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Circulaire economie
Waarom grondstoffen en producten hergebruiken? 
Het systeem grondstofwinning, productie, gebruik en 
vervolgens afval heeft veel negatieve economische 
en ecologische gevolgen, zoals het opraken van 
grondstoffen, CO2 uitstoot en vervuiling van lucht, 
bodem en water. Als de mens grondstoffen blijft 
gebruiken op de huidige manier, dan raakt de aarde 
uitgeput. 

WAAROM TILBURG 
CIRCULAIR?

De Tilburgse gemeenteraad heeft in december 2016 groen licht gegeven voor de 
Aanpak Circulaire Economie Tilburg. De agenda voor dit jaar is gebaseerd op 2018 
en is geactualiseerd naar de bestuurlijke doelen. Het eerste hoofdstuk  benadrukt 
nut en noodzaak van de circulaire economie. Het beschrijft ook het kader, de vier 
circulaire trajecten en onze gemeentelijke rol als initiator, verbinder en partij die 
projecten (financieel) faciliteert zodat externen het verder op kunnen pakken.

Hergebruik van grondstoffen, producten en 
onderdelen is een stuk beter voor het milieu. Voor een 
toekomstbestendige economie en een klimaatneutraal 
Tilburg in 2045 is het noodzakelijk om over te 
gaan naar een circulair systeem. Dit betekent  het 
minimaliseren van verspilling van grondstoffen en het 
maximaliseren van de waarde van grondstoffen en 
materialen.
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In een circulaire economie stappen we af van het 
idee dat producten en grondstoffen een lineair 
leven doorlopen van grondstofwinning via productie 
naar afval.  In plaats daarvan stromen producten en 
materialen door. Een continu, cyclisch proces met zo 
min mogelijk uitval van grondstoffen. Zo blijft onze 
leefomgeving gezond en schoon, raken grondstoffen 
niet uitgeput en ontstaat er nieuwe werkgelegenheid 
en een nieuwe economie. 

In een circulaire economie gebruiken we onze 
materialen en producten zo lang en zo hoogwaardig 
mogelijk, met zo min mogelijk nieuwe grondstoffen.  
De CE-ladder geeft inzicht  in het hoogst haalbare.  
In het kort vraagt een circulaire economie om: 

①	 Het	slimmer	maken	en	gebruiken	van		 	
producten,  
door anders ontwerpen, het delen van producten 
of  het verminderen van de vraag.  
Dat zorgt voor: 

a. Minder gebruik of verbruik van grondstoffen en   
materialen.

b. Toepassing  andere grondstoffen en materialen 
(zoals;  biomassa of een recyclaat van 
kunststoffen, metalen en bouwmaterialen).

c.	 Intensief gebruik  producten met deel-, ruil-,   
verhuur- en leenplatforms. 

②	 Het	verlengen	van	de	levensduur	van		 	
producten	en	onderdelen,		
door hergebruik, reparatie, of het opknappen van  
producten. 	

③	 Het	nuttig	toepassen	van	materialen,	 
door recycling en het terugwinnen van energie.

LINEAIRE ECONOMIE

CIRCULAIRE ECONOMIE
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Het kader
	
Rijk:	Nederland	Circulair	in	2050	
	
Op 24 januari 2017 is het Grondstoffenakkoord gelanceerd met de maatschappelijke partners. Als vervolg 
daarop maakte het Rijk het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ met daarin een schets hoe we onze 
economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050.  

Een ambitieus maar niet onhaalbaar doel is 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineralen, fossiele 
brandstoffen en metalen) in 2030. Het Rijk ontwikkelt hiervoor monitoringsinstrumenten, maar deze zijn nog 
niet beschikbaar. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat alle overheden voor het jaar 2023 volledig 
circulair inkopen. 

Op 15 januari 2018 heeft het Rijk vijf transitieagenda's circulaire economie gepresenteerd aan de sectoren en/of 
ketens: biomassa en voedsel, bouw, consumptiegoederen, kunststoffen en de maakindustrie. In alle  agenda's is 
een transitie-pad beschreven die is ontwikkeld door het Dutch Research Institute for Sustainable Transitions van 
de Erasmus Universiteit (DRIFT). Dit transitie-pad stellen we ook centraal voor Tilburg Circulair.

In februari 2019 is het Nationaal Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 gepubliceerd Dit 
programma biedt mogelijkheden om samen met landelijke partners projecten op te pakken. De tijd was echter 
te kort om de mogelijkheden in deze Agenda 2019 te verwerken en de agenda in het eerste kwartaal van 2019 
op te leveren.

	
Provincie	Noord-Brabant:	Bouwstenennotitie	Circulaire	economie	2019-2028 
 
De Brabantse economie leunt sterk op energie- en materiaal intensieve sectoren, zoals: landbouw, AgroFood, 
chemie, metaal, textiel en transport. De Bouwstenennotitie Circulaire economie 2019-2028 schetst de 
provinciale visie om te komen tot een circulaire economie; een proces van systeemverandering dat naar 
verwachting enkele tientallen jaren in beslag gaat nemen.  
Samen met de energietransitie is dit een belangrijke provinciale opgave om te komen tot een duurzame, 
concurrerende economie. De notitie geeft inzicht in lopende provinciale programma’s (groene groei, biobased 
economie, maakindustrie, AgroFood, inkoop en wonen). Het kondigt ook nieuwe (verbindende en aanvullende) 
acties aan om de circulaire economie in de volgende fase van uitvoering te brengen.  
 
 
Regio	Midden-Brabant	en	samenwerking	met	West-Brabant 
 
Hart van Brabant en Midpoint Brabant stellen in het eerste kwartaal van 2019 een nieuwe strategische 
meerjarenagenda (SMA) 2019-2023 op. Hart van Brabant maakt het voor circulaire bedrijven aantrekkelijk 
om zich hier te vestigen en stimuleert in de regio gevestigde bedrijven om circulair te gaan ondernemen. 
We erkennen dat circulariteit een bijdrage levert aan een sterke economie. Bedrijfsleven, overheden, 
waterschappen, kennisinstellingen en maatschappelijke partners - zoals woningcorporaties en scholen - werken 
samen en verweven al hun activiteiten. 

Onder de noemer 'Makes and Moves' hebben bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de samenwerkende 
gemeenten van Midden- en West-Brabant met steun van de provincie Noord-Brabant deze zomer een voorstel 
aan het Rijk gedaan voor een intensievere samenwerking tussen het Rijk en de regio's Midden- en West-Brabant. 
Daarin zit het voorstel voor de oprichting van een MakerSpace Brabant voor de circulaire maakindustrie. In 
hoofdstuk 2 gaan we verder in op de mogelijkheden van MakerSpace.
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Bestuursakkoord	2018-2022 
 
In het Bestuursakkoord 2018 - 2022 stelt het college dat een duurzame economie ook een circulaire economie is. 
We creëren als gemeente een economisch klimaat waarbij bedrijven worden gestimuleerd hun productieproces 
circulair in te richten. Aan het begin van het productieproces weten producenten al hoe grondstoffen 
hergebruikt kunnen worden. De gemeente koopt zoveel mogelijk klimaatneutraal en  
 
circulair in, om te besparen op grondstoffen en CO2-uitstoot. Om de energietransitie, circulaire economie en 
klimaatadaptatie kracht bij te zetten, creëert  het college een Investeringsfonds Klimaat van 20 miljoen euro. Dit 
budget helpt om de opgaven mede vorm te geven;  samen met Tilburgse organisaties  en de Tilburgers (zowel 
individueel als in wijken via bijvoorbeeld wijkenergieplannen) .

Ook geeft het bestuursakkoord richting aan ons afvalbeleid: we zetten de ingezette koers voort om restafval te 
voorkomen en grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken. We verkennen daarbij methoden om inwoners te 
belonen. Daartoe komen er aanvullende maatregelen en een voorstel om in de zomermaanden vaker GFT op te 
halen.

 "Wij	geven	impuls	aan	circulair	ondernemen"
Circulair produceren, circulair consumeren en recycling zijn voor een 
transitie naar een circulaire economie in beginsel allemaal belangrijk. We 
kunnen echter pas echt goed circulaire producten en diensten consumeren 
als er daadwerkelijk circulaire producten op de markt zijn. Dat betekent dat 
het stimuleren van circulaire ondernemers in de startfase van deze transitie 
erg belangrijk is. Dat geldt voor de starters die op dit moment circulaire 
ideeën proberen te realiseren. Maar ook voor de reeds gevestigde bedrijven 
die de kansen willen pakken van de circulaire economie. In het hierboven 
geschetste kader krijgt het stimuleren van circulair ondernemen tijdelijk 
topprioriteit. De gemeente Tilburg sluit hierbij aan. We willen daarbij gebruik 
maken van de kracht van de regio Midden-Brabant. Onze maakindustrie is 
in staat om snelle procesinnovaties te realiseren. Overheden, ondernemers 
en onderwijs kunnen dit versnellen met een innovatiehub. Zij gaan 
daarvoor MakerSpace oprichten: een innovatiehub voor procesinnovaties 
in de maakindustrie om initiatiefnemers voor startups, ondernemers van 
bestaande bedrijven, kennisinstellingen en overheden een ontmoetingsplek 
en experimenteerruimte te geven. Op deze wijze willen we dit jaar al een 
impuls geven aan circulair ondernemen in onze regio.
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A       Circulair ondernemen 

In een circulaire economie denken bedrijven na over reductie of hergebruik van grondstoffen. Dat vraagt om nieuwe 
businessmodellen en ontwerpprincipes zodat er beter rekening wordt gehouden met reparatie en demontage. Als het 
gaat om circulair ondernemen, dan zijn vooral de ondernemers en bedrijven zelf aan zet. De gemeente Tilburg kan zelf 
of samen met MOED bedrijven hierin ondersteunen als facilitator of soms als regisseur.

