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Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij bied ik u op uw verzoek (vaste commissie voor Infrastructuur en 

Waterstaat, brief van 21 december 2017) het rapport aan van het adviesbureau 

De Gemeynt, “Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid, een verkenning 

naar de samenhang van deze beleidsterreinen die gericht zijn op het 

verduurzamen van de economie”. In het in januari 2017 afgesloten 

Grondstoffenakkoord is aangekondigd dat er een studie is uitgezet naar de 

samenhang tussen circulaire economie, energie en klimaatbeleid. Het rapport is in 

mei 2017 afgerond en met de betrokken stakeholders uit bedrijfsleven, NGO’s en 

Rijk gedeeld.  

 

Dit rapport geeft aan waar bij Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid 

synergie is, waar er eventueel spanningen zijn tussen de afzonderlijke 

doelstellingen en hoe meer synergie kan worden bereikt. Het onderzoek is op 

verzoek van het Ministerie van EZK uitgevoerd. Naast het bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties zijn de ministeries EZK en IenW in de begeleiding 

betrokken geweest. De analyse en bevindingen zijn de verantwoordelijkheid van 

De Gemeynt. 

 

Binnen deze verkenning is het beantwoorden van twee hoofdvragen leidend 

geweest:  

1. Breng spanningen en synergie tussen de drie beleidsterreinen in kaart.  

2. In hoeverre is sturing op een (beperkt) aantal parameters wenselijk?  

 

Het rapport is functioneel geweest om de knelpunten en met name de synergie 

tussen beleidsterreinen die het bedrijfsleven raken in beeld te krijgen. Met het 

Regeerakkoord is duidelijk geworden dat het klimaatbeleid sturend zal zijn, 

waarbij ook projecten in de circulaire economie een bijdrage kunnen leveren aan 

de klimaatdoelstelling in Nederland.  

 

 

 

 

Eric Wiebes 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 


