
 

 

Op weg naar oplossingen 

De afgelopen periode stond voor de taskforce in het teken van 

het toetsen van de opgehaalde belemmeringen bij de 

klankbordgroep en het samen met de klankbordgroep zoeken 

naar een eerste aanzet voor oplossingsrichtingen.  

Daarnaast heeft de taskforce verschillende bijeenkomsten in het 

land bijgewoond om inzicht te krijgen in wat er allemaal al 

gebeurt op het vlak van circulaire economie.  

 

De taskforce heeft de belemmeringen in deze fase gegroepeerd 

in de volgende categorieën:  

� Afvalstoffen: wanneer spreken we nog van afval en 

wanneer niet meer? 

 

� Vergunningverlening: hoe bereiken we dat gelijke 

gevallen gelijk behandeld worden binnen Nederland? 
  

� Handhaving: wat helpt om de bestaande 

interpretatieverschillen over afval of geen afval tussen 

bedrijven en handhavers en onderling op te lossen? 
 

� Rechtsoordelen: is het hulpmiddel van ‘de leidraad 

afvalstof of product’ voldoende om meer generieke 

oplossingen te bieden? 

 

� Normering: hoe zou de normering voor secundaire en 

tertiaire stoffen er straks uit kunnen zien? 
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�  Inkoop: wat helpt om overheden meer circulair te laten   

inkopen? 

� Meststoffen: hoe zorgen we ervoor dat er voldoende 

duidelijkheid komt over wanneer er wel of geen sprake is 

van afval? 

� Overig: op de vlakken van bouw, consumptie, kunststof, 

imago en mededinging zijn ook belemmeringen 

ingebracht die in de weg staan aan het bereiken van een 

circulaire economie. Hoe kunnen we zorgen dat ook die 

belemmeringen, indien mogelijk, weggenomen worden? 

 

Taskforce 

In februari kwam de taskforce voor de derde keer bij elkaar. De 

opgehaalde belemmeringen zijn besproken en de eerste aanzet 

voor oplossingen is gegeven.  

 

Klankbordgroep 

In een interactieve sessie op 7 maart is de klankbordgroep 

constructief en kritisch aan de slag gegaan met de door de 

taskforce voorgelegde belemmeringen en oplossingsrichtingen.   
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Tussenrapportage 

De taskforce werkt in april een tussenrapportage uit waarin het 

juridische kader wordt geschetst en waarin de opgehaalde 

belemmeringen worden beschreven. 

 

Tijdlijn 

Maart - Inventariseren en toetsen 

oplossingsrichtingen 

April 

 

- Tussenrapportage 

Mei - Verder uitwerken oplossingsrichtingen 

 

Juni en juli - Uitwerken tussenrapport tot advies 

 

Augustus 

 

- Definitief advies opleveren 

 

 

Voor meer info bel of 

mail met de 

projectsecretaris: 

Mirjam Beekman 

mbeekman@uvw.nl 

Tel:0627189487 


