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De vertolkte standpunten zijn die van de auteur en mogen onder geen enkele voorwaarde 

worden beschouwd als een standpunt van de FOD volksgezondheid, veiligheid van de 

voedselketen en leefmilieu . 
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Transitie naar een Circulaire Economie: dilemma’s en kansen 

1. Inleiding  

De manier waarop we produceren en consumeren is sinds de industriële revolutie verworden tot een 

lineair proces van de winning van grondstoffen tot het produceren van afval en de stort of verbranding 

hiervan. Als antwoord op het afvalprobleem en de grondstoffenschaarste ontstonden in de jaren 90 

alternatieve economische concepten, die we nu kennen onder de noemer: de circulaire economie. De 

circulaire economie staat voor de belofte van een duurzaam alternatief voor de huidige ‘lineaire’ 

economie van take – make – use – waste, richting een economie waarin afval niet meer bestaat en op 

diverse niveaus de optimale schaal voor effectief, spaarzaam en niet verspillend gebruik van 

grondstoffen in onze economie is gerealiseerd. In een circulaire economie keren alle vernieuwbare 

hulpbronnen na gebruik weer terug als biologische stoffen in het milieu (afval=voedsel, mits niet 

vervuild) en blijven de niet-vernieuwbare grondstoffen in (her)gebruik in de economie als technische 

grondstoffen. Waar het in de praktijk vaak vertaald wordt in recycling, impliceert de circulaire 

economie vanuit transitieperspectief ook een fundamentele verandering op regimeniveau: de 

institutionele, juridische, economische, culturele en technologische randvoorwaarden waarbinnen de 

economie functioneert. In deze korte notitie schets ik eerst het transitieperspectief op de transitie naar 

een circulaire economie om vervolgens en aantal gedachten en uitdagingen te formuleren ten aanzien 

van de stappen voorwaarts.  
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2. De persistente problematiek van ons huidig economisch model 

Voor de industriële revolutie en de opkomst van nieuwe materialen was er in sterkere mate een 

circulaire economie, omdat het winnen van nieuwe grondstoffen duurder was dan het hergebruik van 

bestaande grondstoffen. Met de industriële revolutie werd grootschalige (massa)productie en 

consumptie mogelijk, wat na de Tweede Wereldoorlog de consumptiemaatschappij in versnelling 

raakte met de globalisering van de economie. Hieraan liggen diverse historische ontwikkelingen ten 

grondslag zoals de kunstmest in de landbouw, de ontdekkingen van de olievoorraden en de introductie 

van beton en plastics. Grootschalig zeetransport maakte het mogelijk om tegen zere lage kosten 

materiaal over de hele wereld te verplaatsen. Hierdoor konden grondstoffen nog efficiënter en 

grootschaliger gewonnen worden. Secundaire grondstoffen en producthergebruik kon in veel gevallen 

niet meer concurreren tegen van ‘virgin’ grondstoffen een product opnieuw maken. Onderdeel van 

deze historische beweging is dat productie en consumptie ontkoppeld raakten, en aan beide kanten 

een dynamiek van groei, optimalisatie en toenemende schaalvergroting en efficiency nagestreefd 

werd.  

Tegelijk ontstonden er afwijkende geluiden en meningen van mensen en partijen die gaan 

experimenteren met radicaal andere visies, structuren en praktijken. Denk hierbij aan de Club van 

Rome, het Bruntland Rapport, het recentere discours van Planetary Boundaries, etc. Dit leidde sinds 

de jaren tachtig tot een groeiend bewustzijn rondom duurzaamheid en klimaatverandering en het 

ontstaan van milieu- en duurzaamheidsbeleid. Er werden duurzaamheidsdoelstellingen en eco-

efficientie maatregelen ingevoerd om de negatieve effecten van de lineaire economie te beperken 

zoals MVO, de ladder van Lansink en het introduceren van recycling en afvalverbranding met 

energieterugwinning. De negatieve kanten van deze manier van productie en consumptie zijn veelal 

aangepakt door het verbeteren van het bestaande systeem, de lineaire economie. Denk hierbij aan de 

steden die steeds schoner werden, het terugdringen van emissies, efficiëntere vormen van 

afvalinzameling en –scheiding, alsmede het stimuleren van consumenten en producentenbewustzijn 

en –verantwoordelijkheid.  

