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1. Opening door dagvoorzitter + voorstelronde  

 Helga van Leur opent voor ons deze bijeenkomst. Helga is expert op het gebied duurzaamheid en 

helpt ondernemers en overheden met haar kennis en inzichten om bedrijventerrein Halfweg-

Molenwatering toekomstbestendig te maken.  

Duurzaamheid is urgenter dan ooit. Veel 

handen schieten dan ook omhoog 

wanneer er wordt gevraagd of de 

klimaattop Glasgow zorgt voor goede 

uitkomsten. De eerste deals zijn al 

gemaakt. Zo zal er in 2030 een einde 

komen aan de ontbossing en is er grote 

steun voor het methaanakkoord. Honderd 

landen hebben gezegd dat ze niet meer 

gaan investeren in fossiele grondstoffen. 

Helaas doet Nederland nog niet mee. 

Rutte heeft aangegeven dat hij zijn 

kabinet demissionair is en er dus nu niet 

over kan beslissen. Het gaat om haalbaar 

en betaalbaar. Wanneer we niet snel actie 

met zijn allen ondernemen, zal de temperatuur op aarde in 2100 drie graden stijgen. Dit is precies 

het kantelpunt waarbij allerlei mechanismes in disbalans raken. Het extreme weer wordt nog 

extremer en de zeespiegel zal hier stijgen met ongeveer één meter.  

Zijn wij en onze kinderen hier dan nog wel veilig in Spijkenisse? 

Genoeg reden dus om met zijn allen de schouders eronder te 

steken. Circulaire economie is één van de oplossingen om deze 

verontrustende ontwikkelingen tegen te gaan. Tijdens deze 

bijeenkomst zijn de aanwezigen meegenomen in dit onderwerp 

en raakten zij geïnspireerd om gezamenlijk stappen te gaan 

zetten. Want: “Samen zorgen we voor impact.” 

 

2. Op weg naar een Green Deal   

Wethouder Igor Bal van Gemeente Nissewaard neemt ons mee op weg naar een Green Deal waarbij 

lokale ondernemingen vooruit geholpen worden, maar wat ook het bedrijventerrein flink versterkt. 

Denk hierbij aan doelstellingen op het gebied van 

energieneutraliteit, circulariteit en 

klimaatadaptatie. Op deze drie pijlers moeten we 

afspraken met elkaar gaan maken waar we 

allemaal beter van worden.  

Doelstellingen van de gemeente zijn: 

- Zonnepanelen op daken; 

- Energiebesparing van 10%; 

- Duurzame opwek van warmte van 10%. 

“Ik hoop dat we met zijn allen 

ons afval reduceren, bewuster 

met afval omgaan en meer 

gaan recyclen.” 

Tom Keizer 



Hoe kunnen we dit gaan doen? Gelukkig helpt 

Helga van Leur hierbij, want zij spreekt net iets 

meer de taal van ondernemers dan wij dat 

doen. De gemeente gaat doen waar zij goed in 

is, door het ondersteunen van ondernemers en 

zaken concreet maken. Denk bijvoorbeeld aan 

de energiescan. Gemeente Nissewaard wil haar 

ondernemers op weg helpen de juiste keuzes 

te maken. We moeten goed met elkaar gaan 

samenwerken. 

3. Van Outlander naar Oplader  

Stephan van Alphen neemt ons mee met het verhaal van A&M Recycling, een vooruitstrevend 

metaalrecyclingbedrijf. Het imago van een metaalrecyclingbedrijf was een aantal jaar geleden niet 

altijd even positief. Dit kun je op twee manieren oplossen: door te certificeren óf door anders zijn 

dan de rest.  

 A&M Recycling heeft ervoor gezorgd om zich te 

onderscheiden en zodoende hun boterhammetje te 

verdienen met circulariteit. Dit komt goed tot uiting 

bij tenders. A&M reduceert vooral het gebruik van 

grondstoffen. “We houden zoveel mogelijk 

grondstoffen in de keten,” zegt Stephan. “We kijken 

naar kritische afvalstromen op dit moment. Door de 

snelle ontwikkeling van elektrisch vervoer zijn er 

stromen die op dit moment een probleem zijn. Hoe 

brengen wij, door middel van het reduceren van 

grondstofverlies, een product terug op de markt?”  

