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Geachte voorzitter, 
 
 
Op 10 januari jongstleden heb ik uw commissie toegezegd met een notitie te komen over circulaire 
economie. Deze treft u bijgaand aan onder de titel: “Circulair Den Haag”.   
 
Het huidige economische systeem gaat uit van oneindig beschikbare grondstoffen en een oneindig 
incasseringsvermogen van het milieu. Inmiddels is bekend dat beide randvoorwaarden niet realistisch 
en houdbaar zijn. Een transitie naar een economie die rekening houdt met de eindigheid van 
grondstoffen en de belasting daarvan op de leefomgeving is daarom nodig. Om onze economie ook in 
de toekomst draaiende te houden en te kunnen blijven groeien, zullen we  anders moeten omgaan met 
grondstoffen. Over twintig jaar zijn wereldwijd de eerste grondstoffen niet meer (economisch) 
winbaar, en ruim daarvoor zullen we onze economie daarop moeten hebben aangepast.  
 
Als gemeente hebben we twee redenen om de beweging naar een circulaire economie in onze stad te 
versnellen. Deze zijn nauw met elkaar verbonden, maar vragen wel om een andere aanpak. Enerzijds 
gaat het om het behoud van de leefbaarheid in de toekomst voor iedereen in de stad en anderzijds het 
behoud en groei van onze stedelijke economie. Voor het laatste aspect zijn twee ontwikkelingen 
belangrijk.  
Ten eerste de autonome beweging naar een circulaire economie. Hier krijgen bedrijven in de markt 
onvermijdelijk mee te maken. Bedrijven die zich niet snel genoeg aanpassen gaan kansen mislopen.  
Ten tweede de manier hoe we nieuwe kansen halen uit het circulair maken van de economie. Dit heeft 
raakvlakken met een goed ondernemingsklimaat en nieuwe vormen van (extra) dienstverlening aan 
consumenten. Zo zal er bijvoorbeeld meer reparatie zijn, de verhuur/lease zal toenemen en er zijn 
meer ontwerpuitdagingen om producten modulair, uitleenbaar of eigentijds te maken. Bij dit laatste 
zijn ook technische innovaties vanuit de digitale economie van belang. Zo kunnen sensoren 
bijvoorbeeld aangeven of iets vervangen moet worden en kunnen producten op afstand gemonitord 
worden. De best “practices of knowledge”, die we hierbij opbouwen kunnen weer op de internationale 
markt als exportproduct dienen.”  
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Door de producten in de stad anders te ontwerpen, te delen en te bewerken kan dat onze stad veel 
opleveren: minimaal netto 3.500 nieuwe banen (veel banen voor laagopgeleiden), een 
grondstoffenbesparing gelijk aan jaarlijks 15.000 volle vrachtwagens, een CO2 emissie-reductie die 
gelijk is aan 150 windmolens, en een extra economische waarde voor de stad van 470 miljoen euro per 
jaar. Een transitie naar een circulaire economie sluit nauw aan bij de gemeentelijke doelstellingen om 
Klimaatneutraal te zijn  in 2040, een leefbare stad en meer banen.  
 
Hoewel de markt (burgers, ondernemers) de nieuwe economie zelf vorm moeten gaan geven, zal er in 
de transitiefase extra hulp nodig zijn, ook vanuit de lokale overheid. Naast faciliteren, kan dat op 
onderdelen inhouden dat de gemeente tijdelijk een meer stimulerende en regisserende rol op zich 
neemt. Hierdoor kan ook het lokale MKB een goede kans maken om op tijd in deze markt mee te 
kunnen draaien. 
    
Uit diverse analyses  komt naar voren dat voor een stad als Den Haag in vier gebieden de meeste winst 
te behalen valt: de bouwsector, de handel, overheidsdiensten en huishoudens. Daarbij zijn met name 
kritieke metalen (moeilijk winbaar, nodig voor energietransitie), biomassa (gft, groen-afval) en 
bouwmaterialen (o.a. steen, gips) stromen waar veel te halen valt. Het college heeft besloten om in 
ieder geval deze gebieden aan te merken als kansrijk voor circulaire economie. Dat houdt in dat bij 
komende investeringen allereerst hiernaar zal worden gekeken. Een van de onderliggende stukken 
heeft u eerder ontvangen (RIS 297133, rapport TNO), het andere stuk treft u als bijlage aan (Material 
Quick Scan). 
 
De opgestelde ambities hebben betrekking op het circulair maken van bouwprojecten (bouwsector), 
het circulair maken van bedrijventerreinen (handel) en het circulair maken van de eigen inkoop-
processen (overheidsdiensten) en het hergebruiken van grondstoffen in de stad en regio 
(huishoudens). 
 
Met deze ambities hebben we de lat juist  hoog gelegd, omdat de transitie naar een circulaire economie 
steeds belangrijker wordt. Juist bij de doelstellingen op onderwerpen waar we zelf invloed hebben (o.a. 
inkoopbeleid, bouwopdrachten) hebben we de lat hoog gelegd. De ambities kunnen we alleen halen als 
iedereen gefaciliteerd wordt om mee te doen. Dit kunnen we als gemeente versterken door zelf het 
voortouw te nemen om lokale en regionale coalities te vormen, zoals in de Roadmap Next Economy i. 
s.m. partijen als IQ.  
 
Ook zijn diverse acties en indicatieve bedragen als voorbeeld benoemd die nodig zijn om de ambities te 
gaan halen. Na bespreking in uw commissie  kan, op basis van een nieuw coalitie-akkoord en 
beschikbare middelen, een uitgewerkt Actieplan worden opgesteld en ter besluitvorming worden 
aangeboden.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
Joris Wijsmuller 
 
  


