FICHE - CIRCULAIRE ECONOMIE
Als gesprekspartner van de regio ziet de Provincie Utrecht dat veel bedrijven de noodzaak erkennen voor een
circulaire economie. Dat betekent echter niet dat bedrijven vanzelf markpotentie zien en urgentie voelen om stappen
te maken.
Welke rol spelen gemeenten en provincie in de circulaire economie?
Decentrale overheden spelen een belangrijke rol in het activeren van bedrijven en te wijzen op de economische
kansen van de circulaire economie. Dit komt omdat zij dichtbij de lokale ondernemer kunnen staan. Dat doen zij niet
alleen, maar in samenwerking met bijvoorbeeld ondernemersorganisaties, het Versnellingshuis Nederland Circulair!
en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als logische gesprekspartner kan een gemeente of provincie
bedrijven helpen door concrete handelingsperspectieven te bieden, netwerken van ondernemers te realiseren of
evenementen te organiseren waar ondernemers elkaar kunnen inspireren. Van belang is te laten zien hoe het nu al
mogelijk is circulariteit te implementeren.
Projecten als de ‘Verschilmakers Magazine’ en de ‘Utrechtse Circulaire
Innovatie top20’ zijn voorbeelden hoe de Provincie Utrecht het podium biedt
aan ondernemers, maar ook werknemers bij bedrijven als de NS. We kunnen
als regio trots zijn op de drijvende krachten en aanjagers van de circulaire
economie! Bijgevoegde QR-code brengt u naar een filmpje over de Utrechtse
Circulaire Innovatie top 20 zodat u hier een beeld bij kunt krijgen.
Behalve een podium bieden doen wij nog veel meer. Wist u bijvoorbeeld dat
wij ook een regionale tool hebben laten maken die bedrijven helpt in het
vinden van onder andere informatie over wetgeving, financieringsregelingen
en het vinden van nieuwe circulaire partners1?
Welke dwarsverbanden zijn er met andere beleidsterreinen?
De circulaire economie is een integraal en divers thema. Zo zijn er bijvoorbeeld raakvlakken met het onderwijs van
de toekomst waarbij andere type vaardigheden nodig zijn voor dezelfde beroepen. Is het onderwijs in uw gemeente
zich al aan het voorbereiden op deze transitie? Het bedrijventerrein is een ander voorbeeld van een dwarsverband.
Vaak hebben bedrijven op bedrijventerreinen geen zicht op de kansen die er zijn om duurzaamheidsinitiatieven te
ondernemen samen met anderen, denk bijvoorbeeld aan het koppelen van afvalstromen of het creëren van een
gezamenlijke parkeerplaats om ruimte te winnen.
Wat betekent dit voor u als raadslid?
In de toekomst trekken wij graag nauwer op met alle gemeenten in de provincie. Nu al werken wij via regioverbanden
zoals de Alliantie cirkelregio Utrecht samen met enkele gemeenten en de ROM Utrecht Region. Deze samenwerking
helpt circulariteit in de regio in beeld te brengen, verbindt netwerken aan elkaar en geeft mogelijkheid om van elkaar
te leren door samen projecten op te zetten en resultaten met elkaar te delen. De provincie kan gemeenten helpen in
de circulaire economie en heeft de hulp nodig van gemeenten om de behoeftes van ondernemers scherp te houden.
Wij nodigen daarom de gemeenten uit om met ons het gesprek aan te gaan om elkaar onderling te versterken!
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