Kernopgave 1:
Groene Industrie helpt Nederland vooruit
• Er speelt veel rondom de industrie en verduurzaming; Nederland heeft een grote industrie die hoofdzakelijk fossiel is en veel CO2
uitstoot, er zijn vragen over de omvang en waarde voor Nederland van die industrie, er zijn discussies over een CO2-heffing, vragen over
hun rol aan de klimaattafel en hun bijdrage aan het Klimaatakkoord, er is beperkt draagvlak in de samenleving, weinig bekendheid en
waardering voor wat de industrie wel doet. Het energie-, klimaat- en circulaire economiebeleid biedt ook grote kansen voor de industrie
én voor Nederland. Wat zijn die kansen en wat voor industrie heeft Nederland nodig? Is het tijd voor industriebeleid 2.0?
• werksessies
• De 1ste sessie gaat in op de vraag welke relatie de bedrijven, overheid, samenleving hebben en hoe zien de partijen elkaar. Tijdens
het opstellen van het Klimaatakkoord werd duidelijk dat de relatie tussen de deelnemers aan de industrietafel beter kan. De grote
maatschappelijke issues vragen om een betere relatie van alle partijen. Hoe de relatie tussen genoemde partijen nu is zal
inzichtelijk worden in een systeemopstelling.
• In de 2de sessie gaan wij in op de vraag hoe de industrie in Nederland er na 2030 uitziet en aan wat voor type industrie Nederland
behoefte in 2030 (en daarna) en wat is de toegevoegde waarde voor NL?
• De inzichten uit de twee eerdere industrie sessies zijn de basis voor een werksessie waar alle aanwezigen aan de slag gaan met de
vraag wat de komende jaren moet gebeuren en wat ieders bijdrage daarbij is. Is het tijd voor een industriebeleid 2.0, wat zijn de
ingrediënten, wat zijn voorwaarden voor de uitvoering en wat kunnen de aanwezigen bijdragen?
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Kernopgave 2:
Oost, West, Schoon Best (gebouwde omgeving)
• Inleiding. De verduurzaming van de gebouwde omgeving moet een vliegende start krijgen in de 27 proeftuinen. Partijen als
gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers, woning- en gebouweigenaren, bewoners zijn hierbij
betrokken. Zij gaan voortvarend aan de slag, maar er ontstaan ook vragen en onrust bij bewoners en andere betrokkenen over
nut en noodzaak. Er zijn zorgen dat de kosten te hoog zullen worden, de bijdrage aan CO2-reductie gering, dat het te duur
wordt, dat de financiering nog niet is geregeld, dat de energiebron niet duurzaam is. In deze sessie bespreken we hoe de
proeftuinen verlopen en gaan we aan de slag met de vraag wat goed gaat, wat beter kan en wat betrokkenen vinden. Is er
onrust en waar komt die vandaan?
• werksessies
• In de 1ste sessie maken we kennis met de proeftuinen en bespreken we hoe de proeftuinen verlopen en horen we van
directbetrokkenen de stand van zaken, wat goed gaat, wat beter kan en wat betrokkenen vinden. Is er onrust en waar
komt die vandaan?
• In de 2de sessie onderzoeken we wat er in de onderstroom speelt. Hoe denken betrokkenen, experts en de zaal hierover?
• De inzichten uit de twee eerdere sessies zijn de basis voor een werksessie waar alle aanwezigen aan de slag gaan met de
vraag wat de komende jaren moet gebeuren en wat ieders bijdrage daarbij is. In deze sessie gaan aanwezigen aan de slag
met de vraag hoe het draagvlak groter kan worden om huizen en gebouwen aardgasvrij en klimaatneutraal te maken.
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Kernopgave 3:

Alles wat weerloos is, is van waarde (natuur)

Maatschappelijk vraagstuk

• We leven in het antropoceen, maar we zijn ons niet meer bewust van onze afhankelijkheid van natuur. Omvang
natuur en de diensten waarvan we afhankelijk zijn, zijn teruggelopen door economische ontwikkeling.
• Legitimiteit huidig natuurbeleid schiet tekort. Verbinding met economie en samenleving is verloren (voorbeelden:
Hedwigespolder, Oostvaardersplassen, houtkap).
• Nieuwe transitie-opgaven (klimaatverandering/adaptatie, energie) hebben impact op natuur, naast voortgaande
activiteiten met hun impacts

