
 

Programma Regio aanpak CE  

9:15 Inloop met koffie 

9:30 Start van de Regiodag 

9:40 Kennismaking – interactief, je leert al je circulaire collega’s kennen in de 
regio 

10:00 CE- de diepte in:  
Waarom is circulaire economie zo relevant voor een gemeente? Wat zijn vaak 
gemaakte denkfouten in de circulaire economie en hoe kun je die voorkomen? Wat 
zijn ontwerp en verdienmodellen in een circulaire economie en waar zet je als 
gemeente het is slimst op in? Op welke wijze kan je de vruchten plukken van een 
lokale circulaire economie verder gaand dan een circulair inkoopbeleid of slimmer 
afvalbeleid? Op welke manier kan een circulaire economie andere doelstellingen 
van je gemeenten versterken als de energie- en klimaatopgave, SDG’s of 
biodiversiteit etc.?  

11:00 Pauze 

11:15 CE op verschillende niveaus en wat jij daaraan kan hebben als gemeente: 
Frans Timmermans legt uit wat er op EU gebeurd aan CE-initiatieven en welke 
middelen er beschikbaar zijn waar je als regio of gemeente gebruik van kunt 
maken. Stientje van Veldhoven (staatssecretaris) legt uit wat er op Nationaal 
niveau aan CE- initiatieven zijn. Je eigen provincie laat zien welke CE-initiatieven 
ze ontplooien en vertellen hoe zij meer willen samenwerken met regio’s en 
gemeenten. We hebben voor je in kaart gebracht welke initiatieven er in je regio 
zijn. Circulair Friesland vertelt wat de succes ingrediënten van hun regio initiatief 
zijn. We laten je een paar voorbeelden van gemeenten in je regio zien die met 
circulaire economie aan de slag zijn.  

11:45 CE Draagvlak: 
Hoe staat het met het draagvlak in je eigen organisatie? Hoe zorg je dat bestuur, 
raad, strategisch management of collega afdelingen enthousiast worden om (meer) 
op circulaire economie in te zetten? Bij welke taken waar de gemeente over gaat 
kan je circulaire economie inzetten? Welke manieren hebben andere gemeenten 
toegepast om het draagvlak te vergroten? Wat zijn vertragende argumenten om 
met CE aan de slag te gaan? We geven je concrete handvatten om daarmee om te 
gaan.  

12:10 Lunch 



13:00 Regionale CE- samenwerkingspartners  
Wat zijn mogelijke samenwerkingspartners om circulaire plannen mee te 
realiseren? Een Waterschap, omgevingsdienst, ontwikkelingsmaatschappij, Natuur 
en milieufederatie, huishoudelijk afval organisatie en VNO-NCW, vertellen kort wat 
zij voor een initiatieven ontplooien waarin ze samenwerking zoeken met 
gemeenten. We hebben voor je in kaart gebracht wie binnen deze organisaties bij 
jou in de buurt aan circulaire economie werkt en we delen de contact gegevens 
met je. Deze CE- kartrekkers zijn ook aanwezig op het netwerkonderdeel van de 
regiodag.  

13:45 Versterken van een regionale/lokale CE-focus 
Waar moet je op letten als je een focus kiest? Wat hebben gemeenten in jouw 
regio, die aanwezig zijn, al voor een focus gekozen? Hoe kun je een inhoudelijke 
focus bepalen aan de hand van al bestaande kennis in je omgeving die past bij je 
eigen gemeente? Welke inhoudelijke initiatieven bestaan er al en zou je op kunnen 
aansluiten? We geven je een overzicht van inhoudelijke thema’s en initiatieven die 
er al zijn waar je bij kunt aansluiten.  

15:00 Pauze 

15:15 CE- aanpak 
Sommige gemeenten willen graag aan de slag met lokale bedrijven, er zijn ook 
gemeenten die aan de slag gaan met de eigen organisatie en circulaire economie in 
alle beleidsterreinen terug willen laten komen. We hebben voor je op een rijtje 
gezet welke verschillende aanpakken er zijn en wat daar de voor en nadelen van 
zijn. We bekijken wat het beste bij jouw situatie past. Welke rollen kan je 
gemeente spelen in het realiseren van een lokale circulaire economie passend bij 
je aanpak? Welke middelen heb je dan nodig? Hoe hebben andere aanwezige 
gemeenten financiering verkregen? We hebben voor je op een rijtje gezet wat je 
financieringsmogelijkheden zijn.  

16:00 Meetbaar maken van CE 
We hebben voor je op een rijtje gezet welke meet instrumenten je nu kunt 
gebruiken en welke op dit moment ontwikkeld worden en die je binnenkort kunt 
gebruiken. 

16:15 Afsluiting en uitreiking certificaat deelname 

16:30 Start netwerk event 
Waar alle partijen die we eerder op de dag behandeld hebben, aanwezig zijn en 
waarmee je direct kennis kunt maken, je nieuwe ideeën kunt bespreken en 
afspraken kunt inplannen.  

18:00 Einde


