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TK informeren over belemmeringen circulaire 
ketensamenwerkingen en uw aanpak 

 

Aanleiding 
Op 3 februari wordt de Rode Draden Notitie 2023 gepubliceerd door Het 
Versnellingshuis Nederland Circulair! Deze gaat over belemmeringen die 
ondernemers ervaren bij circulaire ketensamenwerking. Met bijgevoegde 
Kamerbrief informeert u de Kamer over dit onderzoek en geeft u uw reactie op 
deze notitie door extra ondersteuning voor circulaire ketendoorbraakprojecten aan 
te kondigen. Deze brief geeft tevens invulling aan uw toezeggingen aan de Kamer 
om hen te informeren over belemmeringen die spelen bij bedrijven in de circulaire 
economie (Kamerstukken 2020, 35 570 XII nr 43, Motie van het Lid Van Eijs). 

Geadviseerd besluit 
• Akkoord gaan met bijgevoegde Kamerbrief over de Rode Draden Notitie 2023 

en extra ondersteuning voor ketensamenwerking en deze te ondertekenen. 
• Na ondertekening de brief op 3 februari door te geleiden naar de Tweede 

Kamer (TK) met als bijlage de Roden Draden notitie 2023.  

Kernpunten 
• IenW werkt sinds 2019 in het samenwerkingsverband Versnellingshuis 

Nederland Circulair!1 met VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein, en 
MVO Nederland. Samen met honderd Versnellingspartners2 helpt het 
Versnellingshuis ondernemers in de circulaire economie. 

• Jaarlijks onderzoekt Het Versnellingshuis wat de belemmeringen zijn voor 
ondernemers in de circulaire economie en publiceert dit in een Rode Draden 
Notitie. Gebruikelijk is om deze Notitie door te geleiden naar de TK3. 

• Vanwege het belang van samenwerking in ketens voor de circulaire economie 
gaat de Rode Draden Notitie in 2023 specifiek in op de belemmeringen die 
bedrijven ervaren bij het samenwerken voor een circulaire keten. Hieruit 
komen zes rode draden naar voren:  
1. Aandacht voor circulaire ketensamenwerking groeit! 
2. Sociale factoren zijn onderbelicht 
3. Het mobiliseren van de keten is uitdagend 

 
1 https://versnellingshuisce.nl/   
2 Versnellingspartners: organisaties die de circulaire ondernemer in Nederland ondersteunen. Dit kan 
regionaal zijn (bijv. circulair Friesland), of op thema (CB’23 voor de bouw) of op type ondersteuning 
(Invest-NL). Zie ook: https://versnellingspartner.versnellingshuisce.nl/  
3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/01/pbl-voortgangsbericht-2022-en-
rode-draden-notitie-van-het-versnellingshuis-nederland-circulair  
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4. Bedrijven hebben onvoldoende zicht op de keten  
5. Een goede procesbegeleider is onmisbaar 
6. Het verdelen van de lusten en de lasten vormt een zoektocht 

• Het Versnellingshuis ondersteunt consortia van bedrijven die willen werken aan 
circulaire ketens. Dit is een deel van de aanpak voor bovengenoemde 
belemmeringen.  

• Dat doet het Versnellingshuis op deze manieren: 
1. De subsidieregeling circulaire ketenprojecten (CKP) Met de subsidie 

worden procesbegeleiders ingehuurd.  
2. Het starten van ketensamenwerkingen in zogenoemde Moonshots door 

(laten) organiseren van overleggen, maken analyses en ondersteunen bij 
maken plan van aanpak. Moonshots leiden tot een plan van aanpak voor 
potentieel majeure circulaire ketendoorbraken in materiaal of 
productketen. 

• Vanaf 2023 komt er dankzij middelen uit het Coalitieakkoord en de begroting 
extra ondersteuning bij (ook aangekondigd in NPCE): 
3. Meerjarige ondersteuning in de vorm van een ketenregisseur voor het 

realiseren van het gezamenlijk plan voor een circulair 
ketendoorbraakproject. Dit kan een vervolg zijn op een Moonshot 
(hierboven) maar ook een plan van een ander bestaand consortium met 
ambitie (zie kopje gevolgen voor de maatschappij). 

• De begeleidende TK-brief beschrijft de kern van de Rode Draden notitie, gaat u 
in op de rol van het Versnellingshuis Nederland Circulair, de ondersteuning die 
u biedt voor circulaire ondernemers en kondigt u de start van de 
ondersteuningsmogelijkheid aan voor ketendoorbraakprojecten.  

Krachtenveld 
• De Rode Draden notitie 2023 is opgesteld door het Versnellingshuis in 

samenwerking met Versnellingspartners. 
• De ondersteuningsaanpak voor ketendoorbraakprojecten is tot stand gekomen 

in nauwe samenwerking met de transitieteams uit het NPCE en met de 
partners in het Versnellingshuis. Er worden al ruim een jaar gesprekken 
gevoerd over het inrichten en uitvoeren van deze ondersteuning. Bedrijven 
hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan deze ondersteuning, zo blijkt 
ook uit de Rode Draden notitie 2023.  