Een circulaire economie vraagt om een andere houding van burgers en nieuwe vormen van consumeren. Een  
voorbeeld is de deeleconomie, waarbij consumenten geen producten meer in eigendom hebben, maar tijdelijk een 
‘service’ lenen. Zo hoeft een consument geen eigen auto te hebben om van  A naar B te kunnen rijden. Als spullen wel 
in eigendom blijven, zijn er toch mogelijkheden om dit meer circulair te maken. Bijvoorbeeld door  tweedehands (ver)
kopen of het laten repareren van producten, zodat de levensduur verlengd wordt. Tweedehands producten zijn beter 
betaalbaar en ruilwinkels of reparatiecafés fungeren bovendien als sociale ontmoetingsplekken in de wijk. De rol van 
de gemeente bij circulair consumeren, is het vergroten van de bewustwording van de impact van de huidige manier 
van consumeren en informeren hoe het anders kan.

De gemeente kan een circulaire economie in Tilburg stimuleren en inspireren door zelf het goede voorbeeld te  geven, 
te experimenteren met nieuwe aanbestedingsvormen en door haar inkoopkracht te gebruiken om circulaire bedrijven 
en producten een afzetmarkt te bieden.

In een circulair ingericht gebied werken en leven we volgens het principe van de deeleconomie voor gebouwen, 
mobiliteit en gebruik van consumptiegoederen. Voorzieningen om producten te delen vervangen voorzieningen voor 
eigen bezit. Willen we een gebied circulair  ontwikkelen, dan is afbreken zonde. 

We sparen natuurlijke grondstoffen uit door gebruik te maken van reeds bestaande gebouwen. Slopen we toch, dan 
zoeken we naar mogelijkheden om het sloopmateriaal opnieuw in te zetten, bij voorkeur in het gebied zelf. Bij de 
keuze van nieuwe materialen houden we rekening met de impact van deze materialen op het milieu. De gebouwen en 
overige objecten beschouwen we als materialenbank. Voor het afval dat bewoners en bedrijven creëren, zoeken we 
manieren om dit beter gescheiden af te voeren. Bij voorkeur wordt het afval ingezet als grondstof voor een bedrijf in 
de buurt. Vanzelfsprekend nodigt het gebied uit tot gezond gedrag.

Een gemeente kan circulaire gebiedsontwikkeling  stimuleren, door het stellen van voorwaarden aan gronduitgiften, 
vergunningen  of aanbestedingen.  Een andere mogelijkheid is het invoeren van materialenpaspoorten  voor 
gemeentelijk gebouwen en voor de inrichting van de openbare ruimte. Door een materialenpaspoort is een betere 
bepaling van de restwaarde mogelijk. De gemeente kan ook op andere beleidsterreinen circulaire gebiedsontwikkeling 
meenemen zoals bij beleid voor klimaat, mobiliteit en afval

B      Circulair consumeren 

C      Circulaire eigen organisatie 

D      Circulaire gebiedsontwikkeling  

Circulaire trajecten 
 
Een circulaire economie creëren kunnen we niet alleen. Daarvoor gaan we aan de slag met bedrijven, organisaties en 
bewoners uit de regio. Verschillende doelgroepen vragen om een andere rol van de gemeente en andere prioriteiten 
en acties. We maken een onderscheid in vier ‘circulaire trajecten’.   
De eerste drie trajecten staan al in de Agenda 2018. Het vierde traject,  
circulaire gebiedsontwikkeling, bestaat al en voegen we toe als circulair traject.
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De transitie naar een circulaire economie bevindt 
zich momenteel in de startfase.  
De Aanpak circulaire economie Tilburg van 2016 en 
de agenda's van 2018 en 2019 staan in het teken van 
'leren door te doen'. 

Als gemeente hebben we daarin verschillende rollen:

① Facilitator/ stimulator van de circulaire  
 economie, we maken gebruik van de   
 kracht van de stad; 

② Circulair inkoper; 

③ Inzamelaar van huishoudelijk afval en   
 opdrachtgever voor de verwerking daarvan,  
 met de bijbehorende doelstelling om   
 de hoeveelheid (rest)afval drastisch te  
 verminderen;  

④ Het goede voorbeeld ;

⑤ Verteller van de verhalen over circulaire  
 economie, zowel succesverhalen als valkuilen.

Voor deze Agenda circulaire economie Tilburg stellen 
we elk jaar een nieuwe agenda op. De agenda 2019 
richt zich evenals vorig jaar op de uitwerking van de 
aanpak circulaire economie Tilburg. We blijven 'leren 
door te doen'.  

Op basis van het bestuursakkoord verleggen we 
het accent meer naar (A) circulair ondernemen en 
(C) circulaire eigen organisatie/ inkopen. We geven 
"impuls aan circulair ondernemen".

Omdat we dat doen met gelijke middelen als in 2017 
en 2018 vervolgen we de nog lopende acties uit 
2018 voor (B) circulair consumeren en (D) circulaire 
gebiedsontwikkeling, maar zullen we hiervoor in 
principe geen nieuwe acties opstarten. 

Wanneer gaat de circulaire  
economie versnellen?
De huidige middelen zijn mager, maar voldoende om 
met de aanpak “leren door te doen” te zorgen voor 
impact in de opstartfase van de transitie naar een 
circulaire economie. Als volgende fase zien we een 
versnellingsfase, waarin de circulaire startups  en 
overige initiatieven beter zichtbaar worden en een 
belangrijk deel van de economie gaan vormen.   
‘Leren door te doen’ helpt ons in onze zoektocht naar 
de juiste rol in deze volgende fase.

Aanpak circulaire economie Tilburg 2017 - 2022:  
'Leren door te doen' 
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Een goed voorbeeld van circulair 
ondernemen en bewust omgaan met 
spullen is de pop-up store 013Circles 
(Nieuwlandstraat 21). Jolanda 
Helverstijn, docent Mode bij ROC 
Tilburg vertelt:  
“In onze tijdelijke winkel was te zien 
wat er gebeurt met kleding uit de 
textielbak en hoe je kleding langer 
kunt gebruiken. Maar ook hoe je 
textiel oppimpt tot hippe kleding 
of kunst. Mijn modestudenten 
hebben hier opdrachten uitgevoerd 
en scholieren namen deel aan 
workshops.” Tot 1 februari kon 
iedereen kleding ruilen op dit adres. 
“Ik wil snel weer een soortgelijk 
initiatief starten. Het werkt.” 



WEBSITE	
TILBURG 

CIRCULAIR.NL

 
De website tilburgcirculair.nl laat in één 
oogopslag alle circulaire en duurzame 
producten, diensten en activiteiten 
in Tilburg zien. Van repair café tot 
kringloopwinkels en van evenementen 
tot de winkel van de Stadstuinderij. 
“De ambitie van het online platform is 
om inwoners te informeren over alle 
duurzame producten en diensten in 
Tilburg en te stimuleren hier gebruik 
van te maken”, legt Laury Zwart uit. Zij 
klopte aan bij de gemeente met het 
idee voor de website.  
 
“In Tilburg zijn er meer dan twintig 
tweedehandswinkels en vijf stadstuinen. 
Een fiets of auto huren of klusjes en 
gereedschap met buren delen? Het kan 
allemaal heel eenvoudig in Tilburg. Je 
oude jeans laten verwerken tot nieuwe 
denim producten of je oude trui laten 
oppimpen? Het is allemaal terug te 
vinden op de website.”



2.
HOE ONTWIKKELT 
TILBURG CIRCULAIR 
VERDER DOOR?
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In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we de Aanpak circulaire economie in 2019  gaan  uitrollen en welke nieuwe 
accenten we gaan leggen.

Meer	aandacht	voor	circulair	ondernemen	en	circulair	inkopen

Met het bestuursakkoord zet de gemeente Tilburg een beweging in om vooral de circulaire ondernemers te 
helpen met hun initiatieven voor circulair ontwerp en productie. Dat betekent dat we vanaf 2019 ons nog meer 
gaan richten op de circulaire ondernemers. Ook gaan we met circulair inkopen onze rol van launching customer 
beter oppakken inkopen. Inspirerend, overtuigend en een voorbeeld voor anderen.  We maken daarbij gebruik 
van voortschrijdend inzicht vanuit het Rijk en de resultaten van initiatieven uit voorgaande jaren.

2.1  Evaluatie Agenda 2018  
 Tilburg Circulair

In de Agenda 2018 Tilburg Circulair is een 
uitvoeringsagenda opgenomen. In 2018 waren er 
successen en leermomenten. Beide heel waardevol. 
In deze paragraaf vatten we deze evaluatie samen. De 
gehele evaluatie over het jaar 2018  is te vinden in de 
bijlage, inclusief uitleg over onderstaande resultaten.

In 2018 behaalden de netwerken Tilburg 
circulaire textielstad, 013Food, Cirkelstad 
en Netwerk betonketen concrete 
resultaten. We zijn trots op de tijdelijke 
winkel 013Circles van het netwerk Tilburg 
circulaire textielstad; compleet met atelier 
en expositieruimte om consumenten 
circulaire kleding te laten ervaren. Dit 
Tilburgs netwerk sluit samen met Enschede, 
Amsterdam en Arnhem aan bij het 
exclusieve landelijk netwerk Dutch circular 

textile valley met als doel om de transitie naar een 
circulaire textielproductie en -recycling in Nederland te 
faciliteren. 

