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MONITORING VOOR EEN CIRCULAIRE
METROPOOLREGIO AMSTERDAM
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil in 2025 tot
de meest circulaire grootstedelijke regio’s van Europa
behoren. Om dit doel te realiseren, hebben de MRApartners in juni 2018 het 'Ontwikkelplan circulaire
economie' ondertekend. Voor het welslagen van de
transitie is het zorgvuldig meten van de voortgang
van groot belang. Om die reden hebben de MRA, de
Amsterdam Economic Board , de Gemeente Amsterdam
en Chief Technology Office aan Metabolic gevraagd een
verkenning uit te voeren. De opdracht heeft geresulteerd
in een raamwerk om het effect van projecten en
beleidsinstrumenten op de staat van de economie als
geheel te meten. Ook wordt aangegeven wat nodig is
om data die nog niet voorhanden is de komende jaren te
verzamelen en ontsluiten.

OPBOUW
MONITORINGSRAAMWERK

Het monitoringsraamwerk biedt inzicht in de dynamiek,
effecten en ontwikkeling van de circulaire economie in de
MRA. Het raamwerk is opgebouwd uit drie verschillende
lagen(zie figuur 1). Ledere laag bevat een toenemend
niveau van detail.
1.

hoofdindicatoren,

2.

dashboardindicatoren en,

3.

transitie-indicatoren

CIRCULARITY MONITORING FRAMEWORK

HOOFDINDICATOR
De hoofdindicator is
eenvoudig te communiceren en
geeft een duidelijke eerste indruk
van de staat van de circulaire economie

DASHBOARDINDICATOREN
De dashboard indicatoren geven informatie over de
bredere context van de circulaire economie en
plaatsen de hoofdindicator in perspectief

TRANSITIEINDICATOREN
De transitieindicatoren geven inzicht in de geleidelijk, structurele
veranderingen in de economie en tonen het momentum voor de transitie
naar een circulaire economie

Monitoringsraamwerk circulaire economie MRA op drie niveaus
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De hoofdindicatoren geven generieke inzicht in de
grondstofinput en -output in de MRA. Aan de hand hiervan
ontstaat een eerste indruk van de staat van circulariteit
van de economie. Er zijn drie hoofdindicatoren:
1.

2.

3.

De dashboardindicatoren geven inzicht in de bredere
context van de hoofdindicatoren en zeggen iets over de
impact van het grondstoffengebruik op de samenleving
en het milieu. Deze tweede categorie richt zich op de
volgende categorieën:

Grondstoffenverbruik - het verbruik van primaire
grondstoffen in de economie, gemeten door de
gehele waardeketen.
Grondstoffeninput - alle materialen die de MRA
binnenkomen vermenigvuldigd met het totale
gewicht van alle grondstoffen die nodig zijn voor de
productie van halffabricaten en producten.
Groei van de netto activa - de opbouw van
waardevolle materiaalvoorraden in de stad die onder
meer zijn opgeslagen in de gebouwde omgeving.

Materialen

2.

Energie

3.

Natuurlijk kapitaal

4.

Welzijn en gezondheid

5.

Economie en welvaart

De transitie-indicatoren vormen tot slot de basis
van het raamwerk. Deze indicatoren geven inzicht in
systematische veranderingen in de structuur van de
economie en het gedrag van mensen en bedrijven.
Ze geven zowel inzicht in de opbouw van de nieuwe
circulaire economie als de afbraak van de oude lineaire
economie. Niet alleen het effect van beleid kan hiermee
in beeld worden gebracht, maar ook veranderingen in het
gedrag van mensen en bedrijven.

De drie hoofdindicatoren laten zien hoe de MRA met
grondstoffen omgaat, maar zeggen nog niets over de
impact die dit heeft in termen van bijvoorbeeld CO2besparing. Wel zijn ze buitengewoon geschikt om te
communiceren over de transitie naar een circulaire
economie als geheel. Hun rol is vergelijkbaar met die van
het BNP voor het communiceren over de staat van een
traditionele economie.

GRONDSTOF INPUT

1.

GROEI VAN NETTOACTIVA

GRONDSTOF VERBRUIK

HOOFDINDICATOR

DASHBOARDINDICATOREN

ENERGIE
GEZONDHEID EN
MATERIALEN
Energie Verbruik
WELZIJN
Recycling
Hernieuwbare Energie
Gezondheid
Materiaal verlies
Tevredenheid
Toxische Materialen Verbruik Koolstof Emissie
Sociale Cohesie
Kritieke Materialen Verbruik
Waardeverlies (Downcycling)

TRANSITIEINDICATOREN

OPTIMALISATIE &
DESTABILISATIE

De drie elementen van het monitoringsraamwerk
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NATUURLIJK KAPITAAL
ECONOMIE
Groenvoorziening
Circulaire Banen
Luchtkwaliteit
Circulair Binnenlands
Water Verbruik
Product
Ecosysteemdienst
Waarde

AFBRAAK

INSTITUTIONALISERING
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HET ‘DATA-GAT’ DICHTEN
De indicatorenset vormt een basis voor het monitoren
van de transitie naar een circulaire economie. Om het
raamwerk te operationaliseren, is er gekeken welke data
al beschikbaar is en welke gegevens de komende jaren
nog verzameld en ontsloten moeten worden.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid data hoofd- en
dashboardindicatoren

DATABESCHIKBAARHEID
MRA

AMSTERDAM

HOOFDINDICATOR

Tabel 1 geeft een overzicht van de beschikbaarheid
van de benodigde data voor de hoofd- en
dashboardindicatoren in de MRA. Hieruit blijkt dat er
over 'traditionele' duurzaamheidsvraagstukken zoals
energie, klimaat en leefbaarheid al veel data beschikbaar
is. Dit geldt in mindere mare voor data over ingaande
materiaalstromen (grondstoffeninput). Ook ontbreekt
er nog veel data over het materiaalverbruik ten behoeve
van consumentengoederen, biomassa, openbare ruimte,
textiel en elektronica. Tot slot is er te weinig bekend
over specifieke materiaalstromen zoals bedrijfsafval en
toxische materialen.

Grondstofverbruik van afval

Het goede nieuws is dat door middel van het op elkaar
afstemmen van lopende onderzoeken en datasets al op
korte termijn veel witte vlekken in het raamwerk kunnen
worden gedichten. Dit maakt het vervolgens mogelijk
om de staat van de circulaire economie in de MRA
gedetailleerd in kaart te brengen.

Materiaal verlies (massa)

Witte vlekken

Hernieuwbare energie

Een
belangrijk
gemis
is
dat
gemeenten,
omgevingsdiensten en andere overheden data over
afvalstromen van bedrijven momenteel niet of zeer
beperkt verzamelen. Ook ontbreekt het aan data over
de materialen die de stad binnenkomen, bijvoorbeeld
via de inkoop van grondstoffen, half-fabrikaten en
producten. Inzicht hierin is nodig om in kaart te
brengen hoe nu binnen de MRA met afval wordt
omgegaan, en in welke mate secundaire grondstoffen
al deel uitmaken van de totale grondstoffeninput in de
metropoolregio. Dit is tevens nodig om te monitoren
op belangrijke doelstellingen rond het gebruik van
nieuwe grondstoffen zoals afgesproken in het Nationaal
Grondstoffenakkoord. Een gemis is ook het gebrek aan
data op het gebied van de opbouw van materialen in de
stad, bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving. Zowel het
Kadaster als de Stichting Madaster hebben hier tot op
een bepaalde hoogte inzicht in, maar nog niet voldoende
om valide conclusies te kunnen trekken voor de nettoactiva. Om die reden laat de MRA momenteel voor
specifieke reststromen (bouw- en sloopafval, biomassa
en e-waste) een aantal onderzoeken uitvoeren naar de
omvang en potentie hiervan.

Emissie

Grondstofverbruik van energie
Groei van de netto activa
Grondstofinput

DASHBOARDINDICATOREN
Materialen
Recycling
Verlies van materiële waarde in
euros (downcycling)
Toxische materialen verbruik
Kritieke materialen verbruik

Energie
Energieverbruik

Natuurlijk Kapitaal
Groenvoorziening
Luchtkwaliteit
Waterconsumptie
Ecosysteemdienst waarde

Mensen
Gezondheid
Tevredenheid
Sociale cohesie

Economie
Circulaire banen
Circulair binnenlands product
Beschikbaar
Gedeeltelijk beschikbaar
Niet beschikbaar
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SAMENWERKING EN ROLVERDELING
Stappen
van
zowel
overheden
als
bedrijven
en kennisinstellingen zijn nodig om het MRAmonitoringsraamwerk operationeel te maken. Dit kan
het beste gebeuren onder regie van de Amsterdam
Economic Board. Daarnaast liggen er rollen voor de MRA
zelf, voor het Instituut voor Onderzoek, Informatie en
Statistiek Amsterdam en voor het Chief Technology Office
Amsterdam.

Rol Amsterdam Economic Board
Voor
het
operationeel
maken
van
het
monitoringsraamwerk is vooral de relatie van de Board
met het bedrijfsleven van groot belang, te meer daar de
data over bedrijfsafval en de inkoop van grondstoffen
en halffabricaten nu nog maar beperkt voorhanden is.
De Board kan samen met koplopers uit het bedrijfsleven
verkennen welke data op dit gebied nuttig zijn om te
ontsluiten en welke bedrijfsgevoelige informatie juist
niét kan worden gedeeld. Daarbij richt de Board zich met
name op ‘Grondstoffenverbruik’ en ‘Grondstoffeninput’,
de eerste twee hoofdindicatoren.

Rol Metropoolregio Amsterdam
De MRA-partners zijn al actief met het in kaart brengen
van grote grondstoffenstromen in de metropoolregio.
Dit is belangrijk voor het inzichtelijk maken van de
circulaire potentie van reststromen in de metropoolregio.
Bovendien bieden deze top-down inschattingen
van materiaalstromen een mooie aanvulling op de
potentiële bottom-up datacollectie van de Board en het
bedrijfsleven. Daarnaast is MRA-inzet van belang om
de verschillen in beschikbaarheid en kwaliteit van data
tussen gemeenten in de metropoolregio te verkleinen.
Het accent ligt op de hoofdindicator ‘Groei van netto
activa’ en op de MRA-brede monitoring van verschillende
dashboard-indicatoren op het gebied van natuurlijk
kapitaal en energie.

Rol Instituut voor Onderzoek, Informatie en
Statistiek Amsterdam
Het Instituut voor Onderzoek, Informatie en Statistiek
(OIS) van de gemeente Amsterdam loopt voorop bij het
stellen van meetbare doelen en het monitoren van de
voortgang op het gebied van circulariteit. De hiermee
opgedane ervaring kan als voorbeeld dienen voor de
MRA-brede monitoring. In dit kader is het van belang om
de ontwikkelde methodes, bijvoorbeeld het meten van
circulariteit in inkoop en aanbestedingen, beschikbaar te
stellen aan de overige MRA-gemeenten. Aanvullend zijn
monitoringsmethodes nodig die boven het projectniveau
uitstijgen, waaronder de Brede Welvaartsindex. De
monitoringsrol van OIS is zowel van belang voor het
dashboardindicatoren op het gebied van welvaart
en werkgelegenheid als voor verschillende transitieindicatoren, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop en
aanbesteding.
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Rol Chief Technology Office Amsterdam
Bij het aanjagen van de monitoring binnen de gemeente
Amsterdam speelt het Chief Technology Office (CTO) een
belangrijke rol. Denk aan het benutten van innovaties op het
gebied van het Internet of Things (IOT) en andere nieuwe
vormen van datacollectie. Het CTO kan onder meer samen
met inwoners en met utiliteitsbedrijven en netbeheerders
op zoek gaan naar nieuwe kansen voor het real-time
en locatiespecifiek monitoren van materiaal-, water- en
energiestromen in de metropoolregio. Ook zal CTO bij
het operationaliseren van het raamwerk de inzichten,
methodes en technieken raadplegen van Hogeschool van
Amsterdam en AMS Institute die bijdragen bij het dichten
van de datagat.

BEHEER EN ONTSLUITING VAN DATA
Naast het aanvullen van de dataverzameling verdient
het databeheer en management aandacht. Met name
het opzetten van een stromendashboard heeft prioriteit.
Dit is een digitaal platform waarbij top-down en bottomup monitoring worden gecombineerd. Werken aan
de normering van de uitkomsten van de metingen
verdient eveneens aandacht. Een derde actiepunt
betreft de samenwerking tussen nationale en regionale
stakeholders.

1. Stromendashboard
Om te bepalen welke interventies het effectiefst zijn, is
het van belang om materiaalstromen te verbinden aan
specifieke bedrijven en instellingen in de metropoolregio.
Als vervolgens ook bekend is waar en wanneer de
verschillende materiaalstromen precies vrijkomen,
kan een dynamische materiaalstroomanalyse worden
gemaakt. Aan de hand hiervan is het mogelijk om de
precieze impact, economische waarde en optimale
verwerkingsmethode voor individuele substromen
binnen de waardeketen te bepalen.
Deze informatie is te verkrijgen door top-down
inschattingen zoveel mogelijk te combineren met
bottom-up data op het niveau van individuele bedrijven
en economische activiteiten. Dat is precies waar recente
onderzoeken vanuit de MRA op het gebied van bouw- en
sloopafval, e-waste en biomassa zich ook op richten.
Onderzoeksinstituten zoals het AMS Institute gaan zelfs
nog een stap verder en proberen de impact van onder
meer nieuwe infrastructuur en verwerkingsinstallaties
op deze materiaalstromen te voorspellen. Kennis
hierover maakt het mogelijk om zo een ruimtelijk
ontwerp te maken voor het sluiten van kringlopen in de
metropoolregio.
Aangeraden wordt om samen met kennisinstellingen
en andere partijen in MRA-verband te verkennen of
het mogelijk is om top-down en bottom-up data te
combineren in één digitaal platform. Dit platform kan
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fungeren als 'dashboard' voor het monitoren van de
circulaire staat van de MRA. Ook kan het platform worden
benut voor het voortdurend bijeen brengen van macroeconomische data. Dit maakt het mogelijk om ook de
impact van beleid, investeringen en technologische
interventies op de circulaire ontwikkeling van de MRA
te voorspellen. Dit inzicht biedt houvast om optimale
oplossingen te ontwikkelen voor gebreken in de
kringloopsluiting. Met name het intensiveren van de
samenwerking met het AMS Institute heeft in dit verband
belangrijke meerwaarde. Dit onderzoeksinstituut
werkt namelijk al aan een platform om relevante data
op termijn zoveel mogelijk aan alle geïnteresseerden
beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld voor het maken van
analyses en visualisaties.

2. Normering
Het is van belang om inzicht te hebben in de relevantie
van de uitkomsten van metingen. Daarom wordt
aanbevolen om een discussie op gang te brengen
over normering. Hoe doet de MRA het bijvoorbeeld in
vergelijking met andere gebieden en wanneer is er in de
ogen van de partners sprake van voldoende reductie van
grondstoffenverbruik? Dit is deels een politiek proces
en dit betekent dat er oog moet zijn voor de individuele
doelstellingen van de betrokken gemeenten, provincies
en Rijk. Ook wordt aanbevolen om dit raamwerk in
andere steden en regio's te introduceren en ieder jaar
een nulmeting te doen. Dit maakt het namelijk mogelijk
om de voortgang te vergelijken met de prestaties van
andere regio's.

nationaal niveau veel kennis opgebouwd. Verder is het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vergevorderd
op het gebied van het analyseren van de transitie naar
de circulaire economie. Ook het Kadaster kan via de
analyse van haar gegevens, in combinatie met andere
databronnen, informatie ontsluiten om de voortgang
naar een circulaire economie te meten.
In veel gevallen zullen het CBS en PBL kunnen helpen topdown inschattingen van materiaalstromen te verbeteren,
terwijl regionale actoren sneller stappen kunnen zetten
als het gaat om nieuwe dataverzameling van beneden af.
De aansluiting tussen die beide processen is essentieel.
Daarom wordt aangeraden om de samenwerking met
relevante organisaties te intensiveren:

VERVOLGSTAPPEN OP KORTE
TERMIJN
De MRA, de Board, de Gemeente Amsterdam en
het CTO hebben de bouwstenen in handen om
het monitoringsraamwerk de komende jaren te
operationaliseren. De volgende vier vervolgstappen
geven hier handen en voeten aan:
1.

Onderneem acties om ieder van
hoofdindicatoren meetbaar te maken;

de

drie

2.

Zet een digitaal platform op ('dashboard') voor
datacollectie en -management; dit dashboard kan
eventueel door een onafhankelijke derde partij (een
kennisinstelling) worden beheerd.

3. Regionale en nationale samenwerking

3.

Breng een discussie op gang over normering;

De aangedragen oplossingsrichtingen vormen de
uitgangspunten voor het opstellen van een plan van
aanpak om te komen tot een volledig meetbaar circulair
raamwerk. Hiervoor dient een infrastructuur opgezet te
worden met verschillende organisaties die actief bezig
zijn met het verzamelen, analyseren en ontsluiten van
data. Op het gebied van datacollectie en ontsluiting
heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op

4.

Investeer in samenwerking tussen nationale
en regionale stakeholders bij datacollectie en
datamanagement.

Aanbevolen wordt om op korte termijn met de
betrokken partijen een workshop te organiseren over
de invulling van deze vervolgstappen. Hierbij kan het
monitoringsonderzoek als basis worden genomen.
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HOOFDSTUK 1

INTRODUCTIE
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft hoge
duurzaamheidsambities. Zij wil een circulaire regio zijn
waar grondstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke
manier worden hergebruikt. De MRA en de Amsterdam
Economic Board (Board) hebben met de lancering van
‘de MRA als dé grondstoffenhub’ (2015) en met het
‘MRA grondstoffen uitvoeringsprogramma’ (juni 2016)
laten zien dat de transitie naar een circulaire economie
zowel noodzakelijk als wenselijk is (Amsterdam
Economic Board, 2016). Met het ondertekenen van
het Nationaal Grondstoffenakkoord in 2017 werd het
startsein gegeven voor een nationaal programma om
de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair
te maken (Rijksoverheid Nederland, 2017). De MRA
heeft dit akkoord mede ondertekend, evenals de
Citydeal Circulaire Stad, en heeft de afgelopen jaren
hard gewerkt om voor de hele regio de transitie naar
een circulaire economie vorm te geven. Op basis
hiervan is door de MRA overheden in juni 2018 het
MRA Ontwikkelprogramma gestart, met als ambitie
om van de MRA in 2025 één van de meest circulaire
grootstedelijke regio's van Europa te maken.

IJmond

De afgelopen jaren is er door de gehele regio hard
gewerkt om de transitie naar een circulaire economie
vorm te geven, en daarbij werken overheid en
bedrijfsleven nauw samen. De komende jaren zal dit
proces zich, mede dankzij de competetie Circulair
Digitaal, alleen maar verder versnellen en opschalen.
In deze competitie realiseert de MRA in samenwerking
met de Amsterdam Economic Board in totaal €750.000
euro co-financiering voor 'slimme en innovatieve
digitale oplossingen die bijdragen aan de transitie naar
een circulaire economie' (Amsterdam Economic Board,
2018).
Op basis van de uitkomsten van de evaluatie
Amsterdam Circulair en kijkend naar de aankomende
bestuursperiode is er vanuit de Board, de MRA en
de Gemeente Amsterdam aan Metabolic gevraagd
een ambtelijke verkenning uit te voeren. Het doel is
om indicatoren voor het monitoren van de staat van
de circulaire economie op te stellen en te bepalen
welke data nodig is om in de toekomst het raamwerk
te operationaliseren in de MRA en de gemeente
Amsterdam.