Toelichting 

Politieke context 
Deze brief geeft invulling aan uw toezegging aan de Kamer om hen te informeren 
over belemmeringen die spelen bij bedrijven in de circulaire economie4. 
In het coalitieakkoord staat (p10) “We maken Nederland klaar voor de toekomst – 
klimaatneutraal, fossielvrij en circulair – met een schone energievoorziening en 
groene industriepolitiek.” Er zijn middelen beschikbaar in het Coalitieakkoord. 

Juridische overwegingen 
Er is onderzocht of de ondersteuning in de vorm van een ketenregisseur aan 
ketendoorbraakprojecten gegeven kan worden via een subsidieregeling. In 
overleg met HBJZ bleek dat dit vanwege de wensen voor de ondersteuning en de 
staatssteunregels geen mogelijkheid was. Daarom is nu gekozen voor de 

 
4 Kamerstukken 2020, 35 570 XII nr 43, Motie van het Lid Van Eijs  
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ondersteuningsaanpak waarbij IenW/RVO onder de vlag van Het Versnellingshuis 
Nederland Circulair! ketenregie inkoopt per project. 

Financiële overwegingen 
Voor deze ondersteuning van circulaire ketendoorbraakprojecten heeft IenW zijn 
middelen gereserveerd in het coalitieakkoord en de begroting. Tot 2028 
vijfentwintig mln. euro, en daarna structureel twee mln. euro per jaar. 
In de tabel staat de verdeling van deze beschikbare middelen x 1000 euro (na 
een geplande kasschuif bij voorjaarsnota).  
Artikel Dienst Onderwerp 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Struct. 
21 DGMI Reeks voor circulaire 

ketendoorbraakprojecten 
 0 300 5.300 6.800 7.100 5.500 2.000 

De budgetten voor de circulaire ketenprojecten subsidie lopen door t/m 2030. 
De financiering voor het Versnellingshuis loopt maar tot en met 2025.  

Uitvoering en gevolgen voor de maatschappij 
De Rode Draden notitie geeft naast de belemmeringen voor ondernemers ook 
handelingsperspectief: een overzicht van initiatieven die belemmeringen 
wegnemen of bedrijven in staat stellen dat te doen. Het Versnellingshuis nodigt 
de lezers —beleidsmakers, adviseurs, programmamakers, financiers, etc. — uit 
om de bevindingen een plek te geven in eigen beleid en activiteiten.  
 
Onder de vlag van het Versnellingshuis zal in aanvulling op het bestaande 
instrumentarium voor ketensamenwerking (CKP-subsidie en moonshots) 
meerjarige ondersteuning voor ketendoorbraakprojecten worden aangeboden.  
Voor bedrijven die in een circulaire samenwerking zitten, betekent dit dat zij in 
aanmerking kunnen komen voor een ketenregisseur betaald door IenW/RVO. 
In opdracht van IenW gaat RVO namelijk via Europese aanbestedingstrajecten 
meerjarig een ketenregisseur inkopen voor consortia van bedrijven die aan de 
voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn onder andere dat: 
• het een productgroep betreft uit het NPCE (in overleg met transitieteams),  
• bedrijven zich hebben georganiseerd in een consortium waarbij alle relevante 

partijen uit een productketen vertegenwoordigd zijn,  
• het consortium een vastgestelde ambitie en een uitgewerkt plan van aanpak 

heeft. 
Met het verschijnen van het NPCE en bijgevoegde kamerbrief, gaat in de Week 
van de Circulaire Economie 2023 (6 februari) het loket voor de ondersteuning 
open en kunnen consortia voorstellen in gaan dienen. 
 
Communicatie 
• De Rode Draden Notitie wordt verspreid door Het Versnellingshuis. 
• Vanaf het verschijnen van de Kamerbrief (3 februari), net voor de Week van 

de CE, worden consortia van bedrijven en intermediaire organisaties 
geïnformeerd over de nieuwe ondersteuning voor circulaire 
ketendoorbraakprojecten. Dit gebeurt via, websites, social media en 
bijeenkomsten. 

• De communicatie is erop gericht om vooraf zo helder mogelijk te maken, onder 
welke voorwaarden consortia gebruik kunnen maken van deze ondersteuning.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 
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Volgnummer Naam Informatie 

1 Rode Draden notitie 2023: 
circulaire ketensamenwerking 

Jaarlijks brengt het 
Versnellingshuis Nederland 
Circulair! de belemmeringen 
van ondernemers in de 
circulaire economie in kaart. Dit 
jaar ligt de focus op circulaire 
ketensamenwerkingen 

 