Soll situatie

• Een veerkrachtige natuur met een verscheidenheid aan soorten en ecosystemen
• Betekenisvolle natuur voor economie en samenleving (bv SDG’s safe and just operating space)
• Een natuur die als waardevol wordt beschouwd en waarin meerdere waardes een plek hebben

Dilemma’s

• Natuur ontwikkelt of natuur wordt ontwikkeld?
• Hoe gaan we om met klimaatverandering, want dit leidt tot migratie van soorten?
• Welke ruimte geven we aan landbouw en welke aan natuur? (Landbouw is de belangrijkste drukfactor voor natuur en
vanwege ruimtelijke competitie)
• Vasthouden aan juridische regels (VHR) of meer ontspanning
• Is natuurbescherming taak van de overheid of van private partijen? Hoe kunnen we maatschappelijke initiatieven
stimuleren?
• Hoe financieren we natuurinclusieve samenleving? Betalen de gebruikers van natuur de volledige kostprijs en
ontvangen producenten van natuurkwaliteit een eerlijke prijs?

Systeemanalyse Ist-situatie

• Biodiversiteit staat onder druk; doelen worden niet gehaald.
• Huidig natuurbeleid is gestoeld op scheidingsfilosofie. Dit heeft voordelen opgeleverd, maar is voor lange termijn niet
houdbaar.
• Natuur is zwakke waarde in samenleving. Veel draagvlak voor natuur, maar weinig voor beleid door oa juridisering
natuurbeleid (VHR, PAS) en gebrek aan samenhang (vb houtkap). Huidige economische ontwikkeling leidt tot
uitputting.

Kernopgave 3:

Alles wat weerloos is, is van waarde (natuur)

Betrokkenen

• Overheden, natuurorganisaties, landbouw, bedrijven, ontwerpers, filosofen, wetenschap, deltaplan
biodiversiteit

Wat is nodig van Ist > Soll

•
•
•
•

Besef dat er meerdere perspectieven zijn op natuur en onze afhankelijkheid van natuur
Ruimte voor diversiteit in Nederland; vergroten betrokkenheid van bewoners (culturele identiteit)
Herijking beleid en bijstelling spelregels (regelgeving en financiële instrumenten)
Aansluiting bij investeringsagenda (bv energietransitie, landbouw) om veranderingen in natuurbeleid
te financieren en om synergie te zoeken.
• Impuls geven aan Deltaplan biodiversiteitsherstel: welke natuur willen we, nieuwe coalities en
verdienmodellen
• Natuurpact 2.0: contouren van nieuw natuurbeleid

ruimtelijke
transformatie
KernopgaveKernissue:
4: Ruimte voor
verbeelding (ruimtelijke
ordening)
Maatschappelijke vraagstuk

• We leven in een dichtbevolkt land met een grote ruimtelijke druk door functies. Daarnaast hebben we een footprint op elders. We zijn
grote exporteur van producten, maar we wentelen onze problemen ook af. Ook naar de toekomstige generaties als we niet tijdig
investeren.
• Er komen vele (nieuwe) ruimtelijke claims en ruimte is beperkt: energietransitie (zonneparken, windmolens), nieuwbouw (1 mln
woningen), waterveiligheid, grondgebonden landbouw, natuur.
• Sommige ingrepen in landschap zijn urgent vanwege urgentie, bv veiligheid.
• Klimaatverandering kan leiden tot verandering in ruimtegebruik: bv droogte, verzilting.
• We wonen in het landschap. Bepaalt onze kwaliteit van leefomgeving en is vestigingsplaatsfactor.
• Beleving van landschap door burgers is nieuw maatschappelijk onbehagen: windmolens, stallen, verdozing, houtkap, bebouwing in
kustzone. Mensen komen in opstand omdat ze tegen verandering zijn.
• Platteland en periferie is een nieuw discours. Grote afstand tussen stad en ommeland. Gaat om verdeling lusten, lasten en zeggenschap

Soll situatie

• Een ruimtelijke inrichting die kernkwaliteiten bevat: een mooi Nederland waar we trots op zijn.
• Een ruimtelijke inrichting die de nieuwe claims heeft geaccommodeerd zodat de transities ook ruimtelijk worden gedragen
• Het tempo in verandering van landschap heeft een menselijke maat en zijn democratisch gelegitimeerd.