3. Opbouw naar transitie? 

De lineaire economie zit vast geworteld in maatschappelijke structuren, cultuur en rouitnes. In 

transitierminologie hebben we het hier over een regime: de gedeelde manier van denken, werken en 

organiseren die zich gedurende decennia ontwikkeld en waar op termijn padafhankelijkheden en lock-

in effecten steeds minder ruimte voor verbetering laten en steeds meer kwetsbaarheid voor disruptie 

ontstaat. Veel van de huidige wet- en regelgeving is gebaseerd is op het lineaire denken zoals de hoge 

belasting op arbeid en lage belasting op productie en staat vernieuwing in de praktijk nog vaak in de 

weg. De dominante cultuur is consumptie-gedreven, waarin productie en consumptie van goederen 

wordt beloont met omzet en waardering; en de grondstoffen uiteindelijk belanden in de 

vuilverbranding. De focus ligt hierbij op korte-termijn winst waarbij de negatieve maatschappelijke en 

ecologische lasten worden overgelaten aan de toekomst en de samenleving als geheel. In de praktijk 

zien we dit bijvoorbeeld terug in de verantwoordelijkheid van de lokale overheden voor de 

afvalinzameling en verwerking. Als we dit afzetten tegen de toenemende maatschappelijke urgentie 

rond radicale verlaging van grondstoffendruk, terugdringen van emissies, nieuwe mogelijkheden op 

gebied van data, technologie en business modellen met een positieve ecologische impact, dan ontstaat 
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een toenemende druk op en in het huidige regime. Deze kwetsbaarheid kan leiden tot een chaotische 

en onvoorspelbare transitie: de verschuiving naar een nieuw regime in relatief korte tijd.  

In onderstaande figuren wordt de dynamiek van transities en de huidige situatie van de transitie naar 

een lineaire economie verbeeldt. De linker figuur schetst transities als processen van opbouw en 

afbraak die elkaar versterken: alternatieven die gaandeweg beter, goedkoper en meer 

maatschappelijk gedragen worden gaan gaandeweg nieuwe verbindingen aan met elementen uit 

gevestigde regimes die toenemend onder druk komen, destabiliseren en uiteindelijk schoksgewijs en 

chaotisch tot nieuwe structuren ontwikkelen. De transitie naar een circulaire economie is, in 

tegenstelling tot de energietransitie en die in mobiliteit, nog minder ontwikkeld. Weliswaar is er veel 

beleidsaandacht en op product- en dienstenniveau een hoop innovatie; van echte desatbilisatie en 

disruptie is nog geen sprake.    

 

 

 

 

 

4. Waarheen gaat deze transitie? 

De transitie naar een circulaire economie is een snel omarmde ambitie door overheden en bedrijven, 

maar is in de praktijk nog niet echt in de fase van disruptieve systeemverandering terecht gekomen. 

Daarmee is er ook nog helemaal geen sprake van een transitie, alleen van de wil tot transitie. Een beter 

vertrekpunt is dan ook te constateren dat er wel tekenen zijn dat we weg bewegen van een lineaire, 

fossiele en centraal georganiseerde economie. De basis voor de transitie CE bestaat nog vooral uit 

producten, business modellen en een grote diversiteit aan ambities. In deze context is de vorming van 

transitieagenda’s in en met verschillende sectoren een mooie stap voorwaarts: bundelen van ambities, 

stroomlijnen van innovatiestrategieën en het formuleren van gerichte (beleids)interventies om 

versnelling te realiseren. Tegelijk weten we vanuit transitietheorie en eerdere ervaringen met 

transitiebeleid zoals rond de energietransitie, dat binnen deze context al snel de bredere 

maatschappelijke dynamiek buiten beeld verdwijnt en de beleidsaandacht vooral uitgaat naar die 

opbouw en het deel dat daarin ‘geregeld kan worden, en dat ondertussen echt radicale veranderingen 

vastlopen maar ook dat regulier beleid op andere domeinen blijft bijdragen aan een, in dit geval, 
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lineaire economie. Naast de vorming van transitieagenda’s zou er dan ook veel systematischer 

nagedacht moeten worden over het blijven voeden en inspireren van bredere maatschappelijke 

dynamiek die bijdraagt aan de transitie CE. Dat heeft zowel te maken met de inhoud als met de 

sturingsfilosofie. 

Inhoudelijk blijft altijd de opgave te reflecteren op de fundamentele waarden en doelen waaraan de 

transitie CE moet bijdragen. Is dat vooral materialenzekerheid, afvalreductie en economisch 

waardebehoud? Of zou het toch ook moeten gaan om bijdragen aan biodiversiteit, regionale 

economie, betaalbaarheid en democratisering? Het potentieel van een transitie CE is enorm, maar 

onvermijdelijk zal vanuit innovatiebeleid en ondernemerschap de nadruk komen te liggen op korte 

termijn en tastbare problemen en oplossingen. Om die bredere waarden ook onderdeel te laten zijn 

van de transitie CE is ook een bredere discussie en betrokkenheid van ander type actoren noodzakelijk. 

En dat vraagt uiteindelijk ook om andere beelden, vormen van inspiratie en korte termijninterventies. 

Maar heeft ook betekenis voor de randvoorwaarden die de overheid aan de transitie stelt. 

