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Onderwerp  

Circulaire economie. 

 

Kennisnemen van 

De aanpak van West Betuwe om te voldoen aan de Rijksambitie op circulariteit. 

 

Inleiding 

West Betuwe zet flinke stappen voor duurzaamheid. Duurzaamheid gaat naast de energietransitie 

zoals afgesproken in het RES-bod 1.0 en de initiatieven zoals benoemd in de warmte transitievisie en 

de maatregelen met betrekking tot klimaatadaptatie, ook over circulariteit. 

 

Circulariteit gaat over grondstoffen. Hoeveel en welke grondstoffen we gebruiken heeft invloed op 

onze CO2 uitstoot. Dat we anders moeten omgaan met de hoeveelheid materialen die we gebruiken 

staat vast. Deze informatienota is voor de gemeente West Betuwe de eerste aanzet om dit te gaan 

doen. Want om de gevolgen weer te kunnen geven is het belangrijk om samen de begrippen en 

mogelijkheden rondom circulariteit te verkennen. 

 

Kernboodschap 

Ons grondstoffengebruik moet omlaag. Op dit moment verbruiken we te veel primaire nieuwe 

grondstoffen. Om de milieu impact te verminderen moeten we minder grondstoffen gaan gebruiken. In 

2030 moet ons grondstoffen gebruik met 50% omlaag. In 2050 mogen we geen nieuwe grondstoffen 

meer gebruiken. Dit is landelijk beleid waar ook onze gemeente toe verplicht is. 

 

In het bijgevoegde Rapport Circulair leest u hoe we dit doen, welke strategieën we toepassen om ons 

materiaal gebruik terug te dringen en welke stappen we al zetten. 

 

Consequenties 

De gemeente West Betuwe moet nu al 10% circulair inkopen. Voor de gebouwde omgeving wordt dit in 

2030 100%. Dit heeft gevolgen voor onze huidige werkwijze bij inkopen en aanbesteden. Circulariteit 

staat in het Inkoopbeleid van de gemeente West Betuwe. De voorwaarden worden verder uitgewerkt. 

Deze volgen de lijn die in de bijlage staat beschreven. 
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Vervolg 

Wanneer er binnen het thema circulair (beleids)ontwikkelingen zijn, wordt de Raad geïnformeerd. 

Wanneer noodzakelijk worden stukken ter besluitvorming voorgelegd. 

 

Bijlage(n) 

Rapport West Betuwe Circulair. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 
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