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Voortgang traject circulaire economie 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
U ontvangt deze brief omdat wij u van de verdere voortgang van het traject circulaire economie op de hoogte 
willen stellen en graag met u hierover van gedachten willen wisselen. 

Eerdere behandeling in PS 
Medio juni 2016 bent u tijdens een informatiebijeenkomst op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen op het 
gebied van circulaire economie. In navolging hiervan hebben wij u per brief d.d. 7 februari 2017 nader 
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot circulaire economie in onze provincie. In 
commissieverband hebben wij over de richting en inzet met u van gedachten gewisseld op 5 april vorig jaar. 

Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
Er is geen formele rol voor de Staten, maar wij hechten eraan om u nader te informeren en met u van 
gedachten te wisselen zodat wij uw visie kunnen vernemen. 

Vervolg 
Zoals reeds verwoord in onze brief van vorig jaar hebben we in 2016 onze aanpak uitgewerkt in het kader van 
Circulair Groningen. Er is een netwerkanalyse uitgevoerd onder stakeholders, marktpartijen en 
kennisinstellingen, waarbij de stand van zaken bij onze partners is opgehaald en wij hebben gereflecteerd op 
onze rol als provincie. Ook hebben wij binnen onze eigen organisatie initiatieven en kansen gedefinieerd om de 
circulaire economie verder inhoud te geven. 
De afgelopen periode is benut voor het inrichten van onze organisatie, versterken van de interne samenwerking 
en het faciliteren van circulaire initiatieven. In Noordelijk verband is daarbij opgetrokken met de provincies 
Drenthe en Fryslan en in interprovinciaal verband. Tevens zijn wij in 2016/2017 op Europees niveau 
voorbeeld regio geweest voor vergroening van de chemie en de biobased economie (BBE). Ook hebben wij het 
afgelopen jaar de ontwikkeling van nieuwe circulaire initiatieven gestimuleerd en onderzoek verricht naar 
grondstof- en reststromen (zie verder). Op 5 september 2018 (Praten met de Staten) laten wij u door middel van 
verschillende pitches kennis maken met enkele aansprekende voorbeelden uit de praktijk. 

Extern betrokkenen 
De voorgestane aanpak met het traject circulaire economie is het resultaat van consultatie van marktpartijen, 
overheden en kennisinstellingen. In de uitvoering ligt de nadruk op samenwerking en participatie. 
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Nadere toelichting 
Zoals ook al in onze brief van 7 februari 2017 geschetst, is circulaire economie een begrip dat op veel 
verschillende manieren kan worden gedefinieerd. Al naar gelang de maatschappelijke ontwikkeling die wordt 
voorgestaan, kan een meer ecologische of een meer economische insteek benadrukt worden. Zoals ook al 
eerder geschetst, is het in onze optiek minder relevant door welke ideologie de circulaire ontwikkeling wordt 
gedreven. Belangrijker is de meerwaarde die de ontwikkeling voor Groningen kan hebben. Circulaire economie 
in onze visie is dan ook geen doel op zich, maar een maatschappelijke transitie naar toekomstbestendig kijken, 
denken en werken. De weerslag ervan moet van waarde zijn voor de markt, kennisinstellingen, overheden en 
niet in de laatste plaats onze inwoners. 

Circulaire Economie is de laatste 5 jaar speerpunt geworden van alle overheidslagen, van kleine gemeente tot 
en met de Europese Unie. In dezelfde periode dat de provincie Groningen haar Plan van Aanpak voor de 
Circulaire Economie aan het voorbereiden was, kwamen de EU en de Nederlandse overheid met hun 
beleidsdoelstellingen op de proppen (eind 2016/begin 2017). Dat heeft tot vervolgstappen geleid op het niveau 
van de EU, nationaal en op decentrale niveaus. Enkele voor Groningen relevante activiteiten willen wij hier 
noemen: 
1. Noordelijke samenwerking Circulaire Economie. Naast het eigen beleidsspoor Circulaire Economie van 

onze provincie werken wij samen met Drenthe en Fryslan. Ook zij hebben eigen accenten, maar de drie 
Noordelijke provincies hebben voldoende gemeenschappelijk om samen op te trekken en elkaar te 
versterken. Twee concrete activiteiten uit de afgelopen periode: 
De Grondstofstromenanalvse (GSA). De Provincie Fryslan heeft in 2014 een Grondstofstromenanalyse 
laten uitvoeren. Drenthe en Groningen hebben vervolgens in overleg met Fryslan bekeken of wij deze GSA 
kunnen opwaarderen tot een Noordelijke analyse zonder daarbij weer opnieuw te moeten beginnen. Dat 
heeft geleid tot het uitvoeren van een Noordelijke GSA in 2017 waarbij het deel Drenthe en Groningen is 
ingevuld en de gegevens van Fryslan zijn vernieuwd. Het bureau dat de oorspronkelijke analyse voor 
Fryslan heeft gedaan (Metabolic) heeft in 2017 deze geüpdatete Noordelijke analyse gedaan samen met 
een Noord-Nederlands bureau: KNN Advies. Op 31 mei jl. zijn de resultaten van deze GSA besproken met 
bedrijven en andere belanghebbenden op vier sleutelsectoren voor het Noorden: Bouw, Landbouw, Chemie 
en Afval/reststromen. Op alle deze gebieden ziet het veld aanknopingspunten voor vervolgstappen die 
worden uitgewerkt samen met bedrijven en andere belanghebbenden. De analyse wordt na de zomer 
openbaar. 
Het Congres Circulaire Economie. Op 5 oktober 2017 is het eerste Circulaire economie congres voor 
Noord-Nederland georganiseerd in Oosterwolde. Ondersteund door een organisatiebureau werd het een 
groot opgezet congres waar 360 mensen aan deel hebben genomen. Dit congres voorzag in een bestaande 
leemte aan uitwisseling van informatie over Circulaire economie in Noord-Nederland. Het voornemen is om 
tweejaarlijks een groter opgezette circulaire activiteit te organiseren in Noord-Nederland. 

