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Programma vandaag

1. Voorwerk

▪ Aanbod, gebruik en behoefte aan data & monitoring voor de CE

2. Naar een gezamenlijke aanpak 

▪ Slim samen stimuleren CE met 3 pijlers 



Voorwerk

1. Wat is het aanbod CE monitoring in Nederland?

2. Wat is het gebruik en behoefte aan circulaire data en 

monitoring in de regio Utrecht?

3. Aanbevelingen voor een regioaanpak



GebruikersOntwikkelaars



Aanbod: 

40 indicatorensets

in ontwikkeling



Wat willen we monitoren in regio Utrecht?



Aanbevelingen voor onze regio

1. Verzamel data op regionaal niveau, aanvullend op het nationale systeem

2. Regionaal harmoniseren CE monitoring bij inkoop en aanbesteding

3. Regionaal leernetwerk voor circulair opdrachtgeverschap: 

Van opdracht > naar inkoop > en contractmanagement.

4. Stimuleer circulaire businesscases m.b.v. data & monitoring



Stimuleren CE regio Utrecht met 3 pijlers

 Zicht op potentieel aan circulaire 

bedrijvigheid in onze regio

 Inzicht potentieel grondstofstromen: 

aanpak Amsterdam

 Monitoring voor financiering 

(circulaire) bedrijvigheid
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Pijler 1: Inzicht in grondstofstromen

 Afvalstromendata zijn per gemeente beschikbaar

 Wat kunnen we hiermee? 

 Hoe maken we ze toegankelijk?  

 Aanpak gemeente Amsterdam



Inzicht in grondstofstromen



Dashboard gemeente Amsterdam

Bestemming herbruikbare houtstromen (Amsterdam)



Dashboard gemeente Amsterdam
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Pijler 2: Financiering circulair ondernemen

 SFDR: per 10.3.2021 moeten alle

financiers op hun website melden

hoe groen hun investeringen zijn

 EU Taxonomie: vanaf 2022 moeten

financiers met deze lijst hun groene

investeringen met data onderbouwen

 Werkt door naar bedrijven



Pijler 2: Financiering circulair ondernemen

 Bedrijven en financiers ontwikkelen

zelf monitoringsystemen

 Circular Transition Indicators 

(WBCSD)



Actielijn 2: Financiering circulair ondernemen
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www.cirkelregioutrecht.nl

maart 2021

Initiatievenkaart

Cirkelregio Utrecht

Beschrijving

circulaire initiatieven

in de regio die zich

bij Cirkelregio

Utrecht hebben

gemeld

Pijler 3: Potentieel circulaire bedrijvigheid 

http://www.cirkelregioutrecht.nl/


R1 – Rethink

R3 – Reuse

R4 – Repair

R5 – Recycle

PBL: Circulaire bedrijven regio Utrecht

Provincie Utrecht obv

PBL, ICER (feb 2021)

5.100 bedrijven

23.000 banen



Slim stimuleren CE in de regio Utrecht
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