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(Biobased) Circulair Economy
Zoveel Hoofden – Zoveel Zinnen?

Ingrid Faber FD Ter Zake 30 april 2016
Goed idee en toch verboden: oude pallets als biomassa

Alexander van Ofwegen FD Opinie 2 mei 2016
Versnellen stadswarmte vereist duidelijke keuzes

Sybren Bosch (www.ruimtevolk.nl) 15 october 2015
Een circulaire economie: Hype of doorbraak

Martijn Blom FD 2 mei 2016 over ‘Black Bear’
‘Circulaire economie zonder hippieachtig gezever’

Agnes van Ardenne Agro&Chemie 11 april 2016
optimaal gebruik te maken van biomassa en via cascadering 

eerst de hoogst mogelijk waarde eruit te halen 
en daarna pas de laagwaardige toepassingen met als laatste 

biomassa voor energie 
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Ernemmers onder elkaar – De ene ladder is de andere niet
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Circulaire Concepten

• Afvalhierarchie
• Ladder van Lansink ('Father of waste hierarchy') (1979)

• Industriele ecologie
• Gebruik van materialen en energie in industriele systemen - Robert 

Frosch en Nicolas Gallopoulos (1989)

• Producentenverantwoordelijkheid
• Extended Producer Responsibility - Thomas Lindhqvist (1990)

• Cradle to Cradle
• Michael Braungart and William McDonough (Afval is voedsel) (2002)

• Circulaire Economie
• Mac Arthur Foundation (2010)

Bron: Van Afval Af – Rapport i.o.v. VNG – Transitie-agenda voor 
gemeentelijk afvalbeheer – Drift, Arcadis, IMI (2014)



Ladder van Lansink: kader voor regelgeving



Motie Lansink c.s.  was ingegeven door …

u Publicaties van de Club van Rome (Limits to Growth)

u Energie crises I en II in de zeventiger jaren

u (Europese) trend naar selectieve economische groei

u Maatschappelijke en politieke noties over rentmeesterschap

u Toenemend tekort aan stortruimte

u Hoge investeringskosten afvalverbrandingsinstallaties

u Toenemend aantal gevallen van water- en bodemverontreiniging



In de loop van de jaren 80 en 90 .....

▪ Meer nadruk op preventie

u Kwalitatief : gevaarlijk afval uitbannen en voorkomen

u Kwantitatief : volume- en/of gewichtreductie

u Kwantitatief : langdurig(er) productgebruik

▪ Variaties in product- en/of materiaalhergebruik

▪ Onderzoek duurzame vormen van functioneel storten

▪ Ontwikkeling van criteria
u Effectiviteit
u Efficiencie
u Haalbaarheid
u Best technical and/or best practical means



Wet- en regelgeving vanaf 1990

u 1979: Motie Lansink c.s. over voorkeursvolgorde

u 1984: Motie Lansink met verzoek om wetgeving

u 1990-1993: Codificatie motie Lansink c.s in Algemene Wet 
Milieubeheer (In literatuur “Ladder van Lansink”)

u 2007-2008: Codificatie afvalhierarchie in Europese Kaderrichtlijn –
European Waste Directive (EWD)

u 2014: Voorstel nieuwe EWD, ingetrokken door EC (Timmermans) 
met aankondiging van Circular Economy Package (CEP)

u 2015: ‘Closing the Loop’: ECEU CEP van EC (2 december 2015)



Kritiek op de Ladder van Lansink

u Preventie miskent noodzaak van 
economische groei

u Afvalhierarchie is star, niet flexibel

u Ontbreken van instrumenten voor 
implementatie en handhaving

u Internationale aspecten in samenhang 
met concurrentie

u Recent: lineariteit zou ontwikkeling 
circulaire economie belemmeren



Afvalhierarchie blijft basis 

u Statements from EU CEP (dec 2015)

u EC will preserve and maintain value of products and materials in the 
economy for as long as possible, while reducing excessive consumption 
of primary resources as well as minimising generation of non-recyclable 
waste.

u EC is adopting a revised legislative proposal, in particular: long-term 
recycling targets for municipal and packaging waste; [action on landfill]; 
general requirements for Extended Producer Responsibility schemes;
simplification and harmonisation of definitions and calculation methods

u European cohesion funding has a role to play in terms of closing the 
investment gap for improved waste management and supporting the 
application of the waste hierarchy

u Incineration, will take place in a limited and well justified number of 
cases, which avoid the risk of overcapacity and where the objectives of 
the waste hierarchy are respected.