ZaanstreekWaterland
Flevoland

ZuidKennemerland

Amsterdam

Amstelen Meerlanden
Grooi en
Vechtsteek

Metropoolregio
Amsterdam
2 Provincies
33 Gemeenten
2,332,773 Inwoners

Figuur 1: Metropoolregio Amsterdam
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EEN INTEGRALE BENADERING
Het monitoringsraamwerk dat in dit rapport wordt
voorgesteld geeft de MRA overheden de mogelijkheid
om de voortgang van de transitie naar een circulaire
economie inzichtelijk te maken, en laat daarmee ook
zien waar aanvullende data van bedrijven en overheden
zal moeten worden ontsloten.
In lijn met de ambities van de gemeenten in de MRA
is voor dit monitoringsraamwerk een brede definitie
van de circulaire economie gekozen. Hierbij worden
zowel mens en milieu als grondstoffen en energie
meegewogen. De samenhang tussen de transitie aar
een circulaire economie en de energietransitie speelt
hierbij een centrale rol. Recent onderzoek van het
Planbureau voor de Leefomgeving toont aan dat de
circulaire economie door het behouden en hoogwaardig
hergebruiken van materialen een forse bijdrage kan
leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland en
de MRA (Drissen en Vollebergh, 2018).3 In dit raamwerk
wordt de transitie naar een circulaire economie dan ook
gemonitord in samenhang met de energietransitie en
een set bredere duurzaamheidsdoelstellingen zoals
luchtkwaliteit, sociaal welzijn en werkgelegenheid.

EEN MONITORINGSRAAMWERK VOOR
DE METROPOOLREGIO
Dit document presenteert een monitoringsraamwerk om
de circulaire staat van de metropoolregio te meten. Het
ontwikkelplan circulaire economie van de MRA noemt
monitoring expliciet als een speerpunt en via dit raamwerk kan het effect van de activiteiten uit dit plan wor-

den gevolgd. Uiteindelijk wordt een keuze over kwantitatieve doelstellingen voor duurzaamheid en circulariteit
(en daaraan gekoppelde indicatoren) voorgelegd aan de
bestuurders (Hendriksen & Graaf, 2018). Dit raamwerk is
een eerste aanzet om op het niveau van de metropoolregio te kunnen meten hoe circulair de MRA is. Uiteindelijk kan op deze manier gemonitord worden of het beleid
van de gemeenten binnen de MRA en de MRA als geheel
effectief is en of politieke doelen worden behaald. Zo
kan bijvoorbeeld het effect van circulair inkopen op het
grondstofverbruik in de MRA worden gemeten.

LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 wordt de circulaire economie nader
gedefinieerd. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens het
raamwerk dat op basis van deze definitie is ontwikkeld
uiteengezet. Om handelingsperspectief te bieden is dit
raamwerk gekoppeld aan het beleidsinstrumentarium van
de gemeenten in de MRA (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 is
de beschikbaarheid van de benodigde data geanalyseerd
om circulariteit te monitoren in de MRA en de gemeente
Amsterdam. Er zijn nog stappen te zetten om een
volledige analyse te kunnen maken omdat nog niet voor
alle relevante indicatoren voldoende data beschikbaar is.
In de roadmap in hoofdstuk 6 van het rapport wordt een
stappenplan gepresenteerd om dit verschil te overbruggen.
In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste conclusies en
aanbevelingen gegeven.

Het verbruik van fossiele brandstoffen als energiedragers (primair of als elektriciteit) en als grondstof voor het maken van materialen,
halffabricaten en eindproducten, zorgt ervoor dat de winning van grondstoffen en productie van halffabricaten een emissie omvang
heeft van 55 tot 77 procent van de totale jaarlijkse Nederlandse emissie van broeikasgassen. Er zit dus een grote overlap tussen de
doelstellingen van de grondstoffen transitie en de energietransitie, en andere duurzaamheidsdoelstellingen
3

MONITORING VOOR EEN CIRCULAIRE STADSREGIO

11

12

EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

HOOFDSTUK 2

EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
SAMENVATTING:
»» Er is voor een brede definitie van de circulaire economie
gekozen. Hierbij worden zowel mens en milieu als
grondstoffen en energie meegewogen.
»» Circulariteit wordt gemonitord aan de hand van de
uiteindelijke effecten op mens, milieu en economie.
»» Om de manier waarop de transitie naar een circulaire
economie bereikt wordt inzichtelijk te maken, kijken we ook
naar de middelen en het gedrag die leiden tot deze effecten.

In de afgelopen 200 jaar zijn de wereldbevolking en de
economie exponentieel gegroeid en daarmee ook de
vraag naar energie, voedsel en andere grondstoffen. De
consequenties van onze stijgende consumptie worden
steeds zichtbaarder: klimaatverandering, ontbossing,
schade aan belangrijke natuurlijke systemen. Ook zien we
uitputting van wereldwijde nutriëntenkringlopen (stikstof
en fosfor) en een alarmerend verlies in biodiversiteit. De
grenzen van ons planetair systeem worden op al deze
vlakken overschreden (Steffen et al, 2016).
De circulaire economie biedt een oplossing voor deze
problemen: in een circulaire economie vinden alle
activiteiten plaats binnen de grenzen van de aarde,
terwijl er tegelijkertijd zorg voor wordt gedragen dat er
aan een bepaalde minimum van sociale voorwaarden
wordt voldaan (Raworth, 2013, 2017). Circulariteit is
een middel: het doel is een duurzame en inclusieve
samenleving. Daarmee kan een circulaire economie
volgens Metabolic worden gedefinieerd als: ‘’een
nieuw economisch model dat maatschappelijke
ontwikkeling ondersteunt middels eerlijke distributie van
grondstoffen zonder daarbij de draagkracht van de aarde
te overschrijden of het functioneren van de biosfeer aan
te tasten’’ (Gladek, 2017).

CIRCULAIRE ECONOMIE: MEER DAN
MATERIAALGEBRUIK ALLEEN
De sociale randvoorwaarden zoals beschreven door
Raworth (2017) hebben betrekking op gezondheid en
welzijn, toegevoegde waarde die verder reikt dan geld
alleen, ondersteuning van cultuur en maatschappij en
het in stand houden van de leefomgeving. De circulaire
stad zorgt via continu hoogwaardig hergebruik van
materialen en grondstoffen voor een veerkrachtige stad.
Een circulaire economie gaat dus niet alleen om het
behoud van de complexiteit en economische waarde van
materialen, maar juist om de uiteindelijke effecten die
dit heeft voor de stad en samenleving. De belangrijkste
karakteristieken van een circulaire economie volgens
Metabolic worden geïllustreerd in figuur 2, met daarin de
7 karakteristieken van de circulaire economie volgens
Metabolic (Gladek 2017) en de sociale en ecologische
randvoorwaarden van de Doughnut Economie zoals
vormgegeven door Raworth (2017).
Op de volgende pagina worden de pilaren van een
circulaire economie zoals beschreven door Metabolic in
meer detail beschreven. Ze vormen, samen met andere
raamwerken zoals de 7 principes van de circulaire
economie opgesteld door Circle Economy (2018) de
basis van het monitoringsraamwerk.

ZEVEN
KARAKTERISTIEKEN
VAN EEN CIRCULAIRE
ECONOMIE

Figuur 2: Twee centrale conceptuele raamwerken die de belangrijkste karakteristieken van een circulaire
economie vatten: het Doughnut Economics Framework (Raworth, 2013, 2017), en de 7 pilaren van een
circulaire economie zoals opgsteld door Metabolic (Gladek, 2017)
MONITORING VOOR EEN CIRCULAIRE STADSREGIO
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Materialen worden op zo’n manier toegepast in de
economie dat ze continu kunnen worden gerecycled
op hoog niveau zonder te verdwijnen in het milieu.
Prioriteit is het behouden van materiaalcomplexiteit
door materialen te behouden in hun meest complexe
vorm voor zo lang als mogelijk (liever als product
dan als component, en liever als component dan als
grondstof). De duur van de materiaalkringloop hangt af
van de schaarste van het materiaal; hoe schaarser een
materiaal, hoe eerder deze bij voorkeur weer terugkomt in
de kringloop voor hergebruik. De lokale beschikbaarheid
van een materiaal bepaalt de schaal waarop de kringloop
gesloten kan worden (hoe wijder beschikbaar, hoe kleiner
de kringloop kan zijn). Dichtheid van vraag en aanbod
wordt idealiter ook afgestemd. Materialen kunnen
worden teruggewonnen in de vorm van energie als de
energetische kosten van transport en verwerking hoger
zijn dan de ‘ingebedde waarde’ (al geldt dit niet voor
schaarse en niet-hernieuwbare materialen). In principe
wordt materiaal herwinning in de vorm van energie
echter vermeden. Materialen worden bij voorkeur niet
samengevoegd of gemengd. Materialen worden idealiter
alleen gebruikt wanneer dat niet anders kan: er is een
voorkeur voor dematerialisatie van producten en diensten.
Alle energie is gebaseerd op hernieuwbare bronnen.
De materialen die nodig zijn voor de opwekking en
opslag van energie zijn zo ontworpen dat ze makkelijk
kunnen worden teruggewonnen. Energie wordt intelligent
ingezet (verliezen worden vermeden) en waar mogelijk
worden lagere vormen van energie (zoals warmte)
gecascadeerd. Ter voorkoming van grootschalig
energieverlies (o.a. door transport en omzetting) wordt de
dichtheid van het energieverbruik idealiter afgestemd op
de dichtheid van de lokale beschikbaarheid hernieuwbare
energiebronnen. Omzetting van verschillende typen energie
wordt in principe vermeden, evenals transport van energie.
Biodiversiteit wordt structureel ondersteund en
versterkt in een circulaire economie.
Het behoud van biodiversiteit wordt gezien als één van
de hoogste waarden binnen de circulaire economie.
Wanneer een complex ecosysteem, zoals bijvoorbeeld
een deel van een jungle verdwijnt, duurt het generaties
voordat deze systemen weer terug zijn op het niveau van
voor verstoring. Behoud van de ecologische diversiteit is
een van de belangrijkste bronnen van veerkracht van de
biosfeer en de ecosysteemdiensten die worden verschaft
zijn ontelbaar. Natuurlijke leefmilieus, en zeldzame
rassen in het bijzonder, mogen zodoende niet structureel
beschadigd worden door menselijke activiteiten.
Materiële en energie verliezen kunnen worden getolereerd
omwille van het behoud van de biodiversiteit, aangezien
deze complexe systemen in principe geprioriteerd moeten
worden.
Menselijke samenleving en cultuur worden
versterkt door menselijke activiteiten.
Een andere belangrijke vorm van complexiteit is culturele
diversiteit, en dit biedt ook veerkracht aan het systeem.
MONITORING VOOR EEN CIRCULAIRE STADSREGIO

Hierbij is een divers systeem van verschillende vormen
van ideeën, governance, samenleven en gemeenschap,
van grote waarde voor de veerkracht van het systeem.
Activiteiten die structureel de diversiteit en complexiteit
in samenlevingen en culturen ondermijnen moet waar
mogelijk worden vermeden. Het doel van de circulaire
economie is het ontwikkelen van een leefbare samenleving
voor iedereen, waarbij duurzaamheidsambities niet
moeten leiden tot negatieve impacts op de leefbaarheid
en diversiteit van deze samenleving.
De gezondheid en het welzijn van de mens en
andere soorten moeten structureel worden
ondersteund door de activiteiten van de economie.
Op termijn dienen alle giftige en gevaarlijke stoffen uit
onze economie te verdwijnen. In de tussentijd zouden
deze stoffen zo min mogelijk toegepast moeten worden,
en wanneer dit toch gebeurt is het van belang dat
dit gebeurt op een zeer gecontroleerde wijze. In een
circulaire economie zouden economische activiteiten
nooit een negatieve impact moeten hebben op de
gezondheid en het welzijn van mensen en het milieu. Als
elektronisch afval bijvoorbeeld verbrand moet worden
boven een open vuur, om zo de materialen te herwinnen,
dan zou dit niet als een “circulaire” activiteit beschouwd
moeten worden.
Menselijke
activiteiten
genereren
een
toegevoegde waarde die niet alleen in financiële
waarde is uit te drukken.
Materialen en energie zijn momenteel niet in oneindige
hoeveelheden beschikbaar en daarom zou het gebruik
en de toepassing hiervan weloverwogen moeten zijn en
met het doel om maatschappelijke waarde te creëren.
Waarden waaraan gedacht kan worden zijn: esthetische
waarde, emotionele waarde en bijvoorbeeld ecologische
waarde. Al deze factoren kunnen niet tot een eenduidige
en gezamenlijke meeteenheid teruggebracht worden
zonder grove benaderingen, of het toepassen van
subjectieve oordelen. Hierom is het van belang om
deze waarden als op zichzelf staande categorieën te
beoordelen. De keuze om materialen toe te passen zou
dan ook maximale waarde moeten generen over zo veel
mogelijk alternatieve categorieën, en niet alleen maar
gericht moeten zijn op financieel rendement.
Het economische systeem is fundamenteel
veerkrachtig en in staat zich aan te passen
Veerkracht is een belangrijke eigenschap van een circulaire
economie. Het is van belang dat er een systeem ontstaat
dat de mogelijkheid heeft om de schokken en crisissen
welke opkomen van binnen en van buiten het systeem op
te vangen. Hiervoor is een zekere decentralisatie en de
verdeling van macht, structuur van informatiesystemen en
robuuste back-up systemen voor het opvangen van falen
in delen van het systeem van belang. Deze veerkrachtigheid
van het systeem is zowel op grote als kleine schaal nodig,
op het gebied van cultuur en biodiversiteit, en hier dient ten
alle tijden naar gestreefd te worden.
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PRESTATIES VERSUS MIDDELEN
Het is belangrijk om op te merken dat we hierboven, en
gedurende het hele rapport, zoveel mogelijk uitgaan van
de daadwerkelijke karakteristieken, impact en uitkomsten
van een circulaire economie, en niet over de manier
waarop deze bereikt worden. Voor het meten van het
effect en de impact van de transitie kiest Metabolic er,
net als onder andere het Stockholm Resilience Institute
(Steffen et al, 2016) en econoom Kate Raworth (Raworth,
2013, 2017) voor om duurzaamheid en circulariteit te
monitoren aan de hand van de uiteindelijke effecten op
mens, milieu en economie.
Soms is de doelstelling echter niet alleen het meten van
impacts en effecten, maar om te monitoren op welke
manier de transitie naar een circulaire economie wordt
vormgegeven door verschillende partijen. Denk hierbij
aan veranderend gedrag bij inwoners en bedrijven en
structurele veranderingen in de economie zoals nieuwe
vormen van werkgelegenheid of de groei of krimp van
omzet of werkgelegenheid in specifieke sectoren. In die
gevallen bouwen we voort op definities van een circulaire
economie die expliciet deze zaken omvatten, zoals het
ontstaan van nieuwe verdienmodellen, werkgelegenheid
en digitalisering. De zeven principes van een circulaire
economie zoals gedefinieerd door Circle Economy (2018)
zijn hierin een belangrijke basis.

CIRCULAIR OP VERSCHILLENDE
SCHAALNIVEAUS
Het zo decentraal mogelijk sluiten van materiaal- en
energiekringlopen staat vaak centraal bij het inrichten van
een circulaire stad of regio. Dit betekent echter niet dat
een stad of regio zelfvoorzienend dient te zijn. De schaal
(zowel ruimtelijk als in tijd) waarmee dit kan worden
bereikt hangt af van:
1. De mate van alomtegenwoordigheid van het materiaal
2. De mate waarop het materiaal te transporteren is
3. De waarde van het materiaal
4. De kosten van het sluiten van een kringloop op een
bepaald schaalniveau
5. De effectiviteit van het sluiten van een kringloop door
verschillende infrastructuren of technologieën.
In een ideale circulaire economie worden dus niet alle
materiaalkringlopen gesloten op de kleinst mogelijke
geografische schaal. Het gaat om een optimum
in ecologische efficiëntie te vinden, gebaseerd op
bovenstaande eigenschappen en de karakteristieken
(ruimtelijk, economisch) van de regio. Het voorliggend
monitoringsraamwerk stelt dan ook het 100% lokaal
sluiten van kringlopen niet centraal.
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DE DYNAMIEK VAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
NETTO
ACTIVA

NIET HERBRUIKBARE MATERIALEN
HERBRUIKBARE MATERIALEN

GRONDSTOFFEN
INPUT

GRONDSTOFFEN
VERBRUIK

MRA

Lineaire economie
In de huidige lineaire economie worden veel nieuwe
materialen het systeem binnengehaald (grondstoffen
input). Slechts een klein percentage wordt hergebruikt
binnen het systeem, en het overgrote deel wordt afgevoerd
als afval, en vervolgens verbrand of naar de stort gebracht
(grondstoffenverbruik).
RECYCLEN

NETTO
ACTIVA

GRONDSTOFFEN
INPUT

MRA
MRA

De hoeveelheid materialen die jaarlijks wordt opgeslagen
in producten of gebouwen (netto activa) groeit weliswaar
met de jaren, maar het percentage hoogwaardig her te
gebruiken materialen uit deze 'grondstoffenbank' is klein.
Dit is veelal omdat producten en gebouwen niet ontworpen
zijn voor demontage en hergebruik.

GRONDSTOFFEN VERBRUIK

Circulaire economie
In een circulaire economie zal de grondstoffen input en
het grondstoffen verbruik afnemen. Het gebruik van
nieuwe grondstoffen wordt zoveel mogelijk voorkomen
(reductie) en er worden meer materialen binnen het
systeem hergebruikt vanuit de 'netto activa' in de stad.

RECYCLEN

Het aandeel herbruikbare materialen in de netto activa
zal toenemen door slim ontwerp, waarbij van te voren is
nagedacht over demontage en hergebruik. De producten
en gebouwen worden niet weggegooid aan het einde van
hun levensduur, maar hoogwaardig hergebruikt.
Het volume aan materialen dat als afval verbrand of
gestort wordt (grondstoffenverbruik) neemt af: alle niethernieuwbare materialen worden hergebruikt. Als er geen
andere mogelijkheid is,, worden materialen omgezet naar
energie middels vergisting en verbranding.

Figuur 3: Schematische weergave lineraire en circulaire economie
MONITORING VOOR EEN CIRCULAIRE STADSREGIO
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CIRCULARITEIT METEN EN MONITOREN
SAMENVATTING:
»» Het voorgestelde raamwerk voor het integraal monitoren
van circulariteit biedt inzicht in de dynamiek, effecten en
ontwikkeling van de circulaire economie.
»» Het bestaat uit drie lagen: hoofd-, dashboard- en
transitieindicatoren en bouwt voort op (inter)nationale
methodes.
»» Circulariteit monitoren in regionale context brengt
uitdagingen met zich mee omdat niet alle activiteiten (en
hun effecten) in de keten zich binnen de regio afspelen.