Dilemma’s

• Landschap behouden of ontwikkelen. Dit is een clash van waarden en speelt op elk schaalniveau.
• Hoe verdelen we de pijn van aanpassing in de ruimte? Hoe solidair zijn we of accepteren we ruimtelijke ongelijkheid?
• Hoe verdelen we de pijn van aanpassing in de tijd? De kosten van aanpassing zijn nu en de baten later. Of – als we uitstellen – zijn de
kosten later en hebben we nu de baten.
• Sectorale plannen versus integrale aanpak? Hoe organiseer je een geïntegreerde benadering terwijl sectorale aanpak de default is.

Systeemanalyse IST-situatie

•
•
•
•
•
•

Ruimtelijke ordeningsbeleid is verwaarloosd
Nieuw elan in RO: Novi, kracht van ontwerp, Panorama Nederland
Bestuurders, beleidsmakers en politiek hebben geen benul van ruimtelijke complexiteit.
Procedures en inrichting verlopen traag
Projectontwikkelaars hebben veel macht
Ruimtelijke ingrepen zijn vaak onomkeerbaar

Kernopgave 4:

Ruimte voor verbeelding (ruimtelijke ordening)

Betrokkenen

• Overheden (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen), ontwerpers/architecten, belangenorganisaties,
financiële instituties, burgers

Wat is nodig van Ist > Soll

•
•
•
•
•
•
•

Metamorfose

Landschap is leidend bij ontwikkeling van gebieden. Landschappelijke ontwikkeling vindt plaats met de
menselijke maat.

Bijdrage Springtij/ Impact

• Inzicht en erkenning andere (landschappelijke) waarden
• Van ruimtelijke planvorming naar realisatie
• Integraliteit en samenhang

Vervolgstappen

Zorg voor diversiteit: uiteenlopende zorgen, gesprekken oprekken
Inhoudelijke meedenkers: UU (Maarten Hajer en Jesse Hofman) en PBL (Frank van Dam en Leo Pols)
Verbinding maken met Panorama Nederland en Novi

Boegbeeld(en)

Berno Strootman (CRA)
Peter de Ruyter (vloeiend landschap)
Kasja Ollengren (BZK-Novi)

Richting geven en ruimte maken
Van visie/ontwerp naar realisatie : verdienmodellen, dialoog met alle betrokkenen.
Noodzaak van integrale samenhang: beleid is mix van sectorale rijksdoelen en regionale ambities
Vergroten adaptatief vermogen (veerkracht, flexibiliteit)
Meer investeringen van financiële instituties, oa pensioenfondsen
Afwegingskader voor afweging strijdige functies
Zorgen van mensen worden serieus genomen; regionale democratie

Kernopgave 5:

Van vrije zee naar zee van ruimte (Noordzee)

Maatschappelijk vraagstuk

• De claims voor gebruik van de Noordzee rijzen de pan uit. Het is al ‘s werelds drukste zee. Naast de bestaande gebruikers (visserij,
scheepvaart, defensie, olie- en gaswinning, kustverdediging, zandsuppletie e.a.) moet voor duurzame energiewinning in de vorm van
wind offshore en biomassateelten plaats worden gemaakt. En ook voor uitbreiding van de energie-infrastructuur, en wellicht zelfs
multifunctionele eilanden.
• Nieuwe ontwikkelingen maken het er niet makkelijker op: opwarming, zeespiegelstijging, oceaanverzuring, verlies aan biodiversiteit. Die
vragen dat alle activiteiten schoner, groener, natuurlijker worden.
• De hoofdcompetitie lijkt energie, eiwitten en natuur.
• Wat is een verstandige en werkbare ruimtelijke ordening voor de Noordzee? Hoe verhouden de ruimtelijke claims en belangen zich tot
elkaar? Wie loodst, wie stuurt? Op basis van welke principes?