2. Landelijk en IPO. De plannen voor een duurzame, circulaire economie in Nederland in 2050 zijn op 
15 januari 2018 gepresenteerd die bestaan uit 5 Transitieagenda's: Biomassa & Voedsel, Bouw, 
Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie. Deze agenda's zijn aangeboden aan de opstellende 
partners van het Grondstoffenakkoord (VNO-NCW, MKB Nederland, FNV, VCP, Natuur & Milieu, VNG, IPO, 
Unie van Waterschappen en Rijksoverheid). Het Kabinet heeft in juli jl. haar standpunt op deze 
5 Transitieagenda's openbaar gemaakt, op 6 september zal hierover worden gesproken tijdens een 
algemeen overleg in de Tweede Kamer. Het IPO is lid van het nationale kernteam Grondstoffenakkoord dat 
de voortgang van het vervolg op de agenda's bewaakt. Namens het IPO neemt de provincie Groningen deel 
aan dit overleg. Een van de aandachtspunten bij de follow up is: hoe het landelijke beleid te doen aansluiten 
bij de (vele) circulaire activiteiten van decentrale overheden, en omgekeerd? Als spin-off hebben 
Groningen, Drenthe en Fryslan het initiatief genomen voor een actie om na te gaan op welke circulaire 
deelonderwerpen de provincies zo kunnen samenwerken dat het tot een versnelling van de ontwikkelingen 
kan leiden. Daar kwam een lijst van meerdere thema's uit voort, in het najaar zal worden vastgesteld op 
welke thema's wordt ingezet. Goede kanshebbers zijn Circulair Inkopen (trekker is de provincie Groningen) 
en Circulair bouwen (trekker is de provincie Drenthe). 

3. Europa. In 2016 is de regio Groningen/ Drenthe als een de zes regio's geselecteerd als voorbeeldregio 
voor Vergroening van de chemie en Biobased Economy. Dat heeft geresulteerd in een eindrapport dat 
aanbevelingen gaf voor het verwerven van (grotere) investeringen voor de doorontwikkeling van de Chemie. 
Formeel is dit traject afgesloten in september 2017. Het heeft de provincies Groningen en Drenthe op de 
kaart gezet binnen Europa als vergroeningsregio. Er zijn meerder Europese gremia die activiteiten 
ondersteunen en waarvan lidmaatschap tot voordeel van onze regio kan strekken. Een daarvan is de ECRN 
(European Chemical Region Network). Een ander net nieuw platform is de ACR+ (Association of Cities and 
Regions for sustainable Resource management), een platform voor Circulaire regio's en steden. Voor elk 



platform zal worden bekeken of deelname voor Groningen of Noord-Nederland toegevoegde waarde heeft. 
De EU heeft een duidelijk eigen beleid rond circulair. Daarbij wordt de nadruk gelegd op onder meer de 
vermindering van het gebruik van plastics en zwerfafval. Ook daar liggen kansen voor aansluiting vanuit het 
Noorden. 

De twee belangrijkste kenmerken waarin de Circulaire Economie zich manifesteert zijn: (1) hergebruik van 
grondstoffen c.q. gebruik van groene grondstoffen, en (2) gebruik van hernieuwbare (groene) energie. Het 
zwaartepunt van kansen voor de circulaire economie ligt in onze provincie daarom bij de industrie. Maar ook op 
andere beleidsterreinen is er aanzienlijk potentieel. Daarom hanteren wij in ons beleid drie prioritaire hoofdlijnen 
met betrekking tot circulaire economie: 

ï- Vergroening energie en chemie 
ï- De provincie als circulair inkoper, launching customer 
ï- Mobiliteit 

Onderstaand gaan wij hier nader op in. 

Vergroening chemie 

De visie 2050 van de Industrieagenda Chemiecluster Eemsdelta geeft richting en sturing aan de ontwikkelingen 
om de belangrijke transitie naar de vergroening van de chemie te bewerkstelligen. De basis voor deze agenda 
is gelegd door input van de bedrijven, kennisinstellingen en de milieu- en natuurfederatie. Er zijn vijf belangrijke 
themalijnen aan te geven die leidend zijn voor een duurzame en structurele groei van de Eemsdelta: 

1. Energie innovatie 
2. Elektrificatie 
3. Groene grondstoffen 
4. Keten integratie 
5. Digitalisering 

Ad 1 Energie innovatie 
Bespaarde energie is uiteindelijk het goedkoopst en levert direct verbetering van de footprint op. Op korte en 
middellange termijn (5-10 jaar) is de inzet erop gericht om de C02-uitstoot te beperken via energiebesparing. 
Door onderzoek is gebleken dat in de keten een bespring tot 30% mogelijk is. Verder leidt energiebesparing min 
of meer automatisch tot een hoger aandeel duurzame energie. 
We onderscheiden drie soorten veranderingen: incremented besparingen, structurele systeemveranderingen 
en besparingen in de ketens die nodig zijn. Om deze energiebesparingen concreet te maken is ruim een jaar 
geleden het initiatief genomen voor een Energie Innovatie Programma door Groningen Seaports. In dit 
programma werden bij individuele bedrijven de mogelijkheden onderzocht om het energieverbruik te verlagen 
door toepassing van alternatieve systemen of door nieuwe technologie. 

Gerealiseerde projecten: 
• Energie Innovatie Programma uitgevoerd door GSP 
• Groene Stoomleiding AkzoNobel - Eneco 
• P2P balancering energienet ESD - Engie 

Nieuwe projecten: 
• Opschalen Energie Innovatie Programma (ElP) 
• Uitvoering diverse projecten voortkomend uit ElP 
• Biomassa voor warmte & elektriciteit 
• Aanleg warmtenet voor verdere warmte uitwisseling 
• Gecombineerde product en warmteleiding Contitank - CPD 

Ad 2 Elektrificatie 
Mondiaal is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de elektrificatie van chemische processen. Met 
duurzaam opgewekte energie kan proceswarmte worden opgewaardeerd, brandstof worden geproduceerd voor 
centrales en voertuigen, bouwstenen worden gemaakt voor de chemische industrie en zelfs voedingsstoffen 
worden omgezet. 