Er zijn maar weinig zaken die het functioneren van een
systeem zo fundamenteel kunnen veranderen als het
doel dat we aan een systeem toekennen:

“If you define the goal of a society
as GNP, that society will do its best
to produce GNP. It will not produce
welfare, equity, justice, or efficiency
unless you define a goal and regularly
measure and report the state of
welfare, equity, justice, or efficiency.”
― Donella H. Meadows, Thinking in Systems: A Primer (2015)

BRON

Met macro-economische indicatoren kennen we,
soms onbewust, dergelijke doelstellingen toe aan
onze economie. Ze bieden een referentiekader om
de economie te beschrijven. Tegelijkertijd geven ze
een maatstaf van succes aan en geven ze richting aan
beleid. Het is daarom noodzakelijk om circulariteit toe te
voegen aan deze indicatoren en doelstellingen, als we de
grondstoffen- en energietransitie willen versnellen.

BESTAANDE RAAMWERKEN
De laatste vijf jaar is de interesse in het meten van
circulariteit op verschillende geografische niveaus
toegenomen. Vóór 2017 waren er uitsluitend rapporten
die de mogelijkheden verkennen voor het opstellen van
indicatoren voor circulariteit op basis van data van het
Europees Milieu Agentschap (EEA, 2016) en het Centraal
Bureau voor de Statistiek (Delahaye & Baldé, 2016).
Afgelopen jaar zijn er echter verschillende raamwerken
ontwikkeld die op een macroniveau circulariteit meten. In
2017 publiceerde het Franse ministerie van Milieu, Energie
en Waterschappen een rapport waarin het ministerie 10
indicatoren voor de circulaire economie opstelt (Manier
et al., 2017). Ook de Europece Commissie en het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerden
in 2018 raamwerken (EC, 2018, Potting et al., 2018). Het
raamwerk van het PBL wordt toegepast in de Monitor
Brede Welvaart (CBS, 2018) en dient als inspiratie voor
het raamwerk voor de metropoolregio.

NAAM PUBLICATIE

FUNCTIE

Tabel
1: Bestaande
raamwerken voor
het monitoren
circulariteit
Europese
Commissie (2018)
A monitoring
frameworkvan
for the
circular
Raamwerk voor het meten van de CE
economy

Ministerie van Milieu, Energie en
Waterschappen, Frankrijk (2017)

10 Key Indicators for Monitoring the
Circular Economy.

10 sleutel indicatoren voor meten CE

PBL, CBS & RIVM:
Potting et al. (2018)

Circulaire economie: wat we willen weten Raamwerk voor het meten van de CE
en kunnen meten

EUROSTAT (2016)

Material flows and resource productivity

Ondersteunende theorie

Europese Commissie (2014)

EU Resource Efficiency Scoreboard 2015

Raamwerk

OECD (2017)

Green Growth Indicators 2017

Raamwerk

Planbureau voor de Leefomgeving,
Potting, Hekkert, & Worrell (2016)

Circulaire Economie: Innovatie meten in
de keten

Ondersteunende theorie

EEA (2016)

Circular Economy in Europe - Developing
the knowledge base

Ondersteunende theorie

Circle Economy, Shifting Paradigms. De The circularity gap report: an analysis of
Wit et al. (2018)
the circular state of the global economy

Raamwerk voor het meten van de CE

Wuppertal Institut (2014)

Ondersteunende theorie

Material intensity of materials, fuels,
transport services, food
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Beleidsstudie
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Enkele van de centrale rapporten die de fundering hebben
gelegd onder het monitoringsraamwerk

De meest recente publicatie is wellicht de meest
ambitieuze: in het Circularity Gap Report (De Witt, et al,
2018) wordt de mate van circulariteit van de mondiale
economie gemeten aan de hand van de hoeveelheid
gerecycled materiaal ten opzichte van de totale
hoeveelheid gebruikte grondstoffen. Uit dit onderzoek
blijkt dat de wereldeconomie momenteel voor slechts 9%
als circulair kan worden beschouwt.
Op dit moment bestaat nog geen algemeen geaccepteerd
raamwerk voor het meten van circulariteit op schaal
van steden. Dat is opvallend, aangezien steden een
sleutelpositie vervullen in de transitie naar een duurzame
samenleving: ze verbruiken het merendeel van de mondiale
grondstoffen, zijn verantwoordelijk voor 60-80% van
alle broeikasgasemissies (direct en indirect) en zijn een
woonplaats voor meer dan de helft van de wereldbevolking
(UNIP, 2012).

Uitdagingen bij het meten van circulariteit op
het niveau van steden en regio’s

op dit niveau voor een uitdaging. Grondstoffen die de stad
of regio in en uit gaan worden niet noodzakelijk gevolgd en
bijgehouden: import en export statistieken worden meestal
op nationaal, en niet op regionaal niveau bijgehouden. Omdat
er bijna geen grondstoffen of producten volledig uit de
RMA komen is de gehele impact van het grondstofverbruik
moetilijk te bepalen.
Het raamwerk mot er dus rekening mee houden welk
deel van het grondstoffenverbruik en de economische
baten binnen regio zelf landen, en welk deel hierbuiten.
Soms zullen de economische baten in de regio vallen,
terwijl het grondstofgenverbruik (door het verbranden
of weggooien) daarbuiten plaatsvindt. Of andersom:
de economische baten vallen buiten de regio terwijl

Voorbeeld
Amsterdam is één van de grootste doorvoerhavens
van fossiele brandstoffen, maar ook van
voedingsmiddelen als koffie en cacao. Deze
halffabricaten en grondstoffen worden echter
slechts voor een klein deel in de MRA zelf verbrand
of weggegooid. Veelal worden ze vervoerd naar
het Duitse en Europese achterland. Tegelijkertijd
verdienen de gemeenten in de MRA wel aan de
opslag, distributie, doorvoer en in sommige gevallen
opwerking en verwerking van deze grondstofstromen.
Strikt genomen zou de metropoolregio dus voor
een deel van het grondstofverbruik dat later in deze
achterlanden plaatsvindt verantwoordelijk moeten
worden gehouden. Eén van de hoofdindicatoren,
grondstoffeninputs, houdt hier gedeeltelijk rekening
mee, maar er is onvoldoende data beschikbaar om dit
exact te berekenen.

Hoewel steden cruciale plekken zijn om de circulaire
economie te ontwikkelen zorgt het meten van circulariteit

Voorbeeld
Wanneer 1000 kilo staal geïmporteerd wordt, is het
moeilijk om te bepalen hoeveel ijzererts en kool is
gebruikt bij de productie ervan. Omdat slechts een
deel van de economische activiteiten binnen de
grenzen van de MRA plaats, wordt de impact van
grondstoffenwinning en productie vaak onderschat,
of niet toegekend aan de productie en consumptie die
in de regio plaatsvindt.
Het monitoringsraamwerk moet dus indicatoren
bevatten die de hele keten beschouwen, en niet alleen
de impact die toevalligerwijs rechtstreeks binnen
de stad plaatsvindt. Met deze zaken is rekening
gehouden middels één van de hoofdindicatoren: het
grondstoffenverbruik.
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afval juist wel in de stad of regio terechtkomt. Dit kan
bijvoorbeeld meegenomen worden door de impact van
productie en consumptie te verdelen aan de hand van
het deel van de toegevoegde waarde (circulair regionaal
economisch product) dat wordt gerealiseerd in de MRA
ten opzichte van de totale toegevoegde waarde in de
gehele productieketen.
Daarnaast
moet een
monitoringsraamwerk
in
verschillende steden toepasbaar zijn. Doordat alle steden
en regio's andere eigenschappen hebben, is het geen
gemakkelijke opgave om een universeel raamwerk te
maken. Kan men hetzelfde raamwerk gebruiken voor een
armere stad of een stad met een andere economische
structuur? Ook heeft een stad op sommige factoren
weinig invloed, zoals het aandeel groene energie op het
nationale elektriciteitsnet, nationale wet- en regelgeving,
of de economische ontwikkelingen in het verleden. Met
deze uitdagingen is zoveel mogelijk rekening gehouden.
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HET MONITORINGSRAAMWERK
Opbouw van het monitoringsraamwerk
Op basis van de gekozen definitie van een circulaire
economie is een monitoringsraamwerk vormgegeven
waarmee circulariteit op stadsniveau kan worden
gemeten. Het raamwerk neemt de vorm aan van een
piramide en wordt opgebouwd uit drie verschillende
lagen: de hoofdindicatoren, dashboardindicatoren en
transitie-indicatoren. Deze manier van structurering is
ingegeven door benaderingen van zowel de Nederlandse
overheid als de Europese Unie (Potting, 2016; 2018; EC,
2018).
De piramide toont geen hiërarchie maar een
toenemend niveau van detail. Hoofdindicatoren geven
in hoofdlijnen de dynamiek van de economie weer,
en dashboard- en transitie-indicatoren beschrijven
deelaspecten van de economie (respectievelijk impacts
en gedragsverandering). Deze structuur is gekozen
omdat het bestaande macro-economische indicatoren
nabootst en een goede balans houdt tussen duidelijke
en eenvoudige communicatie enerzijds (de top), en
detail en volledigheid anderzijds (de basis). Ze staat
verbeeld in figuur 4.
1. De hoofdindicatoren zijn prestatie-indicatoren die een
eerste indruk geven van de circulariteit van de economie
met een focus op het dynamische aspect zoals eerder
beschreven in figuur 3. Deze indicatoren laten zien hoe
we met grondstoffen omgaan, en of de 'stofwisseling'
van de economie lineair of circulair is. Ze zeggen
nog niets over de impact die dit heeft, bijvoorbeeld in
termen van CO2 besparingen, maar zijn buitengewoon
geschikt om te communiceren over de transitie naar
een circulaire economie als geheel. Ze hebben een rol
die vergelijkbaar is met de rol van het BNP voor het
communiceren van de staat van een lineaire economie.
2. De dashboardindicatoren geven een bredere context
voor de hoofdindicatoren en omvatten elementen
uit de zeven verschillende pilaren voor de circulaire
economie. Deze dashboardindicatoren zeggen juist

iets over de impact die de 'stofwisseling' van de
economie, de manier waarop we met materialen
omgaan, heeft op de samenleving en het milieu. De
dashboardindicatoren laten de prestaties van de
economie zien als het gaat om werk en welvaart, maar
bijvoorbeeld ook energie en het klimaat.
3. De transitie-indicatoren vormen de onderste laag
van het raamwerk. Deze indicatoren geven inzicht in
systematische veranderingen in de structuur van de
economie en het gedrag van mensen en bedrijven.
Ze kunnen gebruikt worden om de implementatie van
beleid, en veranderingen in het gedrag van mensen
en bedrijven te monitoren, soms nog voor de effecten
van deze veranderingen (bijvoorbeeld op het gebied
van materiaalgebruik, of nieuwe werkgelegenheid)
meetbaar worden.

Waar kan de overheid invloed uitoefenen?
Overheidsingrijpen zal vaak direct invloed hebben
op transitie-indicatoren, omdat het zich richt op het
beïnvloeden en faciliteren van het gedrag van inwoners
en bedrijven in de MRA, of op de eigen organisatie
(bijvoorbeeld middels inkoopbeleid). Maar het effect
van beleidsmaatregelen zou uiteindelijk ook zichtbaar
moeten worden op macro-economisch niveau, middels
dashboard- en hoofdindicatoren. In sommige gevallen
zijn de effecten direct: bijvoorbeeld doordat middels
een inkooporder of aanbesteding materialen, energie
of emissies worden bespaard ten opzichte van de
uitgangssituatie. In andere gevallen zal het effect een
tijd op zich laten wachten (bijvoorbeeld wanneer een
programma gericht op circulaire start-ups en innovatie
pas na enkele jaren circulaire werkgelegenheid oplevert).
Hoe groot of klein de vertraging tussen actie en effect
ook is, we raden gebruikers van het raamwerk met
klem aan al meteen bij implementatie van beleid te
berekenen / voorspellen wat het uiteindelijke effect van
maatregelen op de hoofd- en dashboardindicatoren zal
zijn en niet alleen op transitie-indicatoren te focussen.
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CIRCULARITY MONITORING FRAMEWORK

HOOFDINDICATOR
De hoofdindicator is
eenvoudig te communiceren en
geeft een duidelijke eerste indruk
van de staat van de circulaire economie

DASHBOARDINDICATOREN
De dashboard indicatoren geven informatie over de
bredere context van de circulaire economie en
plaatsen de hoofdindicator in perspectief

TRANSITIEINDICATOREN
De transitieindicatoren geven inzicht in de geleidelijk, structurele
veranderingen in de economie en tonen het momentum voor de transitie
naar een circulaire economie

Figuur 4: Structuur monitoringsraamwerk circulaire economie
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Geselecteerde indicatoren
In afbeelding 5 worden de geselecteerde indicatoren
weergegeven. De ‘7 pijlers van de circulaire economie’
van Metabolic (2017) en de ‘Doughnut Economy’ van
Raworth (2017) vormen de basis van het raamwerk. Ook is
er inspiratie gehaald uit de ‘triangular taxonomy’ (Potting
et al., 2018; 2016), en de verschillende onderzoeken die
Circle Economy heeft uitgevoerd rond de monitoring van
de circulaire economie en werkgelegenheid (De Wit et al,

2018, Douma et al, 2017). Bovendien zijn de indicatoren
in dit raamwerk gekozen zodat wanneer dit raamwerk
wordt gebruikt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen
(Social Development Goals of SDG’s) van de Verenigde
Naties wordt bijgedragen. In bijlage 4 is beschreven
hoe de gekozen indicatoren gerelateerd zijn aan de
Sustainable Development Goals, die ook door de MRA
worden onderschreven.

HOOFDINDICATOR

GRONDSTOF
INPUT

DASHBOARDINDICATOREN

MATERIALEN

Recycling Materiaal
verlies Toxische
Materialen Verbruik
Kritieke Materialen
Verbruik

TRANSITIEINDICATOREN

Figuur 5: KPI’s voor een circulaire economie op drie niveaus
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Ontwikkelproces
De indicatoren zijn gebaseerd op de volgende vijf criteria:
Holistisch: Het moet een holistische begrip van de
circulaire economie bevatten en belangrijke aspecten
niet over het hoofd zien.
Toegankelijk: de indicatoren zijn bedoeld om
kernaspecten en doelstellingen helder te meten en
communiceren naar een breed publiek.

Toepasbaar: de indicatoren moeten praktisch
implementeerbaar, gevoelsmatig en begrijpbaar zijn.
Beïnvloedbaar: Het moet voor de MRA mogelijk zijn
deze indicatoren te beïnvloeden en te verbeteren.
Repliceerbaar: De indicatoren moeten ook relevant
zijn voor andere Europese steden.

GROEI VAN DE
NETTOACTIVA

ENERGIE

Energie Verbruik
Hernieuwbare Energie
Koolstof Emissie

OPTIMALISATIE &
DESTABILISATIE

GEZONDHEID EN
WELZIJN

Gezondheid
Tevredenheid Sociale
Cohesie

OPBOUW
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GRONDSTOF
VERBRUIK

NATUURLIJK
KAPITAAL

Groenvoorziening
Luchtkwaliteit Water
Verbruik
Ecosysteemdienst
Waarde

AFBRAAK

ECONOMIE

Circulaire Banen
Circulair Binnenlands
Product

INSTITUTIONALISERING
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HOOFDINDICATOREN
Grondstofverbruik
Het grondstoffenverbruik staat voor de het gebruik
van primaire grondstoffen in de economie, gemeten
door de gehele waardeketen.6 Het grote voordeel van
grondstofverbruik als indicator is dat het niet alleen
de grondstoffen in rekening neemt die direct in de
stad worden verbruikt, maar ook de impact van het
gebruik en productie van deze grondstoffen door de
keten als geheel. Simpel gezegd berekenen we met
het grondstoffenverbruik de 'rugzak' aan primaire
grondstoffen van een product: alles dat er nodig is
geweest om het product te kunnen maken.
Voor plastics wordt bijvoorbeeld de aardolie waarvan
ze zijn gemaakt en de bij de raffinage en productie

Grondstoffenverbruik (GVB)
GVB = som(mn * recycle percentage * RGEn )
In de berekening van het Grondstoffenverbruik van
afvalproductie duidt ‘m’ op de massa van een bepaalde
stroom en ’n’ verwijst naar het type afval, bijvoorbeeld
verzinkt staal of PET plastic.
Het recycle percentage is een waarde tussen 0 en 1
en wijst op de mate waarop een afvalstroom wordt
gerecycled. 0 wijst hierin op volledige recycling van
de afvalstroom, en 1 verwijst naar volledig verlies,
zoals bijvoorbeeld afval storten of verbranding zonder
energieterugwinning.

optredende verliezen meegenomen; voor een gouden
ring nemen we de afgegraven ertslagen mee; en voor een
t-shirt kijken we niet alleen naar de vezels en het katoen
waarvan het gemaakt is, maar ook naar water, pesticiden,
kunstmest en andere grondstoffen die zijn verbruikt in
het productieproces. Deze 'materiaalrugzakken' worden
uitgedrukt in de Ruwe Grondstoffen Equivalent (RGE), of
Raw Material Equivalent (RME) (EUROSTAT, 2015) die de
grondstoffen door de hele productieketen traceert en bij
elkaar optelt.
Grondstofverbruik brengt enkel de grondstoffen in
rekening die in de eigen economie worden gebruikt.
Grondstoffen die worden geïmporteerd, bewerkt en
daarna weer geëxporteerd worden, worden bijvoorbeeld
niet meegenomen.

Exacte standaarden voor het recycle percentage zijn
nog niet algemeen vastgesteld. Het ontwikkelen van
deze standaarden is van groot belang om te komen tot
het kwantificeren van de circulariteit. In deze analyse
is gebruik gemaakt van een binaire score (0 of 1)
in de plaats van een schaal (0 tot 1). Zodoende zijn
afvalstromen die worden gescheiden gescoord met
een ‘0’ en niet gescheiden afvalstromen gescoord met
een ‘1’.
De Ruwe Grondstoffen Equivalent (RGE) is ontleend aan
een lijst van materialen ontwikkeld door het Wuppertal
Instituut (2014). De RGE is een conversiefactor die
de massa van een materiaal vertaald naar de totale
massa aan ruwe materialen die vereist zijn in de
productie van het materiaal. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de hoeveelheid energie en water welke gebruikt
worden in de productie van verzinkt staal.