Het netwerk van 013Food heeft onder leiding van 
de Rabobank geleid tot een inspirerend netwerk 
voor voedselinitiatieven, waaronder projecten om  
voedselverspilling tegen te gaan. Op steeds meer 
plekken in de stad kun je goedkoop voedsel eten  dat 
anders zou worden weggegooid. 

Ook de Green Deal Horeca richt zich voor het 
circulaire gedeelte met name op voedselverspilling. 
De gemeente Tilburg is aangesloten bij BetonKeten 
Tilburg en bij Cirkelstad. Met de betonketen stemmen 
we af hoe we in Tilburg meer circulair beton kunnen 
gebruiken in onze werken. Cirkelstad helpt ons bij het 
ontwerp van SK2.Er komen steeds meer plekken in de 
stad met circulaire beton- of biobased producten. 
Een aantal inkopers weet met weinig of geen hulp 
circulaire producten in te kopen. 

Voor burgers is er een website Tilburg circulair met een 
overzicht van adressen waar je circulaire producten 
kunt kopen, lenen of repareren. We zijn trots op de 
succesvolle projecten en  zetten ook in 2019 een aantal 
initiatieven voort. Deze komen opnieuw terug in de 
Agenda 2019 Tilburg Circulair.
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2.2  Circulaire economie als  
 transitieopgave toepassen op   
 maakindustrie en overig MKB

Op 15 januari 2018 heeft het Rijk 5 
transitieagenda's circulaire economie 
gepresenteerd voor de sectoren en/
of ketens: biomassa en voedsel, 

bouw, consumptiegoederen, kunststoffen en de 
maakindustrie. In alle  agenda's is een transitie-pad 
beschreven die is ontwikkeld door het Dutch Research 
Institute for Sustainable Transitions van de Erasmus 
Universiteit (DRIFT). DRIFT stelt dat er bij transities 
altijd sprake is van opkomende en gevestigde orde, die 
op elkaar reageren.

De eerste transitiefase start met optimalisatie door de 
gevestigde orde en experimenten door de opkomende 
orde. De opkomende orde bestaat voornamelijk 
uit start-up-bedrijven die de circulaire economie 
grotendeels of geheel omarmen en overgaan tot 
experimenteren. Tegelijkertijd reageert de gevestigde 
orde (lees lineair denkende bedrijven) met het 
optimaliseren van productieprocessen: een betere 
recycling en de eerste stappen voor de productie van 
cradle-to-cradle-producten (C2C).  

In de tweede transitiefase gaat de opkomende orde 
versnellen en de gevestigde orde destabiliseren. In de 
transitie naar een circulaire economie gaat volgens 
DRIFT momenteel de opkomende orde  naar de 
tweede versnellingsfase. Maar de impact is nog steeds 

klein. Daarom zit de gevestigde orde vooral nog in de 
optimalisatiefase. DRIFT geeft tips om de faseovergang 
te versnellen.

De gemeente Tilburg draagt als facilitator bij aan 
het mobiliseren van middelen voor versnelling, het 
creëren van (regelluwe en financiële) ruimte voor de 
opkomende orde,  de verbreding van de activiteiten 
en het verhogen van de urgentie voor de gevestigde 
orde. We kunnen helpen om kapitaalkrachtige partijen 
van de gevestigde orde te laten samenwerken met  de 
creatieve, positieve maar vaak onbemiddelde partijen 
van de opkomende orde.  
 
We leggen daarbij de volgende accenten:

① Bestaande (lineaire) bedrijven met circulaire  
 initiatieven onder voorwaarden helpen  
 met een lening en mogelijk ook vanuit het  
 Investeringsfonds Klimaat. 

② Tilburgse startups zijn vaak erg geholpen  
 met subsidies. We gaan 35.000 euro uit ons  
 budget gebruiken voor een subsidieregeling  
 waarmee we 6-8 circulaire initiatieven  
 kunnen helpen. 

③ Doorgaan  met de ketenaanpak op   
 materiaalstroom (ronde tafel Tilburg,   
 circulaire textielstad en 013Food), op   
 brancheniveau (green deal horeca) of op  
 bedrijventerreinniveau (Green Deal Kraaiven  
 en Vossenberg, Parksharing Vossenberg). 
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④ Inzetten  netwerken  om potentieel    
 circulaire bedrijven in contact te brengen  
 met partijen met kennis en ervaring.  
 Een steeds groter beroep  doen op  
 Midpoint/ MOED om de ketenaanpak    
 en/of de complexere circulaire    
 initiatieven te regisseren. Op basis    
 van het advies van de kwartiermaker    
 (begin 2019) faciliteren we de ontwikkeling   
 van een MakerSpace om initiatiefnemers   
 voor startups, ondernemers van bestaande   
 bedrijven, kennisinstellingen en overheden   
 een ontmoetingsplek te geven. 

Tilburg-medewerkers faciliteren. We inventariseren 
de bestaande bedrijven en startups dei al bezig 
zijn met circulaire economie. We doen één op één 
gesprekken hiermee. We zoeken uit welke regionale 
ketens en netwerken interessant zijn en starten deze 
op en/of onderhouden deze. We verkennen nieuwe 
mogelijkheden voor Green Deals, helpen bij de opstart 
van nieuwe Green Deals en doen als partij mee bij 
de uitvoering van Green Deals. Tenslotte verkennen 
we de koppeling van circulaire economie met het 
gemeentelijk programma Smart Industrie.

Onderdeel van faciliteren is het zoeken naar partijen, 
die de regie op zich kunnen nemen. In veel gevallen 
dragen we de regie over aan Midpoint Moed. We 
hopen dat MakerSpace spoedig realiteit wordt en ook 
de medewerkers van MakerSpace een regisserende 
rol krijgen.

2.2  Integrale aanpak Tilburg Circulair,   
 energietransitie en  
 klimaatadaptatie

DRIFT heeft naast de transitie voor (1) 
circulaire economie ook de andere maat-
schappelijke transities met ruimtelijke en/
of milieu-impact  geanalyseerd: (2) ener-

gietransitie, (3) klimaatadaptatie, (4) slimme en 
groene mobiliteit, (5) leefbare en bereikbare steden. 

In het bestuursakkoord en in het concernplan zijn 
de transities energietransitie, klimaatadaptatie en 
circulaire economie aan elkaar gekoppeld.  
De energietransitie en klimaatadaptatie gaan ervoor 
zorgen dat de openbare ruimte, de ondergrondse 
infrastructuur en de gebouwen op de schop 
moeten.  Het is wenselijk om bij de vervanging van 
oude materialen en producten meteen rekening te 
houden met de “verborgen” CO2-uitstoot als gevolg 
van productie, transport en recycling. Daarbovenop 
komt nog de impact van de uitputting door de 

winning van nieuwe materialen.   Het is wenselijk 
om bij elk belangrijk gemeentelijk initiatief voor 
energietransitie en/of klimaatadaptatie een advies 
te geven over een circulaire aanpak. Hiervoor 
bestaan nog weinig instrumenten, behalve de 
complexe berekening van de verborgen CO2. 
We gaan dit jaar minimaal één zo’n initiatief 
volgens het Cirkelstad-principe aanpakken. Om de 
energietransitie goed te laten landen in  buurten 
en wijken, worden er wijkplannen voorbereid. In 
2019 verkennen we de mogelijkheden om circulaire 
economie daarin mee te nemen.

Vanwege de integratie met energietransitie en 
klimaatadaptatie wordt de Agenda 2019 Tilburg 
Circulair wordt onderdeel van het nog op te stellen 
Programma Klimaat. De primaire aansturing loopt 
dus via de aansturing van het brede onderwerp 
Klimaat, onderdeel van het programma Duurzame 
Stad. Omdat de impuls voor 2019 Circulair 
Ondernemen betreft, is er een extra inhoudelijke 
sturing via het programma Vitale stad.

2.3  Tilburg Circulair en Van Afval Naar   
 grondstoffen (VANG) Tilburg

De gemeente Tilburg heeft als taak 
om huishoudelijk afval in te zamelen 
en te laten verwerken. We zamelen 
dit zoveel mogelijk  gescheiden in, we 

nemen maatregelen om restafval te reduceren 
en leveren daarmee al een forse bijdrage aan de 
circulaire economie. VANG Tilburg is onderdeel 
van de Aanpak circulaire economie Tilburg. Voor 
nieuw afvalbeleid is het belangrijk de effecten te 
onderzoeken voor de transitie naar een circulaire 
economie en andersom.

We willen een transitie naar een circulaire 
economie met slimmer ontwerpen, maken en 
gebruiken van producten en het verlengen van de 
levensduur. We streven naar een hoge circulariteit 
met een zo hoog mogelijke toepassingswaarde van 
producten en materialen. Helaas is de economie 
nog overwegend lineair en produceren we met zijn 
allen veel afval. Een stevige inzet op de onderkant 
van circulaire maatregelen (Recycle en Recover) 
is dus noodzakelijk. Voor de verbetering van 
materiaalrecycling bestaat op landelijk, regionaal 
en stedelijk niveau het programma Van Afval Naar 
Grondstoffen (VANG). In 2015 heeft de Tilburgse 
gemeenteraad  een besluit genomen over de 
uitvoering van VANG Tilburg Spoor 2. 
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2.4  Het vervolg van Tilburg Circulair  
 na 2020

De huidige Aanpak circulaire economie Tilburg heeft 
een looptijd tot 1 januari 2021. De transitie naar 
een circulaire economie heeft de potentie om in 
Nederland aan het begin van de jaren 20 over te 
gaan naar de versnellingsfase. Indien de gemeente 
Tilburg hieraan wil bijdragen,  moeten we onze 
gemeentelijk rol en inzet heroverwegen. We gaan in 
2019 bij onze netwerkpartners en de Raad ophalen 
in hoeverre we aan willen haken bij deze versnelling 
en hoeveel publieke middelen hiervoor nodig zijn.