De Eemsdelta blijkt een prima plaats voor elektroctiemisctie processen. Er zijn al drie grote processen die 
worden uitgevoerd via de elektroctiemisctie weg: de chloorproductie van AkzoNobel, de productie van 
siliciumcarbide bij ESD-SIC en tiet smelten van aluminium bij Aldel. 

In de organisctie ctiemie zijn andere processen doorontwikkeld, grotendeels gebaseerd op petroctiemisclie 
grondstoffen. Deze processen zijn inmiddels zeer efficiënt en de lage olie- en C02-prijs maken groene 
alternatieven bij voorbaat niet aantrekkelijk voor de industrie. Tocfi moet fiet tij worden gekeerd. De druk om 
chemisctie processen te vergroenen door inzet van groene grondstoffen neemt toe. Daarnaast wordt ook de rol 
van de cfiemie, als buffer voor steeds grotere oversctiotten duurzaam opgewekte elektriciteit, evidenter. Delfzijl 
fieeft fiiervoor een ideale uitgangspositie door fiaar locatie t.o.v. mogelijke offshore windlocaties, de schaal van 
het cluster en het feit dat waterstof en methanol worden geproduceerd. 

Op korte termijn liggen er kansen voor power-to-heat. De opwaardering van proceswarmte met duurzame 
elektriciteit kan een stevige reductie van brandstoffen en/of C02 opleveren (tot 10%). Bij Dow Chemical in 
Terneuzen worden momenteel de eerste proeven gedaan met stoomrecompressie (Petrochem 5, 2017). 
Verwacht wordt dat met de inzet van duurzaam opgewekte elektriciteit straks 10% aardgas kan worden 
bespaard voor de hele site. In de Eemsdelta zijn ook zeker diverse mogelijkheden voor de opwaardering en 
recycling van processtroom mogelijk. 

De Eemsdelta heeft een unieke positie bij power-to-hydrogen (waterstofgas). De aanlanding van grote 
hoeveelheden duurzaam opgewekte elektriciteit, de aanwezigheid van efficiënte centrales en bijbehorende e-
infrastructuur, de infrastructuur voor gastransport en een sterk chemisch cluster maken de Eemsdelta bij uitstek 
geschikt voor de productie van groen waterstof op grote schaal. 
Dit wordt ondersteund door de studie onder regie van professor Ad van Wijk namens de Noordelijke Innovatie 
Board, uitgevoerd in 2017 en getiteld: "De groene waterstof-economie in Noord-Nederland". De belangrijkste 
economische conclusie van deze studie is dat Noord-Nederland uniek gepositioneerd is om groene waterstof tot 
ontwikkeling te brengen. Naast de genoemde infrastructuur beschikt het Noorden over eigen 
afzetmogelijkheden voor groene waterstof in de vorm van groene methanol. 
Duurzaam geproduceerde waterstof via de elektrolyse van water in combinatie met een waterstofinfrastructuur 
zal een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van de chemie en energie. Dit vergt echter ook investeren in 
windenergie op zee, naast duurzame biomassa. 

Niet alleen voor de industrie biedt waterstofproductie grote kansen, maar de beschikbaarheid van waterstof in 
Noord-Nederland biedt ook mogelijkheden voor de verduurzaming van mobiliteit en de private 
energievoorziening in Nederland. Daarbij valt te denken aan waterstofauto's en -bussen, het bijmengen in het 
gasnet en het inzetten van uitsluitend H2 voor verwarming ter vervanging van aardgas. Het is een van de vele 
mogelijkheden om de industrie en energiesector te betrekken bij de vergroening van het dagelijkse leven en de 
maatschappij. 

Gerealiseerde projecten 
• Beperkte productie van waterstof en tankstation voor voertuigen 
• Netbalancering ESD - Engie 
• Waterstof Backbone GSR  

Nieuwe projecten: 
• Gelijkstroomnetwerk, Dante 
• 20 MW electrolyser 
• MW electrolyser innovatie en test centre  

Ad 3 Groene grondstoffen 
De Eemsdelta kent nu al verschillende processen met biomassa als grondstof, met name voor energie. Zo 
verwerkt Eneco afvalhout en EEW huishoudelijk afval. Ook RWE heeft bekendgemaakt om de nu nog op 
kolengestookte Eemscentrale, vanaf de eerste helft van 2019, voor 15% te gaan bedrijven op biomassa. 
Hiermee zijn de eerste stappen in mogelijk een geleidelijke transformatie naar een 100% biomassacentrale 
gezet. Het verbranden van biomassa heeft een relatief lage toegevoegde waarde en wordt in het algemeen niet 
als einddoel gezien. De energiecentrales spelen echter wel degelijk een grote rol bij het verder uitbreiden van 
de kennis en infrastructuur voor biomassa, vooral ook als grondstof voor de industrie. Daarnaast kan uit de 
biomassacentrale afgevangen C02 dienstdoen als grondstof voor de chemie. De grotere stromen biomassa 
richting de Eemsdelta zullen een stevige impuls zijn voor meer biochemische processen gericht op een hogere 



toegevoegde waarde. De resulterende reststromen kunnen vervolgens weer brandstof zijn voor de opwekking 
van elektriciteit en daarmee vormen ze de balans van het elektriciteitsnet. 

Om de weg naar de hoogste toegevoegde waarde in te slaan is het noodzakelijk om raffinageprocessen in de 
keten vóór de energiecentrales te plaatsen, waardoor een "voorscheiding" plaats vindt. Een gamechanger voor 
zo'n ketenverandering is momenteel in de Eemsdelta het Zambezi-project van Avantium. In 2017 is besloten dat 
een pilot-bioraffinage met als basis biomassa wordt gebouwd op het Chemie Park Delfzijl. Dit proces biedt 
interessante mogelijkheden om verschillende grondstoffen te produceren voor hoogwaardige toepassingen. Zo 
zal een derde van dit bioraffinageproces bestaan uit het maken van zuivere glucose uit houtresten (afkomstig uit 
regulier natuurbeheer). Deze verkregen glucose kan dan dienen als grondstof voor bijvoorbeeld de 
voedingsmiddelenindustrie, pharma en chemie. Daarnaast zal ook een derde van de opbrengst bestaan uit 
suikers met verschillende toepassingsmogelijkheden, waaronder organische zuren en polyolen. Het laatste deel 
is lignine. Hiervoor is nog geen hoogwaardige toepassing in beeld, maar kan worden meegestookt in de bio-
energiecentrales. 