De term Grondstofverbruik (Engels: Raw Material Consumption) is voor het eerst gebruikt in een rapport van de EU (EUROSTAT,
2001) en is in 2012 doorontwikkeld in het Economy-Wide Material Flow Accounting (EW-MFA) raamwerk. Het EW-MFA raamwerk
is een onderdeel van het System of Integrated Environmental and Economic Accounting (SEEA) van de Verenigde Naties (United
Nations, 2014) dat als doel heeft om milieu en economische indicatoren samen te voegen in één samenhangend systeem.
6
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IMPORT

100 ton

EXPORT

100 ton

MRA

RGE

(Ruwe Grondstoffen
Equivalent)

AFVAL
10 ton
9 ton

=

1 ton

9,9 ton

=

1,36 TON
GRONDSTOFFEN
VERBRUIK

1,46 ton

Figuur 6: Grondstofverbruik in een lineaire economie

RECYCLEN
50 ton
8 ton

IMPORT

MRA

AFVAL

100 ton

50 ton
2 ton

RGE

(Ruwe Grondstoffen
Equivalent)

=

55 ton
10,5 ton

=

65,5 TON
GRONDSTOFFEN
VERBRUIK

10 ton

Figuur 7: Grondstofverbruik in een circulaire economie

Voorbeeld: grondstoffenverbruik
Stel je voor dat een Amsterdams bedrijf 100 ton appels
en 10 ton karton importeert, om deze te verpakken,
verder te distribueren en te verhandelen (zie figuur 6).
Een leverancier in de bouwketen importeert daarnaast
10 ton staal en 100 ton hout voor het maken van
huizen (zie figuur 7). Van de appels eindigt 9 ton als
afval en van het karton 1 ton. Van het staal en hout uit
gebouwen eindigt respectievelijk 2 ton staal en 50 ton
hout als afval.
Indien er echter in detail gekeken wordt naar de
productie van staal zie je dat daar bijvoorbeeld veel
ijzererts verbruikt wordt. Om rekening te houden met dit
grondstoffenverbruik door de keten heen kan er gebruik
worden gemaakt van de Ruwe Grondstoffen Equivalent.
Als deze methode wordt toegepast zie je dat er in plaats
van 2 ton staal eigenlijk 10.5 ton materialen schuilgaat
achter de 2 ton staal die afval wordt (5 keer zo veel).
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Bij hout gaat tijdens het productieproces veel minder
verloren: 50 ton afval van het eindproduct staat hier
voor 55 ton materialen door de keten heen (een factor
van 1,1). Bij appels geldt eenzelfde factor waardoor het
totaal op 9,9 ton afval komt en voor karton geldt een
totale afvalstroom van 1,46 ton door de hele keten.
Het grondstoffenverbruik van de Amsterdamse
economie is daarmee in totaal niet 62 ton maar bijna 77
ton, alle materiaalstromen in de keten meegerekend.
Met name in sectoren waar veel minerale grondstoffen
worden gebruikt, maar ook in sectoren met een groot
gebruik van fossiele grondstoffen (voor energie of
productie van bijvoorbeeld plastics) is de ‘voetafdruk’
van ons grondstoffenverbruik vaak veel groter dan we
denken.
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Grondstoffeninput
Grondstoffeninput staat als indicator voor alle materialen
die de MRA binnenkomen vermenigvuldigd met het
totale gewicht van alle grondstoffen die nodig zijn
voor de productie van deze materialen, halffabricaten
en producten. Waar grondstoffenverbruik de totale
hoeveelheid materialen inschat vanuit afvalstromen,
doet men dit met de grondstoffeninput indicator dus
vanuit inkoop en productie. Dit zijn dus alle grondstoffen
die de stad binnenkomen en de grondstoffen die
verwerkt zijn in en gebruikt zijn bij het maken van
consumentengoederen die worden geïmporteerd.
Grondstoffeninput is een belangrijke indicator maar het
is een grote uitdaging om genoeg data te verzamelen.

Voorbeeld: Grondstoffeninput
Stel je voor dat een bedrijf in Amsterdam 100 ton
appels importeert en een ander bedrijf 2 ton staal
voor het maken van gebouwen (zie figuur 5 en 6).
Als we de grondstofgeninput willen berekenen
hoeven we aan deze materiaalstromen alleen nog
dezelfde RME factoren toe te voegen als eerder: het
gaat immers om alle binnenkomende producten
en de grondstoffen die nodig zijn geweest om
die producten te vervaardigen en transporteren,
of ze nu worden weggegooid of niet. Dan zien we
dat de grondstoffenimport achter de 2 ton staal
resulteren in een totale grondstoffen input van 10,5
ton materialen, en de 100 ton appels resulteert in
110 ton grondstoffen input. (Hetzelfde kan worden
gedaan voor andere stromen uit het voorgaande
voorbeeld als hout (55 ton), of karton (146 ton).

Groei van de netto activa
Groei van de netto activa is een indicator die de opbouw
van waardevolle materialen in de stad aangeeft. Deze
eenheid geeft een beeld van de grondstoffen die direct
beschikbaar komen door middel van het mijnen van
de gebouwde omgeving. Het grootste deel daarvan zal
bestaan uit bouwmaterialen, maar ook biomassa en
elektronica zijn hier onderdeel van. Groei van de netto
activa staat dus voor de hoeveelheid grondstoffen die
de economie inkomen, minus de grondstoffen die door
export of afval de economie verlaten. Het is ook hierbij
een grote uitdaging om genoeg data te verzamelen,
maar het is essentieel voor het meten van de circulariteit
van de MRA. Des te preciezer deze waarde kan worden
bepaald voor verschillende materiaalstromen, des te
meer inzicht dit biedt voor beleidsmakers, investeerders
en bouwbedrijven.

Voorbeeld: Groei van netto activa
Stel je voor dat een bedrijf in Amsterdam 100
ton appels importeert en een ander bedrijf 2 ton
staal voor het maken van gebouwen (zie figuur
5 en 6). Na een jaar zullen vrijwel alle appels die
niet direct verder getransporteerd zijn ofwel zijn
opgegeten, ofwel zijn weggegooid. En een groot
deel van de fractie van die organische restromen
die na beide processen vrijkomt zal na verbranding
deel worden van het grondstoffenverbruik. Slechts
een klein deel van de organische reststromen zal
worden gecomposteerd en in de stad of daarbuiten
worden gebruikt om de bodemvruchtbaarheid te
verbeteren. Dit deel van de reststromen wordt
letterlijk natuurlijk kapitaal. En voor het staal in
gebouwen? Een gebouw gaat tientallen jaren mee,
en zolang er verder gebouwd wordt (bijvoorbeeld
vanwege bevolkingsgroei), zal de netto activa in
de gebouwde omgeving in de loop der jaren flink
toenemen.
Op termijn zou je in een circulaire economie
waar de levensduur van producten en gebouwen
verlengd wordt verwachten dat de groei van netto
activa toeneemt, terwijl het grondstoffenverbruik
(afvalproductie in feite) en de noodzaak tot het
invoeren van nieuwe producten en grondstoffen
(grondstoffeninput) daalt.
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DASHBOARDINDICATOREN
De dashboardindicatoren bevatten een breed scala aan duurzaamheidsimpacts op de economie. Hiermee
voorkomen we dat groei in één prestatiegebied niet ten koste gaat van andere onderdelen van de maatschappij.
Ze zijn, net als de hoofdindicatoren, prestatiegericht: de indicatoren meten het effect dat je wil bereiken met de
circulaire economie, zoals minder uitstoot van broeikasgassen, minder materiaalgebruik, meer recycling. Ze
meten doel, niet middel. Ze verschillen daarmee van transitieindicatoren zoals verderop worden besproken, omdat
deze geen uiteindelijk doel meten maar de ontwikkeling naar dat doel, de toepassing van beleidsinstrumenten, of
veranderend gedrag van inwoners en bedrijven.

Materialen
Fysieke grondstoffen staan centraal in de circulaire
economie, zoals te zien is in de hoofdindicatoren richten.
De dashboardindicatoren voor materialen focussen zich
op recycling door materiaalterugwinning, downcycling en
het meten van materiaalverlies. Een van de indicatoren
geeft de hoeveelheid giftige stoffen in afval aan. Een
andere indicator staat voor het verlies van schaarse
grondstoffen. Het is belangrijk deze te kwantificeren
omdat giftige stoffen en schaarse grondstoffen idealiter
niet of met mate in de circulaire economie worden
toegepast.

Energie
Energie is de basis van elke economie maar is ook
direct verbonden met milieu-impact en uitputting van
niet-hernieuwbare bronnen. In een circulaire economie
is energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen en wordt
er tegelijkertijd gestreefd naar een energie-efficiënte
economie omdat elke vorm van energie zijn economischeen milieukosten heeft. De dashboardindicatoren voor
energie zijn: energieverbruik per capita,
aandeel
hernieuwbare energie en broeikasgasemissies van
energieverbruik.

Gezondheid en Welzijn
Met het welzijn en de gezondheid van mensen moet
voortdurend rekening worden gehouden. Anders komen
we terecht in een situatie waar economische groei ten
koste gaat van mensen. Maar gelukkige en gezonde
mensen zijn niet uitsluitend een doel op zich, het is ook
belangrijk voor het faciliteren van de circulaire economie.
Hechte gemeenschappen geven meer om het milieu
en een schone leefomgeving. Ook staan ze meer open
voor nieuwe procedures zoals het scheiden van afval.
Gezondheid, geluk, en sociale cohesie zijn daarom deel
van de dashboardindicatoren.
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Natuurlijk Kapitaal
Als het over hulpbronnen gaat denkt men meestal aan
ijzer of olie waar de biotische (levende) hulpbronnen
als minder belangrijk worden gezien. Een gezonde
bodem is echter essentieel voor voedselproductie en
zonder bossen verliezen we waardevolle biodiversiteit.
Dit versterkt klimaatverandering en destabiliseert
wereldwijde weerpatronen wat zal leiden tot meer
natuurrampen.
Op een kleinere schaal maakt Natuurlijk Kapitaal
mensen gelukkiger en gezonder, draagt het bij aan
aanpassing aan klimaatverandering en schone lucht
en reguleert het lokale extreme weersomstandigheden.
De dashboardindicatoren zijn: totaal groene ruimte
oppervlakte, waterverbruik, luchtkwaliteit en de totale
waarde van ecosysteemdiensten

Economie
De circulaire economie is ook, zoals de term het al zegt,
een economie en het is belangrijk om te bepalen welk
deel van de economie circulair is. De circulaire economie
sluit niet de gehele conventionele economie uit, maar
heeft als doel om de economie steeds meer circulair
te maken en meer waarde te creëren met circulaire
activiteiten. Circulaire banen en het circulair economisch
product (de som van de toegevoegde waarde van alle
circulaire productie en dienstverlening) maken deel uit
van de dashboardindicatoren. Hierbij is gebruik gemaakt
van de monitoringsmethodiek zoals ontwikkelt door
Circle Economy en de Erasmus Universiteit Rotterdam
(Douma et al, 2017).
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TRANSITIE-INDICATOREN
Complexe systemen zoals de circulaire economie kunnen
beschouwd worden als een ‘ijsberg’ waarvan slechts de
top zichtbaar is. Alledaagse activiteiten en gebeurtenissen
kunnen we direct observeren, terwijl het moeilijker is
de gedragspatronen waaruit deze voortkomen waar te
nemen. Laat staan de politiek, economische en fysische
structuren die deze gedragspatronen mogelijk maken
en in stand houden. Dit gedeelte dat zich ‘onder water’
bevindt, is echter van groot belang om te kunnen bepalen
of een verandering incidenteel of structureel is. Om een
beter inzicht te krijgen in deze transitiedynamiek maakt
dit rapport gebruik van de door onderzoeksinstituut DRIFT
ontwikkelde X-Curve.

X-Curve
Transities zijn een combinatie van afbraak en opbouw.
Een raamwerk dat transities bekijkt vanuit dit oogpunt
is de X-Curve. Dit raamwerk verdeelt transities in
verschillende fases: optimaliseren (incl. destabilisatie),
opbouw, institutionaliseren en afbraak. Transitieindicatoren zouden dus zowel moeten kijken naar de
opkomst van de circulaire economie, maar ook naar
de afbraak van de lineaire economie. Elke fase van een

transitie vraagt om andere sturingsvormen en ook om
andere indicatoren van vooruitgang.
Per transitiefase zijn op drie niveaus aanwijzingen
voor transitie te vinden, een transitie omvat namelijk
verandering in structuur, cultuur en werkwijzen/
praktijken. Deze conceptualisatie is verbeeld in tabel 2.
Voor elke fase in de transitie zijn indicatoren op drie
niveaus opgesteld: structurele, culturele en praktijkveranderingen. Met behulp van deze twee raamwerken
kunnen we een verandering in de economie en
maatschappij al observeren, nog voor ze een direct effect
heeft. Hierbij laat het aan beleidsmakers zien waar zij
in dit complexe systeem invloed kunnen uitoefenen. Zij
kunnen regelgeving introduceren die nieuwe innovaties
de ruimte geven (opbouw) en oude en vervuilende
technieken bijvoorbeeld meer belasten (destabiliseren
en afbraak). Zij kan subsidies uitgeven om te helpen bij
een transitie naar een nieuwe technologie of vorm van
samenwerking (opbouw en institutionalisering). En ook
kan zij intern beleid aanpassen, zoals bijvoorbeeld via het
introduceren van circulair inkopen waardoor een nieuwe
circulaire praktijk gangbaar wordt (institutionalisering).

Optimaliseren

Stabiliseren
Destabiliseren
Institutionaliseren

1. OPTIMA
LISAT
IE EN

Chaos

DES
TAB
LIS
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N
O
UTI
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S
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3.

Kantelpunt

4. AF
BRAAK

UW
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Emergentie
Afbreken
Versnellen
Experimenteren

Uitfaseren

Figuur 8: De X-Curve
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Hierbij is gekeken naar het bestaande beleid in de MRA
en het beleidsinstrumentarium dat gemeenten tot
hun beschikking hebben. Daarnaast is er een balans
gezocht tussen ideale kennisverzameling en praktische
haalbaarheid van de indicatoren. Hieronder vallen ook
indicatoren waarbij gekeken wordt naar bijvoorbeeld
het aantal nieuwe initiatieven voor circulair inkopen.
Het is noodzakelijk om de prestatie-indicatoren te
koppelen aan de dashboardindicatoren, omdat het
uiteindelijk gaat om het effect dat bepaalde activiteiten

hebben en niet uitsluitend om de activiteiten zelf. In
Bijlage II is een volledige lijst met transitie-indicatoren
beschreven.
In het volgende hoofdstuk zijn de huidige
beleidsinstrumenten in de MRA en de gemeente
Amsterdam verkend. Hieruit is bepaalt welke transitieindicatoren mogelijkerwijs opgesteld kunnen worden. De
uiteindelijke keuze hiervan is echter zeer regiospecifiek
en hangt af van de politieke en pragmatische context.

Tabel 2: Conceptualisatie van de onderverdeling van transitie-indicatoren
1. OPTIMALISATIE
& DESTABILISATIE

2. OPBOUW

3. AFBRAAK

4. INSTITUTIONALISERING

Structurele
Beleid met focus op
verandering
materiaal efficiëntie en
Wetten, fysieke
afvalreductie
infrastructuur,
stromen, financiële,
organisatorische en
(bedrijfs)economische
structuren

Aandeel circulaire
aanbestedingen

Aantal nieuwe
wetten en regels die
lineaire praktijken
ontmoedigen

Aantal nieuwe circulaire
standaarden, wetten,
regels, en subsidies

Culturele verandering
Waardering,
beleving, symboliek,
verwachtingen,
urgentie

Mate van protest van
uit belanghebbenden
lineaire economie

Aantal politieke
partijen en lokale
overheden met
duidelijke visie op de
CE

Verandering in
praktijken
Dagelijkse bestaande
routines, werkwijze en
vernieuwingen daarin

Subsidieaanvragen
Aantal circulaire
voor projecten
patenten
die gericht zijn op
optimalisatie van
processen (bijv. Minder
materiaal/ energie/
water gebruik)

Investeringen in CE
onderzoek (euro’s)
Aantal circulaire
(ontwerp) opleidingen

Desinvestering in
lineaire economie

Lineair wordt als
onacceptabel gezien
door burgers en
bedrijven

Circulair denken en doen
is heersende opvatting
(discoursanalyse) (vb
gebruik is de norm ipv
eigendom)

Vermindering van
dagelijkse routines
die lineaire economie
versterken (fastfashion)

Proces evaluatie,
evaluatie op sociaal/
maatschappelijke en
ecologische aspecten
in plaats van enkel
financiële aspecten

Toelichting verschillende fasen van de transitie
1. Optimalisatie & destabilisatie
Aanwijzingen dat het systeem door optimalisatie ecologische
efficiëntie vergroot, terwijl parallel vertrouwen en investeringen
in gehele lineaire economie erodeert en lineair als ‘normaal’ in
twijfel wordt getrokken.
2. Opbouw
Aanwijzingen dat circulaire oplossingen via nieuwe structuren,
cultuur en praktijken aan het ontstaan zijn en de voedingsbodem/
randvoorwaarden hiervoor gunstig wordt.

MONITORING VOOR EEN CIRCULAIRE STADSREGIO

3. Afbraak
Aanwijzingen dat het ‘einde is begonnen’ voor lineaire economie,
de ‘verliezers’ duidelijk zijn en verliezen genomen worden.
4. Institutionalisering
Aanwijzingen dat circulair de nieuwe normaal in onze routines
en dagelijkse praktijk aan het worden is. Dit nieuwe dominante
paradigma vertaald zich in een nieuw regime van wetten,
financiering en organisatie- en ketenstructuren.
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HOOFDSTUK 4

BELEIDSINSTRUMENTEN IN RELATIE
TOT HET MONITORINGSRAAMWERK
SAMENVATTING:
»» Regionale
overheden
hebben
verschillende
beleidsinstrumenten tot hun beschikking om de transitie
naar een circulaire economie te versnellen.
»» Doelstellingen en inzet van beleidsinstrumenten verschilt
per regio, in de MRA zijn gronduitgifte, inkoop en het actief
ondersteunen van circulaire koplopers (bedrijven) van
belang.
»» Aangeraden wordt om transitie-indicatoren te selecteren
die deze regionale focus reflecteren en die zich richten op
zowel optimalisatie, opbouw, afbraak en institutionalisering
van de circulaire economie.

Het monitoringsraamwerk biedt beleidsmakers
de mogelijkheid om de effecten van bestaand en
toekomstig beleid te volgen en te monitoren. Dit is
een indirecte relatie en niet een waarbij sprake is
van een directe correlatie tussen beleid en effect
op het systeem. Daarom is er ook gekozen om
naast de hoofd- en dashboardindicatoren, welke
gaan over de prestaties van het systeem, inzicht
te bieden in de concrete stappen die gezet worden
door de verschillende partijen binnen de gemeenten.
Hiervoor zijn de transitie-indicatoren toegevoegd. Het
instrumentarium van de MRA richt zich op bepaalde
concrete doelen, zoals 50% circulair inkopen in 2030.
De effecten van dit beleid op de prestatie van het
systeem zijn indirect maar fundamenteel. Wat de
impact zal zijn op de totale materiaalconsumptie, of
de vermeerdering van het aantal circulaire banen staat
hiermee in relatie, en worden uiteindelijk ook gemeten
via de hoofd- en dashboardindicatoren. Veel van het
beleid en het instrumentarium van de gemeenten richt
zich zodoende voornamelijk op de onderste laag van de
piramide zoals te zien in figuur 5.