GREEN DEAL 
VOSSENBERG

KRAAIVEN

De Vitaal bedrijfsverenigingen Kraaiven 
en Vossenberg, gemeente Tilburg, 
Omgevingsdienst Midden- en West 
Brabant (OMWB), Provincie Noord-
Brabant,  Brabantse Ontwikkelings 
Maatschappij (BOM) en Stichting 
MOED werken sinds 2018 aan een 
Green Deal voor verduurzaming 
van de bedrijventerreinen 
Kraaiven en Vossenberg. Hierin 
zijn afspraken vastgelegd over een 
verduurzamingsaanpak waarbij de 
focus ligt op het stimuleren van de 
duurzame energietransitie. Het gaat ook 
over kansen benutten op het gebied 
van  circulaire economie, collectieve 
energie opwek, klimaatadaptatie en 
biodiversiteit. Met deze samenwerking 
willen de samenwerkende partners 
extra profiteren van kansen voor een 
beter milieu en de 
eigen prestaties 
verbeteren. 
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Nr. Actie Beoogd resultaat/ kosten

1 Faciliteren maakindustrie/overige MKB; Green deals bedrijventerreinen
Meer circulaire  
productie in Tilburg

 

We gaan de mogelijkheden  verkennen  om de bestaande (lineaire) bedrijven 
te helpen met circulaire initiatieven middels een lening vanuit bijvoorbeeld 
het Investeringsfonds Klimaat. De Tilburgse startups  willen we helpen met 
subsidies (zie actie 12). We vervolgen onze bijdrage aan de Green Deal 
Kraaiven en Vossenberg.  
 
We voeren één op één gesprekken met ondernemers. We zoeken uit welke 
nieuwe  regionale ketens en netwerken interessant kunnen zijn en starten 
deze op. We verkennen nieuwe mogelijkheden voor Green Deals, helpen bij 
de opstart daarvan en doen als partij mee bij de uitvoering van Green Deals.  
We maken daarbij gebruik van het overzicht van regionale. circulaire 
bedrijven van Innovatiespotter. 
 
Samen met de Vitaal-organisaties de mogelijkheid van circulair ondernemen 
onderzoeken voor andere bedrijventerreinen. We verkennen de uitrol  van 
parksharing Vossenberg  op andere bedrijventerreinen. Wij gaan een deel 
subsidiëren en pakken na implementatie een klankbordfunctie. Hiervoor is 
een totaal incidenteel  budget nodig van circa €40.000,-, waaraan we vanuit 
de agenda een deel bijdragen. Er komt een intensievere samenwerking tussen 
medewerkers circulaire economie, MOED en de afdelingen E&A en BAT. Een 
medewerker circulaire economie heeft  tijdelijk enkele dagen per week een 
werkplek bij de afdeling E&A  en doet mee aan teamoverleggen.

€ 10.000,- 
(Uitrol Parksharing) 
(in het totaal is circa  

€40.000,- nodig) 

	

Dit hoofdstuk bestaat uit een overzicht van acties die samen de Agenda 2019  
Tilburg Circulair vormen.
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2 Doorontwikkeling MakerSpace Brabant
Meer circulaire  
productie in Tilburg

 

Begin 2019 wordt een besluit genomen over de implementatie van 
MakerSpace Brabant.  Dit gebeurt op basis van het advies van de 
kwartiermaker MakerSpace Brabant en de mogelijkheden van de regiodeal 
“Makes and Moves” Daarna gaan we afhankelijk van het budget MakerSpace 
Brabant opbouwen. Vooruitlopend hierop betrekken wij de kwartiermaker 
MakerSpace  en MOED bij onze ketenaanpak. Resultaat: advies; regie op de 
opstart van MakerSpace, deelname als één van de partijen. 

Externe financiering. 
Indien gemeentelijk 

budget nodig is, maken 
we een apart voorstel) 

3 Doorontwikkeling ronde tafel Tilburg circulaire textielstad
Circulaire  
materiaalketen voor 
textiel

 

In 2019 sluiten we het project 013Circles op een passende wijze af. 
Daarnaast organiseren we nieuwe ronde tafel gesprekken waarin we o.a. 
gaan verkennen wat het vervolg is op 013Circles, hoe we gaan bijdragen 
aan de Dutch Circular Textile Valley en MakerSpace en hoe we de regionale 
ondernemers nog verder kunnen uitdagen om circulair te gaan ondernemen.

€5.000,- 
(voor organisatie en/of 

project)

 

4 Doorontwikkeling 013Food en Green Deal Horeca
Minder  
voedselverspilling  
en afval

 

Op basis van de ervaringen van 2018 blijven we ons ook in 2019 inzetten 
voor de Green Deal Horeca en 013Food. We zijn in 2019 lid van de kerngroep 
013Food. De medewerkers circulaire economie zoeken actief naar kansen om  
duurzaam en gezond voedsel hoger op de bestuurlijke agenda te zetten.

 €1.000,- 
(voor organisatie)

5 Doorontwikkeling convenant duurzaam beton en Cirkelstad Tilburg
Circulaire  
materiaalketen voor bouw

 

Het convenant Duurzaam beton loopt door tot einde 2019. De gemeente 
Tilburg blijft ook in 2019 Cirkelstad. Wezijn lid en (mede)facilitator. 
We proberen naast de CoP voor Stadskantoor 2 minimaal één ander 
Cirkelstad-CoP op te starten. Ons overleg met Woningcorporaties en grote 
bouwbedrijven gaat door om te zoeken naar kansen voor circulair bouwen 
in Tilburg. Zonder extra middelen beperken we in 2019 onze bijdrage aan 
circulaire gebiedsontwikkeling tot circulair bouwen en de verkenning naar 
grondstoffendepots.

 
€5.000,-  

(voor lidmaatschap 
Cirkelstad)

6 Circulair netwerken; ophalen draagvlak voor Tilburg Circulair met  
meer impact 

Circulair netwerken; 
ophalen draagvlak voor 
Tilburg Circulair met meer 
impact 

 

We investeren ook in 2019 in externe netwerken Moed, Cirkelstad, 
Netwerk Betonketen, 013Food, Dutch Circulair Textile valley,  EUROCITIES, 
Rijk, VNG, BrabantStad, Hart van Brabant, Milieucafé, NVRD, InnovA58 
en de samenwerking Breda/Bergen op Zoom/Provincie Noord-Brabant. 
Zo ontsluiten we kennis en ervaringen beter en vinden we sneller 
samenwerkingspartners en extern budget. We consulteren Raad en 
netwerkpartners voordat we een voorstel  maken voor de bijdrage van de 
gemeente Tilburg aan de versnelling van de circulaire economie.

€1.000,- 
(organisatie)
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7 Meten is weten Kennis en inspiratie

 

Ook in 2019 zoeken we actief  naar instrumenten voor effectmetingen van 
de circulaire economie. Indien mogelijk gebruiken we deze instrumenten en 
presenteren we de resultaten in infografics. We doen mee met de verkenning 
naar data-gestuurd werken.

 (Indien extra 
gemeentelijk budget 

nodig is, maken we een 
apart voorstel) 

8 Circulair aanbesteden en inkopen Versnelling circulaire 
economie

In 2019 vervolgen we het innovatieve proces voor de inkoop van onze 
bedrijfskleding. We zetten ons in om ook bij de volgende subsidieronde 
een nieuw innovatief circulair aanbestedingstraject op te starten. We gaan 
door met het faciliteren van  meer kennis en ervaring over circulair inkopen 
binnen de gemeentelijke organisatie. We wachten de inrichting van de nieuwe 
inkooporganisatie af en verkennen daarna hoe we de kwaliteit van circulair 
inkopen mogelijk  kunnen verbeteren.

€2.000,- 
(training inkopers, we 

maken gebruik van 
expertise die door Rijk 

en netwerken vaak gratis 
wordt aangeboden)

9 Vergroting kennis en ervaring medewerkers gemeente Tilburg Kennis en ervaring

Ook in 2019 helpen we de afdelingen met het vergaren van kennis en ervaring 
over circulair handelen. We inventariseren opnieuw de wensen per afdeling 
en maken afspraken hoe de medewerkers circulaire economie daaraan 
kunnen bijdragen.

€2.000,- 
(training overige 
medewerkers)

10 Verkenning grondstoffendepot
Circulaire materiaalketen 
voor bouw

In 2019 wil de afdeling Vastgoed de invoering van het materialenpaspoort 
via Madaster verder uitbreiden en ook het onderhoudspaspoort verkennen. 
Deze afdeling continueert haar verkenning naar de mogelijkheden van dit 
materialenpaspoort, "Life cycle management" en Urban mining.  
De afdeling RUV verkent de invoering van een materialenpaspoort voor 
de assets in de openbare ruimte en het pilotproject met Sweco. Daarnaast 
verkennen we met de afdelingen Vastgoed, Ruimte, RUV en een wellicht 
externe partijen (Rijkswaterstaat, Provincie, grote bouwondernemingen, en/
of recyclebedrijven) de realisatie van een grondstoffendepot.

€2.000,- 
(organisatie)

11 Communicatie Kennis en inspiratie

We helpen initiatiefnemers met communicatie over initiatieven.  
We faciliteren de website van Tilburg Circulair en we leveren deze website 
content over onze gemeentelijke communicatie over circulaire economie. We 
sluiten ons aan bij communicatie over energietransitie, klimaatadaptatie of 
afval. We volgen de ontwikkelingen voor het agile maken van het onderwerp 
circulaire economie in de gemeentelijke organisatie.