Biomassa kan ook verkregen worden door de voorscheiding van afval. Dat kan door bijvoorbeeld houtachtige 
biomassa uit het huisvuil te halen, als grondstof voor bioraffinage. 

Chloor is de belangrijkste chemische bouwsteen van het industriecluster in Delfzijl. Door de bioraffinaderij kan 
een route lopen via de productie van groene azijnzuur, naar MonoChloorAzijnzuur, een product dat nu via een 
fossiele route wordt gemaakt. Aan de voorkant kan de C02-uitstoot van het Chemie Park daarmee enorm 
worden gereduceerd. Een grote stap in de richting van de ambities voor 2050. Met de huidige plannen en 
projecten kan Chemport Europe in 2050 1300 ton C)2 negatief zijn. 

Gerealiseerde projecten: 
• Bioraffinage, Avantium 
• Glycerine, DGR 
• Biomassa voor opwekking elektriciteit & stoom 

Nieuwe projecten 
• Verdiepende studie Groene Chemie Groningen 
• Syngas uit biomassa 
• C02 en syngas als grondstof 
• H2 als grondstof 
• Katalytische pyrolyse naar BTX 
• Glucose en Glycerinederivaten 
• MEG uit suikers 

Ad 4 Ketenintegratie 
Interessante besparingsopties houden zeker niet op bij het hek van afzonderlijke bedrijven. Sterker nog, voor 
veel bedrijven liggen juist de meest interessante mogelijkheden bij de buren. Bijvoorbeeld door het benutten en 
uitwisselen van warmte tussen de buurbedrijven, of juist door de het gebruik van restgassen voor de productie 
van proceswarmte van de buren. Verschillende betrokken bedrijven gaven aan dat zij nog reststromen hebben 
die naar hun idee met een hogere waarde hergebruikt kunnen worden, al dan niet door een buurbedrijf. Vaak 
zien zij deze mogelijkheden wel, maar ontbreekt het aan tijd, middelen en focus om er daadwerkelijk mee aan 
de slag te gaan. Om deze mogelijkheden beter te kunnen benutten en zo de route van energiebesparing 
mogelijk te maken is er behoefte aan een derde partij, dan wel een partij met commerciële 
ambities. 

Dit is voldoende aanleiding om de chemie in en om het Chemie Park Delfzijl en zelfs de hele Eemsdelta als een 
groot verbonden en dynamisch cluster te zien en op die manier de verschillende stromen onder de loep te 
nemen en te benutten. Vanuit die gedachte kunnen bijvoorbeeld coalities worden gevormd om samen aan het 
hergebruik van reststromen en restwarmte te werken. Ook de inbreng van een derde partij zoals eerder 
genoemd kan een impuls geven. Deze impuls kan ook van buitenaf komen; nieuwe partijen die kansen zien om 
zich in het cluster te vestigen en in te spelen op het gebruik van de specifieke reststromen. Echter om 
reststromen te kunnen gebruiken is er ook nieuwe infrastructuur nodig. Om daarin te kunnen investeren zijn 
weloverwogen en gezamenlijke beslissingen van het cluster nodig. Voorwaarde is een duidelijk inzicht in 
essentiële reststromen, juist ook omdat hiervoor kostbare infrastructuur nodig is. 
De clusterbenadering is op deze manier een belangrijke omstandigheid in het vestigingsklimaat. Immers, 
bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta worden maximaal ontzorgd om duurzaam te produceren. 



Hierbij kan ook gedacht worden aan gezamenlijk beleid op het gebied van veiligheid alsmede de inzet van de 
gezamenlijke en gespecialiseerde brandweer, ook buiten het terrein van het Chemie Park Delfzijl! 

Gerealiseerde projecten: 
• Bestaand geïntegreerd cluster 
• Diversen infrastructuur en utiliteiten 

Nieuwe projecten: 
• Verdere warmte-uitwisseling 
• 002 ringleiding voor COU 
• Balancering elektriciteit met biomassacentrale en waterstof 

Ad 5 Digitalisering 
Digitalisering is een randvoorwaarde voor de verduurzaming van het industriecluster in de Eemsdelta. Niet 
digitaliseren is geen optie. Tegelijkertijd biedt digitalisering voor koplopers de mogelijkheid om relatief snel 
successen te realiseren. Smart Industry of Industry 4.0 staat voor het gebruik van IGT en big data om 
processen efficiënter te maken. Door de opkomst van betaalbare sensoren en computers met enorme 
rekencapaciteit wordt het steeds meer mogelijk om grote hoeveelheden data in kaart te brengen en te 
analyseren. Slimme algoritmes staan hierbij centraal. Dit is een methode die in staat is om uit een brij van data 
(big data) patronen te ontdekken en op basis van deze patronen een voorspelling te doen. Deze techniek wordt 
nu al ingezet om: 

• data van complete fabrieken en processen te doorgronden met als doel te voorspellen welk onderdeel 
binnenkort aan vervanging of onderhoud toe is; 

• slimmere energiebesparingsmogelijkheden in kaart te brengen; 
• voorspellingen te doen over onder welke omstandigheden een proces het meest energiezuinig is en de 

best practice bepaald kan worden. 

Volgens professor Henk Akkermans, een van de schrijvers van het recente rapport, "Smart Moves for Smart 
Maintenance" (World Class Maintenance, 2017) kan juist de procesindustrie grote stappen zetten door gebruik 
van deze technologie. Ook voor het balanceren van energieopwekking, gebruik van energiedragers als 
brandstof en grondstof is digitalisering van belang. Blockchain technologie in de onderlinge transacties en 
cybersafety spelen hierbij -zeker in de toekomst- een belangrijke rol. 