Soll situatie

• Een wijs gebruikte Noordzee waarin verschillende gebruiksfuncties zoveel naast elkaar kunnen gaan, waar de natuurlijke veerkracht is
hersteld en het gebruik binnen de grenzen van die veerkracht blijft (oogst, geen opsouperen van het natuurlijk kapitaal)

Dilemma’s

• Mare Liberum: wie het eerst komt, het eerst maalt, gold lang. Dat is niet langer houdbaar. Nieuwe principes raken aan gevestigde
belangen, oude principes blokkeren de toetreding van nieuwe belangen. Maar misschien komen ze er onderling toch wel uit. Polderen
op zee.
• Of een Mare Governatum: te regelen is dat de zee optimaal wordt gebruikt, maar wel duurzaam, volhoudbaar. Dat vergt sturing, visie,
ruimtelijk-economische ordening. Wie durft?

Systeem-analyse Ist-situatie

• Gevestigde belangen voelen weinig voor inschikken. Maar iedereen realiseert zich dat een nieuw samenspel nodig zal zijn. En daarbij: elk
van de belangen zal metamorfoses ondergaan, naar onder meer ultraschone scheepvaart, natuursparende visserij en viskweek, nieuwe
natuurontwikkeling, kunstverdediging 2.0 gezien de nieuwe zeespiegelprojecties, en zo voorts. Een gezamenlijke transitie kan
gemakkelijker zijn dan ieder zijn eigen metamorfose.

Betrok-kenen

• Visserij, olie- en gas, wind offshore, natuurbeweging, overheden, defensie, scheepvaart, infrabedrijven, recreatie, aangrenzende landen,
kustgemeenten

Wat is nodig van Ist > Soll

• De natuurlijke reactie is: eigen belang eerst. Is dat om te polen naar: een gezamenlijk gedefinieerd belang voorop, daarbinnen voor de
deelbelangen ruimte zoeken.
• Nodig: nieuwe vergezichten (hoe zou het kunnen), breed transitiefonds (niet alleen visserij/natuur maar alle belangen omvattend),
perspectief voor elk van de Noordzee-gebruikers, open onderhandelingsproces
• Kennis is versnipperd en gepolariseerd, kennis verdeeld, wetenschappers in kampen
• Geld breed inzetbaar maken: opruimen, e-transitie; deals moet te maken zijn.
• Leiderschap Noordzee Martine Verweij
• Han Lindeboom, wetenschap

Kernopgave 5:

Van vrije zee naar zee van ruimte (Noordzee)

Metamorfose

Van ieder voor het eigen belang naar collectief belang dat ruimte voor elk biedt

Bijdrage Springtij/ Impact

• Impact Springtij dan: inhoudelijke contouren akkoord en mogelijk ook afspraken daarover
• In de informaliteit van Springtij kunnen bewegingen ontstaan die in een meer formele setting niet goed mogelijk
zijn.

Vervolgstappen

Proces op weg naar een inhoudelijk Noordzeeakkoord. Programma van 2 jaar, tussenbalansen op Springtij,
eindproduct Springtij 2021

Boegbeeld(en)

Jaques Wallage. Afspraak met hem is in de maak
Er is ‘s een ‘burgemeester van de Noordzee’ uitgeroepen (Mariken Betsema)
Kunnen we een nazaat van Hugo de Groot vinden? Of Boudewijn de Groot (!) (Daar zeilde op de Noordzee….)

Kernopgave 6:

Landbouw en voedsel, waardeer de waarden

Maatschappelijke vraagstuk

• Landbouw- en voedselsysteem kraakt in zijn voegen: dode weilanden, landschapspijn, uitgeknepen en radeloze boeren, obesitas en
andere welvaartsziekten, schrijnend biodiversiteitsverlies (landbouw/voedselsysteem levert de helft van de impact op biodiversiteit).
Mede-veroorzaker van klimaatverandering, maar ook eerste sector die gevolgen zwaar ondervindt. Etc etc.
• Incrementele stappen nog wel mogelijk, maar leiden hooguit tot uitstel, niet tot afstel.
• Urgentie nu meer dan eerder; stranded assets. Welvaart en welzijn.
• Belangrijke doorbraak nodig: zonder internalisatie van externe (afgewentelde) kosten gaat de transitie niet lukken. Daarover afspraken
maken. Vergt systeeminzicht, betrokkenheid en verbinding, leiderschap, mandaat.

