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Werkdocument van de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) – Nieuw 
actieplan voor een circulaire economie 

 
I. INLEIDING 
 
Algemene context 
 
Op 11 maart 2020 introduceerde de Europese Commissie het nieuwe actieplan voor een circulaire 
economie als onderdeel van de Europese Green Deal. Met dit plan streeft de Commissie ernaar de 
circulaire economie uit te breiden van de koplopers naar de belangrijkste economische actoren. 
Circulariteit levert een grote bijdrage aan het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050 en de 
ontkoppeling van economische groei van het gebruik van hulpbronnen.  
 
De Commissie ziet grote kansen voor zowel het bedrijfsleven als voor individuen. Duurzame 
producten zullen nieuwe economische kansen en een nieuwe consumptiecultuur bieden. De circulaire 
economie kan de industriebasis van de EU versterken en tegelijkertijd de oprichting van bedrijven en 
ondernemerschap bij kmo’s stimuleren. Voor individuen zal zij zorgen voor hoogwaardige, 
functionele en veilige producten, die efficiënt en betaalbaar zijn.  
 
Om tot een schoner en concurrerender Europa te komen, beoogt het actieplan voor een circulaire 
economie de overgang naar een betere circulaire samenleving te versnellen, zoals vereist door de 
Europese Green Deal. 
 
Het nieuwe actieplan bouwt voort op het eerste actieplan dat in 2015 bekend werd gemaakt. Het geeft 
een impuls aan bestaande strategieën en initiatieven en bevat 35 kernacties en tal van andere 
(sub)acties. Deze (sub)acties geven louter aan waar maatregelen nodig zijn, waardoor het veeleer een 
abstract plan betreft dan een gedetailleerde routekaart.  
 
In het actieplan voor een circulaire economie worden maatregelen uiteengezet om duurzame producten 
tot norm te verheffen in de EU, om consumenten en overheidsinkopers een grotere rol te geven en om 
circulariteit voor mensen, regio’s en steden te laten werken. In het actieplan wordt bovendien een 
nieuw beleidskader voor duurzame producten vastgesteld. 
 
Politieke doelstelling van het CvdR-advies over het nieuwe actieplan 
 
Overeenkomstig zijn beleidsprioriteiten zal het Comité van de Regio’s (CvdR) een advies over het 
nieuwe actieplan opstellen op grond van eerdere CvdR-adviezen over aanverwante onderwerpen. De 
belangrijkste doelstelling van dit advies zal de ontwikkeling van de territoriale pijler van het nieuwe 
actieplan zijn en de definitie van de kansen en uitdagingen waarmee lokale en regionale overheden van 
de EU ten aanzien van de verwachte beleidsmaatregelen te maken krijgen.  
 
In het advies zal de nadruk worden gelegd op de absolute noodzaak van het vergroten van de rol van 
lokale en regionale overheden bij het opzetten van politieke mechanismen gericht op circulariteit 
binnen de regio’s van de EU. Er zullen ook beleidsaanbevelingen voor ambitieuzer politiek optreden 
in worden voorgesteld en er zal aandacht worden besteed aan de cruciale bijdrage van subnationale 
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overheden aan de verwezenlijking van de huidige en toekomstige streefdoelen voor de circulaire 
economie. 
 
Om discussies met leden van de commissie ENVE van het CvdR en alle relevante belanghebbenden te 
stimuleren, wordt in het werkdocument een reeks specifieke vraagstukken voorgelegd en verschaft het 
stof tot nadenken voor wat betreft toekomstige wetgeving. 
  
Regio’s en steden zijn meer dan relevant 
 
Regio’s en steden vormen een cruciaal en uiterst relevant niveau om in te spelen op 
circulariteitskansen en om relevante levenscycli van materialen in een circulaire economie te sluiten, 
bijvoorbeeld op het gebied van levensmiddelen, nutriënten/hulpbronnen en de bouw. Lokale en 
regionale overheden vervullen een essentiële rol in het opzetten van water- en afvalhubs en hubs voor 
potentiële secundaire grondstoffen. Zij zijn ook uitermate geschikt voor publiek-private 
partnerschappen: dergelijke partnerschappen zijn van cruciaal belang voor relevante circulaire 
ontwikkelingen en innovaties aangezien zij vertrouwen en betrokkenheid vereisen, wat vaak wordt 
vergemakkelijkt op het niveau van regio's en steden. De lijst van beste praktijken en vooruitstrevende 
lokale en regionale overheden op het gebied van circulariteit is aanzienlijk en hun ervaring moet op 
ruime schaal worden gedeeld en bevorderd.  
 