Provincie als circulair inkoper en launching customer 

Circulair inkopen past binnen de bredere strategie van duurzaam inkopen. Bij circulair inkopen wordt het 
inkoopinstrument ingezet om productie en (her)gebruik van producten en diensten te stimuleren en daarmee de 
transitie naar een circulaire economie te bevorderen. Het circulair inkopen omvat de hele economie: van het 
moment van winnen van de grondstoffen tot het moment waarop de grondstoffen weer worden hergebruikt. 
Circulair inkopen is een belangrijk onderdeel van het bredere begrip maatschappelijk verantwoord inkopen dat 
gericht is op het vinden van een verantwoorde balans tussen people, planet en profit. Afgelopen jaren zijn er 
steeds meer elementen van belang geworden onder de term maatschappelijk verantwoord inkopen waarmee 
rekening gehouden moet worden; denk daarbij aan aspecten als duurzaamheid, sociaal inkopen; innovatief 
aanbesteden; werkgelegenheid; MKB-vriendelijk inkopen; e.d.. Daar komt nu circulair inkopen en aanbesteden 
bij. 

De essentie van circulair inkopen is dat wordt geborgd dat producten en diensten ingekocht worden die zo 
ontworpen zijn dat zo veel mogelijk hernieuwbare en duurzaam geproduceerde grondstoffen zijn gebruikt, die 
duurzaam gebruikt gaan worden en die vervolgens herbruikbaar zijn of te recyclen zijn tot nieuwe grondstof. 
Circulair inkopen vraagt om een meer functionele kijk op de behoefte, waarbij het voornamelijk gaat om de 
prestatie en anders wordt gekeken naar het begrip 'eigendom'. Nieuwe verdienmodellen hebben hierin een 
plaats, zoals het aanbieden van een product als dienst en het maken van afspraken over koop en terugkoop. 
Daarnaast kan worden gedacht aan maatregelen om de levensduur van producten te verlengen (bijvoorbeeld 
deze repareerbaar en renoveerbaar maken) en het tegengaan van verspilling (bron: 'aan de slag met circulair 
inkopen en aanbesteden in de metropoolregio Amsterdam'). 



Het proces van circulair inkopen is als volgt. 
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Figuur 1: het circulaire inkoopproces 

Operationeel 

Een aanpak om circulair in te kopen staat of valt bij goede beleidsaansturing, transparante communicatie en 
breed draagvlak. Bij de provincie Groningen is circuiair inkopen als volgt in het inkoopbeleid 2016-2020 
verwoord: 

'Op het gebied van circulair inkopen speurt de provincie de markt af naar nieuwe mogelijkheden en worden de 
ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en waar mogelijk toegepast. 

Het bedrag dat de provincie spendeert aan beïnvioedbare inkoop was € 111 min. in 2017. Aile overheden 
samen hebben een inkoopvolume van € 73,3 miljard (!) euro per jaar. Daarmee heeft de Nederlandse overheid 
een sterke troef in handen om de circulaire economie aan te moedigen, bijvoorbeeld als launching customer.  
Landelijk is het streven om nog tijdens deze kabinetsperiode 1 Mton/jaar C02 te besparen via gericht circulair 
inkopen door alle overheden. 

Voortgang rond circulair Inkopen 

De provincie Groningen heeft een voorbeeldfunctie ten aanzien van de transitie naar circulaire economie en kan 
zich door middei van de aanwezige inkoopkracht en-macht pro actief inzetten om deze transitie te versnellen. 
Naast samenwerking extern is het van belang dat de inkoopfunctie binnen een organisatie zo is georganiseerd 
dat het inkoopbeleid ook daadwerkelijk tot uitvoering kan worden gebracht. De afgelopen periode is lerend 
gestart met circulair inkopen én zijn een aantai producten concreet circulair ingekocht, zoals: 

Stoelen gemaakt van gerecyclede materialen (o.a. de oude dakspanten van het provinciehuis) door 
werkpiein Ability. 
De vloerbedekking wordt vervangen door nieuwe tapijttegels. De nieuwe tegels kunnen op den duur 
volledig worden teruggenomen door de leverancier en veilig worden gerecycled ('Cradle to Cradle'). Bij 
de productie wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare, duurzame energiebronnen. 
Het inkopen van 52 tweedehands en refurbished abri's. 
Het inkopen van 800 stuks tweedehands en refurbished bureaus. 

Hiermee is dus een start gemaakt met het integreren van circuiair inkopen in het gehele inkoopproces. De 
komende periode wordt er binnen de provincie een werkgroep opgezet van inkoopadviseurs, beleidsmakers en 
opdrachtgevers om te komen verdere inbedding van circulair inkopen in het inkoopproces. Dit zal gaan leiden 
tot een concrete doelstelling voor circulair inkopen gerelateerd aan het inkoopbeleid. Dat zal verder vorm gaan 
krijgen in afstemming met het landelijke beleid - waar circulaire inkopen ook een prominente plaats inneemt - en 
met decentrale overheden. 



In IPO verband wordt nu uitgezocht waar provincies door onderlinge samenwerking circulaire ontwikkelingen 
kunnen versnellen. Eén belangrijk onderdeel daarvan is Circulair inkopen en Launching customership door 
provincies. Dit thema wordt getrokken door Groningen. In het najaar moet helder worden op welke deelterreinen 
samenwerking de meeste impact heeft. Onderzocht wordt of samenwerking rond circulair aanbesteden van 
infrastructuur toegevoegde waarde heeft. 

Bijvoorbeeld: in 2020 heeft in 20% van onze inkoop-uitvragen boven de Europese drempelbedragen circulariteit 
een plek (vwb leveringen en werken) doordat circuiariteit is geborgd binnen de interne beleidsfacetten, 
processen en opgaven van de provincie; een variant daarop is dus het aantaiien tonnen uitgespaarde 002-
uitstoot. (€ 6 ä 7 mid echt circulair inkopen door alle overheden in 2022 is equivalent met ca. 1 Mton 002/jaar 
minder uitstoot.) 