€5.000,-  
(voor maken van content 

Tilburg Circulair)
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12 Opstellen en uitvoeren subsidieregeling voor circulaire initiatieven Versnelling circulaire 
economie

We hebben in 2018 voor circa € 30.000,- subsidie gegeven met eenmalige 
subsidiemandaten. Dat kost tijd en geld. We verkennen in 2019 de  aansluiting 
bij een bestaande subsidieregeling waarmee we 6-8 circulaire initiatieven 
kunnen helpen. Als die er niet is, maken we zelf een subsidieregeling en 
voeren deze uit. Als we wel kunnen aansluiten, vullen we deze pot en pakken 
we onze rol bij de verdeling van dit geld.

€ 30.000 - 
(extra subsidie)

13 Integrale aanpak Tilburg Circulair, energietransitie en klimaatadaptatie Versnelling circulaire 
economie

We starten met de advisering over een circulaire aanpak van gemeentelijk 
initiatief voor energietransitie en/of klimaatadaptatie. Er bestaan echter 
hiervoor weinig instrumenten, behalve de berekening van de verborgen CO2. 
We gaan experimenteren om minimaal één dergelijk initiatief volgens het 
Cirkelstad-principe uit te voeren.

(financiering 
vanuit budgetten 

energietransitie en/of 
klimaatadaptatie)

14 Tilburg Circulair en VANG Tilburg Minder afval

In 2019 starten we een proces op om in het jaar 2020 een nieuwe afvalbeleid 
te hebben. We maken daarbij onderscheid in maatregelen voor hoog- en 
laagbouw. Daarnaast nemen we in 2019 extra maatregelen ter reductie van 
overlast van GFT-afval in de zomer. We verkennen de mogelijkheden van het 
landelijke afvalbeleid voor de Kantoor Winkel- en Dienstensector (KWD). We 
doen in 2019 een haalbaarheidsonderzoek voor het emissievrij inzamelen van 
afval

(financiering loopt 
buiten ons budget voor 

circulaire economie)

15 Invoering JA/JA-sticker voor ongeadresseerd reclamemateriaal Circulaire materiaalketen 
voor papier

In de zomer bieden we de Raad een raadsadvies aan voor een besluit over de 
invoering van een opt-in-systeem met een JA/JA sticker voor ongeadresseerd 
reclamemateriaal op basis van een gewijzigde afvalstoffenverordening. 
Daarna wordt de invoering van het opt-in-systeem geïmplementeerd.

(financiering loopt 
buiten ons budget voor 

circulaire economie)
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16 Ketenoverleg kennis vergroten intern/projectbrief Openbare Ruimte Versnelling circulaire 
economie

Bij een activiteit brengen  we graag  circulaire economie ter sprake  bij 
de aanbesteding, het ontwerp en de uitvoering. Dit gaat over meerdere 
afdelingen en teams heen. We gaan verkennen hoe we deze borging voor 
circulaire economie kunnen realiseren.

(geen budget nodig)

17 Regionale HvB-projecten Circulaire Economie Versnelling circulaire 
economie

Begin 2019 is er overleg met de bestuurlijke opdrachtgever van Hart 
van Brabant (HvB) voor circulaire economie. Op basis van stellen we 
projectplannen op en gaan op zoek naar financiering.

(financiering loopt 
buiten ons budget voor 

circulaire economie)

18 Verkenning mogelijkheden Nationaal Uitvoeringsprogramma Circulaire 
Economie 2019-2023

Versnelling circulaire 
economie

Het Rijk heeft een nationaal uitvoeringsprogramma gepubliceerd 
om uitvoering en actie te geven aan inspirerende voornemens uit de 
transitieagenda's circulaire economie. Hierin zijn acties opgenomen die 
interessant zijn voor partijen uit de regio Midden-Brabant. We verkennen 
samen met onze netwerkpartners de mogelijkheden voor onze regio en 
brengen advies hierover uit. Wij zijn al betrokken bij (icoon) projecten 
Cirkelstad; Dutch Circular Textile Valley; Circulaire Ambacht Centra.

€2.000,- 
(organisatie)

19 Aanpak Tilburg Circulair 2021 - 2025
Versnelling circulaire 
economie

De transitie naar een circulaire economie gaat  in Nederland waarschijnlijk 
aan het begin van de jaren 20 over naar de versnellingsfase. We verkennen 
onze nieuwe gemeentelijk rol en inzet. We gaan in 2019 bij onze 
netwerkpartners en de Raad ophalen in hoeverre we aan willen haken bij 
deze versnelling en hoeveel publieke middelen hiervoor nodig zijn. We stellen 
in 2020 een nieuwe Aanpak Tilburg Circulair voor de jaren 2021 tot 2025 op.

p.m.



LOCHAL  
DE NIEUWE BIBLIOTHEEK    



 

De LocHal is een circulair gebouw 
bij uitstek. Het  dateert uit 1932 
en is oorspronkelijk gemaakt als 
Locomotiefhal.  Deze hal is grotendeels 
gespaard en omgebouwd tot een 
publieke ruimte met daarin de 
bibliotheek, seats2meet en enkele 
kunstinstellingen. Bij de ombouw is in 
plaats van een doos-in-doos principe, 
gekozen voor een trappenlandschap. 
Dat  bespaart veel nieuwe materialen. 
Ook bij de inrichting is gebruik 
gemaakt van recyclemateriaal; zo zie je 
de oude boeken in veel meubelstukken 
terug. 

In het hart van de LocHal is de Glazen 
Zaal, de vroegere repetitieruimte van 
het Nederlandse Symfonie Orkest 
uit de Beurs van Berlage. Drie jaar 
geleden nog bedreigd met sloop 
maar nu als toppunt van circulariteit 
neergezet  in de LocHal.



BIJLAGE

EVALUATIE  
TILBURG CIRCULAIR 
AGENDA 2018 
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EVALUATIE TILBURG CIRCULAIR AGENDA 2018

In de Agenda 2018 Tilburg Circulair is een uitvoeringsagenda opgenomen. In 2018 
waren er successen en leermomenten. Beide heel waardevol. In deze bijlage 
beschrijven we de belangrijkste resultaten en leerpunten. 
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1  Maakindustrie 

Bijdragen aan een economisch klimaat en 
bedrijven stimuleren hun productieproces 
circulair in te richten. In Midden-Brabant 
is veel MKB in de categorie maakindustrie. 

Regionale bedrijven zijn op landelijke schaal bekend 
als circulaire bedrijven, zoals  Desso (Waalwijk), 
Wolkat en La Poubelle (Tilburg), Schijvens en Havep 
(Goirle), Floow2 (Oisterwijk). Ook zijn er in de regio 
veel recyclebedrijven bezig om afvalstoffen weer als 
grondstoffen in te zetten. In de regio zijn ook circulaire 
startups. Dit biedt kansen voor een versnelling van 
circulair ondernemen. In de Agenda 2018 maken 
we onderscheid in drie niveaus van samenwerking 
met maakindustrie: (1)  individuele bedrijven, (2)  
bedrijventerrein, (3) een keten. 

Ondernemers benaderen de gemeente Tilburg met 
hulpvragen over circulair ondernemen. Dat zijn vaak de 
bestaande bedrijven. Startende bedrijven weten ons 
moeilijker te vinden. Eind 2018 is opdracht gegeven 
aan het bedrijf Innovatiespotter om de (potentieel) 
circulaire bedrijven van de regio Midden-Brabant in 
beeld te brengen. De resultaten hiervan verwachten 
we begin 2019.

Sommige bedrijventerreinen zijn goed bezig met 
circulaire initiatieven. Op 8 maart 2018 lanceerde 
portefeuillehouder economie van de gemeente 
Tilburg Parksharing Vossenberg. Dit is een online 
B2B platform voor leden van Vitaal Vossenberg om 
bedrijfsmiddelen en diensten met elkaar te delen, 
een soort marktplaats. In 2018 is ook de Green Deal 
Kraaiven en Vossenberg ondertekend en opgestart. 
Circulair ondernemen is een belangrijke ingrediënt van 
deze deal. 

Onze ketenaanpak voor textiel, voedsel(verspilling) en 
bouw beschrijven we elders in deze evaluatie

2  MakerSpace Brabant

Met de regiodeal "Makes and Moves" willen 
wij een MakerSpace Brabant oprichten voor 
de circulaire maakindustrie. MakerSpace 
Brabant wordt een regionaal centrum voor de 

doorontwikkeling van circulaire producten/innovaties 

en een marktplaats voor contacten tussen bedrijven. 
Het Rijk heeft inmiddels aan de regio's Midden- en 
West Brabant subsidie toegezegd voor "Makes and 
Moves". Deze subsidie wordt begin 2019 verdeeld over 
de ingediende projecten (waaronder MakerSpace).

Eind 2018 heeft MOED met subsidie van gemeente 
Tilburg, Hart van Brabant en het Rijk een 
kwartiermaker ingehuurd om de haalbaarheid en 
een businessmodel voor een MakerSpace verder uit 
te werken. De kwartiermaker levert begin 2019 een 
advies en businessplan op.

3  Tilburg circulaire textielstad, Dutch   
 circular textile valley en 013Circles 

3.1		 Tilburg	circulaire	textielstad:

De textielsector is na de oliesector het meest 
vervuilend. Het is een zichtbare sector en er is 
een duidelijke relatie met de oude textielstad 
Tilburg. De textielketen is de keten bij uitstek 
om de transitie naar een circulaire economie 
op te starten. In 2017 heeft de gemeente 
Tilburg een triple-helix Ronde tafel "Tilburg 
circulaire textielstad" opgericht. Maart 2018 

besloten de tafeldeelnemers om inhoud te geven aan 
de Tilburgse bijdrage aan de Dutch circular textile val-
ley en een pop-up winkel 013Circles op te richten.