BELEIDSKADER
De gemeente Amsterdam, MRA en de Amsterdam Economic Board hebben in verschillende beleidsdocumenten en uitvoeringsplannen de duurzaamheidsdoelen
voor de stad en regio vormgegeven. Hierbij is de Agenda
Duurzaamheid uit 2015 een centraal document geweest
dat veel richting heeft gegeven aan de duurzame en circulaire transitie van de gemeente Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2015). Ook in het coalitieakkoord van
mei 2018 zijn verdergaande duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd (GROENLINKS/D66/PVDA/SP, 2018).
De Roadmap Circular Economy uit 2016 heeft richting
gegeven op het gebied van circulaire economie voor

de stad en regio (AEB, 2016). Hierbij is voor de MRA in
2018 het Ontwikkelplan Circulaire Economie naar buiten
gebracht waarin een meer programmatische aanpak van
de transitie naar een circulaire economie wordt voorgesteld (Hendriksen & Graaf, 2018).
Veel van de doelen zijn kwantitatief van aard, anderen
zijn meer kwalitatief of faciliterend. De doelen hebben
een relatie met de dashboardindicatoren zoals deze in
het circulaire raamwerk zijn beschreven. In figuur 8 is te
zien op welke onderdelen van het monitoringsraamwerk
deze van invloed zijn. Er zijn doelen op het gebied van
materialen, energie, gezondheid en welzijn, natuurlijk
kapitaal en de economie. Enkele doelen hebben een
langere looptijd, tot 2040. Ook zijn er al doelen afgelopen,
of deze lopen dit jaar af. Het grootste deel is echter
gericht op de korte- tot middellange termijn: 2020 en
2025.
Op basis van het nieuwe coalitieakkoord, met
inachtneming van het Ontwikkelplan Circulaire Economie,
is er een grote kans om concrete doelstellingen te
formuleren voor de aankomende periode om de transitie
naar een circulaire economie te versnellen.

BELEIDSINSTRUMENTEN
In 2018 is door Circle Economy in samenwerking met
Copper8 een evaluatie opgesteld van Amsterdam
Circulair, Leren door te doen (Amsterdam Smart
City, 2016) en het hieraan gekoppelde Circulaire
Innovatieprogramma (Gemeente Amsterdam, 2016).
Voor het monitoringsraamwerk is dit relevant omdat
het handelingsperspectief van de gemeente en de
regio van belang is voor de transitie naar een circulaire
economie. Het biedt antwoord op de vraag: aan welke
knoppen kunnen beleidsmakers draaien om deze
transitie te versnellen? De beleidsinstrumenten welke
in de evaluatie tegen het licht worden gehouden gelden
voor zowel Amsterdam als voor de andere gemeenten in
de regio. Het betreft hier 8 verschillende instrumenten:
1) Gronduitgifte
2) Ruimtelijke ordening
3) Inkoop
4) Onderwijs & Informatievoorziening
5) Onderzoek
6) Netwerk & Informatieuitwisseling
7) Wet- & Regelgeving
8) Bedrijfsondersteuning & Financiering
MONITORING VOOR EEN CIRCULAIRE STADSREGIO
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Figuur 8: Beleidsdoelstellingen binnen de MRA
Het doel van deze analyse is om inzicht te verschaffen
in de handelingsperspectieven van beleidsmakers in
de transitie naar een circulaire economie. Hiervoor
is voor deze analyse een link gelegd met de transitieindicatoren welke door DRIFT zijn opgesteld. Het
beleidsinstrumentarium van de gemeente heeft de
mogelijkheid om invloed uit te oefenen op destabilisatie,
afbraak en opbouw, met institutionalisering tot gevolg.
De gemeente kan zich hierbij richten op zowel de
structurele en ook op de culturele aspecten van de
transitie met de verandering in de praktijk als uitkomst.
Om een overzicht te kunnen verschaffen van de
focus van het beleid voor een duurzame transitie is
de categorisering van DRIFT, gericht op invloed op de
MONITORING VOOR EEN CIRCULAIRE STADSREGIO

structurele en culturele veranderingen, leidend geweest.
Structurele veranderingen zijn aanpassingen in wet- en
regelgeving, fysieke ruimte ter beschikking stellen, het
stellen van eisen, circulair inkopen als een centrale
tool in het gemeente instrumentarium introduceren,
etc. Invloed op de culturele veranderingen kunnen
worden bewerkstelligt via educatie, voorlichting, een
voorbeeldfunctie aannemen (launching customer), etc.
De veranderingen in de praktijk zijn een uitkomst van
het beleid, gestuurd door de instrumenten en vallen
niet onder de invloedssfeer van het instrumentarium,
zodoende is als derde categorie ‘technologie en
innovatie’ toegevoegd. Vervolgens is gekeken waar het
instrumentarium zich in hoofdlijnen op heeft gericht.
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Focusgebieden beleid
Gebaseerd op de analyse van het instrumentarium
blijkt er tot op dit moment een focus geweest te zijn
op onderzoek, netwerk- & informatieuitwisseling en
bedrijfsondersteuning & financiering. Hierbij wordt
gedoeld op het stimuleren van innovaties op technisch
en ook bedrijfsmatig vlak, o.a. middels het verschaffen
van subsidies, gemeentelijke ondersteuning, onderzoek
en het bieden van ruimte voor experiment. Hiernaast,
en dus in mindere mate, richt de gemeente zich op
structurele veranderingen via concreet beleid zoals
de circulaire gronduitgifte, ruimtelijke ordening of
veranderingen in wet- en regelgeving.
Uit de analyse komt naar voren dat de gemeente zich
zowel richt op de afbraak van bestaande structuren, en
ook op de opbouw van nieuwe structuren. Regelgeving
welke bijvoorbeeld belemmerend werkt ten opzichte
van een transitie naar een duurzame economie wordt
aangepakt, al is dit nog in beperkte mate. Ook tracht
de gemeente via het stellen van circulaire ambities
in bijvoorbeeld aanbesteding van vastgoed nieuwe
structuren op te bouwen. Hierbij dient wel gesteld te
worden dat de opbouw van nieuwe structuren nog niet
over de volle breedte wordt toegepast en dat harde
eisen, of verregaande wet- en regelgeving nog niet wordt
toegepast. Dit komt ook omdat er sprake is van nationale

regelgeving op sommige terreinen en de gemeenten hier
beperkt invloed op kunnen uitoefenen.
De gemeente Amsterdam heeft zich in de afgelopen jaren
veelal gericht op onderzoek, ruimte voor experiment en
innovatie. De transitie naar een circulaire economie is
dan ook nog jong. Er diende dan ook nog veel kennis
ontwikkeld te worden om inzicht te krijgen in wat wel
en niet zou werken bij de transitie naar een circulaire
economie. Ook op het culturele vlak zijn er grote stappen
gezet, duurzaamheid is ingebed in het denken van vele
mensen en de noodzaak van een beweging naar een
circulaire economie lijkt voor veel mensen nu evident.
Voor de aankomende periode zal de uitdaging zijn om de
lessen van de afgelopen jaren voort te brengen en naast
kennisontwikkeling, technologie en innovatie ook werk te
maken van de harde en structurele infrastructuur. Dit kan
zowel gebeuren op het gebied van wet- en regelgeving,
het stellen duidelijke kader, en door bijvoorbeeld te pleiten
voor het eerlijker beprijzen van producten.
Wij raden aan om indicatoren op te stellen op elk van
de vier transitie-paden (optimalisatie, opbouw, afbraak
en instituationalisering) en het effect hiervan op de
dashboard-indicatoren te monitoren. Het is aan de
opdrachtgevers om een selectie in te maken, gezien de
politieke en pragmatische overwegingen.
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GAP ANALYSE: WELKE DATA MIST ER?
SAMENVATTING:
»» Zoals verwacht is nog niet alle data beschikbaar om de
staat van de circulaire economie te monitoren.
»» Er
is
al
veel
bekend
over
'traditionele'
duurzaamheidsvraagstukken
(energie,
klimaat,
leefbaarheid) op het gebied van materiaalstromen is data
beperkter beschikbaar.
»» Uitdagingen liggen in het monitoren van het
grondstoffenverbruik
van
bedrijven,
ingaande
materiaalstromen van bedrijven en huishoudens en de
grondstoffen opgeslagen in de 'stedelijke mijn'.
»» Bovendien ontbreekt data over specifieke materiaalstromen
zoals kritieke en toxische materialen.

Tabel 5: Uitkomsten gap analyse

DATA BESCHIKBAARHEID
MRA
HOOFDINDICATOR
Grondstofverbruik van afval
Grondstofverbruik van energie
Groei van de netto activa
Grondstofinput

Middels het monitoringsraamwerk kan het effect van
verschillende projecten en beleidsinstrumenten op de
staat van de economie als geheel worden gemeten.
Daarnaast is er gekeken welke data nodig is om in de
toekomst het raamwerk te operationaliseren in de MRA
en de gemeente Amsterdam. Daarmee is zichtbaar
geworden dat nog niet alle data beschikbaar is om de
hoofd- en dashboardindicatoren volledig te berekenen.
Hieronder is overzichtelijk gemaakt bij welke indicatoren
er nog data mist en of dit geldt voor Amsterdam, de
MRA of beide. De resultaten van de gap analyse staan
samengevat in tabel 5.

DASHBOARDINDICATOREN

In het volgende hoofdstuk (6) wordt een stappenplan
voorgesteld om deze kloof te dichten.

Energieverbruik

GEOGRAFISCHE ONBALANS IN
BESCHIKBAARHEID DATA
Een eerste inzicht uit deze gap-analyse is de
moeilijkheidsgraad van het verzamelen en uiteindelijk
centraliseren van de data uit de verschillende gemeenten
uit de metropoolregio. Veel kleinere gemeenten hebben
nog niet voldoende data tot hun beschikking om alle
indicatoren te kunnen berekenen. In de tabel hieronder
is dan ook te zien dat met name op het niveau van de
MRA gemeenten nog niet alle cijfers beschikbaar zijn
voor indicatoren op het gebied van natuurlijk kapitaal en
energie. Hierdoor kunnen in sommige gevallen alleen
conclusies getrokken worden voor de staat van de
circulaire economie in de stad Amsterdam.
Tegelijkertijd blijkt uit gesprekken met de Amsterdam
Economic Board en een aantal recent uitgevraagde
onderzoeken vanuit de grondstoffenregisseurs van de
MRA dat juist op dit niveau en inhaalslag plaats aan het
vinden is.
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Materialen
Recycling
Verlies van materiële waarde in
euros (downcycling)
Materiaal verlies (massa)
Toxische materialen verbruik
Kritieke materialen verbruik

Energie
Hernieuwbare energie
Emissie

Natuurlijk Kapitaal
Groenvoorziening
Luchtkwaliteit
Waterconsumptie
Ecosysteemdienst waarde

Mensen
Gezondheid
Tevredenheid
Sociale cohesie

Economie
Circulaire banen
Circulair binnenlands product
Beschikbaar
Gedeeltelijk beschikbaar
Niet beschikbaar

AMSTERDAM
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DATA OVER MATERIALEN
Verder is in tabel 5 te zien dat sommige data momenteel
überhaupt (los van geografische verschillen) nog maar
gedeeltelijk beschikbaar is, vooral als het gaat om het
monitoren van materiaalstromen. Het berekenen van
twee van de drie hoofdindicatoren, grondstoffeninputs en
de groei van netto activa (zoals bijvoorbeeld materialen
opgeslagen in de gebouwde omgeving), is niet of
slechts ten dele mogelijk. Ook ontbreekt er data voor het
berekenen van waardeverliezen bij recyclingsprocessen
en de verliezen van toxische en kritieke materialen. Dit
betekent bij de 'harde' kant van de circulaire economie, bij
de fysieke materiaalstromen, dat er nog onvoldoende data
wordt verzameld om een volledig beeld te schetsen van
ingaande en uitgaande materiaalstromen in stad en regio.

NATUURLIJK KAPITAAL
ONVOLDOENDE IN BEELD
De waarde van ecosysteemdiensten van groen in stad
en regio wordt op dit moment in onvoldoende mate
gemonitord en gemeten. Er is wel data beschikbaar van de
totale hoeveelheid groen in de openbare ruimte (vierkante
meters), maar het berekenen van de uiteindelijke waarde
van openbaar groen voor de leefomgeving (de waarde van
bijvoorbeeld wateropvang, mitigatie van het urban heat
island effect, of de afvang van fijnstof bijvoorbeeld) is
nog in onvoldoende mate vormgegeven om een compleet
beeld te geven van de situatie.

ENERGIE EN WELZIJN EN GEZONDHEID
AL GOED IN KAART
Anderzijds geldt voor de dashboard indicatoren in
de categorieën energie en gezondheid en welzijn dat
er voldoende data beschikbaar is om zowel voor de
MRA als de stad Amsterdam een eerste nulmeting te
voltooien. Het gaat hier dan ook om data en informatie
die al langer wordt verzameld als onderdeel van het

traditionele duurzaamheidsbeleid van de gemeente
(energie) of als onderdeel van sociaal-economisch
beleid. Met de ontwikkeling van de Brede Welvaartsindex
in Amsterdam en op nationaal niveau zijn bovendien
recent weer verdere stappen gezet op dit gebied.

ECONOMIE
Onderzoek naar de toegevoegde waarde en werkgelegenheid
binnen de circulaire economie is nog relatief dun gezaaid
maar Amsterdam vervuld hier een koploperspositie. Na een
eerste nulmeting op nationaal niveau (Douma et al, 2017)
heeft onderzoeksbureau Circle Economy opdracht gekregen
tot een inventarisatie van de circulaire werkgelegenheid
voor de MRA (Circle Economy, 2018). In principe kan vanuit
die werkgelegenheidsanalyse ook het circulair product
(toegevoegde waarde) worden ingeschat, al is dat nog niet
gedaan op het moment van schrijven.

PRIORITERING VOOR AANVULLENDE
DATAVERZAMELING
Voor veel sociaal-economische indicatoren geldt, net als
op het gebied van energie en emissies, dat de staat van
de circulaire economie grotendeels in kaart kan worden
gebracht. Anderzijds zijn er met name als het gaat om
fysieke materiaalstromen en natuurlijk kapitaal, grote
hiaten in de beschikbare data. Met het inschatten van het
grondstofverbruik is een belangrijke proxy beschikbaar voor
het inschatten van de staat van de circulaire economie.
Om daadwerkelijk een compleet beeld te krijgen van de
'stofwisseling' van de economie echter, dient aanvullende
data te worden verzameld met betrekking tot ingaande
materiaalstromen (grondstoffeninputs) en de 'stedelijke
mijn' met de daarin opgeslagen grondstoffen verder te
worden uitgebreid. Hiervoor moet naast bouw ook aandacht
zijn voor consumentengoederen, biomassa, openbare
ruimte, textiel en elektronica. Bovendien ontbreekt complete
en gedetailleerde data over specifieke materiaalstromen
zoals bedrijfsafval en kritieke en toxische materialen.
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AANVULLENDE DATACOLLECTIE EN
SAMENWERKING
SAMENVATTING:
»» Datacollectie en samenwerking zijn nodig om de data te
verzamelen.
»» De Board kan een trekkende rol innemen voor de
operationalisering, en haar link met het bedrijfsleven
benutten.
»» De MRA kan helpen top-down materiaalstromen en netto
activa in kaart te brengen en geografische verschillen te
verkleinen.
»» De gemeente Amsterdam speelt een belangrijke
voorbeeldrol op het gebied van verschillende dashboarden transitieindicatoren zoals inkoop en brede welvaart.
»» Het CTO kan bijdragen door het aanjagen van monitoren,
ook vanuit het perspectief van datacollectie en
-management.

Om alle indicatoren in het raamwerk te kunnen berekenen
zullen stappen gezet moeten worden om de datacollectie
in de MRA en individuele gemeenten specifieker en meer
compleet te maken. Er is data beschikbaar om de meeste
indicatoren te berekenen, maar deze is nu nog onvolledig
(in het geval van bijvoorbeeld dashboardindicatoren
op het gebied van materialen en natuurlijk kapitaal), of
wordt nog onvoldoende bijgehouden op het niveau van
de Metropoolregio als geheel in vergelijking met de
stad Amsterdam zelf (energieverbruik, luchtkwaliteit,
waterconsumptie, circulaire banen).
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke oplossingsrichtingen er zijn om de 'gaten' in datacollectie te vullen
en barrières te overkomen die dit proces in de weg staan.
Ook wordt gekeken welke organisaties een rol zouden
kunnen spelen in het verzamelen, ontsluiten, en beheren
van de benodigde data. Daarbij is gekeken naar het type
data dat moet worden verzameld en zijn drie stappen te
onderscheiden:
1.

Missende data; de letterlijke 'data gaten',

2.

Barrières die het verzamelen van data bemoeilijken,

3.

Oplossingen voor het omgaan met data gaten.

In bijlage V is voor alle indicatoren uit het raamwerk
schematisch weergegeven welke van deze datavraagstukken van belang zijn en is een gedetailleerdere
beschrijving is te vinden van de benodigde acties voor
dataverzameling voor iedere individuele indicator.
Naast deze gedetailleerde overzichten beschrijven we
in de volgende pagina's onze aanbevelingen voor een
gezamenlijke strategie voor de operationalisering en
implementatie van het monitoringsraamwerk in de hele
MRA.
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PRIORITERING DATAVERZAMELING
Om echt te kunnen meten of de mate van circulariteit
in stad en regio toeneemt, kunnen we niet volstaan
met het monitoren van het grondstoffenverbruik alleen.
Daarnaast dient ook te worden gekeken naar inkomende
grondstoffen, en de opbouw (en benutting) van de
stedelijke mijn voor bijvoorbeeld bouwmaterialen,
e-waste, plastics en biomassa. Uiteindelijk gaat het
er om de dynamiek van de circulaire economie zoals
beschreven in figuur 3 te vangen in de drie voorgestelde
indicatoren.

Een compleet beeld van het grondstoffenverbruik
Een van de grootste uitdagingen is dat data over
afvalstromen van bedrijven niet of zeer beperkt wordt
verzameld door gemeenten, omgevingsdiensten
en andere overheden. Om te komen tot een eerste
inschatting van deze gegevens zouden bedrijven vrijwillig
hun data moeten delen, of zou steekproefgewijs een
meting moeten worden gedaan voor de afvalstromen
van verschillende soorten bedrijven. Het belang van
een samenwerking met bedrijven om deze data te
kunnen verzamelen wordt steeds meer gedeeld (Simon
de Rijke, Onderzoeker Logistiek at Hogeschool van
Amsterdam). Verschillende gemeenten in de MRA zijn
met dit vraagstuk aan de slag: niet alleen in Amsterdam
maar ook in Haarlem worden grote stappen gezet
(Patricia Doorland, Projectleider Bedrijfsafval, gemeente
Amsterdam). Een kanttekening hierbij is dat op dit
moment de nadruk van het programma in Amsterdam
hoofdzakelijk ligt bij het ondersteunen van kleinere
bedrijven om hun afvalverwerking te optimaliseren. Een
ander aandachtspunt en uitdaging voor het verzamelen
van nuttige data, is het verschil in definities van
industrieel-, kantoren-, en bouwafval (Patricia Doorland).
Het is duidelijk dat er nog niet voldoende transparantie is
over wat er met verschillende afvalstromen gebeurt, en
dan vooral voor met betrekking tot bedrijfsafval. Op dit
moment ligt de focus op het scheidingspercentage. Het
zou waardevol zijn als ook de verwaarding van afval en
de transparantie van afvalstromen aandacht zou krijgen.

