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a. Een concept tekst om over na te denken voor een lokaal coalitieakkoord of raadsakkoord?
Circulaire economie wordt een integraal opgenomen in alle onderdelen van het beleid; economie
(lineaire economie wordt circulaire economie), het fysieke en het sociale domein en bij het
afvalbeleid. Dit doen we in onze eigen gemeente om de doelstelling van het klimaatakkoord en
van Parijs te halen is, en waar nodig trekken we op in MRA verband.
Duurzaam is de norm. Alles wat duurzaam kan, wordt duurzaam gedaan.
b. De essentie van de uitvoeringslijn
De ambitie is om de MRA te ontwikkelen tot één van de duurzaamste metropoolgebieden in
Europa. Daarmee wordt toekomstige werkgelegenheid gewaarborgd, is gezond en duurzaam
leven ook voor toekomstige generaties haalbaar en dragen we bij aan 100% circulair in 2050.
De essentie is dat de gemeente zelf veel kan doen met circulaire economie, en dat het ook nodig is
om dingen samen op te pakken.
c. Ambitie/toegevoegde waarde van de uitvoeringslijn voor de komende vier jaar
De inzet is ontleend aan het programma Circulaire Economie 2022 -2026; de daarop gebaseerde
uitvoeringsagenda; de afspraken gemaakt in de Duurzaamheid Top 2021 en richtinggevende
ambities vanuit het Portefeuillehouder Overleg Duurzaamheid van de MRA. Hierbij gaat het onder
meer om acties vanuit MRA-programma CE 2021-2026 en de bij dit programma behorende
uitvoeringsagenda. (Zie onderdeel d voor de link).
Afspraken Duurzaamheid Top 2021:
- In 2022 rapporteert iedere gemeente over het halen van 10% inkoop.
- In 2025 wordt 20% van alle woningen in de MRA die gebouwd worden in houtbouw
uitgevoerd.
- Vanaf 2023 zorgen MRA-overheden dat in de openbare ruimte tenminste één
aanbesteding per jaar in circulair plastic plaats heeft.
- Samenwerken binnen de MRA bij nieuwe aanbestedingen voor de inzameling, sortering
en verwerking van huishoudelijk textiel. Zodra bestaande contracten aflopen, deze
omvormen tot circulaire verwerking.
- Het door de gemeente toepassen van de handreiking circulaire bedrijfskleding bij
aankoop van nieuwe bedrijfskleding.
- Via een jaarlijks te houden Duurzaamheid Top de krachten bundelen en komen tot
afspraken met het bedrijfsleven gericht op concrete doelen.
Vanuit het portefeuillehouder overleg (toegevoegd op het programma CE):
- In samenwerking met de diensten voor de openbare ruimte en afvalbeheer komen we tot
de hoogwaardige verwerking van bermgras, tak- en bomen afval. Dit wordt benut voor
bijvoorbeeld bouwmaterialen of compost voor de landbouw.
- Samen met de afvalverwerkers komen tot een hogere hoeveelheid schone en bruikbare
gft-compost.
- Gezamenlijk met onder meer de provincie NH en Amsterdam de lobbykracht bundelen en
inzetten op: textiel, plastics, het vergroenen van belastingen, een betere koppeling van de
inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval en het aanpassen van wet- en regelgeving.

1

FACTSHEET t.b.v. gemeentelijke coalitie- en raadsakkoorden
d. De meest relevante (digitale) documenten
Deze staan op: De Metropoolregio Amsterdam werkt aan duurzaamheid - MRA (mraduurzaam.nl)
a. Het MRA-programma Circulaire Economie 2021-2026, vastgesteld Bestuurlijk Overleg
Economie oktober 2021
b. Visie en missie circulair textiel
c. Overdracht document van de trekkende portefeuillehouders Robbert Berkhout /Jan Hoek,
met tien circulaire aanbevelingen en de resultaten van gehouden bedrijfsbezoeken en
onderzoek om de uitvoeringskracht van MRA-ambities bij MRA-overheden te verstevigen
(opgesteld ten behoeve van komende bestuurders die met circulariteit aan de slag gaan).
www.mraduurzaam.nl
e. Kengetallen
- CO2 reductie 2030: 30% t.o.v. 1996.
- Circulair inkopen 2025 rond 2 miljard per jaar;
- Behoud en uitbreiding van circulaire werkgelegenheid op circulair textiel, op dit moment
meer dan 10.000 banen en 2,5 miljard omzet per jaar in de MRA.
- Ongeveer twee derde van het textiel wordt jaarlijks verbrand, slechts een derde wordt
apart ingezameld. Verhogen van hoeveelheid ingezameld textiel tot minimaal 7 kg per
inwoner per jaar is daarom belangrijk.
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