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Kernboodschap  Doordat Haarlem coördinator is van het Europese programma Urban Agenda is de 

Gemeente Haarlem gevraagd door ICLEI om zich bij het European Circular Cities 

netwerk aan te sluiten. ICLEI is een belangrijke netwerk organisatie voor duurzame 

steden in Europa. Welke voordelen levert het Haarlem op? Allereerst 

kennisuitwisseling met andere steden en uitbreiden van het netwerk op het 

gebied van circulaire economie. Doordat de European Investment Bank en het 

Ellen MacArthur Institute ook aangesloten zijn is er een financiële en inhoudelijke 

verdieping in het netwerk. Ten tweede wordt dit netwerk gevormd om 

toekomstige Europese subsidies te verwerven om circulaire activiteiten te 

stimuleren. Dit is een belangrijk speerpunt van de Europese Commissie en de 

verwachting is dat hier volop ingezet zal worden in subsidie regelingen. Door deel 

te nemen aan dit netwerk verhoogt Haarlem de kans om Europese subsidies te 

krijgen, omdat hierin samenwerking tussen Europese steden en regio’s belangrijk 

is. Er zijn nu al oriënterende gesprekken en surveys uitgevoerd om hier op in te 

spelen. Om lid te worden van het netwerk, moet de European Circular Cities 

Declaration (ECCD) door de Burgemeester getekend worden.  
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Besluit:  

1. Gemeente Haarlem sluit zich aan bij het initiatief van de “European Circular 

Cities Declaration”.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Gemeente Haarlem is gevraagd om deel te nemen aan een Europees netwerk van steden die de 

Circulaire Economie op een systematische manier stimuleren. Dit netwerk gaat als basis dienen voor 

samenwerking bij Europese subsidieaanvragen en kennisdeling op het vlak van stimuleren van 

Circulaire Economie in steden. Toetreding tot dit netwerk start met het ondertekenen van een 

verklaring de “European Circular Cities Declaration”. 

 

2. Besluitpunten college 

1 Gemeente Haarlem sluit zich aan bij het initiatief van de “European Circular Cities Declaration”.  

 

3. Beoogd resultaat 

Gemeente Haarlem kan op een efficiënte manier deelnemen aan consortia gericht op het aantrekken 

van Europese subsidies op het vlak van circulaire economie. Eveneens biedt het de mogelijkheid om 

kennis te delen met andere Europese steden met circulaire doelen. 

 

4. Argumenten 

1 Het besluit past in het ingezet beleid 

Deelname aan het European Circular Cities Declaration netwerk past binnen het ingezet beleid van  

Haarlem Doet Duurzaam en de Urban Agenda.  

 

2 Deelname vergroot efficiënt kansen op Europese subsidies 

Haarlem is coördinator van het Europese programma Urban Agenda. Deze positie van Haarlem 

vergroot de kans op het verwerven van de subsidies. Vanuit het Urban Agenda netwerk is de 

gemeente Haarlem benaderd om  aan de European Circular Cities Declaration deel te nemen. De 

deelname zal de kansen efficiënt verhogen op de circulaire Europese subsidies, waarbij de     

deelnemende steden  actief benaderd zullen worden om deel te nemen in Europese consortia voor 

circulaire subsidievoorstellen. Dit zorgt er voor dat Haarlem met een beperkte inspanning mee kan 

dingen. 

 

3 Deelname levert waardevolle kennisdeling met andere steden op 

De deelnemende steden hebben ieder voor zich waardevolle inzichten qua beleid en uitvoering op 

het vlak van circulaire economie. Deze worden met elkaar gedeeld, waardoor Haarlem daar ook 

profijt van heeft. 

 

4 Deelname past binnen de bestaande activiteiten 

Haarlem voldoet aan alle randvoorwaarden om te mogen deelnemen, de jaarlijkse rapportage over 

de (circulaire) activiteiten sluit goed aan bij de bestaande rapportages van de gemeente. De 

kennisuitwisseling zal met behulp van online seminars plaatsvinden. Hierdoor zijn er geen extra 

financiële middelen nodig om deel te nemen. 
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5 Aan de deelname aan de ECCD zijn geen kosten verbonden.  

Voor deelname wordt geen lidmaatschapsgelden of iets dergelijks geheven en is kosteloos.  

De tijdsinspanning voor het opstellen van een korte rapportage (die maar 1 keer per jaar opgesteld 

moet worden) en de deelname aan een online seminar is zeer beperkt. 

 

6 Door gerichte communicatie willen we circulaire stakeholders blijven informeren 

Met doelgroepgerichte communicatie informeren we Haarlemse ondernemers en kennisinstituten 

dat de gemeente Haarlem onderdeel uitmaakt van het ECCD. Bij veel subsidieaanvragen wordt 

gevraagd naar een onderlinge samenwerking in het triple helix-model: de combinatie van overheid, 

ondernemers en een kennisinstituut. De uitvoering van projecten die voortkomen uit de deelname 

aan de ECCD, zoals living labs, wordt stadsbreed gecommuniceerd. De successen die uit die 

samenwerkingen voortkomen delen we in- en extern. Die verhalen (story telling) worden gedeeld via 

de communicatiekanalen van de gemeente Haarlem.  

5. Risico’s en kanttekeningen 

1 Er dient jaarlijks een monitor met betrekking tot de circulaire voortgang ingevuld te worden 

Binnen het netwerk wil men voortgang en activiteiten op Circulair vlak monitoren. Men kan dit onder 

andere gebruiken bij het signaleren van trends welke weer gebruikt kunnen worden in aanvragen ter 

onderbouwing etc. Hiertoe moet Haarlem op de tien aandachtspunten een korte toelichting geven 

van de voortgang en stand van zaken. Ieder aandachtspunt wordt op dit moment al in onze 

bestaande rapportages meegenomen. De werkzaamheden bestaan dan met name uit het 

verzamelen van de informatie uit de rapportages en deze in het Engels te rapporteren en is een 

beperkte acceptabele tijdsinspanning. 

 

2 Deelname aan het netwerk is geen garantie op Europese subsidie 

Met deelname aan het netwerk wordt de kans aanmerkelijk vergroot om Europese subsidies te 

verkrijgen. Het biedt echter geen garantie op succes. Dat succes wordt met name bepaald door de 

kwaliteit van de aanvragen en concurrerende aanvragen. Dit geldt voor iedere aanvraag is daarom 

een aanvaardbaar risico. 

 

6. Uitvoering 

De verklaring dient ondertekend te worden en verzonden naar het netwerkbureau. Met behulp van 

de (sociale) media en bestaande netwerken zal gecommuniceerd worden  om ervoor te zorgen dat 

stakeholders in de stad en regio weten dat Haarlem hierbij aangesloten is.  

 

7. Bijlage 

1 European Circular Cities Declaration.  

 


