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Reactie op het Ontwerp Plan van Aanpak Circulaire Economie

Geachte mevrouw Van Wageningen en heer Nederstigt,

Met veel belangstelling hebben wij kennis genomen van het Ontwerp Plan 
van Aanpak Circulaire Economie. De opzet langs drie, met elkaar 
samenhangende sporen is voor ons herkenbaar en hanteerbaar. Graag 
reageren wij op aan een aantal onderdelen uit het Ontwerp Plan van Aanpak.

Circulair inkopen
U ontvangt separaat een reactie op het voorstel om op 20 juni, tijdens het 
MRA- event ‘State of the Region’ tot een intentieverklaring ‘circulair 
inkopen’ te komen. Wij onderschrijven dat circulair inkopen een ‘game 
changer’ is.

Geprioriteerde grondstofstromen
Wij onderkennen het belang van focus en steunen de keuze voor zes 
geprioriteerde stromen. Voor de uitwerking is gekozen voor een opzet met 
werkgroepen. Die zijn van belang voor de toetsing, het draagvlak en de 
inbreng van praktijkvoorbeelden. Wij zien het belang en maken vanuit de 
gemeente mensen vrij voor MRA-werkzaamheden. Hierbij is van belang dat 
lokaal gerichte werkzaamheden en werkzaamheden in MRA-verband elkaar 
maximaal aanvullen en versterken. De meerwaarde van de MRA- 
samenwerking moet lokaal beleefd worden en het is van belang om hier ook 
vanuit de MRA zelf een bijdrage aan te geven. Wij zijn dan ook verheugd 
dat u met zogenaamde verbinders naar de deelregio’s gaat werken en dat zij 
voor gemeenten een vast aanspreekpunt zijn.
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Gelet op de beschikbare ambtelijke capaciteit is het een illusie om te 
veronderstellen dat wij in gelijke mate aan alle zeven werkgroepen onze 
inbreng kunnen geven. Wij moeten daarin pragmatische keuzes maken. De 
voortgang van de uitvoering van het circulaire programma kan wat ons 
betreft niet afhankelijk zijn van deze inbreng. Wij willen het belang 
benadrukken om over voldoende budget binnen de MRA-begroting te 
beschikken voor Circulaire Economie, zodat de voortgang van de 
werkgroepen met gerichte externe inzet kan worden ondersteund. Waarbij 
uiteraard de regie blijft liggen bij de grondstoffenregisseurs en de diverse 
werkgroepen.

Monitoring
Graag willen wij het belang van goede en gerichte monitoring benadrukken. 
Cijfers zeggen niet alles, maar zijn als sturing en indicatie van voortgang van 
belang. Monitoring is in het Ontwerp Plan van Aanpak opgenomen, maar het 
is onduidelijk wat dit voor de komende j aren precies betekent. Wij gaan er 
vanuit dat de nulmeting die nu plaats heeft gevonden en de prestatie- 
indicatoren die worden uitgewerkt, als basis dienen voor een periodieke 
MRA brede monitoring. Het is ook voor Haarlem van belang dat de impact 
van de inspanningen rond circulaire economie meer kwantitatief worden 
gemeten.

Communicatie
Haarlem onderschrijft de aandacht die er aan communicatie wordt gegeven 
en benadrukt het belang om goede voorbeelden van geslaagde circulaire 
activiteiten inzichtelijk te maken.

Wegnemen belemmerende wet en regelgeving
Circulaire projecten lopen nogal eens aan tegen obstakels door bestaande 
regels of wetgeving. Wij zien het van enorm belang om juist deze obstakels 
weg te nemen en samen met het Rijk hiervoor in de plaats gerichte Circulaire 
regelgeving in te stellen. Wij vragen ons af of uw inzet om dit samen met het 
ministerie en de afdeling Ruimte in Regels te doen, tot snelle en optimale 
resultaten leidt. De betreffende afdeling bij het ministerie is in omvang 
gering en wij zien dan ook de noodzaak om als MRA aanvullende capaciteit 
beschikbaar te stellen.

Tenslotte willen wij wijzen op het belang om in de uitwerking altijd 
voldoende ruimte te houden om de deelregio’s maatwerk te kunnen bieden. 
Deelregio’s verschillen in mogelijkheden en ambities en leggen 
verschillende accenten. Zo hebben de gemeenten in Zuid-Kennemerland zich 
eerder per brief (d.d. 6 juni 2016) uitgesproken om vooral inzet te geven op 
de verwaarding van onder andere elektronische afvalproducten. Ook de 
verwerking van kaphout, onderdeel van biomassa, sluit aan op activiteiten 
die nu al in onze deelregio plaats hebben. Wij blijven hierop dan ook 
inzetten.
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De conclusie is dat we verheugd zijn met het Ontwerp Plan van Aanpak en 
daar graag mee instemmen. Wij hopen dat u voomoemde aspecten bij de 
verdere uitwerking aandacht kunt geven. Haarlem onderschrijft het belang 
van een hechte MRA samenwerking rond Circulaire Economie en wij zullen 
dan ook naar vermogen bijdragen aan gezamenlijke inspanningen.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders
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