Soll situatie

• Een houdbaar landbouw- en voedselsysteem, kwaliteit, gezond voedsel voor iedereen gaat hand in hand met een planeetsparend
eetpatroon. Kringlooplandbouw. Situatie ontstaat niet zonder meer door bewustzijn en ander gedrag, maar alleen via systemische
veranderingen: grondeigendom en –rendement, internalisatie van externe kosten (true pricing), herverdeling macht en inkomen in
ketens, circulaire concepten, etc. Productie van werkelijke waarden wordt beloond.

Dilemma’s

•
•
•
•

Systeemanalyse IST-situatie

• Huidige landbouw-/voedselsysteem is optimalisatie die na 2e WO begon. Zit nu in alle haarvaten van het systeem, in praktijken en in
beleid (GLB, nationaal).
• Voedsel is commodity, gestuurd op grote volumina en lage prijzen
• Verschillende denkmodellen en ‘scholen’, van ecologisch verantwoorde hyperproductiviteit tot pastoraal en kleinschalig, never the
twain shall meet?
• Financiering en eigendom

Betrokkenen

• Boeren, handel, supermarkten, burgers, consumenten, industrie, beleidsmakers regionaal, NL, EU, natuur- en milieu-organisaties,
wetenschap

Wat is nodig van Ist > Soll

•
•
•
•

Inzetten op groei en ontwikkeling van nieuwe modellen? Of ‘bevechten’ van het bestaande systeem? Of zijn mengvormen denkbaar?
Consument zal mee moeten (minder vlees bv) maar is ‘ie ook veranderkracht? Wie dan wel?
Boer idem dito
Actualiteit GLB

Bewustwording van systeemkarakter van de benodigde veranderingen
Besef dat ander handelen binnen huidige systeem weinig oplost
Beeld van sturing en instrumenten
’Mandatering’ van overheden om daadwerkelijk systeemsturing te doen

Kernopgave 6:

Landbouw en voedsel, waardeer de waarden

Metamorfose

Van een landbouw- en voedselsysteem dan veel en goedkoop stimuleert naar een systeem dat kwaliteit en
waarden beloont en zo circulaire landbouwsystemen bevordert.

Bijdrage Springtij/ Impact

• Op basis van de systeemanalyses van vorig jaar met spelers stappen zetten naar de juiste prijzen en
afrekeningen
• Krachtig agenderen van de noodzaak van sturing

Vervolgstappen

Tussentijdse ketenbijeenkomsten, voortgang, afspraken

Boegbeeld(en)

Pieter van Geel
Wiebe Draijer
Carola Schouten
Gerda Verburg
Jonge boer(in)

Kernopgave 7:

Energie, de eindjes aan elkaar knopen

Maatschappelijk vraagstuk

De klimaatdoelen vragen om een totale herinrichting van het energiesysteem. Nu is dat lineair van aanbod naar vraag, u vraagt wij draaien,
en zijn de verschillende energiestromen elektronen en moleculen nagenoeg geheel gescheiden. In de nieuwe systeem zullen de
energiestromen veel meer verknoopt worden en zal het aanbod mede de vraag gaan bepalen. De sturing, governance, van het
energiesysteem is streng gereguleerd, de markt regeert, en biedt niet de flexibiliteit om de noodzakelijke transitie te faciliteren. Daardoor zal
de transitie stagneren

Soll situatie

Een nieuw maatschappelijk contract met de voornaamste spelers in het energiesysteem waarmee zij gezamenlijk richting en invulling
kunnen geven aan die transitiestappen die niet of onvoldoende snel door de markt opgepakt zullen worden.