Beoordeling van het actieplan voor een circulaire economie 
 
Urgentie en kansen 
 
Het is nodig de volgende politieke stap te zetten. Klimaatverandering is een urgent probleem dat deels 
wordt veroorzaakt door onze huidige economie waar intensief gebruikt wordt gemaakt van natuurlijke 
hulpbronnen. Daarom is een geleidelijke verschuiving naar een nieuwe duurzame en circulaire 
economie vereist. Als de EU echt duurzaam wil worden, dan moet onze huidige economie worden 
veranderd. De lidstaten van de EU kunnen dit gegeven niet langer negeren. Dit vormt een enorme 
uitdaging en biedt tegelijkertijd een mooie kans voor een sterkere en duurzamere economie. De 
verschuiving zal bijdragen aan een schonere en gezondere wereld en richting geven aan de potentiële 
toekomstperspectieven voor de economische actoren van de EU, of zij nu groot, middelgroot of klein 
zijn. Zij zal ook bijdragen aan de beschikbaarheid van hoogwaardige (grond)stoffen en componenten.  
 
Streefdoelen vaststellen 
 
Het actieplan voor een circulaire economie is een goede en noodzakelijke stap, maar mist een 
regionale en lokale dimensie en streefdoelen. In het plan worden grootse uitspraken gedaan, maar er 
worden tijdens deze fase geen specifieke streefdoelen gesteld. Er wordt een algemeen overzicht 
gegeven van wat er moet worden gedaan, zonder hierbij de verwachte resultaten van de kernacties vast 
te stellen. Het CvdR meent dat concrete maatregelen tot concrete resultaten leiden. Daarom stellen wij 
voor dat bij elke kernactie een geraamd resultaat wordt toegevoegd met een ambitieus tijdschema voor 
zowel geleidelijke als circulaire doelstellingen zodat alle actoren, waaronder regio’s en steden, hun 
respectieve maatregelen opvoeren. 
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Het vaststellen van streefdoelen kan ook helpen bij het aanpakken van wat er moet gebeuren met 
betrekking tot andere planetaire grenzen en specifieke doelstellingen, zoals de SDG’s. Het ontbreken 
van streefdoelen op het gebied van andere planetaire grenzen (uitgezonderd klimaatverandering) kan 
de last verschuiven en ernstige gevolgen hebben voor de resultaten.  
 
Verschuiving in het economische stelsel 
 
De Green Deal is duidelijk over het economisch systeem: “Weldoordachte belastinghervormingen 
kunnen de economische groei en de bestendigheid tegen klimaatschokken versterken en bijdragen tot 
een eerlijkere samenleving en een rechtvaardige transitie.” 
Niettemin worden in het actieplan geen duidelijke verbanden gelegd met noodzakelijke veranderingen 
in het economische stelsel, zoals het verschuiven van belastingen op arbeid naar belastingen op 
hulpbronnen en het toepassen van nieuwe boekhoudregels (bijvoorbeeld: geen maatregelen waarin 
wordt bepaald dat de waarde van het materiaal waaruit het product is vervaardigd, wordt afgeschreven 
op nul aan het einde van de levenscyclus van het product). Prijssignalen en prikkels zijn ook belangrijk 
voor duurzaam gedrag van producenten, gebruikers en consumenten. De btw is een doeltreffend 
instrument om dit aan te pakken.  
 
Mindshift nodig naar “Afval bestaat niet” 
 
In een echte circulaire economie bestaat het concept afval niet: alle materialen worden zo ontwikkeld 
dat zij hetzij nutriënten voor de biosfeer hetzij nieuwe materialen voor de volgende gebruikscyclus 
worden. Deze paradigmaverschuiving in het actieplan voor een circulaire economie kan alleen worden 
begrepen door degenen die weten hoe het actieplan was opgezet, maar niet door anderen. Helaas wordt 
dit niet duidelijk als uitgangspunt aangeduid. Het zou goed zijn als dit in alle richtlijnen van het 
actieplan werd erkend en dat er leiderschap werd getoond om de vereiste mindshift tot stand te 
brengen.  
 
Wat te doen met hulpbronnen? 
 