Grondstoffeninput
Een tweede uitdaging is het feit dat er weinig data
beschikbaar is van de materialen die de regio
binnenkomen. Dit is de grondstoffeninput, en deze
ingaande kant van de vergelijking is van belang als we
willen monitoren op belangrijke doelstellingen rond het
gebruik van nieuwe grondstoffen, zoals genoemd in het
Nationaal Grondstoffenakkoord.
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Met grondstoffenverbruik redeneren we vanuit afval
terug naar de bron: wat gestort of verbrand wordt komt
terecht in deze statistieken, maar productie binnen MRA
bestemd voor export komt pas in de statistieken als zij
in een andere regio wordt weggegooid. En dat terwijl
de baten van de productie (in de vorm van financiële
winsten en werkgelegenheid) wel in de regio landen. Dit
geeft een vertekening die sectoren die zich concentreren
op export (bijvoorbeeld maakindustrie) beter af doet
lijken dan ze zijn: deze sectoren gebruiken wel degelijk
een grote hoeveelheid grondstoffen, al kan het zijn dat
het verbruik in de zin van verbranding of het weggooien
van grondstoffen en producten elders plaatsvindt.
Om hier rekening mee te kunnen houden zou de
grondstoffeninput moeten worden berekend, die alle
grondstoffen voor ingekochte materialen, halffabricaten
en producten in de MRA aggregeert. Zo wordt het
regionaal metabolisme zowel aan het begin als het
einde van de waardeketens door de regio gemonitord.
Dit is een uitdaging omdat een gemeente of regio
niet de rechtspersoon is die deze data centraal kan
verzamelen: het gaat om de inkooporders van bedrijven,
burgers en overheden, en daarmee vaak om gevoelige
informatie. Om deze data toch te krijgen zal een hechte
samenwerking met bedrijven nodig zijn. En zal moeten
worden gekeken welke informatie wel en welke juist niet
gevoelig is, en hoe data omtrent ingekochte grondstoffen
desnoods op een geaggregeerd niveau kan worden
verzameld en gedeeld.

Groei van de netto activa
Het gebrek aan data op het gebied van de opbouw van
materialen in de stad (de activa), is een derde uitdaging.
Zowel het Kadaster als de stichting Madaster hebben
hier in tot op een bepaalde hoogte inzicht in, maar nog
niet voldoende om valide conclusies te trekken voor de
MRA. Ook de MRA zelf laat, op het moment van schrijven
een aantal onderzoeken uitvoeren die voor specifieke
reststromen (bouw- en sloopafval, biomassa en e-waste)
de grootte en potentie van de in de regio aanwezige
grondstoffenvoorraden in kaart brengt.
De stedelijke mijn zal in de toekomst een steeds
belangrijkere bron van grondstoffen worden: het doel
van de grondstoffentransitie is immers op termijn een
volledige vervanging van primaire door secundaire
grondstoffen. Dat betekent oogsten en graven in de
stedelijke mijn: gebouwen worden materialenbanken,
en huishoudens (via bijvoorbeeld e-waste) een bron
van zeldzame en kritieke metalen. In de bouw is het
idee van urban mining inmiddels bekend: koplopers als
Madaster streven een registratie van alle materialen
in de gebouwde omgeving na. Verschillende software
bedrijven (e.g. Circular IQ, Ecochain) proberen vanuit
deze materialenbanken de achterliggende keten
van producenten, leveranciers en impacts in kaart
te brengen om te laten zien waar het ecologisch en
economisch potentieel van de stedelijke mijn het hoogst
is. Verschillende organisaties werken aan het steeds

nauwkeuriger in kaart brengen van materiaalvoorraden
in de gebouwde omgeving (TNO, Metabolic, SGS Search).
Ook het aantal bedrijven dat zich bezighoud met in- en
verkoop van secundaire materialen, of het opzetten van
(digitale) marktplaatsen voor materialen is de laatste
jaren sterk gegroeid. Voor andere waardeketens zoals
e-waste, textiel, en biomassa is inmiddels eenzelfde
ontwikkeling ingezet.
Hoewel het nu nog niet mogelijk is de gehele voorraad
aan materialen die zich in de regio bevinden in kaart
te brengen, is de vooruitgang groot. Met het groeiende
strategische belang van schaarse en kritieke materialen
wordt het voor Nederland en Europa, en dus voor de
MRA steeds belangrijker om te weten wat er opgeslagen
ligt in de stedelijke mijn.

SAMENWERKING EN ROLVERDELING
Om het monitoringsraamwerk in zijn geheel operationeel
te kunnen maken zullen de overheden, bedrijven, en
kennisinstellingen in de Metropoolregio de komende tijd
samen stappen moeten zetten. Een uiteenlopende set
aan overheidsinstellingen, bedrijven en universiteiten
werkt aan het monitoren van verschillende in dit raamwerk
genoemde aspecten van de circulaire economie, maar
de coördinatie tussen deze verschillende partijen is nog
niet altijd optimaal. Wanneer de individuele onderzoeken
op elkaar worden afgestemd en gecombineerd tot een
gezamenlijke monitoringsraamwerk is het goed mogelijk
om op korte termijn de witte vlekken in het raamwerk
voor de hele metropoolregio te dichten. Hierbij zien we de
volgende rolverdeling voor ons:

Amsterdam Economic Board: bottom-up
inzameling materiaalstromen met bedrijven
De Board wil de mogelijkheden voor het delen van
bedrijfsafval data verder verkennen met koplopers van
bedrijven en expert-groepen, in samenspraak met de
grondstoffen regisseurs van de MRA. Daarnaast wordt de
casus bedrijfsafvaldata delen ingebracht in het initiatief
Amsterdam Data Exchange, wat staat voor een neutraal
model voor het vertrouwd delen van data, waarbij de
autonomie van de deelnemende partijen voorop staat.
De markt wordt hierbij gestimuleerd om (digitale)
oplossingen aan te dragen. Wanneer de Board samen
met het bedrijfsleven kan werken aan het vergroten
van de beschikbare informatie op dit gebied zouden
top-down inschattingen kunnen worden aangevuld met
bottom-up bedrijfsdata.
Daarmee richt de Board zich met name op de volgende
indicatoren:
1. Grondstoffenverbruik (hoofdindicator), focus op
bedrijfsafvalstromen (In samenwerking met de MRA)
2. Grondstoffeninputs (hoofdindicator), met een focus op
het ontsluiten van inkoopdata vanuit het bedrijfsleven.
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Metropoolregio Amsterdam (MRA)
De samenwerkende gemeenten hebben binnen de
MRA concrete doelen gesteld om de transitie naar een
circulaire economie te monitoren. Zij zijn op het moment
van schrijven al actief bezig om grote grondstofstromen
in de regio in te laten schatten en in kaart te brengen.
Hiermee zetten de MRA gemeenten grote stappen als
het gaat om het inzichtelijk te maken van de circulaire
potentie van reststromen in de regio. Bovendien bieden
deze top-down inschattingen van materiaalstromen
een mooie aanvulling op de potentiële bottom-up data
collectie van de Amsterdam Economic Board. Veel van
de regionale grondstofstroomanalyses vanuit de MRA
worden dit jaar afgerond, waardoor een eerste inschatting
van de totale hoeveelheid en waarde van reststromen
kan worden gemaakt. Deze kennis kan vervolgens
worden verrijkt en geverifieerd in samenwerking met het
bedrijfsleven en de Amsterdam Economic Board.
Een tweede belangrijke rol voor de MRA is weggelegd in
het verkleinen van de verschillen tussen gemeenten in
de metropoolregio als het gaat om de beschikbaarheid
en kwaliteit van data. Het is de rol van de MRA om de
verschillende gemeenten mee te nemen in de noodzaak
tot monitoring, en om hen te faciliteren in het verzamelen
van de (juiste) data. Bovendien heeft de MRA een positie
als geen ander om de link te zijn tussen de verschillende
gemeenten, en zo monitorings- en collectiesystemen die
zijn ontwikkeld vanuit grotere gemeenten op te zetten
in kleinere gemeenten. Deze hoeven hiervoor niet de
ontwikkelingskosten te dragen.
Daarmee richt de MRA zich met name op de volgende
indicatoren:
1. Groei van netto activa (hoofdindicator): focus
gebouwde
omgeving,
consumentengoederen,
biomassa, textiel en elektronica,
2. MRA brede monitoring van verschillende dashboardindicatoren op het gebied van natuurlijk kapitaal en
energie.

Gemeente Amsterdam en het Instituut voor
Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS)
De gemeente Amsterdam loopt voorop op het gebied van
het stellen van meetbare doelen en het monitoren van
haar voortgang op het gebied van circulariteit. Zij heeft
een centrale rol te spelen als voorbeeld voor de gehele
MRA op het gebied van monitoring en het ontsluiten
van de in Amsterdam ontwikkelde methodes voor
andere gemeentes. Daarbij kan het gaan om praktische
instrumenten als het meten van circulariteit in inkoop
en aanbestedingen. Voor het operationaliseren van het
monitoringsraamwerk zijn daarnaast ook methodes die
boven het projectniveau uitstijgen van grote waarde,
zoals de Brede Welvaartsindex (zie onder) en monitoring
van circulaire werkgelegenheid. Het OIS heeft een
centrale rol te spelen in de datacollectie en -ontsluiting.
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Met haar Brede Welvaartsindex, waar naast people en
profit, ook de planeet een rol heeft, laat zij zien grote
stappen te zetten om de voortgang naar een duurzame
en inclusieve samenleving te kunnen monitoren.
Daarmee richt de gemeente Amsterdam zich met name
op de volgende indicatoren:
1. MRA
brede
monitoring
van
verschillende
dashboardindicatoren op het gebied van welvaart en
werkgelegenheid,
2. MRA brede monitoring van verschillende transitieindicatoren, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop en
aanbesteding.

Het Chief Technology Office (CTO) Amsterdam
Het CTO heeft binnen de gemeente Amsterdam als
innovatieve partner een rol te spelen om het steeds
beter monitoren aan te jagen. Hierbij is ook het
introduceren, uitproberen en uitwerken van nieuwe
vormen van datacollectie van belang. Met nieuwe
innovaties op het gebied van het Internet of Things (IOT)
en andere nieuwe datacollectietechnieken kan zij een
voortrekkersrol nemen bij het bottom-up verzamelen van
data op projectniveau en bij de inwoners van de MRA.
Het CTO kan samen met inwoners uit de stad, maar ook
met bijvoorbeeld utiliteitsbedrijven en netbeheerders
op zoek gaan naar nieuwe kansen voor het real-time
en locatie-specifiek monitoren van materiaal- water- en
energiestromen in de stad.
Daarnaast heeft het CTO als geen ander zicht op de
circulaire transitie vanuit het oogpunt van innovatie, en
kan ze het monitoringsraamwerk verrijken door op het
niveau van transitie-indicatoren in kaart te brengen welke
technologische innovaties er worden ontwikkeld door
de bedrijven in de stad Amsterdam, al voor de effecten
van die innovatie zichtbaar worden op het niveau van de
dashboard- en hoofdindicatoren in het raamwerk.
Daarmee richt het CTO office zich op de volgende
indicatoren:
1. Verschillende dashboardindicatoren op het gebied
van fysieke materiaalstromen,
2. Transitie-indicatoren met betrekking tot de opbouw
van de circulaire economie (patenten voor circulaire
innovatie, start-ups).

Kennis- en onderzoeksinstellingen
Ten slotte is er voor de kennisinstellingen in de MRA
een belangrijke rol weggelegd. Deze rol manifesteert
zich op twee niveaus: het helpen top-down inschatten
van de staat en effecten van de circulaire economie, en
het beheer en ontsluiten van data. Vanuit hogescholen
en universiteiten wordt voortdurend gewerkt aan
dynamische en locatie-specifieke modellen van de
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ingaande- en uitgaande materiaal- en energiestromen in
het gebied. Daarmee wordt belangrijk aanvullend werk
gedaan, met name ten opzichte van de onderzoeken
die in opdracht van de MRA worden uitgevoerd.
Daarnaast kunnen kennisinstellingen de beschikbare
data toetsen en kunnen ze op onpartijdige wijze de data
die beschikbaar is structureren, beheren en toegankelijk
maken voor verschillende gebruikersgroepen. Juist
kennisinstellingen zijn hiervoor geschikt: zij hebben de
kennis om fouten of onvolledigheden in aangedragen
informatie op te sporen, en kunnen omdat ze opereren
zonder winstoogmerk, de data voor eenieder tegen
minimale kosten ontsluiten.

Daarmee richten de kennisinstellingen zich in eerste
instantie vooral op het beheren, aggregeren, en
ontsluiten van data die wordt verzameld door bedrijven
en overheden. Daarnaast kunnen de kennisinstellingen
op basis van deze data steeds nauwkeuriger de
drie hoofdindicatoren en onderliggende indicatoren
voorspellen wanneer er nog empirische data ontbreekt.
Dit komt doordat de modellen die ze hiervoor hebben
ontwikkelt (denk bijvoorbeeld aan het REPAiR project,
waarmee het AMS instituut bouw- en biomassastromen
in de MRA modelleert) steeds verder met empirische
data worden verrijkt en verfijnd.
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HOOFDSTUK 7

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
SAMENVATTING:
We raden de volgende vier vervolgstappen aan:
1. Het zo snel mogelijk meetbaar maken van ieder van de
drie hoofdindicatoren.
2. Het opzetten van een digitaal platform ('dashboard')
voor datacollectie en -management waarbij top-down en
bottom-up monitoring worden gecombineerd.
3. Het werken aan de normering van de uitkomsten van de
metingen.
4. Nauwe samenwerking tussen nationale en regionale
stakeholders bij datacollectie en -management.

Voorliggend onderzoek is meer dan een theoretische
exercitie. Er is niet alleen een raamwerk ontwikkelt om
op systematische wijze de transitie naar een circulaire
economie te monitoren, maar ook gekeken op welke
wijze de benodigde data te verzamelen of ontsluiten valt.
Worden die actiepunten door de verschillende actoren in
de MRA opgevolgd dan zal juist ook in de praktijk veel
moeten veranderen op het gebied van datacollectie
en -management en zullen alle stakeholders intensief
moeten samenwerken.

1. HET EVENWICHTIG MONITOREN
VAN DE DRIE HOOFDINDICATOREN
Het is duidelijk dat er nog niet voldoende transparantie
is over wat er met verschillende afvalstromen gebeurt,
vooral met betrekking tot bedrijfsafval. We raden de
verschillende overheden die zich bezighouden met
het monitoren van afvalstromen (de gemeenten en de
omgevingsdiensten) aan om nauwer samen te werken
en samen met kennisinstellingen, de afvalverwerkers
en het bedrijfsleven de data verder te completeren en
ontsluiten. De Amsterdam Economic Board kan bij de
ontsluiting van bedrijfsdata een belangrijke rol spelen en
ook lopende onderzoeken van de grondstoffenregisseurs
vanuit de MRA kunnen aanvullende data leveren.
Een tweede uitdaging is het feit dat er weinig data
beschikbaar is over de materialen die de stad
binnenkomen. Om dit beeld te complementeren is
het vooral belangrijk meer te weten te komen over de
grondstoffen en producten die door de bedrijven in
de MRA worden ingekocht. We raden de Amsterdam
Economic Board aan om met het bedrijfsleven in gesprek
te gaan en te kijken in hoeverre ontsluiting mogelijk is
gezien de gevoelige aard van de data.
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Ten derde moet het beeld van de 'stedelijke mijn'
completer worden: wat is de kwantiteit en waarde van
materialen opgeslagen in de gebouwde omgeving en
consumentengoederen in het gebied? We raden de 33
gemeenten die binnen de MRA verenigd zijn aan door
te gaan op de ingeslagen weg en in eerste instantie
onderzoeken uit te voeren in high-impact sectoren als
de bouw, e-waste en textiel. De MRA is al begonnen
aan verschillende onderzoeken op dit gebied (bouw,
biomassa, e-waste) en we zien ook voor aanvullend
onderzoek op het gebied van textiel en andere
consumentengoederen een belangrijke rol voor de MRA.

2. TOP-DOWN EN BOTTOM-UP: EEN
STROMENDASHBOARD VOOR DE MRA
Het monitoren van materiaalstromen en circulaire
waardecreatie kan eigenlijk alleen goed van de
grond komen als naast top-down inschattingen ook
bottom-up datacollectie plaatsvindt op het niveau van
bedrijven, burgers en overheidsorganisaties. Top-down
inschattingen en het kwantificeren van materiaalstromen
op het niveau van steden en regio's is nuttig om te
prioriteren en te agenderen: door (orde-grootte) te laten
zien waar het grootste deel van het grondstoffenverbruik
plaatsvindt en op welke ketens beleidsvorming en
interventies vanuit het bedrijfsleven zich moeten richten.
Om te bepalen welke interventies het effectiefst zijn,
waar deze moeten worden uitgevoerd, en wie bij
die implementatie betrokken moet zijn is het echter
veel interessanter om materiaalstromen te kunnen
verbinden aan specifieke bedrijven en instellingen
in de MRA. Als vervolgens ook bekend is waar en
wanneer materiaalstromen precies vrijkomen, kan een
ruimtelijk specifiek en tijdsgevoelige (dynamische)
materiaalstroomanalyse worden gemaakt. Hiermee kan
de precieze impact, economische waarde, en optimale
verwerkingsmethode voor individuele substromen
binnen de waardeketen worden bepaald.
Dit kan door top-down inschattingen te combineren met
bottom-up data op het niveau van individuele bedrijven en
economische activiteiten. Recente onderzoeken vanuit
de MRA op het gebied van bouw- en sloopafval, e-waste,
en biomassa (alle nog in uitvoering) richten zich hier
ook op. Onderzoeksinstituten zoals het AMS Institute
gaan zelfs nog een stap verder (zie o.a. het H2020
onderzoeksproject REPAiR) en proberen de impact
van technische interventies (nieuwe infrastructuur en
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verwerkingsinstallaties) op deze materiaalstromen
te voorspellen om een optimaal ruimtelijk ontwerp te
maken ten behoeve van kringloopsluiting in de regio.
We raden de MRA aan om samen met kennisinstellingen
als het AMS Institute en de HvA, en spelers in de regio
en Nederland (zie punt 3 hierna), te verkennen of het
mogelijk is top-down en bottom-up data te combineren
in een digitaal platform. Dit platform zou niet alleen
moeten fungeren als 'dashboard' dat de circulaire
staat van de MRA monitort, maar kan juist ook worden
gebruikt om bottom-up data te verzamelen of bijeen te
brengen. Hierbij raden we aan de samenwerking met
het AMS Institute te vergroten: dit onderzoeksinstituut
werkt al aan een platform waarbinnen relevante data
op termijn zoveel mogelijk open source beschikbaar
gesteld zal worden.

