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Bestuurlijke context  

We staan aan de vooravond van de omslag van een lineaire naar een 

circulaire economie: een economie die is gebaseerd op hergebruik van 

producten en waarin reststoffen opnieuw worden benut. De economische 

ordening gaat in cirkels: er zijn alleen grondstoffen die opnieuw worden 

ingezet. Deze omslag is noodzakelijk om de uitputting van grondstoffen te 

keren en de vervuiling tegen te gaan.  

We maken samen met partijen in de stad de start met de transitie naar deze 

circulaire economie. Dit is een uitwerking van het coalitieakkoord, het  

Duurzaamheidsprogramma 2015 - 2019 (programmalijn 7: verduurzamen 

lokale economie) en de Economische Agenda Haarlem Samen Doen 2016-

2019. Via het bijgevoegde startprogramma 'Naar een Circulair Haarlem' 

(bijlage 1) wordt via vijf programmaonderdelen, ofwel 'cirkels', de transitie 

in gang gezet. Het sleutelwoord daarbij is magneetwerking. Activiteiten 

zijn gericht op verdere verbreding van de omslag van lineair naar circulair 

in latere jaren. Het gaat om onderdelen die nog niet in andere, lopende 

duurzaamheidsprogramma's zijn belegd. Het startprogramma is gericht op 

het reduceren van de afvalstroom, het transformeren van 

productieprocessen & grondstoffen en reductie & hergebruik van afval. Het 

startprogramma is in co-creatie met maatschappelijke partners opgesteld.  
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Collegebesluit 

1. Het college stelt de uitwerking van circulaire economie in Haarlem 

zoals staat aangegeven in bijgevoegd startprogramma ‘‘ Naar een 

Circulair Haarlem’’  vast. 

2. Het college legt het startprogramma ‘‘ Naar een Circulair Haarlem’’  

ter bespreking voor aan de commissie Beheer. 

3. De lasten van dit besluit bedragen €€  110.000,=. Deze zijn beschikbaar 

binnen het beleidsveld 4.1 Duurzame Stedelijke Vernieuwing. 

4. De media ontvangen een persbericht. 
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