
VCF KRACHTLIJST
Caparis, Alex Bonnema
Benut de kennis, ervaring en infrastructuur van sociale werkbedrijven om inclusiviteit te waarborgen bij de
ontwikkeling naar een circulaire economie.

Biobased materialen eerlijk behandelen in de MPG
CO2 reductie op waarde zetten in de beoordelingsmethodiek en euro’s
Overheden kunnen het voortouw hierin nemen

Bouwgroep Dijkstra Draisma, Coen Verboom

Stimuleringsregeling isolatie moet gestuurd worden op biobased (lokaal)
Overheidsdoelstellingen (grondstoffen- en klimaatakkoord) in lijn brengen met praktische invulling (eigen
markten) (open markten voor vervuilende materialen is niet te verenigen met overheidsdoelstelling)
Stikstofgelden voor integrale biobased aanpak (duidelijke kaders waar financiële middelen aan mogen
worden besteed)

 GreenInclusive, Marthijs Roorda

Beperk gebruik hoogwaardig water voor niet-consumptieve doeleinden. Om uiteindelijk te verbieden, in elk
geval te beginnen bij nieuwbouw en renovatie. 
Stimuleer gebruik alternatieve waterbronnen.  Faciliteer dit met behulp van financiële prikkels
Pas met urgentie bouwbesluit en drinkwaterbesluit aan. Verplicht waterbewust bouwen en
toepassingsgericht gebruik verschillende waterbronnen

Hydraloop, Frank Verschoor

Meervoudig indicatoren voor circulaire alternatieven (hergebruik/losmaakbaarheid/biobased)
Uniforme LCA - systematiek binnen Europa
Subsidiëren van opstellen LCA's / financiële drempel wegnemen

Europrovyl, Jan Slagman

Van een lineaire naar een circulaire economie
Van fossiele naar hernieuwbare energie
Herstellen disbalans in natuur
Op weg naar CO2-neutraal onderwijs 2030
Studenten bouwkunde 'circulair' coachen
Stikstof beperken t.b.v. vergunningen
Waarom moeilijk doen als het samen kan!

ROC Friese Poort, Jaap van Bruggen

Actief programma Volhoudbaar;
Meerdere circulaire projecten in de bedrijfsvoering en openbare ruimte;
Verankering van circulariteit in het coalitieakkoord 2022-2026;
Actief uitvragen van circulariteit bij overheidsopdrachten
Innovatieve financieringsmethodieken

Gemeente Leeuwarden, Fokko de Vegt

Werkbezoek staatssecretaris Vivianne Heijnen op 21 november 2022

Focus op waardeketens met producten en productieprocessen die echt impact realiseren op het milieu
Identificeren van MKB-koplopers en ontwikkeling kennis versnellen door verbinding met universiteiten en
hogescholen. Koplopers in the lead
Accelereren moet z.s.m.! Faciliteer en stimuleer deze innovatietrajecten!
Beperk inzet van consultants en adviseurs waardoor teveel geld en tijd verloren gaat
Zorg dat gelden daar terechtkomen waar we echt het verschil kunnen maken

Nedcam, Jan Volker