3.2	Dutch	circulair	textile	valley	(Dctv):

Tilburg is onderdeel van het landelijk programma Ne-
derland Circulair in 2050. Wij zijn onderdeel van de 
Dctv. Met de Dctv gaat Tilburg samen met Amsterdam, 
Arnhem en Enschede hoogwaardige recyclingtech-
nologieën door ontwikkelen. Bestaande en nieuwe 
bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden 
richten zich gezamenlijk op circulaire textielrecycling 
en -productie. Trekker van de Dctv is Modint, de bran-
chevereniging van fabrikanten, importeurs, agenten en 
groothandelaren in kleding, modeaccessoires, tapijt 
en (interieur)textiel. Modint is onderdeel van de ronde 
tafel Tilburg circulaire textielstad. Modint onderzoekt 
wat het Rijk aan middelen wil bijdragen. We verwach-
ten dat de Dctv ook als icoonproject wordt opgenomen 
in het aangekondigde Nationaal Uitvoeringsprogram-
ma Circulaire Economie 2019-2023. We geven de Dctv, 
regio Tilburg een plek in MakerSpace.
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3.3		 013Circles	

013Circles is een tijdelijke Pop-up textielwinkel in de 
Nieuwlandstaat te Tilburg, waar bezoekers kunnen 
ervaren welke impact de textielsector heeft op het 
milieu. Maar ook welke alternatieven er zijn om op 
een plezierige en vaak goedkope wijze aan duurzame 
kleding te komen. Deze winkel is tot stand gekomen 
dankzij inzet en geld van betrokken bedrijven, ken-
nisinstellingen, Rijk, provincie Noord-Brabant en 
gemeente Tilburg. De gemeente Tilburg en Provincie 
Brabant gaven subsidie. De gemeente Tilburg was me-
de-initiator en heeft vervolgens de regie overgedragen 
aan MOED.

De opening was op 4 oktober 2018 als onderdeel van 
de Dutch sustainable fashion week 2018. Op 21 de-
cember 2018 werkten we samen met de Vintage Kilo 
Sale. 013Circles was een manier om consumenten het 
circulair textiel te laten ervaren. 013Circles was even-
eens een ontmoetingsplaats voor de deelnemende be-
drijven, instellingen en overheden. 013Circles zien we 
als een soort voorloper van de MakerSpace Brabant. 
Het project 013Circles hebben we officieel afgerond op 
31 januari 2019. De deelnemende partijen zijn op zoek 
naar mogelijkheden voor voortzetting elders in de stad. 

4  Van reductie voedselverspilling en   
 013Food naar duurzaam en gezond   
 voedsel?

Voedsel is een belangrijke stroom voor 
circulaire economie. Het voorkomen van 
verspilling is het hoogst haalbare op de ladder 
van circulaire economie. Verspilling ontstaat 
bijvoorbeeld omdat we weinig ' waarde' 
hechten aan ons voedsel. In de agenda 2018 
stonden acties rondom voedsel en -verspilling.

4.1	Green	Deal	Horeca		

In 2018 is de Green Deal Horeca getekend. De Rooi 
Pannen is gestart met een workshop "koken zonder te 
verspillen" en enkele Tilburgse horecaondernemers 
zijn gestart met het nemen van maatregelen 
ter voorkoming van voedselafval. Ook zetten 
horecabedrijven steeds vaker lokaal voedsel op de 
menukaart. 

4.2	Eigen	onderzoek

We hebben onderzoeken laten uitvoeren bij Tilburgse 
consumenten over voedselverspilling. We hebben 
verkennende gesprekken gevoerd met duinboeren 
over circulaire kansen. De resultaten van deze acties 
zijn zo gering, dat we deze acties hebben stopgezet.
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4.3	013Food	

In 2018 deden we mee aan ronde tafel 013Food, een 
initiatief van Rabobank Tilburg. 013Food wil voeding 
geven aan een duurzaam leven en bijdragen aan 
de verduurzaming van de productie en consumptie 
van voedsel in Midden-Brabant. 013 Food wil met 
impactvolle en innovatieve foodprojecten aansluiten 
op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. 
In 2018 sloten we ook aan bij de thema’s van We 
Are Food. Deze projecten richten zich op duurzame 
productie, vergroten van bewustzijn met betrekking 
tot de waarde van voedsel en het voorkomen 
van voedselverspilling. In 2018 vonden negen 
ontbijtsessies plaats met vertegenwoordigers van 
de agrarische sector, horeca, onderwijsinstellingen, 
Rabobank, gemeente Tilburg en initiatiefnemers voor 
duurzame voedselprojecten. Tijdens de ontbijtsessie in 
december besloten we om in 2019 de aansturing van 
013Food te doen via een triple-helix kerngroep en een 
programma op te starten. De gemeente Tilburg is lid 
van de kerngroep 013Food 'in oprichting'.

4.4	'Duurzaam	en	gezond	voedsel'

Het thema voedsel staat niet in het Bestuursakkoord. 
We hebben in 2018 geleerd dat acties voor de reductie 
van voedselverspilling veel meer impact krijgen, 
als de reductie van voedselverspilling onderdeel is 
van  verduurzaming van de gehele voedselketen. 
De onderwerpen voedsel en agrarische transitie 
zijn alleen genoemd als klein onderdeel van enkele 
gemeentelijke trajecten. Zo is voedsel onderdeel van 
het gezondheidsprogramma JOGG. Voedselbanken 
dragen bij aan een betere circulariteit van voedsel. In 
de stadstuinen en de groene schooltuinen groeit lokaal 
groente en fruit. Bovendien is lokale voedselproductie 
een verdienkans bij de uitrol van stadsregionale 
parken. We bevelen aan om zonder bestuurlijk 
draagvlak voor 'Duurzaam en gezond voedsel' 
terughoudend om te gaan met het faciliteren van 
nieuwe initiatieven over voedselverspilling, naast de 
Green Deal Horeca en 013Food.

5  Circulair bouwen en circulair    
 ontwikkelen in Tilburg

In 2018 speelde circulair bouwen en 
ontwikkelen in Tilburg een rol bij het 
faciliteren van initiatieven in de stad en in 
de eigen organisatie. In 2017 hebben leden 
van het Netwerk Betonketen Tilburg het 
convenant	duurzaam	beton ondertekend. In 
2018 zijn we met de ketenpartijen aan de slag 
gegaan om werk te maken van de convenant-
ambities. Betonpuin wordt normaal ingezet in 

laagwaardige toepassingen zoals menggranulaat met 
ander puin onder een wegdek.Het is mogelijk recycle-
beton hoogwaardiger in te zetten, zoals vervanging 
van grind in nieuwe betonproducten. Daarvoor 
moeten we meer zuiver betonrecyclaat verkrijgen 
uit onze sloopwerken. Alleen wanneer we daar als 
opdrachtgever voor een sloop bovenop zitten, wordt 
het betonrecyclaat voldoende zuiver afgevoerd.  
 
Bij de inkoop van betonproducten voldoet onze eigen 
inkoop volledig aan de afspraken met de betonketen. 
In 2018 was Tilburg gastheer van het eerste symposium 
over geopolymeren, alternatieve bindmiddelen voor 
de vervanging van het milieubelastende cement. De 
gemeente Tilburg is gestart met het toepassen van 
geopolymeren van grasbeton-straatstenen. 
 
Sinds 2017 is de gemeente Tilburg	Cirkelstad. We 
werken volgens het Cirkelstad-principe "Community 
of Practice (CoP)" aan het circulair ontwerp van 
de renovatie van Stadskantoor 2. Daarnaast heeft 
de contactpersoon van Cirkelstad  bijgedragen aan 
gesprekken met diverse initiatiefnemers. Tilburgse 
woningcorporaties nemen zelf de eerste initiatieven 
om woningbouwprojecten meer circulair uit te voeren. 
We zijn aan het verkennen hoe woningcorporaties en 
gemeente Tilburg elkaar kunnen helpen. 
 
De gemeente Tilburg en tal van publieke instellingen 
en bedrijven zetten momenteel wel de eerste stappen 
naar een Circulaire	gebiedsontwikkeling.  
Onder punt 9 staan enkele voorbeelden genoemd.

6  Circulaire aanpak op ketenniveau

Voor de transitie naar een circulaire economie zijn 
alle 3-helix-partijen nodig. De gemeente Tilburg 
organiseert triple-helix netwerken, zoals Tilburg 
circulaire textielstad, Dutch circular textile valley, 
013Food, Cirkelstad Tilburg, Netwerk betonketen 
Tilburg, etc. Dit heeft in 2018 geleid tot (voorbeeld)
projecten. Het is lastig om de gemeentelijke rol zuiver 
te houden. We faciliteren het ontstaan van een 
keten. Als een keten initiatieven opstart, dan moet de 
regierol naar een andere partij. Zo kunnen we geen 
initiatief trekken en hiervoor subsidie verstrekken. 
We schakelen steeds vaker MOED in als regisseur. 
Gemeente Tilburg heeft aan Stichting MOED opdracht 
gegeven het initiatief 013Circles te trekken. MOED 
kan zelfstandig subsidies aanvragen en initiatieven 
aansturen, ook voor commerciële activiteiten zonder 
winstoogmerk (zoals 013Circles). MOED is vaak 
regisseur, opdrachtgever en/of projectleider voor 
de green deals, zoals de Green Deal Kraaiven en 
Vossenberg. Dit heeft goed gewerkt  in 2018.
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7  Circulaire netwerken

Een gemeentelijke organisatie is een relatief 
kleine speler bij de transitie naar een 
circulaire economie. Het is noodzakelijk om 
op verschillende niveaus te schakelen. De 
gemeente Tilburg is deelnemer van diverse 
netwerken ter versnelling van de circulaire 
economie. We werken samen met partijen en 
netwerken, die actief bezig zijn met circulaire 

economie: PIANOo, MOED, Cirkelstad, Netwerk 
Betonketen, 013Food en de Dutch circulair textile 
valley. 

