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Wat is een Circulaire Economie? 







85%









KRINGLOOPLANDBOUW
Ruimte voor natuurinclusieve landbouw in de 

BUCH



Natuurinclusieve landbouw is een vorm van 
kringlooplandbouw die optimaal gebruik maakt van de 
natuurlijke omgeving en die integreert in de bedrijfsvoering.



Doel: 
ruimte creëren voor natuurinclusieve 
landbouw
■ Visie natuurinclusieve landbouw vormen met stakeholders
■ Experimenten verdienmodellen opzetten 



Stand van zaken
■ Eerste verkenning uitgevoerd naar hoe 

gemeente ruimte kan creëren voor 
natuurinclusieve landbouw

■ Kansen en belemmeringen in kaart gebracht



Consuminderen, hergebruik en reparatie de 
norm

CONSUMPTIEGOEDEREN



Spullen hebben hoogste milieu-
impact



■ We zetten een netwerk op van lokale partijen die 
producten opknappen, repareren en opnieuw in de 
markt zetten en zo bijdragen aan producthergebruik 
en het starten van een lokale economie voor 
hergebruik en reparatie. (circulaire economie).

■ We richten ons op inwonersparticipatie, zodat 
inwoners bewust worden van hun koopgedrag en 
gestimuleerd worden om te hergebruiken, repareren 
en opgeknapte spullen uit de regio te kopen. 

■ We zetten circulair onderwijs op om bewustwording 
en circulaire skills mee te geven aan leerlingen. 

Doelstelling Consumptiegoederen:
Hergebruik en reparatie wordt de norm in de 
BUCH



Bouw & Infrastructuur



“Eind 2023 zijn door de BUCH werkorganisatie 
criteria ontwikkeld hoe circulariteit wordt 
meegenomen in alle fases  van circulaire bouw, sloop 
en infrastructuur projecten die in opdracht van de 
gemeente worden uitgevoerd”

“Vanaf 2024 wordt bij gronduitgifte door de 
gemeente circulaire criteria opgenomen in de 
voorwaarden voor toekomstige plannen of projecten”

“In 2024 bestaat er een (lokaal) koploper netwerk 
van projectontwikkelaars, bouwpartijen, 
ingenieursbureaus en andere sympathisanten die 
met hun bedrijfsvoering actief de circulaire economie 
stimuleren”

“Eind 2025 wordt bij alle bouw, sloop en 
infrastructuurprojecten in opdracht van de gemeente 
circulariteit meegenomen in alle fases van een 
project

Doelstellinge
n:



Actierichtingen
Bouw & Infrastructuur

■ Kennisontwikkeling interne organisatie, circulaire bouw vraagt om 
een andere manier van denken. Dit geldt voor projectleiders, 
beheerders en toezichthouders maar ook voor managers en de 
financiële mensen in de organisatie.

■ Om draagvlak te creëren in de organisatie en leerervaringen op te 
doen kiezen we enkele projecten uit waarbij meerdere disciplines 
(gebouwen, wegen, kunstwerken, verlichting, etc) aan bod komen en 
meerdere type ambtenaren (projectleiders, toezichthouders, juristen, 
business controllers, etc) en marktpartijen samenwerken.



Actierichtingen
Bouw & Infrastructuur

 Om de circulaire bouw aan te jagen ondernemen we een aantal acties: 
- De circulaire economie borgen in omgevingsvisies, beleid, contracten, het HIOR 

en bij gronduitgifte
- Dit kan de organisatie niet alleen en daarom wordt er netwerk opgebouwd van 

projectontwikkelaars, bouwpartijen, ingenieursbureaus en andere sympathisanten
- Prestatie afspraken met woningbouwverenigingen
- Onderzoek naar mogelijkheden om aan te sluiten bij het ‘betonakkoord’ en het 

convenant ‘toekomstbestendig woningbouw’
- MPG norm nieuw te bouwen gebouwen in opdracht van gemeente naar 0.75 + 

verplicht gebruik materialenpaspoort
■ Om de projecten objectief te kunnen beoordelen op circulariteit worden prestaties 

in de bouw en infrastructuur gemeten op circulariteit door gebruik van 
rekentools. 



BEDRIJVEN
Toerisme 

Textiel
Bedrijventerreinen



Doelstellingen 
Toerisme:

“In 2023 hebben we 15% van de 
restaurants en overnachting 
voorzieningen bereikt rondom de 
kansen van de circulaire economie”.

“In 2024 bestaat er een koploper 
netwerk van ondernemers die in hun 
bedrijfsvoering aan de slag gaan met 
de eiwittransitie, lokaal & 
seizoensgebonden voeding en 
voedselverspilling. 

“In 2025 hebben we 25% van de 
toerisme bedrijven bereikt rondom 
de kansen van de circulaire 
economie”.



Doelstellingen
Textiel:

“In 2024 hebben we 25% van alle 
textiel winkels geïnformeerd over 
circulaire kansen voor de textiel 
branche”

“In 2025 bestaat er een koploper 
netwerk van ondernemers die in hun 
bedrijfsvoering aan de slag gaan met 
meer circulair merkenaanbod, 
tweedehandskleding, kledinginname 
en/of reparatie mogelijkheid” 



Actierichtingen  Bedrijven

■ Focus op bewustwording en inspiratie. 
■ Opzetten van een netwerk om lokale bedrijven te bereiken met 

circulaire kennis
■ Ondernemer Aandacht geven 
■ Koplopers zichtbaar maken
■ Prijzen uitreiken
■ Bedrijven richting geven aan mogelijkheden voor externe 

financiering
   



Volgende 
stappen:

Verwerken input 
gemeenteraden en ter 
advies inleveren nov/dec 
2022

Extra toetsing intern & 
extern

Capaciteit, Middelen & 
Communicatie verder 
uitwerken
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