
CircE: op weg naar een Europese circulaire 

economie 

CircE versterkt de circulaire economie (CE) in Europa, in overeenstemming met het Circulaire 

Economie Pakket (2015) van de Europese Commissie. Het project wil de betrokken partners helpen 

om met nieuwe beleidsinstrumenten de economie in de richting van een circulair model te sturen. 

Dit doen ze door partners kennis en ervaring te laten delen, stakeholders voortdurend te betrekken 

en het economische systeem verder te onderzoeken. Partners komen uit Nederland, Italië, Polen, 

Slovenië, Bulgarije, Verenigd Koninkrijk, Estland en Frankrijk. Een van hen is provincie Gelderland. 

Het project wordt afgerond in 2022. 

 

Circulaire economie in Gelderland 

In een circulaire economie worden grondstoffen en afval steeds opnieuw gebruikt. Willem Huntink is 

programmamanager circulaire economie bij provincie Gelderland. “Ik ben binnen de provincie de 

spin voor het thema. Ik leg verbindingen met agrifood, infrastructuur, wonen, de omgevingsdiensten 

en energie. Een van de projecten waar we als provincie aan bijdragen, is het Interreg Europe-project 

CircE. Dat vormt een bouwsteen voor de provinciale beleidsdoelen.” 

Contact leidt tot meer samenwerking 

“Met een Interreg Europe-project bouw je een mooi netwerk op. Ik heb nu goede contacten in onder 

meer Barcelona en Lombardije, waaruit verdere samenwerking voortkwam. Met de partner uit 

Barcelona ontwikkelden we bijvoorbeeld het Horizon2020 EURODICE-project: een project voor 

hergebruik van textiel. Dit heeft het helaas niet gehaald, maar de voorbereiding van deze aanvraag 

leverde veel op, bijvoorbeeld kennis en contacten. Zo waren er partijen uit Overijssel en Zwolle 

https://www.interregeurope.eu/circe/
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_nl
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_nl


betrokken, met wie we blijven samenwerken. Niet alles in CircE ging vanzelf. Zo moesten we afscheid 

nemen van onze Franse partner die niet kon leveren. Daarnaast zitten partijen vanuit verschillende 

belangen in het project. Voor Oost-Europese partners is deelname bijvoorbeeld heel belangrijk 

omdat zij met EU-geld capaciteit kunnen aantrekken voor dit nieuwe thema. Andere meer gevestigde 

partners hebben al capaciteit en zoeken met EU-steun juist de inhoudelijke verdieping.  

Nieuwe kansen door actieplan  

CircE leverde provincie Gelderland nog meer op: een actieplan voor circulaire economie. “Daarmee 

willen we onze beleidsinstrumenten beïnvloeden, en ook het EFRO-programma OP Oost. De beste 

resultaten hiervan zijn terug te zien op het vlak van textiel. We bouwden een goed netwerk op, 

waarmee hergebruik van textiel nog meer plaats kreeg in het Gelders beleidsprogramma. Het bood 

ook nieuwe kansen voor Gelderse partners: de WUR werkt aan dit onderwerp en tijdens Arnhem 

state of fashion wordt er weer een workshop rond CircE georganiseerd. De actieplannen voor 

circulaire economie liggen inmiddels ook bij de politiek. We verwachten dat dit leidt tot blijvende 

aandacht voor het thema.” 

Leerzaam project 

“Door CircE leerde ik veel. Ik had al ervaring als co-financier van grensoverschrijdende Interreg-

projecten, maar was niet eerder zelf betrokken bij de uitvoering. Ik onderschatte de aandacht en tijd 

die zo’n project vraagt. Ook zijn er veel administratieve procedures waar je doorheen moet. Gelukkig 

wordt ik hierbij ondersteund door onze interne EU task force. Mocht ik nog een keer een Interreg-

project doen, dan het liefst met z'n tweeën. Je moet al lang van tevoren een plan maken, en het is 

beter om de uren te delen en ieders kwaliteiten te benutten. De een is beter in Engels, de ander in 

presentaties geven. Een heel project in je eentje draaien maakt het erg kwetsbaar. Verder zou ik 

meer mensen uit andere afdelingen betrekken, om zo meer impact te kunnen maken. Dan is het veel 

makkelijker om projectresultaten binnen de organisatie te verankeren en collega’s binnen hun 

expertise mee te krijgen bij veranderingen. Ik was ook onder de indruk van de professionaliteit van 

onze partners uit met name Barcelona, Londen en Milaan. Als het gaat om de systematische aanpak 

van het thema (Barcelona), Public Relations en communicatie (Londen), en programma management 

(Milaan). Ook leerde ik meer over de kansen van circulaire economie en hoe we die als provincie 

kunnen ondersteunen. Maar het meeste leerde ik misschien wel over de veelkleurigheid van Europa. 

Ik zie dit als onze kracht. We hebben elkaar nodig om tegenwicht te bieden aan economische blokken 

in de wereld en te zorgen dat de aarde niet wordt uitgeput.” 

Provincie deelt kennis 

“Werkt u mee aan een Interreg-project? Gelderse (overheids)organisaties kunnen altijd een beroep 

doen op de kennis binnen provincie Gelderland. Denk ook goed na wie u later mee wilt nemen in uw 

project en plan uw uren goed.” 

 

https://www.op-oost.eu/
https://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen.htm
https://www.stateoffashion.org/nl/
https://www.stateoffashion.org/nl/