Dilemma’s

• Wat voor sturingsmechanismen gaan we inzetten om tot de gewenste situatie te komen. Hoe verhouden die zich tot het open
marktsysteem dat we nu hebben.
• Hoe leggen we de koppeling tussen de plannen die nu op regionaal en lokaal niveau worden gemaakt en de randvoorwaarden die
gedicteerd worden door de noodzakelijke optimalisatie van het systeem op nationaal niveau binnen de internationale context.
• We vinden het moeilijk om keuzes te maken tussen verschillende systeemoplossingen, dat is wel noodzakelijk. Hoe en wanneer komen we
tot zo’n keuze.
• Wij gaan nu uit van een vraaggestuurd systeem dat altijd levert, dat is waarschijnlijk niet houdbaar.
• Systeemintegratie vraagt om grote investeringen waar steeds een kip/ei dilemma speelt, bijvoorbeeld warmtenetten, het is onvermijdelijk
dat daar publieke partijen in gaan investeren.

Systeemanalyse Ist-situatie

• Politiek houdt krampachtig vast aan het marktdenken, liberalisering.
• De regie over de transitie is nergens belegt ondanks de regelmatige oproep van aller;lei partijen om dat wel te doen..
• Samenwerking tussen netbeheerders en energiebedrijven voor de integratie op regionale schaal is slecht?

Betrokkenen

•
•
•
•
•
•

Wat is nodig van Ist > Soll

Opdracht aan sleutelspelers in het systeem om te komen met een gezamenlijke systeem analyse en keuzes, die daartna planmatig worden
uitgevoerd SEP 2.0.

Energieproducenten, elektriciteit en gas.
TSO’s en DSO’s
Industrieclusters
RESsen
Burgers
Politiek

Kernopgave 7: Energie, de eindjes aan elkaar knopen
Metamorfose

Hechte samenwerking tussen de sleutelspelers binnen het systeem om de transitie vorm te geven. Oprichting van de SEB,
samenwerkende energiebedrijven.

Bijdrage Springtij/ Impact

• Vergroten van het begrip voor dit vraagstuk zowel technisch inhoudelijk als wat betreft de sturing en Governance.
• Zorgen dat de sleutelspelers in dit kader over hun eigen schaduw heenstappen, in gaan zien dat als ze niet nauw
samenwerken ze daar allemaal last van krijgen.

Vervolgstappen

In afstemming met de MMIP en EZK komen tot een systeemtafel .

Boegbeeld(en)

Lastig, ik zie ze op dit gebied niet echt wellicht Han Fennema (Gasunie) en Manon van Beek (Tennet) in verband met de
gezamenlijke infrastrucure outlook.

Kernopgave 8: Opzij, opzij, opzij! (Mobiliteit)
Maatschappelijk vraagstuk

De milieudruk van de mobiliteit wordt in belangrijke mate bepaald door de keuzes van mensen, de auto en het vliegtuig zijn de default
opties geworden. Ondanks alle technologische opties die er zijn deze opties schoner te maken is het ook van groot belang dat deze default
verandert. Welke benaderingen kunnen we inzetten om dit gedrag te veranderen zonder dat dat afbreuk doet aan het draagvlak voor
klimaatbeleid als geheel.

Soll situatie

Mensen kiezen in vrijheid voor de meest schone en gezonde transport optie.

Dilemma’s

• De auto en verre reizen zijn een status symbolen;
• Er zijn grote belangen verbonden aan de bestaande situatie zowel aan de kant van de automobiliteit als bij het vliegverkeer.
• Bestaande regelingen van werkgevers stimuleren autogebruik.

Systeemanalyse Ist-situatie

• Elektrisch rijden is relatief duur en minder praktisch;
• Alternatieven voor de auto worden als minder praktisch ervaren;
• Vliegen is goedkoop binnen Europa zijn de alternatieven duurder.

Betrokkenen

•
•
•
•
•
•
•

Wat is nodig van Ist > Soll

Gecoördineerde samenwerking tussen alle partijen om gezamenlijk te zorgen voor een nieuwe kijk op de functie van mobiliteit.

Bedrijven
Bonden
Openbaar vervoer
Rijksoverheid
Lokale overheden
ANWB
Schiphol

Kernopgave 8:

Opzij, opzij, opzij! (Mobiliteit)

Metamorfose

Van grenzeloos gebruik en verbruik van voertuigen naar grenzeloos duurzaam ont-moeten. Een nieuwe kijk op de functie
van mobiliteit, impact op de invulling van zakelijk vervoer zal meteen impact hebben op het privé gebruik.