3. NORMERING
Om te weten te komen wat de uiteindelijke uitkomsten van
de verschillende metingen betekenen dient een discussie
op gang gebracht te worden over normering. Hoe doet
de MRA het in vergelijking met andere gebieden? Wat is
voldoende reductie van grondstoffenverbruik? Wanneer
zijn we tevreden? Dit is vooral ook een politiek proces en
zal gerelateerd moeten worden aan de doelstellingen van
de regionale en nationale politiek. Maar het is ook een
vergelijkend proces. Door dit raamwerk in andere steden
en regio's te introduceren, en ieder jaar een nulmeting
te doen, zal het mogelijk worden om de voortgang te
vergelijken met andere regio's. We raden de MRA dan ook
aan om naast de reguliere economische verkenningen
periodiek de staat van de circulaire economie in kaart
te brengen middels de in dit onderzoek gepresenteerde
methode.

4. REGIONALE EN NATIONALE
SAMENWERKING
De oplossingsrichtingen welke worden aangedragen
in de roadmap (hoofdstuk 7) zijn uitgangspunten om
een plan van aanpak op te stellen voor een volledig
meetbaar circulair raamwerk. Voor het uitvoeren van
dit stappenplan dient een infrastructuur opgezet te
worden met organisaties die actief bezig zijn met het
verzamelen, analyseren en ontsluiten van data. Enkele
organisaties zijn hiervoor in het bijzonder geschikt. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is op nationaal
niveau relevant in termen van datacollectie en ontsluiting,
en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat
zien vergevorderd te zijn op het gebied van de analyse
van een transitie naar de circulaire economie. Ook het
Kadaster heeft de capaciteit via de analyse van haar
eigen gegevens, in combinatie met andere databronnen
(o.a. CBS), informatie te ontsluiten over de voortgang
naar een circulaire economie. We raden de regionale
organisaties wiens rol centraal staat in deze rapportage
dan ook van harte aan de samenwerking met nationale
organisaties te intensiveren: in veel gevallen zullen het
CBS en PBL kunnen helpen top-down inschattingen
van materiaalstromen te verbeteren, terwijl regionale
actoren sneller stappen kunnen zetten als het gaat om
bottom-up dataverzameling. De aansluiting tussen die
beide processen is essentieel.

VERVOLGSTAPPEN OP KORTE TERMIJN
De MRA, de Board, de Gemeente Amsterdam en het
CTO hebben de bouwstenen in handen hebben om het
monitoringsraamwerk te operationaliseren in de komende
jaren. Wij raden daarom aan om op korte termijn een
workshop te organiseren met de betrokken partijen over
de invulling van de vervolgstappen. Hierbij kunnen het
voorliggende onderzoek en de roadmap als basis worden
genomen.
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BIJLAGE I

INDICATOREN BESCHRIJVING

Nulmeting

NAAM
MEETEENHEID
UITKOMSTEN
NULMETING

JAAR

BRON

OMVANG

Afvalmonitor
Wuppertal Institute
CBS
Klimaatmonitor
Wuppertal Institute

Huishoudens

2015

Afvalmonitor CBS

Huishoudens

2015

Afvalmonitor CBS

Huishoudens

2016

OIS

Alleen gescheiden toxisch afval

GJ per capita

2016

Klimaatmonitor

Huishoudens

GJ per €1000

2016

Klimaatmonitor

Bedrijven

% hernieuwbare energie van totale
verbruik
Tonne CO2 per capita
Tonne CO2 per €1000

2016

Klimaatmonitor

Huishoudens & Bedrijven

2016
2016

Klimaatmonitor
Klimaatmonitor

Huishoudens
Bedrijven

Ams: 2016, MRA:
2012
2016

Amsterdam: OIS MRA: CBS

Huishoudens & Bedrijven
Huishoudens & Bedrijven

2016

OIS
Luchtmeetnet
OIS

2016

OIS

Bedrijven

HOOFDINDICATOR
Grondstofverbruik van
afval

Grondstofverbruik per capita

2016

Grondstofverbruik van
energie
Groei van de Netto
activa

Grondstofverbruik per capita

2016

Huishoudens

Massa van de grondstoffen opgeslagen
in de bebouwde omgeving

DASHBOARDINDICATOREN
Materialen
Verlies van materiële
waarde
Recycling
Materiaal verlies
Toxische Materialen
Verbruik
Verbruik kritieke
materialen

Verlies van materiële waarde (in euro's,
per capita
Gescheiden afval als aandeel totaal
huishoudelijk afval
Niet-Gescheiden afval als aandeel totaal
huishoudelijk afval
Kg toxische substantie per capita
Kg kritieke materialen per persoon

Energie
Energieverbruik
(huishoudens)
Energieverbruik
(bedrijven)
Hernieuwbare Energie
Emissie (huishoudens)
Emissie (bedrijven)

Natuurlijk kapitaal
Groenvoorziening

m2 groenvoorziening per capita

Luchtkwaliteit

Gem. afwijking van EU standaarden
standaarden
m3 per capita

Waterconsumptie
(Huishoudens)
Waterconsumptie
(Bedrijven)
Ecosysteemdienst
Waarde

m3 per 1000€

Huishoudens

€ per capita

Mensen
Gezondheid

2016

CBS

Nationaal gemiddelde

Tevredenheid

Gemiddeld aantal gezonde levensjaren
(HLY)
Gemiddelde tevredenheidsscore

2017

Amsterdam: De Amsterdamse
leefsituatie-index, MRA: CBS

MRA: Nationaal gemiddelde

Sociale Cohesie

Gemiddelde sociale cohesie (1-10)

2017

CBS

Slechts beschikbaar voor 9
gemeenten

Circle Economy & Ehero, 2018

Nationaal gemiddelde

Economie
Circulaire Banen

% circulaire banen

-

Circulair Binnenlands
Product

€ netto toegevoegde waarde van
circulaire diensten en goederen per
capita

-
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BIJLAGE II

SELECTIE TRANSITIE INDICATOREN
INDICATOREN VAN OPTIMALISATIE
& DESTABILISATIE VAN DE HUIDIGE
LINEAIRE ECONOMIE
De indicatoren in deze categorie gaan over de
optimalisatie en de destabilisatie van het huidige lineaire
economische model. Dit betekent dat er enerzijds wordt
gekeken naar hoe stabiel de huidige economie is en
welke tekenen er bestaan dat het huidige systeem wordt
onderhouden en versterkt. Anderzijds gaat het hier over
destabilisatie: of vertrouwen en investeringen in lineaire
economie verdwijnen en of lineair als ‘normaal’ in twijfel
wordt getrokken. Omdat de omslag van optimalisatie
naar destabilisatie subtiel is, is er gekozen om de nadruk
te leggen op de subtiele omslag van denken die lineair
naar circulair met zich meedraagt.

Structurele verandering
»»Beleid met focus op materiaal efficiëntie en
afvalreductie: wanneer bestaand beleid zich richt op het
instandhouden van het lineaire model zal dit tot uiting
komen door de nadruk die wordt gelegd op materiaal
efficiëntie en afvalreductie in plaats van vervanging
en hergebruik. Analyse van beleid kan inzicht geven in
waar deze focus ligt.

Culturele verandering
»»Mate van conflict in beleidsdoelen (bijv. warmtenetten
i.p.v. afvalreductie): de mate van conflict kan een
indicatie zijn van een spanningsveld tussen de
optimalisatie en destabilisatie van het huidige
economische model. Via beleidsanalyse kan dit
worden blootgelegd.
»»Mate van protest vanuit belanghebbenden lineaire
economie: voor stakeholders die belang hebben bij het
instandhouden van het huidige systeem, zoals bedrijven
die afhankelijk zijn van de fossiele industrie, zal de
omschakeling kunnen leiden tot weerstand en protest.
Door middels kwalitatieve analyse te kijken naar het
voorkomen van protest dit in kaart worden gebracht.

Verandering in praktijken
»»Subsidieaanvragen voor projecten die gericht zijn op
optimalisatie van processen (bijv. Minder materiaal/
energie/water gebruik): in overeenstemming met
de structurele verandering zullen er vanuit bedrijven
subsidieaanvragen voortkomen die gericht zijn op
het instandhouden en optimaliseren van de huidige
processen. Kwalitatieve analyse van subsidieaanvragen
geven hier inzicht in.

MONITORING VOOR EEN CIRCULAIRE STADSREGIO

INDICATOREN VOOR OPBOUW
Bij de transitie naar een circulaire economie worden de
harde en zachte infrastructuur die dit mogelijk maken
geleidelijk opgebouwd. Met de transitie indicatoren
wordt er gezocht naar aanwijzingen dat circulaire
oplossingen via nieuwe structuren, cultuur en praktijken
aan het ontstaan zijn en de voedingsbodem en/of
randvoorwaarden hiervoor gunstig zijn. In de praktijk
betekent dit dat er marktontwikkeling plaatsvindt voor
circulaire oplossingen

Structurele verandering
»»Aandeel circulaire aanbestedingen: in de transitie
agenda's is als doelstelling opgenomen dat alle
overheidsaanbestedingen in 2030 circulair zijn. Het
aandeel circulaire aanbestedingen geeft inzicht
in de voortgang naar dit doel. Daarnaast kan de
overheid barrières wegnemen, subsidie verschaffen
en investeringen doen die structurele verandering in
werking stellen.
»»Aantal circulaire (ontwerp) opleidingen: Aan de
hand van automatische zoekopdrachten in publiek
beschikbare data van het aantal studenten per 10.000
inwoners dat ieder jaar afstudeert van verschillende
opleidingen over duurzaamheid, circulaire economie of
anderszins gerelateerd.
»»Aantal circulaire onderzoeksmedewerkers (in fte):
Aan de hand van een uitvraag aan de universiteiten en
hogescholen kan worden geschat wat het totaal aantal
onderzoeksmedewerkers is dat binnen de stad werkt
aan duurzaamheid en circulaire economie. Kent een
uitdaging van definitie.
»»Investeringen in CE onderzoek (euro’s): Aan de hand van
publiek beschikbare data van uitgekeerde onderzoeksgelden
kan op basis van het onderwerp het aandeel circulaire
economie en duurzaamheid worden gevonden.
»»Marktaandeel publiek circulaire aanbestedingen: Aan de
hand van gemeente data kunnen conclusies getrokken
worden over het aantal circulaire aanbestedingen
en deze vergelijken met het totaal aantal (publieke)
aanbestedingen
»»Investeringen in infrastructuur voor duurzame energie.
»»Aantal opgeheven barrières voor circulaire economie in
wetten en regels.
»»Hoeveelheid
subsidie
voor
innovatieve
projecten: Jaarlijkse rapportage van uitgekeerde
duurzaamheidssubsidies van de provincie gecorrigeerd
voor het aantal inwoners

41

42

BIJLANGEN

»»Investeringen in circulaire infrastructuur: Jaarlijkse
economische cijfers van infrastructuur inversteringen.

Culturele verandering
»»Aantal politieke partijen en lokale overheden met
duidelijke visie op de CE: Wanneer steeds meer groepen
binnen de politiek circulariteit serieus gaan nemen, zou
dit op termijn terug moeten komen in hun visies. Dit is
moeilijk automatisch te meten, maar kan wel aan de
hand van politieke programma’s worden geanalyseerd.
»»Aantal bewustwordingscampagnes: De overheid kan
mensen informeren over de CE en zo helpen in de
transitie naar een CE. Moeilijk te automatiseren op de
korte termijn.

Verandering in praktijken
»»Aantal circulaire patenten: Aan de hand van nieuwe
patenten kan een trend gevonden worden naar meer
hergebruik, lage impact materialen, etc. Op basis van
het raamwerk kan een definitie voor circulariteit worden
ontwikkeld dat een jaarlijkse zoekopdracht binnen het
aantal patenten mogelijk maakt.

INDICATOREN VOOR AFBRAAK VAN DE
HUIDIGE LINEAIRE ECONOMIE
Aanwijzingen dat het ‘einde is begonnen’ voor lineaire
economie. Op structureel vlak betekent dit dat de steun
die er bestond voor lineaire initiatieven verdwijnt of zelfs
dat er ontmoedigende regelingen tot stand komen. Ook
zijn geld stromen en publieke investeringen een indicatie:
geld dat voorheen in fossiele industrieen werd gestoken
wordt steeds vaker op andere manieren geïnvesteerd.

Structurele verandering

Verandering in praktijken
»»Vermindering van dagelijkse routines die lineaire
economie versterken: Minder fast-fashion, minder niethernieuwbaar energieverbruik, minder consumptie
van nieuwe producten, meer tweedehands winkels,
meer repaircafe’s, meer uitleen platforms, etc.

INDICATOREN VOOR
INSTITUTIONALISERING VAN EEN
CIRCULAIRE ECONOMIE
De laatste fase in het transitiemodel is de
institutionalisering van een circulaire economie.
Belangrijk hierbij zijn aanwijzingen dat circulair de
nieuwe normaal in onze routines en dagelijkse praktijk
aan het worden is. Dit nieuwe dominante paradigma
vertaald zich in een nieuw regime van wetten,
financiering en organisatie- & ketenstructuren. Voor
deze indicatoren zullen meerjarige volg-onderzoeken
opgezet moeten worden aangezien dit niet
gemakkelijk op jaarlijkse basis gemeten kan worden.

Structurele verandering
»»Aantal nieuwe initiatieven voor het opnemen van
circulariteit op basis waarvan inkoop geschiet
»»Aantal nieuwe circulaire standaarden, wetten,
regels, en subsidies.
»»De frequentie van het voorkomen van de term
‘circulair’ in gemeentelijke beleidsstukken.

Culturele verandering
»»Circulair denken en doen is heersende opvatting
(discoursanalyse) (vb gebruik is de norm ipv
eigendom).

»»Aantal nieuwe wetten en regels die lineaire praktijken
ontmoedigen: Bijvoorbeeld grondstoffenbelasting, ‘de
vervuiler betaald’, internaliseren van externaliteiten in
producten.

»»Hoeveelheid lokale overheden met circulaire visies/
transitie agenda’s.

»»Desinvestering in lineaire economie: Te meten aan de
hand van actief deinvesterings of herinvesteringsbeleid
van institutionele beleggers

Proces
evaluatie,
evaluatie
op
sociaal/
maatschappelijke en ecologische aspecten in plaats
van enkel financiële aspecten.

Verandering in praktijken

Culturele verandering
»»Lineair wordt als onacceptabel gezien door burgers
en bedrijven: Deel van jaarlijkse, of meerjaarlijkse
onderzoeken, waarin mensen wordt gevraagd naar hun
visie op afval, afvalverwerking en recycling.
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BIJLAGE III

RELATIE SOCIAL DEVELOPMENT GOALS
SDG’s

INDICATOREN

Goal 01: Einde aan armoede

Energie: ‘Energieverbuik’ = ontwikkeling
Natuurlijk Kapitaal:‘Water Consumptie= ontwikkeling

Goal 02: Einde aan honger, zorgen voor
voedselzekerheid en betere voeding

Gezondheid en Welzijn: ‘Gezondheid’

Goal 03: Gezonde levens bevorderen welzijn van
mensen van alle leeftijden

Gezondheid en Welzijn: ‘Gezondheid’ + ‘Tevredenheid’
Natuurlijk Kapitaal: ‘Luchtkwaliteit’

Goal 04: Goed en inclusief onderwijs en leven lang leren Innovatie en Technologie: ‘Circulaire Innovatie’
Goal 05: bevorderen gendergelijkheid

n.v.t.

Goal 06: Beschikbaarheid en duurzaam beheer van
water en sanitaire voorzieningen

Natuurlijk Kapitaal: ‘Water Consumptie’

Goal 07: betaalbare, betrouwbare en duurzame energie
voor iedereen

Energie: ‘Hernieuwbare Energie’

Goal 08: Duurzame, inclusieve en bestendige
economische groei en volledige en productieve
werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

Economie: ‘Circulaire Banen’

Goal 09: Hoogwaardige, duurzame en inclusieve
infrastructuur, industrie en innovatie

Veel van onze indicatoren dragen hieraan bij.

Goal 10: Ongelijkheid in en tussen landen beperken

Gezondheid en Welzijn: ‘Sociale Cohesie’

Goal 11: Steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig Gezondheid en Welzijn: ‘Sociale Cohesie’
en duurzaam
Natuurlijk Kapitaal: ‘Luchtkwaliteit’ +‘Groenvoorziening’
Goal 12: Verduurzamen van consumptie- en
productiepatronen

Veel van onze indicatoren dragen hieraan bij.

Goal 13: Bestrijden van klimaatverandering en de
effecten ervan

Energie: ‘Emissie’ + ‘Energie Verbruik’
Natuurlijk Kapitaal: ‘Groen voorziening’

Goal 14: Beschermen van oceanen en zeeën

Energie: ‘Emissies’

Hoofd Indicator: ‘Grondstof Verbuik’
Goal 15: Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van Materialen: ‘Toxisch Materialen Verbruik’
ecosystemen
Natural Capital: ‘Groen voorziening’ + ‘Ecosysteemdienst
Waarde’
Goal 16: vreedzame en rechtvaardige samenleving voor
iedereen en effectieve, verantwoordelijke en inclusieve
instellingen op alle niveaus

Gezondheid en Welzijn: ‘Sociale Cohesie’

Goal 17: versterken van middelen voor de
implementatie en revitalisatie van het mondiale
samenwerkingsverband voor duurzame ontwikkeling

Zachte Infrastructuur: ‘Circulaire Bedrijven’
Innovatie en Technologie: ‘Circulaire Financiering’
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BIJLAGE IV

ACTIES ROADMAP
ACTIES
In deze sectie wordt per indicator uiteengezet welke
handelingen en acties worden aanbevolen om de
indicatoren in alle volledigheid te kunnen berekenen. Dit
vraagt om een sterke inzet van de verschillende partners
in de MRA die serieus werk willen maken van het meten
van de transitie naar een circulaire economie, en de
effecten die dezeheeft in de MRA. Dit geldt zowel voor
de data-eigenaren op lokaal en nationaal niveau (zoals
utiliteisbedrijven of het CBS), als voor de data ontsluiters,
zoals bijvoorbeeld de Dienst Onderzoek Informatie en
Statistiek (OIS) en Datapunt in Amsterdam.
Elk van de hieronder genoemde acties vragen om een
specifieke technische, organisatorische en soms ook
juridische innovatie waar de verschillende partijen in
de aankomende periode met elkaar aan moeten gaan
werken.De hieronder geformuleerde probleemdefinities en
oplossingsrichtingen kunnen zodoende gebruikt worden
als uitgangspunt om te komen tot een plan van aanpak
met de verschillende stakeholders binnen de MRA.

HOOFDINDICATOREN
data:

Primair,

»»Centraliseren: Werk samen met inzamelaars en
verwerkers van bedrijfsafval om missende data over
deze materiaalstromen op te halen.
»»Onderzoek
en
surveys:
Werk
samen
met
individuele bedrijven met een drive voor circulariteit
en duurzaamheid om missende data over
bedrijfsafvalstromen steekproefsgewijs op te halen
waar deze niet centraal via inzamelaars op te halen is.
»»Centraliseren: Werk samen met kennisinstellingen om
op basis van de overeengekomen methode en de bij stap
twee en drie verzamelde data een complete berekening
van het grondstoffenverbruik in de MRA te maken.