Flexibele benadering steeds mogelijk

u Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen
u Pyrolyse – Vergisting
u Immobilisatie-technieken 

u Toegepast en beleidsmatig onderzoek
u Resultaten van LCA’s (Life-Cycle-Analysis)
u 'End of waste criteria’ (EWD 2008)

u Tijdelijke markt verstoringen
u Prijsvorming op de (primaire) grondstoffenmarkten
u Uitval industriele capaciteit of logistieke problemen



Storten, Verbranden en Composteren 1992 - 2008

Groen
Composteren

Geel
Verbranden

Violet
Storten

Schaal: mton/year  - Bron: SenterNovem > Agentschap NL



Ontkoppeling van economische groei

Black line:
Groth 
Domestic 
Product 
(Netherlands)

Black dots:
Waste 
Production 

Source: LAP2



Verschuiving naar (meer) recycling

Source: ISWA (Antonis Mavropoulis - Theo Lemmen - Maarten Goorhuis (Mexico, 2011])



Transities in afvalbeheer

Source: 
Transitions and 
Institutional Change: 
The Case of the Dutch 
Waste System
Saeed Parto, Derk 
Loorbach, Ad Lansink 
and Rene Kemp (2006)



Kernfactoren voor 3e transitie (CE)



Waste Scenarios   2010 > 2025

PwC Investigation

▪Prosperity (69%)
▪Population growth (51%)
▪Raw material shortage 
(48%)
▪Decreasing re-use (47%)
▪Political  instability (26%)

May result in 

▪Physical, 
▪Economical and/or 
▪Geopolitical Risks

Source :
PwC Sustainabiliy
Barometer 2011



Keuzes bij circulaire dilemma’s

Sturing door overheid

Fiscale regelgeving

Bindende richtlijnen

Nationaal beleid

'Lease society'

Regionale markten

BBE: Waarde

Producentenverantwoordelijkheid

Vrije markt met internalisering

Vrijheid productontwerp(ers)

Internationale samenwerking

Recht op eigendom

Continentale en globale markten

BBE: Volume
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BBE = Bio-Based Economy



Cascadering Biobased Economy

Speciale topics

• Waarde (in geld en/of vermeden uitstoot CO2)

• Plaatsbepaling producthergebruik 

• Eenmalig of meervoudig hergebruik (materialen)  





Lansink Moerman

Preventie Vermijden verlies

Secundair gebruik >

Producthergebruik Omzetting product

Diervoer

Materiaalhergebruik Industriele grondstof

Vergisten > Meststoffen

Composteren > Mest

Energiewinning Energiewinning

Verbranding Verbranding

Storten Storten (GFT)

Voedselcascade
De ene en de andere ladder

Ladder van Moerman
Afbeelding : Maurits Korse



Van lineaire naar circulaire economie

▪ Effectieve 
afvalpreventie

▪ Industriele symbiose

▪ Integraal ketenbeheer

▪ Technologische
innovatie

▪ Ecodesign producten
en processen

▪ Producenten-
verantwoordelijkheid

▪ Logistieke processen

▪ Benchmarking



Trefwoorden voor de nabije toekomst

u Nadruk op preventie en hergebruik producten en materialen

u Ecodesign gericht op efficient materiaalketenbeheer

u Materiaal- en energiebesparing producten en processen

u Krachtige bevordering van duurzame energie

u Invoering en beoordeling van ‘CO2 footprints’

u Innovatie in technologie en (transport)logistiek

u Verantwoordelijkheid producent, consument en ‘prosumer’

u Europese en nationale kaderwetgeving (EWD 2016)



Masterclass Biobased and Circular Economy
bij het afscheid van Dr. Stijn Mattheij

19 mei 2016 - Avans - Breda

Op weg van lineaire naar circulaire economie
Bij twee- of driesprong

Hoe dan ook: vooruit – die kant op