Bijdrage Springtij/ Impact

Er zijn nu ruim 40 bedrijven aangesloten bij anders reizen, dat zou alleen op Springtij al verdubbeld moeten worden*.
Daarbij zouden we een “anders reizen” aanpak willen hebben die inpakt heeft op het prive viegverkeer.

Vervolgstappen

Inzet van de Springtij gemeenschap ten behoeve van Anders Reizen.

Boegbeeld(en)

*

Springtij wordt ook buiten de sessies ingezet om veel meer bedrijven aan
te zetten zich aan te sluiten bij anders reizen.

Kernopgave 9: Een slag in de rondte (Circulariteit)
Kunststof verpakkingen hebben een gouden toekomst
• De werkhypothese is dat Kunststof verpakkingen een gouden toekomst hebben. Kunststoffen worden vrijwel overal voor gebruikt
onder andere als verpakkingsmateriaal. Kunststoffen hebben goede functionele eigenschappen, kunnen tegen lage kosten worden
gemaakt en zijn licht en sterk. Plastics staan in een kwade reuk, iedereen maakt zich boos over de plastic soep, en de beelden
ervan zijn soms hartverscheurend. Maar kunststoffen – we zullen vooral naar verpakkingen kijken – zijn er niet zonder reden: ze
zijn een zeer functionele bescherming voor producten, zijn licht en sterk, en de alternatieven kunnen milieubelastender zijn. Maar
kunststoffen kunnen alleen een maatschappelijke license to operate herwinnen als de problemen worden opgelost, zo goed als
volledige circulariteit waarbij alle impacts worden voorkomen. Wat kan er allemaal? Hoe komen we daar? Wie is aan zet? En gunt
de samenleving kunststoffen nog de ruimte om zich uit de problemen weg te innoveren en investeren, of begint de deur zich al te
sluiten?
• In de sessie over kunststof verpakkingen gaan we in op de vraag of kunststof verpakkingen een gouden toekomst hebben en onder
welke condities. Bedrijven uit de kunststofketen werken onder regie van het ISPT (Institute for Sustainable Proces Technology) aan
het sluiten van de keten onder de noemer 'circulair plastic'. Is dat een oplossing? Een keten waarin iedere speler z'n
verantwoordelijkheid neemt voor ontwikkeling van een volledig gesloten, impactloos systeem. Kan dat? Hoe dan? Welke wegen?
Welke rollen? Welke incentives. Of moet de oplossing worden gezocht in andere materialen of geen verpakkingen? In deze sessie
willen we meer 'gevoel' krijgen voor het maatschappelijk draagvlak van oplossingen waar bedrijven in de keten mee bezig zijn. Op
welke wijze hebben Kunststof verpakkingen een gouden toekomst?
19-09-19
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Kernopgave 9: Een slag in de rondte (Circulariteit)
Circulair Friesland
• Friesland heeft de ambitie om een koploper te worden op het gebied van de CE. Internationaal worden
de plannen en vorderingen van Friesland op dit vlak meer en meer gewaardeerd en gezien.
• De Waddeneilanden zijn onderdeel van de provincie en hebben als eiland een natuurlijke ‘voorsprong’
om circulair en wellicht autarkisch (op het gebied van water en energie) te worden.
• Er spelen vele verschillende initiatieven, waaronder Schiermonnikoog met circulaire landbouw, Ameland
op gebied van energie en afval, Vlieland met circulaire festivals en Terschelling kijkt o.a. naar horeca en
transport (Doeksen).
• De initiatieven zijn voorbij de eerste ‘idee-fase’, nu is het de tijd om de plannen van de Waddeneilanden
meer systemisch en programmatisch aan te pakken, waarbij het eigenaarschap bij de eilanden ligt en
blijft
• Tijdens Springtij is er veel deskundigheid op het eindland aanwezig die de eilanders kan ondersteunen
bij het verder uitwerken van hun plannen, daar wensen we maximaal op in te spelen en gebruik van te
maken
19-09-19
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Kernopgave 9: Een slag in de rondte (Circulariteit)