We wisselen ook actief kennis en ervaring uit op 
het niveau van EUROCITIES (Environmental Forum 
en/of  Working group Waste), Rijk, VNG, G40, 
BrabantStad, Hart van Brabant, NVRD en InnovA58. 
Daarnaast  verkennen we de samenwerking met Breda, 
Bergen op Zoom en Provincie Noord-Brabant voor 
gezamenlijke circulaire en biobased aanbestedingen. 
Onze medewerkers circulaire economie traden in 2018 
regelmatig op als presentator en/of panel- lid.

8  Weten zonder meten?

Om te weten hoe onze inspanningen bijdragen 
aan de transitie naar een circulaire economie is 
het noodzakelijk om te kunnen meten. Het Rijk, 
enkele provincies waaronder Noord-Brabant en een 
aantal gemeenten waaronder Tilburg hebben de 
materiaalstromen onderzocht. Het betreft in alle 
gevallen slimme schattingen. In 2017 heeft Telos 
(Tilburg University) een inschatting gemaakt van de 
materiaalstromen naar, in en uit Tilburg. Op basis 
daarvan komen we tot een ketenbenadering voor 
bouwmaterialen, textiel, biobased materialen, voedsel 
en consumentenproducten. Dat onderzoek heeft  
zichtbaar gemaakt dat de maak- en recycle-industrie 
belangrijk is voor Tilburg. We hopen dat de analyse 
van Innovatiespotter ons meer inzicht geeft welke 
regionale bedrijven er nu al circulair ondernemen.

Op dit moment zijn er geen meetinstrumenten om het 
effect van de transitie naar een circulaire economie 
op een integrale wijze te meten. Het Rijk is bezig 
met de ontwikkeling daarvan. Als eerste maakt het 
Rijk instrumenten om deelaspecten van circulair 
handelen te kunnen meten. Een voorbeeld  is de MVI-
Zelfevaluatietool van het RVO-expertisecentrum voor 
aanbestedingen (PIANOo).

In het najaar van 2018 vond een burgeronderzoek 
plaats met daarin vragen over circulaire economie en 
afval. We beschouwen dit onderzoek als nul-onderzoek 
om de komende jaren na te gaan hoe de houding 

van Tilburgers voor circulaire economie en afval 
wijzigt. De gemeente Tilburg is in 2018 gestart met 
een verkenning naar data-gestuurd werken voor het 
programma Duurzame Stad. Het is logisch om dan ook 
met circulaire economie hierbij aan te sluiten.

9  Van Afval Naar Grondstof (VANG   
 Tilburg) en Tilburg Circulair

In 2018 hebben we de laatste maatregelen uitgevoerd 
van Afvalbeleid Spoor 2. Deze zijn in november 
2015 door de raad  vastgesteld. Bij hoogbouw zijn 
de laatste ondergrondse PMD-containers geplaatst 
bij de bestaande ondergrondse containers voor 
restafval en papier. Al deze ondergrondse containers 
voor de hoogbouw zijn sinds 5 april 2018 alleen 
nog  toegankelijk voor gebruikers van de hoogbouw 
die een toegangspas hebben ontvangen. Hiermee 
wordt illegaal gebruik door derden voorkomen. We 
hebben aan de 70.000 huishoudens die gebruik 
maken van duocontainers een informatiebrief 
gestuurd met informatie over o.a. biozakjes. Het 
gebruik van biozakjes is behoorlijk toegenomen. 
Dit heeft weer geleid tot afname van restafval en 
toename van GFT-afval. Bewoners blijken voortaan 
veel meer keukenafval/etensresten via biozakjes als 
GFT af te voeren in plaats van bij het restafval. Het 
aantal klachten over stank en maden nam af, ondanks 
de lange en zeer warme zomer van 2018. In 2018 
komen we uit op 146 kg restafval per inwoner. Dit is 
een afname van 8 kg ten opzichte van 2017 (154 kg/
inwoner). 

BAT is sinds 2018 betrokken bij de verkenning van 
emissievrij inzamelen van afval. Daarnaast laat het 
BAT afgeschreven, kunststof afvalcontainers recyclen 
waarbij  het granulaat gebruikt wordt voor de 
productie van nieuwe afvalcontainers. Zo zijn sinds 
2014 tenminste 150.000 minicontainers gerecycled. 
Bij de aanbesteding  van nieuwe afvalcontainers (dit 
loopt via coöperatieve vereniging Midwaste)  wordt 
als eis meegenomen dat deze grotendeels bestaan uit 
granulaat van gerecyclede containers. Aan het begin 
van de milieustraat Albionstraat staat La Poubelle om 
tweedehands producten uit het afval te redden.
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10 Circulaire eigen organisatie

Onze eigen organisatie handelt steeds 
meer circulair voor de uitvoering van 
vastgoedbeheer, beheer openbare ruimte, 
projecten, bedrijfsvoering en de inzameling 
van afval. Gedurende het jaar kwam er 
meer synergie tussen deze gemeentelijke 
velden. Hieronder volgt eerst een korte 
evaluatie per veld. Daarna komt een integrale 
benadering op niveau van kennis en ervaring, 
circulair aanbesteden en inkopen en 
grondstoffendepot. 

10.1		Vastgoedbeheer	

Circulaire economie is onderdeel van duurzaam 
gemeentelijk vastgoedbeheer. Indien mogelijk 
gebruiken we bij onderhoud en nieuwbouw biobased 
materialen. Voorbeelden zijn biobased verf of stro als 
isolatiemateriaal zoals in de Roomley in Udenhout. 
We zijn gestart met het in kaart brengen van ons 
gemeentelijk vastgoed via in Building Information 
Modelling (BIM). Dit is een goede basis voor 
gebouwontwerp met materialenpaspoorten. Zo 
krijgen we meer inzicht in de soorten en hoeveelheden 
materialen. Bij aanbestedingen van sloopwerken 
controleren we beter hoe sloopmaterialen meer 
hoogwaardig gebruikt kunnen worden in ander werk 
of producten. Voor de renovatie van Stadskantoor 2 
hebben we een circulair ontwerp gemaakt via een 
Community of Practise van Cirkelstad. In dit project 
gebruiken we BIM en het materialen paspoort. 
Ook voor andere gemeentelijke gebouwen kan de 
gemeente materialenpaspoorten invoeren. Zo is  een 
betere  bepaling van de restwaarde en toekomstige 
waarde mogelijk. Vastgoedbeheer is betrokken bij 
initiatieven voor "Life cycle management" en Urban 
mining. Voor beter beheer en opslag van onze (recycle)
materialen lijkt een grondstoffendepot noodzakelijk. 

10.2		Beheer	openbare	ruimte	

Bij het beheer van de openbare ruimte maken we 
meer gebruik van circulaire producten en materialen. 
We gebruiken meer biobased materialen bij ons 
groenbeheer zoals boomankers, maaibeschermers 
en/of het straatmeubilair. We onderzoeken of we 
de biomassa van het groenbeheer met Bokashi 
(schimmels) sneller kunnen laten omzetten naar 
grondverbeteraars. Dit leidt tot minder transport en 
een hogere bodemkwaliteit. Onze lichtmasten gaan 
al 100% terug naar de leverancier. We verkennen 
de mogelijkheden van 'licht als een service'. We 
onderzoeken of we andere (biobased?) verf kunnen 
gebruiken voor de objecten in de openbare ruimte. 

We voeren overtollige RVS fietsbeugels niet af 
maar pimpen deze op en plaatsen ze opnieuw in 
de stad. Ook de overige fietsbeugels worden 100% 
gerecycleerd. Betonnen straatstenen bestaan conform 
het betonconvenant voor minimaal 15% uit circulair 
beton. In een project hebben we geopolymeer 
grasbeton-straatstenen toegepast. We gebruiken 
verwijderde gebakken klinkers en natuursteen 
zoveel mogelijk weer in nieuwe werken. We hebben 
aangegeven pilot-gemeente te willen zijn voor het 
programma Obsurv van adviesbureau Sweco om zo 
ons gebied in de openbare ruimte in Obsurv op te 
nemen. www.obsurv.nl Voor een betere regie op 
onze (recycle)materialen lijkt een grondstoffendepot 
noodzakelijk. 

10.3	 Ruimtelijke	projecten

In bepaalde projecten pionieren we met het 
'ambitieweb' voor een aantal thema's zoals water, 
veiligheid en wijken (sociale cohesie) en bodem. Het 
meten van effecten op het gebied van circulair is 
lastig; vaak zitten er meerdere opgaven in een project. 
Het ambitieweb helpt om keuzes te maken en vooral 
bewustwording te organiseren. Er is wel behoeft aan 
instrumenten om meer circulair aan de slag te gaan.