Wanneer de accu van een Mitsubishi Outlander op 70-80% van zijn capaciteit komt, wordt-ie 

vervangen. A&M Recycling heeft een aanhanger met 24 KwH vermogen, volledig opgebouwd uit 

zulke accu ‘s van de Mitsubishi Outlander. Deze mobiele krachtcentrale zorgt ervoor dat je overal 

stroom hebt. Je kunt al circulariteit toepassen in je eigen proces door deze aanhanger te huren of te 

kopen. Wat daarmee zorgt voor onderscheidend vermogen van jouw onderneming.  

“Het is voor ondernemers van belang om CO2-

neutraal te gaan werken, omdat opdrachtgevers 

om ons heen ook hiernaartoe groeien,” gaat 

Stephan verder. “Door nu al iets te doen, maak je 

de organisatie alert en kun je stap voor stap elk 

jaar iets doen wat in de organisatie doorloopt. 

Maak je medewerkers één met dit onderwerp. 

Creëer draagvlak binnen je onderneming.” 

 

  

“Onze neiging als mens is om te richten op 

datgene wat niet mee wil werken. We 

moeten ons eerst richten op alle mensen die 

wél willen en daar de beweging in gang 

brengen. Dan gaat de rest uiteindelijk ook 

mee. We gaan met de coalition of the 

willing gewoon varen en de rest komt wel.”  

Helga van Leur 

“We moeten van korte termijn denken 

naar lange termijn denken. Niet: wat is 

mijn afval op het moment waard? Maar 

hoe kunnen wij deze grondstoffen op 

een bepaalde wijze inzetten zodat het 

geld voor ons genereerd?” 

Ben Adelmund 



4. 25.000 euro in de kliko?    

Jeroen Put vertelt ons meer over het bedrijf Cirkellab. Zij helpen bedrijven en overheden stappen te 

zetten naar een meer circulaire economie.  

Waarom zou een onderneming met circulaire economie 

aan de slag gaan? 

1. Beter voor het milieu; 

2. Meer business en/of kostenbesparing; 

3. Geeft meer richting en koers; 

4. Draagt bij aan de innovatie van het bedrijf zowel op 

sociaal als technisch vlak.  

Bedrijven hebben steeds meer moeite om goede medewerkers te vinden. Er is schaarste op de 

arbeidsmarkt, maar starters zijn ook kritischer op waar zij willen werken. Bedrijven die met 

duurzaamheid of een onderwerp als circulaire economie aan de slag gaan hebben al een streepje 

voor bij deze kandidaten. Bij opdrachtgevers sta je er ook beter voor en stijgt je marketingwaarde 

wanneer je je bezighoudt met circulaire economie. Inkoopafdelingen van gemeenten en bedrijven 

worden immers ook steeds kritischer.  

Cirkellab gaat in opdracht van de gemeente ook aan de slag op Halfweg-Molenwatering:  

 

Fase 1: Voorbereiden via deskresearch en 0-meting 

→ Waar liggen de kansen? Waar is wat te halen? 

Wat is er al? 

Circulaire potentie van het bedrijventerrein is € 6,4 

miljoen. Gedeeld door 250 bedrijven, loopt een 

bedrijf gemiddeld zo’n €25.000,- mis door niets 

met circulaire economie te doen.  

 

Fase 2: Verdiepen 

→ Eén op één gesprekken. Wat speelt er in jouw 

bedrijf? Wat is haalbaar en betaalbaar? 

 

Fase 3: Haalbaarheid toetsen via innovatietafels 

→ Experts erbij halen om te toetsen of de kansen haalbaar zijn bij ondernemers. 

 

Fase 4: Concreet maken via businesscases.  

Hoe doe je mee? Steek je vinger op en maak elkaar enthousiast.  

 

  

“Begin met waarom. Waarom 

doen we dit eigenlijk? Waarom 

zou je met circulaire economie 

aan de slag gaan?” 

Jeroen Put 



5. VóórSorteren 

Judith Beltman (StanTec) vertelt ons over het circulaire 

ambachtscentrum, welke zij, in samenwerking met Reinis, 

opzetten in Nissewaard. Het doel van dit 

ambachtscentrum is het optimaliseren van 

producthergebruik. In de milieustraat van Reinis worden 

producten bij het restafval gegooid, terwijl deze makkelijk 

hergebruikt kunnen worden.  

Basiselementen ambachtscentrum: 

- Recycling → milieustraat Reinis 

- Kringloop → samenwerking Rataplan 

- Sociale cohesie en werkvoorziening → Voorne-Putten Werkt 

- Educatie en onderwijs → i.s.m. MyCollege, Hartelborgt en Kompas College 

Ondernemers zijn een belangrijke aanvulling op deze 

basiselementen. Zij hebben namelijk grote volumes 

reststromen, waar je gemakkelijker een eenvormig product 

uit kan maken.  

