Bezoekadres
WTC Amsterdam
I-tower, second floor
Strawinskylaan 1779
1077 XX Amsterdam
info@metropoolregioamsterdam.nl

Retouradres: Strawinskylaan 1779, 1077 XX Amsterdam

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
T.a.v.Staatssecretaris Stientje van Veldhoven
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

t
.
a
.

4 juni 219
2019MRA06001
Behandeld door Dhr. A. Hendriksen, Programmamanager Circulair Economie Duurzaamheid,
MRA bureau
Datum

Kenmerk

Onderwerp

MRA inzet op circulaire economie

Geachte mevrouw van Veldhoven,
In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt door 34 gemeenten, de provincies Noord-Holland en
Flevoland en de vervoerregio Amsterdam samengewerkt. Onderdeel van deze samenwerking is een
ambitieus programma Circulaire Economie dat vorig jaar door alle MRA-overheden is vastgesteld en
dat nu in uitvoering is.
Regio als koploper
Partijen willen de MRA tot koploper maken en bereiken dat de regio in 2025 een van de meest duurzame metropolen in Europa is. Daartoe is de aanpak gericht op zes geprioriteerde grondstofstromen:
plastics, biomassa, bouw- en sloopmateriaal, textiel, luiers en elektronisch afval. Tevens werken wij
samen met uw ministerie aan het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving en verkennen
wij de mogelijkheden om huishoudelijk- en bedrijfsafval in de verwerking meer bij elkaar te brengen.
Vanuit de rol die wij als overheden hebben, is de inzet gericht op het realiseren van voorwaarden
waarop de markt op basis van deze grondstofstromen met kansrijke én sluitende businesscases aan
de slag gaat. Dit jaar wordt dit onder meer vertaald in een samenwerking rond de verwerking en inzameling van luiers, de Dutch Circular Textile Valley, de plastic upcycling fabriek in Almere en in een
regionaal convenant met ontwikkelaars en corporaties rond circulair bouwen. In het najaar organiseert de MRA een duurzaamheid top voor alle 36 MRA partijen. Tijdens deze top hopen wij concrete,
harde en verdergaande duurzaamheidsafspraken onderling vast te leggen. Hierbij gaat het om de
integrale doorwerking van duurzaamheid in andere programma’s en thema’s.
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Circulair inkopen en opdrachtgeven
Een dragend element in de MRA-samenwerking is circulair inkopen en opdrachtgeven. Vorig jaar is
hiervoor de basis gelegd in een intentieverklaring Circulair inkopen en opdrachtgeven die door alle
partijen is onderschreven. De inzet is gericht op het bereiken van 10% circulair inkopen en opdrachtgeven in 2022, 50% in 2025 en rond 2030 van volledig circulair inkopen en opdrachtgeven (aanbesteden). Het jaarlijks inkoopvolume in de hele regio is €4 miljard, dus wij staan hier voor een ambitieuze
opgave.
Roadmap
Om deze opgave te realiseren hebben wij samen met de regio een roadmap opgesteld. Een praktisch
handboek waarin de MRA-overheden stapsgewijs de maatregelen nemen die nodig zijn om tot circulaire inkooporganisaties te komen. De roadmap is ook bij uw ministerie bekend en ambtelijk is aangegeven om samen met u te bezien of deze ook buiten onze regio breder gedeeld kan worden.
Ik doe u onze roadmap inkoop bij deze toekomen.
Ambities delen
Graag zouden wij met u willen verkennen of en op welke wijze wij in de uitvoering van ook het rijks
brede programma circulaire Economie, als regio van betekenis kunnen zijn.
Wij zien in onze regio dat gemeenten en de beide provincies ambitieus aan de slag gaan, maar dat bij
daadwerkelijke implementatie (ook bij de kleinere gemeenten) behoefte is aan een ondersteunende
structuur, bijvoorbeeld door de inrichting van een regionale expertpool. Een expertpool die MRA
partijen kan ondersteunen bij bijvoorbeeld het daadwerkelijk implementeren circulaire inkoop en aanbesteding. Wij lopen er echter op vast, dat deze ondersteuning niet vanuit bestaande organisaties
te bemensen valt en zouden dan ook graag met u verkennen of en op welke wijze wij hierop kunnen
samenwerken.
Graag worden wij in de gelegenheid gesteld om ons MRA-programma Circulaire Economie en betekenis die dat kan bieden voor het landelijke programma Circulaire Economie, met u te verkennen.
Wij kunnen richting andere regio’s mogelijk gerichte praktijkervaring inbrengen en zijn ervan overtuigd dat Rijk en MRA elkaar in een gerichte samenwerking kunnen versterken.
Graag vernemen wij uw reactie en of het haalbaar is een overlegmoment in te plannen.
Hoogachtend,

Jop Fackeldey
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid Metropoolregio Amsterdam