In termen van de sturingsfilosofie heeft dit ook betekenis. Er zal naast met bestaande partijen en 

gericht op innovatie en opbouw, ook ingezet moeten worden op institutionele veranderingen waar 

zowel markt als beleid onderdeel van zijn. De logica van circulaire economie is per definitie een andere 

dan de nu zo vanzelfsprekende lineaire; het zal vragen om andere juridische, economische, 

organisatorische en infrastructurele condities en randvoorwaarden. Die nieuwe logica kan niet 

afgedwongen of gepland worden, maar moet vanuit experimentele praktijken ontstaan. Naast het 

organiseren van transitieprocessen zal dus nadrukkelijk aansluiting moeten worden gezocht bij die 

nieuwe praktijken die passen binnen de visie om van daaruit mee te bouwen aan nieuwe instituties. 

Door te leren, mee te proberen en gaandeweg op et schalen en te institutionaliseren. In bredere zin 

gaat het dan om het beter zicht krijgen op en inbedden van de randvoorwaarden waarbinnen markt- 

en maatschappelijke partijen zelf en met elkaar de circulaire economie kunnen ontdekken en 

vormgeven.  

Dit vereist allereest een scherpe en radicale ambitie op de langere termijn. Een set aan uitgangspunten 

en principes die leidend zijn in de investeringen in deze transitie en die een afwegingskader bieden 

voor acties op de korte termijn. Dat impliceert tenminste een bredere visie dan alleen gericht op 

grondstoffen (her) gebruik, maar ook op her-design, minder consumptie, natuur en biodiversiteit, 

klimaat, en energie. Alleen met anders ontwerpen of andere materialen komen we er niet, maar wees 

ervan bewust dat sectoren op verschillende snelheden lopen en dat niet elke sector 100% circulair kan. 

Bij consumenten goederen kunnen veranderingen bijvoorbeeld snel gaan, in de bouw of chemie niet. 

Een te grote focus op alleen grondstoffen kan ook weer voor een nieuwe lock-in kan zorgen. Dan wordt 

het verhandelen en vervoeren van grondstoffen het nieuwe verdienmodel en is circulair niet meer het 

doel. Hier ligt een kans voor het herpositioneren van biodiversiteit en natuur als ‘probleem’. Het kan 

juist ook gezien worden als onderdeel van de oplossing in plaats van als het probleem dat opgelost 

moet worden. Maak gebruik van de oplossingen die de natuur kan bieden en denk na over hoe we het 

zo kunnen inrichten dat het ons levert wat we nodig hebben, bijvoorbeeld herstelvermogen.  

4.1 Sturingsfilosfie voor de circulaire economie? 

De sturingsmix die transitiegovernance voor staat richt zich op concrete stappen in drie dimensies: 
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A. Opbouw: het ontwikkelen van de nieuwe structuren, organisatiemodellen, technologie, 

gedrag en denken rond circulaire economie 

B. Ombouw: het kritisch analyseren en aanpassen van bestaande regels, instrumenten 

infrastructuren om zo systematischer de transitie te faciliteren in plaats van impliciet 

bestaande regimes te blijven herbevestigen 

C. Afbouw: het identificeren van ongewenste praktijken in de lineaire economie en het 

ontwikkelen van planmatige uitfasering, ook om weerstanden weg te nemen. Bijvoorbeeld 

gericht op verbranden van afval, toestaan van bepaalde stromen, afbouwen 

importafhankelijkheid en gebruik bepaalde materialen (giffen).  

Om een dergelijke sturingsmix mogelijk te maken is een selectieve vorm van netwerksturing 

noodzakelijk. Transitiemanagement staat dan ook voor om vanuit niches en koplopers op 

regimeniveau, middels processen van gezamenlijke visievorming en backcasting, te komen tot 

doorbraakagenda’s en transitie-experimenten. Vanuit deze filosofie begon in Vlaanderen ooit Plan C 

waaruit nu Vlaanderen Circulair is voortgekomen. Hierin en omheen is een indrukwekkend 

hoeveelheid visies en nieuwe praktijken ontstaan, die echter nog steeds op nicheniveau bewegen. De 

uitdaging om de hierin geleerde lessen te vertalen naar zowel het aanpassen van de regels en 

gevestigde randvoorwaarden, als om concrete belemmeringen gericht uit te gaan faseren. 

Het kan niet ontkend worden dat dit een uiterst politiek proces betreft. Ons huidige welvaartsniveau 

is direct gerelateerd aan de lineaire economie en het echt doorlopen van een gewenste transitie zal 

voor veel partijen bedreigend zijn. Toch lijkt deze onvermijdelijk en op termijn uiterst beloftevol: een 

economie die zich binnen ecologische grenzen beweegt en maximaal waarde laat circuleren binnen 

lokale en regionale context is uiteindelijk het meest duurzaam en volhoudbaar. Het is dan ook de 

centrale taak van overheden om in dit proces dat zich de komende decennia zal voltrekken kritisch te 

zijn op de eigen rol en verantwoordelijkheden in het in stand houden van het huidige regime, de 

voorwaarden voor snelle doorgroei van alternatieve praktijken, visies en modellen te ondersteunen 

en gaandeweg de opkomende dilemma’s en spanningen proactief te adresseren.    

 

 