In het kader van deze verschuiving in het denken, is het een feit dat er momenteel veel grondstoffen 
voorhanden zijn in Europa. We beschikken echter niet over een strategie om deze hulpbronnen veilig 
te stellen. Moeten we deze in Europa houden? Kunnen zij buiten Europa worden verkocht? Door de 
COVID-19-crisis hebben we ingezien hoe afhankelijk we zijn van hulpbronnen, binnen en buiten 
Europa; momenteel gaan tal van kleine en middelgrote ondernemingen failliet vanwege het gebrek aan 
deze schaarse hulpbronnen. Een veilige voorziening van hulpbronnen op lange termijn is dan ook van 
cruciaal belang voor onze economie. Er is een evenwichtige aanpak vereist op de interne markt van de 
EU van (strategische) hulpbronnen om antwoord te kunnen geven op de vraag in welke mate we 
afhankelijk zullen zijn van landen buiten Europa. Het hoofddoel is het tot stand brengen van onze 
eigen circulaire economie. Een efficiënte markt voor secundaire grondstoffen, zoals vermeld in het 
actieplan, zal hiervoor van essentieel belang zijn. Het CvdR ziet dit als een dringende aangelegenheid, 
waarbij lokale en regionale overheden een belangrijke rol kunnen vervullen.  
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Het potentieel van regio’s en steden 
 
Zoals reeds vermeld, vormen regio’s en steden een cruciaal en uiterst relevant niveau om in te spelen 
op circulariteitskansen en om relevante levenscycli van materialen in een circulaire economie te 
sluiten. In dit opzicht is het CvdR van mening dat hoofdstuk 5 van het actieplan voor een circulaire 
economie (Circulariteit haalbaar maken voor mensen, regio’s en steden) niet ver genoeg ingaat op het 
gebruikmaken en benutten van het politieke potentieel van regio’s en steden. Het CvdR-advies zou 
hier een groot verschil in kunnen maken. 
 
Het actieplan zet in op verschillende bestaande Europese instrumenten, maar het CvdR meent dat het alleen 
een grotere impact zou kunnen bewerkstelligen als het wordt afgestemd op en volledig in overeenstemming 
is met hetgeen wordt uitgevoerd en hetgeen kan worden bereikt in de regio’s en steden.  
 
Overheidsopdrachten zijn een krachtig instrument waarmee lokale en regionale overheden normen 
kunnen stellen en de markt naar duurzamere producten kunnen leiden. Het CvdR is ingenomen met de 
verplichte minimumcriteria en doelstellingen voor groene overheidsopdrachten (GPP) en stelt voor 
deze uit te breiden tot circulaire overheidsopdrachten. 
 
Lokale en regionale overheden kunnen ook bijdragen aan de totstandbrenging van 
hulpbronnenstromen en de omzetting van afvalstromen in waardevolle secundaire grondstoffen. 
Hiervoor moeten zij over duidelijke gegevens beschikken en moet er transparantie zijn. Een 
monitoringinstrument met gestandaardiseerde terminologie en normen zal dit vergemakkelijken.  
 
Banen 
 
Een van de kernacties van het actieplan voor een circulaire economie beoogt het ondersteunen van de 
overgang naar een circulaire economie door middel van de vaardighedenagenda, het komende 
actieplan voor de sociale economie, het pact voor vaardigheden en het Europees Sociaal Fonds Plus. 
 
Op korte termijn lopen banen in de circulaire economie het risico relatief ongekwalificeerd te zijn. Op 
middellange tot lange termijn zullen veel van deze banen geautomatiseerd zijn en verloren gaan door 
robotisering. Anderzijds biedt zij kansen voor hooggekwalificeerde banen. Een passende EU-strategie 
moet terdege rekening houden met beide aspecten.  
 
Algemene vragen over de overgang van het actieplan van 2015 naar het nieuwe actieplan 2.0: 
 
- Welke conclusies kunnen we trekken uit de vergelijking tussen het actieplan van 2015 en dat 

van 2020? 
- Welke stimulansregelingen bleken op grond van het actieplan van 2015 bijzonder nuttig te zijn? 
- Hoe ver staan we af van het behalen van doelstelling 12 (Verantwoorde productie en consumptie) 

van de 17 duurzameontwikkelingsdoelstellingen waartoe we ons hebben verbonden? 
- Welke evaluatiecriteria kunnen, aangezien circulariteit – in tegenstelling tot andere 

beleidsterreinen zoals onderwijs of werkgelegenheid – wellicht niet gemakkelijk meetbaar is, 
worden overwogen voor de follow-up van de uitvoering van het actieplan? 