In de 2® helft 2018 zal via het managementberaad de verantwoordelijke budgethouders gevraagd worden 
welke inkooptrajecten in aanmerking komen voor circulair inkopen en waar de meerwaarde zichtbaar 
(maatschappelijke impact) is. Er zal worden gefocust op trajecten waarop binnen de organisatie energie zit en 
waarvoor draagvlak is en waar een inkooptraject binnen drie maanden gaat starten. Van deze lijst zullen een 
tweetal trajecten als pilot geselecteerd worden waarbij klein wordt gestart en waarbij snelle opschaling mogelijk 
is. Voor beide inkooppilots wordt een trekker aangesteld en deze wordt aan een inkoopadviseur gekoppeld. Zij 
krijgen als opdracht om binnen een halfjaar een uitgewerkt programma van eisen en een 
aanbestedingsprotocol m.b.t. het traject hebben uitgewerkt en een marktconsultatie hebben gedaan. De 
resultaten worden begin 2019 opgeleverd en gedeeld. 

Deze ervaringen zullen ook gedeeld worden met andere provincies; de samenwerking met Drenthe, Fryslan en 
andere provincies zal dit jaar worden geïntensiveerd en moet leiden tot enkele concrete projecten. Een concreet 
voorbeeld: Groningen wil de N33 circulair gaan aanbesteden en uitvoeren; er zijn meer provincies met 
vergelijkbare projecten; daar zal de samenwerking en kennisuitwisseling op worden ingezet. 

In het voorgaande is beschreven hoe lerende gestart is met circulair inkopen. Het inbedden van circulair 
inkopen op langere termijn vereist echter meer, te weten; 

een stappenplan circulair inkopen 
het formuleren van visie en missie ten aanzien van circulair inkopen; het opstellen van een strategie 
voor de langere termijn en op basis daarvan opstellen van een actieplan 
het borgen van voortgang via verankering in bestaande systemen en procedures 
het monitoren van de voortgang en het intern en extern communiceren over de aanpak en behaalde 
resultaten. 

Het streven is om voor deze langere termijn visie en strategie plan van aanpak geree d te hebben in 4® kwartaal 
2018 en te gaan uitwerken in 2019. 

Mobiliteit 

In de Omgevingsvisie wordt in Hl9 de visie op Bereikbaarheid beschreven: 
• algemeen mobiliteit: "Wij stimuleren mensen in het kader van ons streven naar 

duurzaamheid/vergroening om gebruik te maken van schone vervoermiddelen." 
• openbaar vervoer per trein en bus: "Wij willen ons openbaar vervoer stimuleren en duurzamer maken , 

dat wil zeggen betaalbaar voor reizigers, schoner en toekomstvaster (efficiënt, lagere kostprijs, meer 
elektrisch in plaats van diesel)." 

• provinciaal wegennet: "Wij gebruiken innovaties om bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en 
leefbaarheid met elkaar te laten meeliften als we ergens maatregelen willen treffen. Op die manier 
dragen wij actief bij aan de energietransitie en de circulaire economie. 

Dit is uitgewerkt in een Mobiliteitsstrategie, vastgesteld door GS in juni 2017. Deze strategie wordt gebruikt voor 
de uitwerking van deelbeleid en maatregelen. 



De laatste jaren zoeken wij meer dan ooit actief naar 
verbindingen tussen verkeer en vervoer, duurzaamheid en 
leefbaarheid. Het laatste jaar volgen op dat vlak de 
ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. In die dynamiek is 
de behoefte ontstaan aan een actuele Mobiliteitsstrategie, 
ten dienste van duurzaamheid en leefbaarheid. Deze 
geüpdatete strategie moet richting geven aan de manier 
waarop wij samen met anderen mobiliteit organiseren en 
mogelijk maken. Met deze Mobiliteitsstrategie leggen wij 
ook explicieter de link tussen de verschillende onderdelen 
van ons mobiliteitsbeleid: hoe bijvoorbeeld de 
verschillende modaliteiten met elkaar samenhangen, maar 
ook hoe onze activiteiten op beleidsniveau, infra-aanleg 
en beheer & onderhoud elk hun bijdrage leveren aan 
duurzaamheid en leefbaarheid. 

Een van de leidende principes die hieruit voortvloeit is: 
"Wij willen sturen op een bewust gebruik van 
mobiliteitsvoorzieningen, omdat ze beslag leggen op 
middelen waar we zuinig mee willen omspringen: 
leefmilieu/gezondheid (zoals schone lucht, stilte, 
duisternis, veiligheid), natuurlijke hulpbronnen 
(grondstoffen, fossiele energie), geld. Wij willen 
bijvoorbeeld zorgen dat niet iedereen op hetzelfde 
moment reist, zodat spitsen niet onnodig druk zijn en om 
te voorkomen dat dure voorzieningen buiten de spits 
onbenut blijven. Gedragsbeïnvloeding en slim gebruik van 
datatechnologie kunnen ook een goede invloed hebben 
op de doorstroming en veiligheid in het verkeer. Maar met 
innovaties op het vlak van energiegebruik en 
materiaalgebruik leveren we ook een bijdrage aan de 
energietransitie en circulaire economie." 

In het groene blok is dit uitgewerkt naar principes die wij 
hanteren bij het ontwikkelen van maatregelen. Daar zijn 
diverse aangrijpingspunten voor circulaire economie: 
energiegebruik en energiebronnen (o.m. Waterstof), 
materiaalkeuze, aanbestedingen, hergebruik, life cycle  
costs. 

Nooduak nieuwe infrastructuur zorgvuldig 
afwegen; 

maximaal gebruik malm van bestaande 
rngbilrtertsveorzi;^!^^ minder 
belastende aKemabewn 

- effecten zoals ruónlebeslag.ei^lSijl^tRunlk 
etc rneewegen bij de afwegng van 
altemabeven. 
Met adaptief ontwickelen ruimte houden 
voor toekomstige innovaties, bijvoortzeeld 
op het gebied van smart 

Ontwerp: 
Versnippering voorkomen of repareren 
Zorgvuldig ruimtei^eontwerp ("tretmoet 
eruit zien alsof t>et altijd al zo geweest is") 
Kansen bieden voor recreatief medegefcuuk 
Infrastructuurmaatregelenzo goed mogetpt 
inpassen in de omgeving en oot visuele 
kwaliteit van zichzelf geven, passend bij het 
eigen karakter van stad. dorp of landschap 
verkennen of en ftoc we er ook andere 
belangen, zoab recreatie en natuur, aan 
kunnen koppelen. 

