Pitches stelling lineaire of circulaire economie
Wat gebeurt er in Wageningen op het gebied van circulaire economie en wat willen de
geënquêteerden van de Duurzaamheidsenquête?
(Marijke Kuipers – voorzitter Platform Duurzaam Wageningen)
Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft de gemeente grote stappen gemaakt op
op het gebied van de circulaire economie. We hebben natuurlijk het nieuwe Stadhuis dat circulair is
gebouwd. Verder is geïnvesteerd in het trainen van ambtenaren in klimaatdenken, maar ook in
circulair denken (inkopen). Tweederde van de ambtenaren heeft zich hier vrijwillig in laten scholen.
Vier jaar geleden scoorde Wageningen vergeleken met andere gemeenten nog heel matig op het
gebied van duurzaam inkopen in de landelijke Duurzaamheidsmeter. Nu is Wageningen een koploper
in circulair inkopen. Hierin is Wageningen een voorbeeld voor andere gemeenten en zelfs ministeries
komen hier kijken.
Als je kijkt naar de resultaten van onze Duurzaamheidsenquête dan wil een meerderheid (122 van de
173 respondenten) liever beleid gericht op duurzaamheid dan op economische groei, liever op
welzijn dan op welvaart, en liever op kwaliteit dan op kwantiteit gericht beleid.
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Hoe komen wij tot de stelling “Onze gemeente moet zich inzetten om de lokale economie om te
buigen van ‘groei om de groei’ naar een circulaire benadering”?
(Frank Croes - Programmacoördinator Circulaire Economie HAN)
Vanavond wil ik beginnen met een korte introductie over de maatschappelijke transitie van een
lineaire naar een circulaire economie en de consequenties hiervan voor het beleid van bedrijven en
overheden.
Het gaat hierbij om een transitie in het denken in waarden. Naast het creëren van enkelvoudige
(economische) waarde gaat het in een circulaire economie om het creëren van meervoudige waarde.
Bij meervoudige waarde creatie is economische ontwikkeling onlosmakelijk verbonden met socialeen ecologische ontwikkeling.

De ontwikkeling (groei!) van de (regionale) samenleving, gezien vanuit een holistisch perspectief,
vereist integraal en samenhangend beleid op sociaal-, economisch en ecologisch gebied. In die
hoedanigheid is het interessant om de gemeente Wageningen te zien als een 'biotoop' of
ecosysteem, dat via externe relaties op tal van gebieden is verbonden met andere biotopen en
ecosystemen over de gehele wereld.
Het is belangrijk om vanuit de gedachte van een biotoop of ecosysteem de vraag te stellen waarin
het ecosysteem Wageningen zich qua DNA onderscheidt van andere ecosystemen. Hier schuilt
immers de natuurlijke kracht van een biotoop, maar tevens de (mogelijke) onderscheidende
(toegevoegde) waarde (van Wageningen) in een 'glocaliserende' wereld.
Het vaststellen en definiëren van deze onderscheidende waarde kan helpen bij het fomuleren van
een ontwikkelstrategie van de gemeente voor de komende jaren. Het is daarbij belangrijk om
rekening te houden met inzichten uit de ecosyssteemleer. Hierbij wijs ik vooral op het belang van
diversiteit met het oog op het voorkomen van kwetsbaarheid. Ook benadruk ik de meerwaarde van
complementariteit in functionaliteit en het feit dat in elk ecosysteem 'van nature' sprake is van
duurzame groei (ontwikkeling) en een zelfsturend vermogen naar evenwicht en een natuurlijke
balans. Bovendien is in een ecosysteem elke actor van waarde en hebben alle attributen een functie.
Het afval van de een is de voeding voor de ander!
Ik wil eindigen met drie vragen:
-Wat zijn de karakteristieken van het unieke DNA van Wageningen
-Op welke wijze kan Wageningen zich vanuit de gedachte van meervoudige waarde creatie in de
komende jaren duurzaam ontwikkelen
-Op welke wijze kan beleid, bijvoorbeeld op het gebied van de ruimtelijke ordening, in de toekomst
beter worden vormgegeven vanuit de gedachte van meervoudige waarde creatie en
complementariteit.
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