
Het onderzoek bevestigt nut en noodzaak van de projecten waar de 
gemeente Amsterdam aan werkt, waaronder circulaire gebieds
ontwikkeling en –inkoop, en het stimuleert om deze projecten uit 
te breiden. We doen, en daar leren we van.

Door kennis en ervaringen te delen, ontdekken we wat nodig en 
mogelijk is. De overheid zal daarnaast goed moeten luisteren naar 
het bedrijfsleven. Onder welke voorwaarden kan zij doen wat nodig 
is? Daar hebben we de Rijksoverheid en Europa voor nodig. Hoe kan 
de overheid de transitie zo goed mogelijk faciliteren en stimuleren?

De City Deal Circulaire Stad is een krachtig instrument om boven
genoemde samenwerking vorm te geven. De deelnemers aan de  
City Deal hebben elk een stukje van de keten in handen om het 
concept tot realiteit te brengen. Een realiteit die noodzakelijk is 
voor de toekomst en in het heden leidt tot creativiteit, innovatie  
en een rendabele economie. 
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In de City Deal Circulaire Stad werken partijen samen om de 
toegang tot de nieuwe markt voor circulaire economie voor vragers 
en aanbieders te stimuleren door kennis en goede voorbeelden 
toegankelijk(er) te maken via gezamenlijke (digitale) platforms,  
en koplopers in de etalage te zetten. Steden hebben elkaar 
gevonden om gezamenlijk stappen te zetten om de transitie naar 
een circulaire economie te versnellen. De kracht van deze City Deal 
Circulaire Stad is dat iedere stad deze transitie op haar eigen wijze 
vormgeeft, maar daarbij wel leert van ervaringen in andere steden. 
Steden trekken daarbij op met de Rijksoverheid en maatschappe
lijke partners om de transitie naar een circulaire economie te 
versnellen. Het regionale niveau van de stad is daarmee, in 
combinatie met een landelijke aanpak, een essentieel onderdeel 
voor het bereiken van de nationale transitie naar een circulaire 
economie.

De ambitie van de City Deal Circulaire Stad is om uiterlijk in 2050 tot 
volledig circulaire steden te komen, analoog aan de ambitie zoals 
verwoord in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Deze 
ambitie laat zich in concrete doelen vertalen: 

a.  Het maken van indicatoren ten behoeve van de ontwikkeling 
van een monitoringssysteem om de voortgang naar een 
regionale circulaire economie inzichtelijk te maken. 

b.  Het door de City Dealgemeenten uitvoeren van minstens twee 
circulaire projecten binnen iedere gemeente waarbij de aan 
deze City Deal deelnemende gemeenten en ministers openheid 
geven en van elkaars ervaringen leren in living labs. 

c.  Benoemen van huidige belemmeringen die een succesvolle 
uitvoering van circulaire gebiedsontwikkeling in de weg staan 
en zoeken naar oplossingen vanuit stedelijk perspectief.

d.  Stimuleren dat iedere vrager en aanbieder toegang heeft tot de 
nieuwe markt voor circulaire economie. 

e.  Nederlandse steden internationaal op de kaart zetten als 
koploper van de circulaire stad.

De volgende partijen zijn partner in deze City Deal:
Gemeenten: Amsterdam, Almere, Apeldoorn, Dordrecht, 
Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht en Venlo. 
Rijk: De minister van Infrastructuur en Milieu, de minister van 
Economische Zaken en de minister voor Wonen en Rijksdienst. 
Overige partijen: TNO, Circle Economy en Royal HaskoningDHV. 

De City Deal komt voort uit het interbestuurlijke programma 
Agenda Stad, mede geïnitieerd door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Steden, Rijksoverheid, 
de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het 
bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, 
leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese steden
netwerk. In 1 jaar tijd zijn 11 City Deals, 8 Europese partnerships en 
het Pact van Amsterdam gesloten.