10.4		Bedrijfsvoering

In de facilitaire aanbestedingen voor de huidige 
organisatie, maar ook voor de nieuwe inrichting van 
Stadskantoren 1 en 2 speelt circulariteit een steeds 
grotere rol. Twee MVI-ambassadeurs ondersteunen 
inkopers met maatschappelijk verantwoord inkopen. 
Inkopers controleren  zelf of duurzaamheid en 
circulariteit voldoende zijn meegenomen en kunnen 
de hulp van de ambassadeurs inroepen. Het Rijk 
heeft in 2018 middelen beschikbaar gesteld voor 100 
innovatieve, circulaire inkoopprocessen. Wij hebben 
hier gebruik van gemaakt voor de aanbesteding van 
bedrijfskleding. We beschikken sinds eind 2018 over 
externe hulp om onze aanbesteding bedrijfskleding 
innovatief en circulair uit te voeren. Deze Europese 
aanbestedingsprocedure vindt in 2019 plaats. 

10.5	Kennis	en	ervaring

Kennis en ervaring zijn belangrijke factoren voor de 
transitie naar een circulaire economie. Ook binnen de 
gemeentelijke organisatie handelen we hoofdzakelijk 
lineair: Productkwaliteit, planning, impact voor de 
korte termijn en vooral kosten zijn nog steeds de 
belangrijkste drijfveren. We worden meer circulair als 
we voorafgaand aan het investeren in de stad meer 
nadenken over de impact van beheer, onderhoud, 
multifunctioneel gebruik en hergebruik na afbreken. 
Binnen de gehele organisatie is kennis nodig. Deze 
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kennis gebruiken we voor experimenten, bijvoorbeeld 
bij aanbestedingen. Deze ervaringen hebben we weer 
nodig bij het borgen van circulariteit. We hebben in 
2018 enkele interne workshops georganiseerd. De 
workshop over hergebruik beton was goed bezocht, 
de workshop over toepassing biobased materialen 
echter niet. Medewerkers circulaire economie hebben 
tientallen keren presentaties of uitleg gegeven in 
interne overleggen. Tenslotte gingen gemeentelijke 
medewerkers naar externe bijeenkomsten over onder 
meer circulair handelen. Kennis en ervaring blijven 
belangrijke factoren voor de komende jaren. Het 
huidige tempo van circulair handelen ligt laag, met 
respect voor de medewerkers die hierin wel voorop 
lopen.

10.6		Circulair	aanbesteden	en	inkopen	

In de Tweede Kamer is een meerderheid voor 100% 
circulair inkopen in het jaar 2023. Er is hooguit 4 
jaar tijd om te kunnen experimenteren met circulair 
inkopen. Circulair inkopen is voor de gemeente Tilburg 
onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
(MVI)

 
Circulair inkopen is het proces waarbij een levering, 
dienst of werk wordt ingekocht. Daarbij is gestuurd 
op circulaire technisch-inhoudelijke aspecten. 
Zo wordt rekening  gehouden met onderhoud 
en retourname aan het einde van de levensduur. 
Financiële prikkels zijn ingebouwd om circulair 
gebruik te borgen. 
 
Het proces van circulair inkopen:

① de opdrachtgever formuleert een vraag vanuit  
 een behoefte voor de realisatie van een werk  
 of levering van een product of dienst;

② in samenwerking met de leverancier koopt de  
 opdrachtgever dit in;

③ de leverancier levert het product,   
 werk of dienst gedurende de looptijd van  
 een contract op basis van overeengekomen  
 voorwaarden;

④ het product krijgt een bestemming  ná de  
 levensduur. Bij circulaire inkoopprocessen is  
 dat een nieuwe toepassing van het product,  
 eventueel in een secundaire keten en onder  
 afgesproken voorwaarden.

Circulair inkopen is dus meer dan bijvoorbeeld 
cradle -to-cradle (C2C) producten aanschaffen, 
zonder na te denken over onderhoud, retourname 
en circulair gebruik.  
(Bron: Circulair inkopen in 8 stappen, Rijk en Copper8,  
Oktober 2018)



Als onderdeel van de Aanpak 2018 Tilburg Circulair 
hebben we inkopers geholpen bij de invulling van 
circulair inkopen. Als de inkopers van deze afdelingen 
werk maken van circulair inkopen, dan streven ze 
naar een zo hoog mogelijk percentage biobased en 
gerecyclede materialen in werken of producten. Dit is 
weliswaar een goede eerste stap, maar nog een kleine 
stap op weg naar circulair inkopen.

Barrières waar circulaire inkopers tegenaan lopen:

①      Onvoldoende kennis en ervaring binnen de       
          gemeente met betrekking tot circulair inkopen;

②     Hoofdzakelijk beoordelen  op impact voor de   
            stad, kwaliteit, planning en prijsen veel minder   
           op duurzaamheid en circulariteit.

③     Investeringen en beheer en onderhoud         
           worden nog als twee gescheiden budgetten     
           gezien, terwijl circulaire economie uitgaat van      
            total  cost of ownership. Ook afschrijving bestaat  
            niet in een circulaire economie. Alles behoudt   
            waarde.

④     Weinig (geen) instrumenten voor het meten van      
     de circulariteit van producten en werken.

⑤     Terughoudendheid om nieuw gelijksoortig      
         experiment op te starten, wanneer deze   
         eerder hebben gefaald of  niet voldoen aan    
     verwachtingen.. 

⑥     Momenteel geen centrale aansturing van de   
     Aanpak MVI gemeente Tilburg uit 2017.

Voor de aanbesteding bedrijfskleding krijgen we 
externe hulp om deze  meer circulair te maken. Bij 
dit traject moeten we ook rekening houden met de 
genoemde barrières. De kracht van circulair inkopen 
zal in 2019 sterk afhangen van de afronding van het 
traject 'professionalisering van de gemeentelijke 
inkoop'. We hebben in 2018 ervaren dat meer centrale 
coördinatie en controle van MVI noodzakelijk is om de 
stap te kunnen maken naar circulair inkopen conform 
de definitie.

10.7	Grondstoffendepots

We zien onze gemeentelijke gebouwen en assets in de 
openbare ruimte steeds meer als materiaalbanken. We 
zijn gestart met na te denken hoe we de materialen 
na verwijdering (sloop) met een zo hoog mogelijke 
waarde elders kunnen inzetten, het liefst zo dichtbij 
mogelijk. Op dit moment gaan de sloopmaterialen 
meestal over naar de aannemer voor de nieuwe klus 
en kunnen de materialen voor ons buiten beeld 
raken. De bouw- en grondstoffencoördinator van de 

gemeente Tilburg ziet toe op deze materialen.  Als 
we echt werk willen maken van het hoogwaardig 
inzetten van  bouw- en grondstoffen, dan is een betere 
inrichting van  de opslag en het beheer van deze 
grondstoffen noodzakelijk. Materialenpaspoorten 
en grondstoffendepots zijn keihard nodig om 
assetmanagement voor vastgoed en openbare ruimte 
goed te kunnen regelen. .  

Ook partijen zoals Rijkswaterstaat en grote 
bouwondernemingen zoals VolkerWessels zitten in 
een gelijksoortig proces om bouw- en grondstoffen 
opnieuw en zo hoogwaardig mogelijk toe te passen. 
In 2018 hebben we onder andere overleg gevoerd 
met Rijkswaterstaat en VolkerWessels. Deze actoren 
denken ook na over nieuwe grondstoffendepots. 
Het project Innova58 wil een circulaire snelweg 
A58 waarbij alle benodigde grondstoffen lokaal 
worden geleverd; de materialen die vrijkomen uit 
de weg worden hergebruikt; met maximale inzet 
van secundaire en/of hernieuwbare grondstoffen en 
voorkomen van afval en ‘downcycling’ van vrijkomende 
producten. De plek van de grondstoffendepots moet 
afhankelijk zijn van de CO2 -uitstoot van transport 
en de aan- en afvoer van materialen voor de grote 
projecten.

Als we dit koppelen aan ons MJP, dan kunnen we 
voorspellen wat er jaarlijks vrij komt en wat er nodig is. 
We kunnen dan verkopen of inkopen op het moment 
dat we daar behoefte aan hebben. We kennen ons 
areaal en kennen de waarde ervan.Ons huidige 
financieel model kent een afschrijvingssysteem, dit 
is een barrière naar een circulaire economie. Als 
een product in aanschaf duurder is, maar in zijn 
gebruiksfase of onderhoudsfase goedkoper en/of bij 
einde van de levensduur nog waarde heeft vanuit zijn 
grondstoffen, dan is een duurdere aanschaf mogelijk 
toch goedkoper. Met een TCO (total cost of ownership) 
kan dit worden onderbouwd.
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HUB
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11		 Communicatie

We hebben de realisatie mogelijk gemaakt 
van een externe website Tilburg Circulair, 
hét online platform waarop iedereen 
in Tilburg alle circulaire en duurzame 
producten, diensten, bedrijven en projecten 
in de gemeente kan vinden. Het doel van 
Tilburg Circulair is om deze koplopers 
transparant te maken. Zo kunnen inwoners, 
maatschappelijke initiatieven, scholen 
en bedrijven in Tilburg daadwerkelijk 
meer gebruik maken van deze duurzame 

producten en diensten. Van medio 2018 tot medio 
2019 subsidiëren we een moderator om circulaire 
regionale onderwerpen en activiteiten op deze website 
te plaatsen en deze onder de aandacht te brengen 
van de Tilburgers. Mede door de textielactiviteiten 
(013Circles, Vintage Kilo Sale, e.a.) wordt deze website 
vaak gebruikt. 

We zijn er in 2018 niet in geslaagd om circulaire 
economie een plek te geven op de website van 
de gemeente Tilburg. Voor de gemeentelijke 
communicatie gaan wij daarom gebruik maken van de 
externe website Tilburg Circulair.
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