BT Circular Economy Awards

Dit zijn de 14 meest circulaire regio’s van Nederland
BT en Stadszaken.nl zijn samen met een deskundige jury op zoek naar de beste circulaire werklocaties
en regio’s. Dit zijn de voorlopers op het gebied van de circulaire economie en zij maken kans op de
bekroning tijdens het jaarlijkse BT Event op 2 november in Lelystad.
De afgelopen maanden heeft een jury bestaande uit vertegenwoordigers van TNO, Urgenda, Fontys
Hogescholen en Metabolic de Nederlandse economie geanalyseerd op zoek naar de beste
voorbeelden op het gebied van de circulaire economie. Alle juryleden hebben onafhankelijk van elkaar
persoonlijke favorieten aangedragen waar ze niet professioneel bij betrokken zijn. Dit leidde
uiteindelijk tot 14 circulaire regio’s en 19 circulaire werklocaties die in aanmerking komen voor de BT
Circular Economy Awards.
Genomineerden ‘Beste Circulaire Regio’ in willekeurige volgorde
- Circulair Friesland
- Regio Drechtsteden
- Gemeente Haarlemmermeer
- Gemeente De Fryske Marren
- Gemeente Barneveld
- Regio FoodValley
- Regio Arnhem-Nijmegen
- Gemeente Venlo
- Gemeente Leeuwarden
- Regio Zuid-Limburg (SILVER)
- Gemeente Nijkerk
- Gemeente Rotterdam
- Provincie Noord-Holland
- Gemeente Utrecht
Genomineerden ‘Beste Circulaire Werklocatie’ in willekeurige volgorde
- ECOmunitypark, Oosterwolde
- Hof van Twello
- Centrum Duurzaam Friesland, Leeuwarden
- Blokhuispoort, Leeuwarden
- Circular Valley, Hoofddorp
- Industriepark Kleefse Waard, Arnhem
- Honigfabriek, Nijmegen
- Plug in City op Strijp S, Eindhoven
- Metalot, Budel
- Havenbedrijf Rotterdam
- Blue City 010, Rotterdam
- Waarderpolder, Haarlem
- Werkplaats De Gruyter, ’s Hertogenbosch
- Park 2020, Hoofddorp
- Lelystad Airport Businesspark, Lelystad
- Locatie Valkenburg, Katwijk
- Atlaspark, Amsterdam
- Brightlands Maastricht Health Campus
- Tuinen van West, Amsterdam

Vakjury
De vakjury bestaat uit 5 experts op het gebied van circulaire economie, gebiedsontwikkeling en regioontwikkeling. De jury bestaat uit:






Christiaan Kuipers, Urgenda
Bert Krikke, 4thecity
Ton Bastein, TNO
Cees-Jan Pen, Fontys Hogescholen
Gerard Roemers, Metabolic

Deze vakjury zal de genomineerden beoordelen op basis van vooraf vastgestelde criteria voor o.a. visie
en beleid, organisatiegraad en voorbeeldprojecten.
Geschiedenis
Al meer dan 10 jaar roept BT jaarlijks het beste bedrijventerrein van Nederland uit. Zo gingen
Kennispark Twente, High Tech Campus Eindhoven, Bio Science Park, Industriepark Kleefse Waard en
Energiepark Boekelemeer al met deze titel aan de haal. De verkiezing groeide uit tot een begrip in
werklocatieland en levert jaarlijks veel publiciteit op.
Maar de markt verandert. Gemeenten en regio’s richten zich de laatste jaren meer en meer op
economische duurzame ontwikkeling voor de hele regio. De werklocatie is daar een belangrijk
onderdeel van, maar slechts een radertje. Circulair denken dwingt gemeenten om na te denken over
economische ontwikkelingen en met goed doordachte economische strategie en uitvoering het
verschil te maken op de lange termijn.
Vandaar dat we naast duurzame werklocaties ook de regio (inclusief gemeente) centraal stellen.
Benieuwd wie er gaat winnen? Meld u aan voor het BT Event op donderdag 2 november op Lelystad
Airport via www.btevent.nl.

Noot voor redactie, niet voor publicatie
Meer informatie over de BT Circular Economy Awards ontvangen? Neem contact op met Jeroen
Bruinenberg via j.bruinenberg@elba-rec.nl of 06 - 2472 1607.