Voorbereiding enreaksatie 
Bij matehaalkeuie ki^en naar hergebruik 
eerder vrijgekomen grondstoffen en naar 
de kansen voor hergebruik van het einde 
van de technische levensduur, kijken naar 
life cycle costs. 
Metaantresteding innwaties 
uitfokken/stirrulerenen daarmee ook de 
regionale economie versterken. 
Met SROI zorgen dat overheid sopdrachten 
voor specifieke doelgroepen nieuwe 
kansen op werk opleveren en afstand to< 
arbeidsmarkt verkleinen. 

Exptoitabe 
• Bij aantsestedrrsg sturen op zuinig 

ersergiegebrtik en inzet fsemieuwksare 
energietsronnren, in de reatsatiefase en de 
t>et>eerVexploitab«fa se, onder meer in de 
OV-concessies. 
Spaarzaam zijn met opentsare verlichting, 
met innovaties zoeken naar alternatieven. 
Met de keuze van energiebronrsen inspelen 
op regionale ecrxwmische kansen (tsijv. 
water s tofer»f>r>tTiiej. 

Mobiliteit: energiegebruik 
Wij sturen op verduurzaming van het vervoer waar we direct invloed hebben. Zo wordt een fossielvrij 
onderhoudsvaartuig aangeschaft en via de concessieverlening fossielvrij openbaar vervoer gestimuleerd 
Voor de bus ondertekenden wij de landelijke overeenkomst zero-emissie bus 2030 en voor de trein is- als enige 
provincie - de landelijke visie C02-neutraal spoor 2050 ondertekend. Wij hebben de ambitie om voortvarend 
verder te gaan en zijn dan ook al met de implementatie van zero-emissie busvervoer en de voorbereiding van 
pilots met zero-emissie treinvervoer gestart. 

Zo rijden op dit moment twee waterstofbussen in de dienstregeling en worden op de Airportlink en Qlink groen 
elektrische bussen ingezet. De komende jaren zal het overige dieselpark ook stap voor stap worden vervangen 
door elektrische en waterstofbussen. In 2020 zullen alle Groningse stadsbussen zero emissie zijn en zullen ook 
Qlink paars en Qlink blauw zijn voorzien van elektrische bussen. Tevens hebben wij de ambitie in 2020 nog 
twintig streekbussen op waterstof te laten rijden. 

Het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft donderdag 12 juli bekend gemaakt dat 
Qbuzz de nieuwe concessie Groningen Drenthe 2020-2030 heeft gewonnen. Qbuzz zal het busvervoer in 
Groningen en Drenthe vanaf december 2019 (dienstregeling 2020) vooreen looptijd van 10 jaar verzorgen. 
Voor deze concessie hadden in totaal drie vervoerders ingeschreven: Arriva, Connexxion en Qbuzz. Belangrijk 



bij de gunning was het voldoen aan de basiskwaliteit: de lat voor de dienstuitvoering en borging van kwaliteit is 
hoog gelegd. Bovenop deze basiskwaliteit wordt aanzienlijk meer geboden op duurzaamheid, kwaliteit voor de 
reizigers en (open) data om beter te voorspellen wat er gaat gebeuren in de reis en deze informatie proactief 
beschikbaar te stellen. 

Mobiliteit: Duurzaamheid in het OV 

Qua duurzaamheid worden alle stadsbussen in Assen, Emmen en Groningen zero-emission, met volledig 
elektrische bussen, naast de Q-link die ook volledig elektrisch gaat rijden met opladen onderweg. De vervoerder 
heeft zich onderscheiden door ook in de streek veel elektrische bussen te bieden en op de plekke waar dit niet 
mogelijk was HVO (Hydrotreated Vegetable Gil) als brandstof te bieden, zoals op Qliner verbindingen. Hiermee 
wordt in de stad een C02 reductie van 100% behaald en in de streek ruim 90%. De duuraamheidsdoelen op het 
gebied van C02 zijn hiermee direct behaald. Naast duurzame bussen levert dit ook veel stillere bussen op. 

Voor de trein geldt dat bij alle treinen de rem-energie wordt opgevangen in een batterij en deze opgevangen 
energie weer gebruikt wordt bij het rijden. Tevens geldt dat bij de start van de nieuwe concessie achttien nieuwe 
treinen worden ingezet die rijden op HVO-biodiesel. Deze treinen kunnen later omgebouwd worden naar zero
emissie treinen. Van de bestaande treinvloot die mee overgaat naar de nieuwe concessie, wil onze provincie in 
een pilot twee treinen ombouwen naar batterij-waterstoftreinen. Wij zijn daarover in gesprek met de vervoerder. 
Onze ambitie is om, bij een geslaagde ombouw, ook bij de trein stap voor stap te groeien naar zero-emissie. 

De nieuwe treinconcessie dient daarnaast duurzaam ontwikkeld, geëxploiteerd, beheerd en onderhouden te 
worden op basis van het gedachtegoed van triple P (people, planet, profit). De volledige overgang naar zero 
emissie treinvervoer willen wij rond hebben per 1 januari 2036, wanneer de volgende concessie van start gaat 
(en niet in 2050, waar in de ondertekende visie vanuit wordt gegaan). Op dat moment willen wij niet alleen zero
emissie treinen hebben, maar is het ook de ambitie om de treinen autonoom te laten rijden. Hiermee kan niet 
alleen een betere service aan de reiziger worden geboden maar kan ook het energieverbruik sterk worden 
gereduceerd. 

Daarnaast wordt dit jaar samen met de gemeente Groningen bijvoorbeeld nog meegedaan met een pilot met 
elektrische deelauto's via het project Testrijders van Natuur en Milieu. Wij hebben de ambitie om ook dit de 
komende jaren verder te gaan stimuleren. 

