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Geachte voorzitter en leden van het presidium 

Wij ontvingen van raadsleden Saskia Hermens en Thomas Gardien een verzoek aan het College om 
een ateliersessie te organiseren over duurzaamheid en circulaire economie. (bijlage 1) Het College 
wil graag meewerken aan dit verzoek middels een informatieve bijeenkomst tijdens een 
(gecombineerde) domeinvergadering van Economie en Cultuur. Graag hoort het college van het 
presidium of de raad een bijeenkomst als deze gewenst vindt, conform het verzoek van de 
raadsleden. Wij zullen dan graag samen met betrokken raadsleden en griffie een moment zoeken en 
programma samenstellen.   



Aterliersessie – Duurzaamheid & Circulaire Economie 

D66 en GroenLinks zouden graag een verzoek bij het college willen doen om een aterliersessie 

over Duurzaamheid en Circulaire Economie te organiseren.  

Het is de bedoeling dat tijdens deze ateliersessie inzichtelijk wordt gemaakt waar we nu staan als stad 

en welke belemmeringen er nu zijn voor een circulaire economie. Maar ook welke politieke keuzes er 

gemaakt kunnen worden om deze te versnellen. Waarbij we bijvoorbeeld eerst worden bijgepraat  

door sleutelfiguren. Dat zijn geen experts die wel of niet voor duurzaamheid of circulaire economie 

pleiten, maar actoren die ons helder kunnen teruggeven wat bepaalde kaders voor gevolgen hebben 

in de werkelijkheid. 

Wereldwijd zijn er steeds minder grondstoffen te verdelen en groeit de hoeveelheid afval. Dat model is 

niet vol te houden op de lange termijn: circulaire economie biedt ons hiervoor een alternatief. Een 

toekomstbestendige economie is daarom een circulaire economie. We moeten af van produceren, 

gebruiken en wegwerpen. We werken toe naar slim ontwerpen, hergebruiken, recyclen en 

energiebesparing. Dat biedt enorme kansen.  

De gemeente Maastricht wil stappen zetten op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. Dat 

heeft het college bepaald aan de hand van de Grondstoffenvisie Zuid-Limburg. Deze visie, opgesteld 

in samenwerking met de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en ESZL (Economische 

Samenwerking Zuid-Limburg), laat zien dat er kansen zijn voor het versnellen van de regionale 

circulaire economie in Zuid-Limburg. De gemeente Maastricht vindt het belangrijk om deze kansen te 

benutten en zo de stad en regio klaar te maken voor een duurzame toekomst. De gemeente gaat 

daarom meer circulair inkopen, oplopend tot 50 procent in 2025. Ook wil het college de mogelijkheden 

onderzoeken van huishoudelijk- en bedrijfsafval als grondstof. Voor projecten die de samenwerking en 

het netwerk binnen de circulaire economie kunnen bevorderen, stelt het college 50.000 euro 

beschikbaar in 2021 en 2022.   

Toch zou het sneller moeten gaan als we de doelstellingen willen behalen. Het is immers al 2021. 

Over 9 jaar moeten we op z’n minst al 50% circulair zijn. Als we die ambities willen verwezenlijken, 

moeten we slimmer, sneller en effectiever handelen. Ook de huidige Wet en regelgeving kan 

belemmerend werken in de ontwikkelingen naar een circulaire economie.  

D66 en GroenLinks zouden daarom graag willen dat  het college een aterliersessie over 

Duurzaamheid en Circulaire Economie zou organiseren, zodat de raad weloverwogen besluiten kan 

nemen die de stad helpen bij het bereiken van de doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid en 

voor het bereiken van een circulaire economie. 

Thomas Gardien (burgerraadslid D66) 

Saskia Hermens (raadslid GroenLinks) 
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