Groei van de Netto activa
»»Benodigde data: Primair, Proces, Coëfficiënten
»»Kloof: Missende data, Verspreide data, Ontoereikend,
»»Barrières: Gebrek aan coördinatie, Gebrek aan middelen,
Data met eigendomsrecht, Missend raamwerk
»»Oplossingen: Samenbrengen, Schatting Modellen

Grondstofverbruik
»»Benodigde
Referentie.

methode om het grondstofverbruik af te leiden vanuit
alle typen afval.

Proces,

Coëfficiënten,

»»Kloof: Verspreide data, Ontoereikend.
»»Barrières: Gebrek aan coördinatie, Data met
eigendomsrecht, Missend raamwerk voor eenduidige
monitoring.
»»Oplossingen: Samenbrengen, Meten, Onderzoek.
De berekening van Grondstof Verbruik is gebaseerd op de
indicatoren Materialen en Energie, wat betekent dat als
de missende data voor de Materialen indicatoren er wel
zijn, Grondstofverbruik volledig kan worden bepaald. Als
Grondstof verbruik op de landelijke of Europese schaal
wordt berekend gaat dat door middel van een top-down
berekening waarbij economische input-output modellen
worden gebruikt. De bottom-up aanpak gebaseerd op
afval data vanuit individuele bedrijven, instellingen en
inzamelaars is relatief nieuw. Het is daarom aan te raden
deze aanpak verder te onderzoeken om een landelijk
geaccepteerde aanpak hiervoor te ontwikkelen, de
stadsregio is hiervoor een ideale proeftuin.
Actiepunten
»»Centraliseren: Werk samen met kennispartners om
tot een verdere ontwikkeling en consolidatie van
de berekening van Materiaalverbruik te komen, een

De data die nodig is voor het berekenen van de
precieze hoeveelheid materialen die opgeslagen liggen
in de stedelijke mijn van de metropoolregio is extreem
verspreid: ze ligt bij burgers die ongebruikte elektronica
in huis hebben, bij architecten, ontwikkelaars en
gebouweigenaren die bestekken en tekeningen hebben,
bij productontwerpers, bedrijven, eigenlijk door de hele
stadsregio verspreid. Daarom is de beste aanpak om in
te schatten hoeveel bouwmaterialen er op dit moment in
bestaande gebouwen zijn verwerkt, en hoeveel oude of
ongebruikte producten er bij huishoudens en bedrijven
liggen en welke materialen daar in zijn verwerkt. Hierbij kan
een slimme prioritering worden gemaakt: bouwmaterialen
in bestaande gebouwen vormen verreweg de grootste
en zijn dus interessant, en productstromen met veel
waardevolle materialen (zoals consumenten elektronica
en e-waste) zijn uit financieel oogpunt een logische focus.
Voor beide categorieën materiaalstromen zijn dan ook
modellen in ontwikkeling of lopen onderzoeken in de MRA
en daarbuiten.
Actiepunten
»»Centraliseren: Centraliseer de data en modellen
voor het inschatten van materialen in gebouwen en
infrastructuur kennisinstellingen en bedrijven die op
het gebied van urban mining in de gebouwde omgeving
expertise en informatie hebben verzameld.
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»»Interpolatie: Ontwikkel met soortgelijk onderzoek
voor andere prioritaire materiaalstromen (elektronica,
metalen, consumentengoederen) een model van
andere delen van de stedelijke mijn.

Grondstof Input
»»Benodigde data: Primair, Coëfficiënten, Referentie.
»»Kloof: Missende data, Verspreide data, Incompleet,
Ontoereikend.
»»Barrières: Gebrek aan coördinatie, Gebrek aan middelen,
Data met eigendomsrecht, Missend raamwerk.
»»Oplossingen: Samenbrengen, Economische activiteit,
Schatting Modellen.
De Grondstof Input van een stad is lastig om te berekenen
omdat de data over materialen die de stad binnenkomen
verspreid is over alle bedrijven die in de stad actief zijn
en die materialen en halffabricaten inkopen. Dit zou
kunnen worden opgelost door bedrijven te verplichten te
rapporteren over hun geïmporteerde materialen, maar dit
zou op een nationaal niveau moeten worden geregeld.
Grondstof Input inschatten door middel van import data
van het CBS is zonder een dergelijke verplichting de
enige mogelijkheid voor een oplossing op grootstedelijk
niveau. Jammer genoeg, is deze data niet gedetailleerd
genoeg en neemt het alleen buitenlandse import mee en
niet de uitwisseling van materialen en producten tussen
Nederlandse regio’s. Aardappelen uit Brabant of vis uit
Den Helder, die een groot deel van de materiaalstroom
uitmaken worden bijvoorbeeld niet bijgehouden in de
statistieken.
Actiepunten
»»Interpoleren: verken samen met nationale dataeigenaren (zoals het CBS) en kennisinstellingen of het
mogelijk is op basis van nationale data over export en
import in combinatie met de grootte en samenstelling
van regionale economieën een inschatting kan worden
gemaakt van de Grondstoffen Input of (stads)regionaal
niveau.
»»Survey: verzamel steekproefsgewijs data over de
inkoop van grondstoffen en producten bij materialen
(desnoods op geaggregeerd niveau wanneer het
gevoelige informatie betreft).
»»Interpoleren/economische activiteit: gebruik de aldus
verzamelde kengetallen om de Grondstoffeninput voor
verschillende economische activiteiten in de MRA in te
schatten en bouw samen met kennisinstellingen een
bottom-up model van de gehele metropoolregio.

MONITORING VOOR EEN CIRCULAIRE STADSREGIO

DASHBOARD INDICATOREN
Materialen
»»Benodigde data: Primair, Proces, Referentie.
»»Kloof: Missend, Verspreid, Incompleet, Onvolledig.
»»Barrières: Missende coördinatie, Missende middelen,
Particuliere data, Missend raamwerk.
»»Oplossingen: Samenbrengen, Meten, Onderzoeken.
De berekening van de Materialen indicatoren is de grootste
uitdaging. Hiervoor is het nodig om gedetailleerde data
te verkrijgen over alle afvalstromen en de processen die
deze stromen ondergaan. Voor huishoudelijk afval is er
veel data beschikbaar, echter is deze data niet toereikend
in de zin dat de informatie over de inhoud (bijvoorbeeld
welke verschillende metalen) niet gedetailleerd genoeg
is. Ook is gedetailleerde informatie over verwerking alleen
op nationaal niveau beschikbaar.
Afvalstromen van bedrijven worden niet door een centrale
organisatie gemeten. De data voor bedrijfsafval is in het
bezit van commerciële afvalbedrijven en er is voor hen
geen reden deze te delen. Hierdoor is er nauwelijks iets
bekend over de overgrote hoeveelheid van bedrijfsafval.
Een laatste uitdaging is dat er op dit moment geen
overeenstemming bestaat over het onderscheid tussen
downcycling en recycling
Actiepunten
»»Meten: Maak gedetailleerde steekproeven
afvalstromen om de inhoud te bepalen.

van

»»Meten: Volg alle afval trucks en hun materiaalstromen
middels sensoring, en houd de processen bij die het
afval ondergaat.
»»Survey: verzamel systematisch data van alle private
afvalverwerkingsbedrijven .
»»Centraliseren: Pleit voor nationale definities voor
recycling en downcycling.
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Energie

Economie

»»Benodigde data: Primair, Referentie.

»»Benodigde data: Coëfficiënten, Referentie.

»»Kloof: Incompleet.

»»Kloof: Missend.

»»Barrières: Missende coördinatie.

»»Barrières: Missende middelen, Missend raamwerk.

»»Oplossingen: Samenbrengen.

»»Oplossingen: Economische Activiteit.
De indicatoren die op dit moment worden gebruikt
in deze categorie zijn gebaseerd op een top-down
schatting (middels economische input-output tabellen)
en hierdoor ontbreekt er op dit moment geen data.
Het blijft echter wel een uitdaging om het aantal
circulaire banen te bepalen. Circle Economy en Ehero
(2018) hebben hier een begin mee gemaakt maar hun
aanpak verschilt van die van het CBS en PBL (PBL,
2018). Bovendien ontbreekt er wel bottom up data voor
circulaire waardecreatie en werkgelegenheid, waardoor
op het moment van schrijven alleen classificaties
van bestaande werkgelegenheidsdata mogelijk zijn,
maar binnen die classificatie geen oordeel kan worden
gevormd over de mate van circulariteit van bedrijven
(bijvoorbeeld: een vast percentage van de architecten
wordt gerekend tot de circulaire economie, maar er
wordt niet bij verschillende bedrijven gekeken of men
echt circulair bouwt en ontwerpt).

Data voor de energie categorie is bijna compleet. Alleen
voor een paar gemeentes mist CO2-uitstoot data.
Actiepunten
Centraliseren: Zorg ervoor dat alle gemeenten CO2uitstoot data berekenen en publiceren.

Gezondheid en welzijn.
»»Benodigde data: Primair, Referentie.
»»Kloof: Missend, Incompleet, Niet toereikend.
»»Barrières: Missende middelen, Missend raamwerk.
»»Oplossingen: Samenbrengen.
Op het gebied van sociale en gezondheid-gerelateerde
meeteenheden is er behoefte aan consolidatie. OIS heeft
een raamwerk ontwikkeld dat gezondheid en welzijn
beschrijft. De Veiligheidsmonitor heeft een aantal
vragen die sociale cohesie meten. Sociale cohesie is als
meeteenheid een nationale standaard. De uitdaging nu is
dat het maar voor enkele gemeenten wordt gemeten en
dat de vragen niet in lijn zijn met de Europese standaard.
Voor waargenomen geluk is de Staat van de stad
indicator beschikbaar, echter is dit alleen gemeten
voor Amsterdam en is er op dit moment geen nationale
indicator die ook op gemeentelijk niveau beschikbaar is.
De indicator voor gezondheid is gezonde levensjaren,
die ook algemeen in de EU wordt gebruikt. Deze
indicator is ook beschikbaar bij het CBS (Gezonde
levensverwachting) maar alleen op een landelijk niveau.

Actiepunten
»»Centraliseren: Coördineer met andere steden en de
nationale overheid voor algemeen geaccepteerde en
gebruikte meeteenheden.
»»Onderzoek: doe onderzoek naar de daadwerkelijke
percentages bedrijven die circulair opereren in de in
de classificaties gebruikte sectoren, op nationaal of
grootstedelijk niveau. Zodat achterhaald wordt welk
deel van de werkgelegenheid in een sector circulair is
en welk deel is van de lineaire economie.

Actiepunten
»»Centraliseren: Start met het meten van sociale cohesie
in alle gemeenten van de metropoolregio, volgens een
gecentraliseerde methode.
»»Centraliseren: Meet geluk en tevredenheid in alle
gemeenten volgens een gecentraliseerde methode.
»»Centraliseren: Pleit bij het CBS voor het meten van
gezonde levensverwachting op gemeentelijk niveau
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Natuurlijk kapitaal

TRANSITIE INDICATOREN

»»Benodigde data: Primair, Coëfficiënten, Referentie.

»»Benodigde data: Primair, Proces, Referentie.

»»Kloof: Incompleet, Ontoereikend,

»»Kloof: Missende data, Verspreide data, Ontoereikend.

»»Barrières: Expert silo’s

»»Barrières: Gebrek aan coördinatie,
middelen, Missend raamwerk.

»»Oplossingen: Samenbrengen
Over het algemeen is de data voor deze categorie goed
beschikbaar. Meer coördinatie en het samenbrengen
van expertise en al beschikbare data in verschillende
departementen zal een goede aanpak zijn die leidt tot
een meer holistische meting van Natuurlijk kapitaal.
Een economische uitdrukking van de waarde van
ecosysteemdiensten zou een waardevolle tool zijn
voor beleidsmakers om goede beslissing te maken
over Natuurlijk kapitaal. Dergelijke methodes zijn wel
ontwikkeld maar worden nu vaak vooral gebruikt in
academische kring en vinden nog weinig doorgang naar
gemeenten.
Actiepunten:
»»Onderzoek: Kijk samen met kennisinstellingen hoe op
basis van bestaand wetenschappelijk onderzoek te
komen is tot een objectieve berekening van de waarde
van ecosysteemdiensten.
»»Centraliseren: zorg dat alle gemeenten in de MRA
leren werken met deze methodiek, en snappen welke
data (primair of anderszins) noodzakelijk is voor deze
berekeningen.
»»Centraliseren: zorg dat deze gemeenten samenwerken
met kennisinstellingen en data-eigenaren zoals
het Kadaster om deze data ook daadwerkelijk te
verzamelen.
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Gebrek

aan

»»Oplossingen: Samenbrengen, Surveying, Schatting
Modellen.
De meting van indicatoren die de transitie bijhouden zijn
de nieuwste en de meest onderontwikkelde indicatoren.
Deze nieuwe aanpak voor het begrijpen van verandering
en vooruitgang gaat uit van niet lineaire processen en
vereist data die vaak nog niet bestaat. Er is een nood
aan ontwikkeling van het begrip van het transitieproces
en hoe dit het best gekwantificeerd kan worden. Tot nu
toe zijn er echter al meerdere transitie indicatoren die
de MRA gebruiken. Vooral door gebruik te maken van
vragenlijsten. Omdat transitieprocessen meestal niet
lineair zijn is het ook nodig de indicatoren constant aan
te blijven passen.
Actiepunten
»»Onderzoek: Faciliteer meer onderzoek naar transities
en kwantitatieve transitie indicatoren. Overweeg
constant welke transitie indicatoren het best passen
bij het bijhouden van de ontwikkeling van MRA.
»»Centraliseren: Pleit voor een nationale aanpak om data
te verzamelen over de circulaire transitie.
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BIJLAGE V

DATA IN DETAIL
Type Data

Barrières

1. Primaire Data
Primaire data is data van de verschillende stromen die
opgenomen zijn in de indicatoren. Voorbeelden hiervan
zijn: uitstoot van broeikasgassen, waterverbruik of
fijnstof, of de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt.
Dit is de belangrijkste data die verzameld moet worden.

1. Gebrek aan coördinatie
Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wie er verantwoordelijk
is voor het verzamelen en het ontsluiten van data.

2. Procesdata
Procesdata biedt inzicht in de omstandigheden welke
invloed kunnen hebben op de impact en circulariteit van
stromen. Een voorbeeld hiervan is de verwerking van
afval waarbij de mate van terugwinning of vernietiging
van materialen de circulariteit bepaald.
3. Coëfficiënten
Ten derde dient rekening gehouden te worden met
coëfficiënten. Dit is nodig om de uiteindelijke meeteenheid
van een indicator te kunnen berekenen. Een voorbeeld
hiervan is de materiaal impact van duizend kilo staal. Als
de primaire data over de hoeveelheid staal die verloren
gaat en de materiaal voetafdruk coëfficiënt beschikbaar
is kan de uiteindelijke materiaal impact berekend worden.
4. Referentie data
Dit is nodig om de indicatoren vergelijkbaar te maken
met andere steden waar andere omstandigheden zijn.
Een voorbeeld van referentiedata zijn: bevolkingsaantal
of economisch product. Hiermee is een eenheid zoals
‘waterverbruik per persoon’ te maken.

Data gaten
1. Missende data.
Dit kan zijn dat data nog niet bestaat of nog niet wordt
gemeten.
2. Verspreide data
Data kan verspreid zijn. Dit betekent dat data er in principe
wel is maar het over te veel verschillende partijen verspreid
is. Dit kan binnen een overheidsorganisatie, maar ook
verspreid over verschillende private partijen zijn.
3. Incomplete data
Sommige data is incompleet dit kan zijn wanneer data voor
de meeste gemeentes van de MRA beschikbaar is maar
dat van een paar gemeenten data nog mist.
4. Ontoereikende data,
Dit betreft de kwaliteit of de mate van detail van de data.
Voor afval data is dit bijvoorbeeld de het geval. Het
zou namelijk van grote waarde zijn als er meer details
beschikbaar zijn over de inhoud van afval.

2. Gebrek aan middelen
Sommige sectoren, zoals de afvalsector, zijn niet altijd
een prioriteit geweest bij het overheidsbeleid, dit heeft
invloed op de kwaliteit van de data.
3. Expert silo’s
Expertise, data en kennis zit vaak bij gespecialiseerde
onderdelen (van bijvoorbeeld de overheid) die zich op
een specifiek soort onderwerpen hebben toegepast
waardoor deze informatie, en bijbehorende data, niet
breed toegankelijk is.
4. Eigendomsrecht
Veel belangrijke data zit bij private bedrijven die zich niet
gedwongen voelen deze data te delen Soms is het zelfs
voor een bedrijf van belang dat de data alleen bij hen blijven.
5. Jonge veld van het meten van circulariteit
Dit veld is nog steeds volop in ontwikkeling en
de raamwerken om dit te doen worden langzaam
zichtbaar. Echter, voor sommige gebieden zijn er nog
geen gemeenschappelijke standaarden om bepaalde
indicatoren te meten. Dit is een obstakel voor zowel
implementatie als voor vergelijking.

Oplossingen
1. Data te centraliseren,
Een oplossing is om data te centraliseren, samen te
brengen en op elkaar af te stemmen.
2. Ondervragen
Voor sommige sociaal-economische data die er nog niet
is zal het noodzakelijk zijn om bedrijven en burgers te
ondervragen.
3. IoT
Sommige gegevens zijn momenteel nog niet inzichtelijk
te maken, echter kunnen innovatieve meetmethodes,
sensoring en de Internet of Things hier aan bijdragen.
4. Analoge meting
Veel metingen worden geautomatiseerd maar soms is
direct zelf meten wenselijk.
5. Specifiek wetenschappelijk onderzoek
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Echter, niet alle benodigde data is simpelweg te meten
en zal verzameld moeten worden via diepgravend en
specifiek wetenschappelijk onderzoek.
6. Interpolatie
Wanneer data niet direct beschikbaar is kan deze
worden geschat. Bij interpolatie worden de gaten binnen
een reeks ingevuld op basis van de daarin zichtbare
trends. Deze methode kan waardevol blijken wanneer er
bijvoorbeeld data mist van een specifiek jaar binnen een
dataset.
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7. Economische activiteit
Steeds meer maatstaven worden berekend op basis van
economische activiteiten. Dit is omdat zoveel andere
uitkomsten hiertoe in relatie staan en deze data binnen
de samenleving zo ongeveer het meest gemeten, met als
gevolg dat de kwaliteit van de methodieken om andere
uitkomsten op basis van deze data te schatten steeds
accurater wordt.
8. Andere correlaties
Andere (data)inputs voor het schatten van specifieke
uitkomsten kunnen ook gebruikt worden. Hierbij wordt
in essentie dezelfde methode gebruikt als die hierboven
beschreven. De huidige gebouwenvoorraad kan
bijvoorbeeld worden berekend op basis van ruimtelijke
data van het kadaster over alle gebouwen die er nu
staan.
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Tabel 6: Gap Analyse

Materialen

Energie

Gezondheid en welzijn

Economie

Natuurlijk
kapitaal

Grondstof
verbruik

Groei van de
Netto activa

Grondstof
Input

Transitie Indicatoren
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OPLOSSINGEN
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