Mobiliteit: materiaalgebruik infrastructuur 

Vaak is circulaire economie onderdeel van een breder palet aan verduurzaming, waarbij vanwege de 
klimaatafspraken in Parijs, G02-reductie een belangrijke plek heeft gekregen. Energiegebruik -en de daarmee 
samenhangende G02-uitstoot- speelt echter ook bij de productie van materialen die nodig zijn voor verkeer en 
vervoer. Op dit moment wordt er gewerkt aan een strategie om circulaire economie te borgen in de blauwe 
afdelingen. Hiervoor wordt de doelstelling voor 2050 terug gebracht in stappen van 5 jaar. Per 5 jaar zal herzien 
moeten worden of we op koers liggen. Zodat we de doelstelling 'volledig circulair' in 2050 behaald hebben. 
Hiervoor wordt nu al geëxperimenteerd in projecten. In de vernieuwde uitgave van het boekje Innovaties 2016-
2020 dat in juni is uitgedeeld bij de Gommissie MEE van PS, staan meerdere voorbeeldprojecten. Hieronder 
lichten we een aantal voorbeelden uit: 

N33 Zuidbroek-Appingedam 
Bestuurlijke ambitie is dat dit een icoon van duurzaamheid wordt. Het Bestuurlijk Duo dat bestaat uit 
gedeputeerde Gräper-Van Koolwijk en de heer De Jong namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
heeft 4 speerpunten benoemd: Energie & Klimaat, Girculaire Economie, Biodiversiteit, Sociale Relevantie. 
Voor het speerpunt Girculaire Economie kiest het Bestuurlijk Duo: De ambitie is dat we het project zoveel 
mogelijk circulair laten uitwerken, zowel voor de aanleg als voor het beheer en onderhoud. Dit betekent dat daar 
waar het kan objecten circulair worden gerealiseerd, en daar waar het nog niet kan (techniek, certificering) het 
project bijdraagt aan de verdere ontwikkeling op dit thema binnen Rijkswaterstaat waardoor het bij een volgend 
project wel kan. Planning: een intentieverklaring in zake Girculair en Duurzaam aanbesteden en uitvoeren wordt 
door alle betrokkenen getekend na de zomer van 2018. Voorziene start van de werken is in 2020. 

Hergebruik damwanden en stortsteen 
De provincie beheert onder meer boordvoorzieningen (oeverconstructie) van provinciale vaarwegen. Het betreft 
doorgaans de grotere vaarwegen bestemd voor beroepsvaart. Door de - meestal zwaardere - rekeneisen waar 
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een boordvoorziening langs de vaarwegen aan moet voldoen, worden houten damwanden veelal vervangen 
door stalen damwanden. De hierbij vrijgekomen houten azobé damwandplanken, met meestal een beperkte 
lengte, zijn nog wel toepasbaar voor de kleinere vaarwegen en kunnen ook prima gebruikt worden als 
ondersteuning van een wegconstructie. Zo is in de periode 2016-2017 de oeverconstructie langs het Boterdiep 
(fietsroute+ Groningen - Bedum) vervangen. Uitgangspunt hierbij was het hergebruiken van azobé 
damwandplanken, die lagen opgeslagen op onze opslaglocatie Borgbrug. Tevens is stortsteen hergebruikt dat 
vrijkwam bij de vervangen boordvoorziening Winschoterdiep thv. Scheemda. Dit alles heeft geresulteerd in een 
boordvoorziening, van ca. 1.200 m langs het Boterdiep, van gebruikte azobé damwandplanken die zijn 
verankerd in het talud. Het talud is vervolgens afgestort met de vrijgekomen stortsteen deels aangevuld met 
nieuw steen. 

Rioolslib voor grondstof asfalt 
Een van deze projecten is het aanleggen van asfalt met daarin gerecycled wc-papier. Dit is een afvalproduct 
van slib uit waterzuiveringsgemalen. Dat wordt als nieuwe grondstof verwerkt in asfalt. Hiermee worden 
afdruipremmers die nu nog gemaakt zijn van aardolie vervangen door cellulose wat gewonnen wordt uit het slib. 
In Blauwestad is een proefstuk hiervan aangelegd. Binnenkort zal dit asfalttype gecertificeerd worden waardoor 
asfalt langzaam circulair begint te worden. 

Recycling gesloopte verkeersbrug 
Een ander voorbeeld is de sloop van de oude verkeersbrug bij Aduard. Op dit moment wordt gekeken naar 
nieuwe slooptechnieken van beton, waardoor een groot deel van de oorspronkelijke grondstoffen zoals grind, 
cement en zand terug gewonnen worden. Door de brug op deze manier te slopen zouden de grondstoffen die 
uit de brug komen gebruikt worden voor een nieuw betonnen fietspad wat nog gerealiseerd moeten worden. 
Waar ook naar gekeken wordt is het hergebruiken van de brug. Door de brug in onderdelen te demonteren/ 
zagen zouden bijvoorbeeld hier banken en tafels van gemaakt kunnen worden. 

De inschrijver aan zet 
Recentelijk is een tweetal werken aanbesteed waarbij middels het principe van de Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving (EMVI) onder andere circulariteitsoplossingen gevraagd werden. Uitkomsten hiervan zijn 
dat de winnende inschrijvers een hoge fictieve korting ontvingen op circulaire asfaltmengsels, waarvan ca. 60% 
van het nieuwe product bestaat uit secundaire grondstoffen. Ook ontvingen wij op deze manier van inschrijvers 
indicaties van wat zij op de plank hebben liggen betreffende circulaire producten. De opgestelde uitvraag zal 
doorontwikkeld gaan worden, met als einddoel het onderste uit de kan te vragen - en te krijgen - van de 
inschrijvende partijen, maar ook om standaard toegepast te kunnen worden op alle werken die wij aan gaan 
besteden. 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

CT Kc 

, voorzitter. 

, secrearis. 

Bijlagen: 
Nr. Titel Documentnr. Soort bijlage 
1. Circulaire economie in Groningen 2018-043465 Flyer 
2. Slim & Groen: innovaties 2016 - 2020 2018-043466 Boekje 
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