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Aan: De leden van de Tweede Kamer commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 
Cc: Bewindslieden van I&W, EZK en BZK 
Datum: Rotterdam, 28 februari 2018 
Betreft: Versnellingsbrief Circulaire Stad 
 
Geachte commissieleden, 

Op 15 maart a.s. spreekt u tijdens het AO Circulaire Economie – onder andere – over het Grondstoffenakkoord, 

de vijf opgeleverde transitie-agenda’s en gerelateerde moties en toezeggingen. 

Vanuit de steden en regio’s benadrukken wij het enthousiasme, de urgentie en snelheid waarmee de transitie-

agenda’s tot stand zijn gekomen in nauwe samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven.  Nu is het zaak 

om snelheid en schaal te maken. De uitvoering van deze vijf agenda’s landt integraal en sterk verbonden met 

de andere grote opgaven op gebied van energie, klimaat, water en sociaal in onze steden en regio’s. Daar 

gebeurt het. In nauwe samenwerking met de bedrijven, instellingen en consumenten in onze steden. Nu 

inzetten op een circulaire economie is van grote toegevoegde waarde voor het efficiënt en effectief gebruiken 

van schaarse grondstoffen, innovatie, arbeid en het behalen van de kabinetsdoelstellingen op energie, CO2, 

water, klimaat, volksgezondheid, onze exportpositie en innovatie. 

Aanbod stedelijke koplopers 
Als koplopers zien wij de noodzaak tot versnelling en bieden we concrete showcases en opschalings-
voorbeelden aan die dit onderbouwen. Naast uiteraard alle analyses van kansen, belemmeringen, noodzaak tot 
verandering van wet- en regelgeving, belasting-vergroening en -verschuiving – en  opschaling. Mét de scherpe 
benoeming van de belemmeringen en de toegevoegde waarde van een circulaire economie als verbindend 
middel op al deze verschillende transities. 
 
In de samenwerking van de City Deal Circulaire Stad bieden wij de bewindslieden van I&W, EZK en BZK daarom 
graag die versnelling nog in 2018 aan: 

• Met 60% van de Nederlandse economische activiteit in onze 9 steden;  

• Met de concrete ervaringen en projecten vanuit onze steden, regio’s en kennispartners; 

• Voorzien van een (nieuwe) standaard set aan indicatoren met handelingsperspectief;  

• Uit te dragen via een digitaal platform in de rest van Nederland en Europa. 
 
Nodig voor snelle uitvoering transitie agenda’s 
In lijn met de investeringsagenda van de koepels, de Position Paper G4 en conclusies van OIM, vragen wij u om 
te pleiten voor een bijdrage van het Rijk aan de versnelling van de transitie in onze steden: 

• In een ‘versnellingskamer’, waarmee we gezamenlijk met de ministeries deze projecten oppakken; 

• Voorbereidend op opschaling, door doorzettingsmacht te creëren en mogelijkheden rond regelvrije zones;  

• Met mogelijkheden voor het doorbreken van grenzen tussen programma’s, bestuurlijke schaalniveaus en 
budgetten aan de hand van de voorbeelden uit onze steden; 

• Door de showcases, voorbeelden, successen en mislukkingen actief te delen via het platform; 

• En zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de uitvoering van de transitie agenda’s en samen met partners 
te zorgen voor de noodzakelijke financiering en aanpak van bekende belemmeringen; 

• Vóóruitlopend op het structureel wegnemen van de genoemde belemmeringen, noodzaak tot verandering 
van wet- en regelgeving, belasting-vergroening en -verschuiving. 
 

Zodat we bovendien kunnen voorbereiden op een City Deal Circulaire Stad 2.0, waarbij actieve samenwerking 
met VNG, IPO en UvW zorgt voor:  

• Verbinding van de regionale Energie-, Klimaat- en CE-strategieën en het Interbestuurlijk Programma aan 
deze concrete opschaling; 

• Het actief uitdragen en opschalen met de rest van de Nederlandse gemeenten vormgeven; 

• Onze koploperspositie in Nederland tot een koploperspositie ván Nederland in de wereld te maken en bij 
te dragen aan Holland Circular Hotspot; 

• Met oplevering en doorstart op de innovatie-expo 2018:  ‘Global Challenges – Dutch Solutions’. 
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We vragen uw commissie om deze brief in samenhang met de transitie agenda’s te agenderen in uw AO 
Circulaire Economie op 15 maart. Zonder een innovatieve, circulaire economie in stad en regio, halen we ook 
de CO2-doelstellingen van Parijs niet1! 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan-Willem Kanters 

 

Projectleider City Deal Circulaire Stad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

In de City Deal Circulaire Stad werken 9 steden, 3 ministeries en 3 kennispartners samen om  uiterlijk in 2050 tot 

volledig circulaire steden te komen, analoog aan de ambitie zoals verwoord in het Rijksbrede programma 

Circulaire Economie. Door 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.  

                                                             
1 zoals het Circularity Gap Report constateerde op het World Economic Forum in Davos 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ad6e59_733a71635ad946bc9902dbdc52217018.pdf