Tessa Vaendel (StanTec) geeft wat inspirerende 

voorbeelden, zoals Duurzaamheidsplein Oss, Upcycle 

centrum Almere, WaardeRing Zwolle en Stichting Stunt 

Delft. 

De aanpak van realisatie Circulair Ambachtscentrum Nissewaard: 

- Van onderaf met hele kleinschalige pilots aan de slag gaan; 

- Uitdenken van het grotere geheel: 

1. Doorontwikkelen milieustraat+: gesorteerd inzamelen en demonteren. 

2. Grondstoffenbank 

3. Circulaire workspace:  

o Werkruimte voor partijen die vrijgekomen stromen kunnen bewerken  

o een belevingsruimte waar lessen en workshops kunnen worden gegeven 

o verkoopruimte waar ook pop-upstores een plek kunnen krijgen 

Reinis wil graag een opleidingscentrum realiseren. Hier binnen ligt de focus op kleinschalige pilots, 

waarbij op educatieve wijze met circulariteit gewerkt kan worden. Lopende pilots: inzameling 

kringloopgoederen, het demonteren van goederen, opschaling van het fietsenproject, verwerken van 

hout tot nieuwe producten. Na verdere doorontwikkelingen wil Reinis mensen met een afstand tot 

arbeidsmarkt een werkplek bieden.  

Tevens wil men ondernemers koppelen aan het circulair ambachtscentrum. Ondernemers kunnen 

hun reststromen een plek geven in de grondstoffenbank. Ook kunnen ondernemers materiaal 

gebruiken uit de grondstoffenbank om een product of circulaire business te maken. 

Het is nu zaak om bekendheid te genereren voor dit ambachtscentrum. Deze bijeenkomst is de 

aftrap om verder met ondernemers in gesprek te gaan. Het onderzoek van Cirkellab is hier ook een 

ingang voor. Wanneer zaken concreter worden komen bij ondernemers vaak veel goede ideeën los. 

“We moeten kijken naar hoe we reststromen bij bedrijven, die via een verbrandingsroute worden 

afgevoerd, een nieuw leven kunnen geven.” 

“Wij worden blij van het lokaal concreet 

maatschappelijke meerwaarde 

realiseren. Zowel op het gebied van 

circulariteit en duurzaamheid, als in het 

sociale domein werken aan een 

inclusieve samenleving.” 

Judith Beltman 



6. Reacties, ideeën en afspraken   

Aandachtspunten vanuit de aanwezigen:  

- Ondernemers willen ondernemen. En de gemiddelde ondernemer houdt niet van ‘gedoe’. 

Hoe maken we dit zo gemakkelijk mogelijk?  

- In dit soort trajecten hebben we veel en goede informatie nodig, die bovendien energie 

geeft. Informatie voorziening naar collega-ondernemers is ook belangrijk. Misschien is dat 

een belangrijkste 1e stap; om snel een grote bijeenkomst te plannen om veel ondernemers 

mee te nemen. 

- Zet de communicatie breed en stevig in. 

Het is allemaal mooi conceptueel, maar 

wat kan ik er nu zelf mee? We moeten het 

met zo weinig mogelijk gedoe inregelen. 

Het wordt echt maatwerk de komende 

periode.  

- Verder zijn de kernwoorden: herhalen en 

ontzorgen.  

- Maak er een game van voor kinderen. 

- Maak ook de logistiek makkelijk en 

laagdrempelig.  

- Je moet het makkelijk en toegankelijk 

maken voor ondernemers.  

Sander Deijl en Jochem Smit van Gemeente Nissewaard besluiten de bijeenkomst met een aanbod: 

“We kunnen energiescans aanbieden aan ondernemers om het energieverbruik uit te zoeken en 

kijken naar welke maatregelen zij kunnen nemen. Voor meer info meld u zich bij ons of bij uw 

parkmanager (info@bizhm.nl). Grijp deze kans, want hoe sneller je overschakelt, hoe sneller je er 

voordelen van hebt.  Laten we niet gemiddeld € 25.000,= in de kliko gooien.  Geef op een goede 

manier sturing aan afvalstromen. Dat levert onderaan de streep uiteindelijk meer geld op dan 

gedoe.”  

7. Afsluiting door dagvoorzitter  

Op 25 november is er een nieuwe bijeenkomst die gaat over klimaatadaptatie. Nodig je buren ook 

uit. We zetten er met zijn allen de schouders onder.  