- Hebben duurzame en groene overheidsopdrachten substantiële resultaten opgebracht? Hoeveel 
aandacht moet worden besteed aan de idee van “circulaire overheidsopdrachten”? 
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II. DISCUSSIEPUNTEN 
 
Het CvdR heeft zich al uitgesproken over de circulaire economie in verschillende recente adviezen; 
ook enkele andere worden momenteel opgesteld, zoals het advies van de commissie ECON over de 
industriële strategie van de EU en de adviezen van de commissie ENVE over het klimaatrecht en het 
klimaatpact. Volgens het CvdR kan in het ontwerpadvies over het nieuwe actieplan worden 
overgegaan tot de uitwerking van de volgende aspecten: 
 

1. De rol van lokale en regionale overheden in de totstandbrenging van de circulaire 
economie  

2. Verschuiving in het economische stelsel 
3. Afval bestaat niet, alleen hulpbronnen 
4. Streefdoelen vaststellen/wetgeving uitwerken 

 
De leden van de commissie ENVE worden gevraagd de volgende vragen te bespreken: 
 

- Bent u het ermee eens dat deze in het CvdR-advies tot de belangrijkste vier prioriteiten moeten 
worden gemaakt? Zo niet, welke andere gebieden moeten volgens u worden aangepakt? 

 
1. De rol van lokale en regionale overheden in de totstandbrenging van de circulaire economie 
 

- Welke rol ziet u weggelegd voor lokale en regionale overheden bij de uitvoering van het 
actieplan voor een circulaire economie?  

- Op welke kerngebieden moeten lokale en regionale overheden volgens u optreden?  
- Hoe kan de capaciteit van regio’s worden vergroot om circulaire beste praktijken toe te 

passen? 
- Welke langetermijndoelstellingen op EU-niveau zouden kunnen zorgen voor circulariteit 

in de regio’s en steden van de EU? 
 
2. Verschuiving in het economische stelsel 
 

- Om het economisch systeem in de goede richting te schuiven, is het voor de circulaire 
economie nodig dat schaarse of vervuilende componenten worden belast, terwijl 
componenten die ruimschoots voorhanden en milieuvriendelijk zijn vrij van belasting 
zijn. Wat is uw mening over het verschuiven van belastingen op arbeid naar belastingen 
op hulpbronnen? 

- Duurzame productie is cruciaal: hoe dwingend moet het actieplan zijn ten aanzien van de 
particuliere sector? 

- De overgang vergt een ingrijpende verandering in de manier van zakendoen. Hoe zal het 
actieplan het concurrentievoordeel van de EU vergroten?   

- En met name nu relevant: welke lessen kunnen we trekken uit de COVID-19-crisis waar 
we rekening mee moeten houden bij de overgang naar een nieuwe, circulaire en 
rechtvaardige samenleving? 
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3. Afval bestaat niet, alleen hulpbronnen 
 
- Moet de EU duidelijke streefdoelen vaststellen en een strategie ontwikkelen over 

(essentiële) materialen: vervuiling en afval? 
- Moet de EU in het kader van die strategie rekening houden met specifieke wetgeving en 

het sluiten van grenzen wat betreft afval (maar niet wat betreft hulpbronnen)? 
- Wat vindt u van een statiegeldsysteem voor een veel breder scala van materialen? 
- Hoe kan een systeem van digitale paspoorten, markering, watermerken en een digitaal 

register van materialen helpen bij het voorkomen van de inzameling van afval? 
- Heeft uw regio een goed inzicht in kritieke materiaalstromen? 
- Moeten lokale en regionale overheden een strategie ontwikkelen om inzicht te verkrijgen 

in hoe (bedrijven in) hun regio’s afhankelijk zijn van grondstoffen en hoe ze deze 
afhankelijkheid kunnen beheersen?  

 
4. Streefdoelen vaststellen/wetgeving uitwerken 

 
- Hoe staat u tegenover het vaststellen van streefdoelen? Kunnen de andere planetaire 

grenzen in het vaststellen en monitoren van streefdoelen worden opgenomen? 
- Moet de Europese Commissie gelijke streefdoelen voor elke lidstaat of voor de EU als 

geheel vaststellen? 
- Wat vindt u van het ontwikkelen van strengere, meer verplichte regelgeving om deze 

doelen te behalen? 
- Welke soort wetgeving is nodig en wat moeten we wettelijk vastleggen? 
 

5. Moeten stimulansen gericht zijn op koplopers of op regio’s die achterlopen? Of moeten zij 
beide steunen? 
 
- Als vervolg op de vorige vraag: hoe moet een rechtvaardige overgang in Europa naar de 

circulaire economie eruitzien?  
- Kunnen we het klimaatrecht beschouwen als een juridisch verlengstuk van de circulaire 

economie? 
_____________ 


