
 
JURYRAPPORT ABN AMRO CIRCULAR ECONOMY AWARD 

 

Regio Arnhem Nijmegen 

 

De vakjury van de ABN AMRO Circular Economy Award beoordeelde inzendingen in de 

categorie regio aan de hand van de volgende criteria: 

 

• Visie en beleid: In hoeverre is circulariteit ingebed in de visie op provinciaal, regionaal of 

gemeentelijk niveau? Ga in op de integraliteit van de visie. In hoeverre worden 

verschillende thema’s aan de voorkant ingebed, waardoor meervoudige waardecreatie 

kan worden gerealiseerd? In hoeverre zijn de circulaire ambities ook daadwerkelijk 

(juridisch) verankerd in het beleid? Geef ook aan of en hoeveel sprake er is van financiële 

ondersteuning met publieke middelen.  

• Organisatiegraad: Welke partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van uw circulaire 

regio/gemeente? Geef ook aan wat hun rol is, wie financiert, welke sectoren zijn 

vertegenwoordigd en welke sectoren u graag nog zou willen toevoegen aan het 

samenwerkingsverband. In hoeverre wordt bewust de samenwerking gezocht en 

gestimuleerd? 

• Beleidsconsistentie: In hoeverre wordt een gezamenlijke visie ook daadwerkelijk 

uitgevoerd, en in hoeverre is het beleid consistent? Ga ook in op in het inkoopbeleid van 

de gemeente/regio. 

• Resultaat: Wat is het resultaat (tot nog toe)? In hoeverre wordt een positieve bijdrage 

geleverd aan integrale duurzaamheidsdoelen? In hoeverre is er ook sprake van een 

gesloten businesscase? Is er al een aantoonbare duurzaamheidsimpact. 

• Voorbeeldprojecten: In hoeverre worden de circulaire ambities uitgevoerd? Beschrijf drie 

voorbeeldprojecten die de circulaire economie het best illustreren? 

• Moeilijke besluiten: Welk(e) moeilijk besluit(en) hebben jullie genomen om te komen 

waar jullie nu staan? Denk aan aspecten als budget, middelen en tijd. 

  

De jury bestaat uit 5 experts op het gebied van circulaire economie, gebiedsontwikkeling en 

regionale ontwikkeling. Dit zijn: 

 

• Cees-Jan Pen, Fontys (juryvoorzitter) 

• Gerard Roemers, Metabolic 

• Christiaan Kuipers, Urgenda 

• Guus Mulder, TNO 

• Bert Krikke, 4thecity. 

 

 

 

 



 
De bevindingen van de jury zijn als volgt: 

 

� De regio Arnhem Nijmegen onderscheidt zich van ander inzendingen doordat er een 

netwerk is gemaakt rond bestaande initiatieven. Vervolgens is er een 

programmatisch aanpak gemaakt rond vier sectoren: maakindustrie, afval, bouw en 

zorg. De claim dat circulariteit de regio in het bloed zit, is daarom gegrond, oordeelt 

de jury. 

� Aan de andere kant is sprake van een duidelijke visie die zich van landsdeelniveau 

(Oost-Nederland, met CIRCLES) en provinciaal niveau (afvalloze provincie) tot de 

schaal van de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen uittekent. Via de regionale 

Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen worden duurzame 

initiatieven ‘gecofinancierd’. 

� Al met al ontstaat het beeld van een regio die doorpakt, zowel van onderop, als in 

een coördinerende en verbindende rol van bovenaf (via The Economic Board Arnhem 

Nijmegen). Dit werpt haar vruchten af.  

� De regio Arnhem Nijmegen profileert zich als living lab en laat concrete plannen en 

resultaten zien. De regio heeft een circulaire OV-aanbesteding gedaan en kopen 18 

gemeenten hun duurzame energie samen in. En natuurlijk is er de Trolleybus, een 

schone OV-vorm waar Arnhemmers al decennialang de vruchten van plukken. 

� Inwoners van de regio Arnhem-Nijmegen lopen landelijk voorop met het scheiden 

van afval. Zo zijn inwoners van de regio Rijk van Nijmegen er in 2017 in geslaagd 72,3 

procent van hun afval te scheiden voor hergebruik, dicht bij het doel om in 2020 tot 

75 procent afval her te gebruiken. 

� Maar ook het bedrijfsleven doet mee. Afvalbedrijf ARN in Weurt start dit najaar met 

het recyclen van incontinentiemateriaal, waarmee ze een Nederlandse primeur 

heeft. Afvalbedrijf AVR in Duiven investeert in grootschalige CO2-afvang, die wordt 

gebruikt door tuinbouwbedrijven in Nextgarden in Lingewaard. Industriepark Kleefse 

Waard in Arnhem – finalist in de categorie werklocatie – zet de Grondstoffenbank op. 

De regio heeft een circulaire OV-aanbesteding gedaan en koopt duurzame energie 

samen in. Kortom: een voorbeeld dat andere regio’s mogen volgen, oordeelt de jury. 

� Maar laat het ook vooral een aanzet zijn tot méér. Want wie A zegt, moet ook B 

zeggen en blijvend resultaten boeken en laten zien. Ook rond circulaire werklocaties 

is opschaling mogelijk. De Jury van de ABN AMRO Award blijft de ontwikkelingen 

volgen en verwacht ook voor komende editie van de award zeker weer inzendingen 

uit het oosten van het land. 

 

 

 

Dr. Cees-Jan Pen, juryvoorzitter 


