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Aanleiding/Toelichting: 

Op 13 juli jl. hebben (burger)raadsleden Saskia Hermens (GroenLinks) en Thomas Gardien (D66) een oproep 
gedaan om een ateliersessie circulaire economie en duurzaamheid te organiseren. Het realiseren van echte 
doorbraken in de circulaire economie vergt een ambitieuze aanpak en duidelijkheid over de rol die de gemeente 
Maastricht en haar raad op zich kan nemen.  
 
In het Hoofdlijnenakkoord Coalitie 2018-2022, onder de toekomstperspectieven Economisch Vitale Stad en 
Duurzame en Bereikbare Stad, is de ambitie geuit om te zoeken naar economische kansen bij duurzaamheid en 
energietransitie. Aangegeven is dat ‘afval is grondstof’ de start is voor de circulaire economie. Ook heeft het rijk in 
2016 de ambitie geuit dat Nederland in 2030 50% circulair zou moeten zijn en in 2050 100%. De gemeente 
Maastricht heeft samen met buurgemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en ESZL de “Grondstoffenvisie 
Zuid-Limburg” vastgesteld. Deze visie 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 en heeft daarom, in samenwerking met voorgenoemde 
gemeenten, het programma circulaire economie vastgesteld. Binnen dit programma gaat de gemeente onder 
andere meer circulair inkopen, oplopend tot 50% 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 2022. Kijkend naar de 
richtlijnen en ambitie van de rijksoverheid moet er over 8 jaar een op zijn minst 50% circulaire economie 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. 
 
Tijdens de ateliersessie wordt inzichtelijk gemaakt wat een circulaire economie nu eigenlijk inhoudt, waar de 
kansen liggen, maar ook welke belemmeringen er zijn. Daniëlle Twardy-Duisters, senior onderzoeker circulaire 
economie aan de Hogeschool Zuyd, zal deze sessie verzorgen. Daarnaast zullen twee bedrijven in deze sector 
vertellen waar zij de kansen en obstakels zien op het gebied van circulariteit en duurzaamheid en wat de 
gemeente daarin voor hun betekend of kan betekenen. Uitgenodigd zijn Greentom (in Maastricht gevestigde 
ontwerpers en producenten van de meest duurzame kinderwagen op aarde) en Sufi (start-up die hoogwaardige 
textielproducten maakt van lokale wol, in samenwerking met Chemelot Innovation Lab). 
 
Na de presentaties zijn de domeinleden in de gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen en in gesprek te 
gaan over het onderwerp. Er ligt thans geen raadsvoorstel voor en derhalve is geen besluitvorming aan de orde.   
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