Metalen en elektrisch rijden
• Copper8, Metabolics en Univesiteit Leiden doen onderzoek naar de hoeveelheid schaarse metalen die nodig zijn
voor het realiseren van de doelstellingen op het gebied van elektrisch vervoer, zoals uitgewerkt in het
Klimaatakkoord.
• De verwachting is dat als alle auto’s in NL (zo’n 8.5 miljoen) op termijn worden vervangen door elektrische auto’s,
we een onevenredig groot deel van de wereldwijde productie van een aantal kritische metalen gaan gebruiken.
• Om binnen ons ‘eerlijk deel’ van de wereldwijde productie te blijven, én om alle auto’s zero-emissie te maken, lijkt
de kans groot dat we ons wagenpark substantieel moeten verkleinen. De precieze mate waarin zijn we nog aan het
bepalen.
• Dat gaat er vervolgens toe leiden dat er veel andere vervoersconcepten nodig zijn, wat weer vraagt om het anders
organiseren van investeringen in onder meer infrastructuur en bereikbaarheid. Een kleiner wagenpark vraagt in om
minder asfalt.
• Hiermee bouwen we voort op de sessie van SPF vorig jaar, waar Copper8 de kritische metaalvraag van windmolens
en zonnepanelen hebben geadresseerd. Dit is een volgende ‘puzzelstukje’ in deze analyse.
• Omdat voor een deel dezelfde kritische metalen nodig gaan zijn in onder meer windmolens, gaat er tevens een
verdelingsvraagstuk ontstaan.
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Kernopgave 9: Een slag in de rondte (Circulariteit)
Circulair Terschelling
• Friesland heeft de ambitie om een koploper te worden op het gebied van de CE. Internationaal worden
de plannen en vorderingen van Friesland op dit vlak meer en meer gewaardeerd en gezien.
• De Waddeneilanden zijn onderdeel van de provincie en hebben als eiland een natuurlijke ‘voorsprong’
om circulair en wellicht (deels) autarkisch (op het gebied van water en energie) te worden.
• Er spelen vele verschillende initiatieven, waaronder Schiermonnikoog met circulaire landbouw, Ameland
op gebied van energie en afval, Vlieland met circulaire festivals en Terschelling kijkt o.a. naar horeca en
transport.
• De initiatieven zijn voorbij de eerste ‘idee-fase’, nu is het de tijd om de plannen van de Waddeneilanden
meer systemisch en programmatisch aan te pakken, waarbij het eigenaarschap bij de eilanden ligt en
blijft
• Terschelling kan een voorbeeld zijn op vele onderdelen van de circulaire economie. De bewoners van
Terschelling werken dit samen met Springtij deelnemers verder uit in een 'Transitie-DOE agenda'.

19-09-19
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Kernopgave 9: Een slag in de rondte (Circulariteit)
Circulair Biomassa
• Biomassa. Er is veel discussie over de inzet voor biomassa, voor materialen en welke dan
(kortcyclisch, langcyclisch), en vooral over inzet voor energie. Onmisbaar voor een klimaatneutraal
energiesysteem, vindt de een, een ramp voor klimaat en biodiversiteit vindt de ander. Circulariteit en
cascadering brengt partijen wel iets nader tot elkaar, de impacts nemen hoe dan ook af als de biomassa
eerst vele malen in cyclus blijft en hooguit na talloze ‘rondjes’ energetisch wordt benut, maar ook dan
blijven nog meningen verschillen. We gaan verkennen hoe de verschillende posities in het debat zich tot
elkaar verhouden en hoe bruggen te bouwen zijn. We beginnen met een ‘opstelling’ in de ruimte die
deelnemers dwingt kleur te bekennen in het debat: waar sta je? Letterlijk. En waarom? Maar daar blijft
het niet mee, juist vaste posities zijn het probleem. We onderzoeken hoe de posities ten opzichte van
elkaar zijn: valt op zijn minst te begrijpen waarom de een hier, de ander daar staat, ook al kunnen de
opvattingen blijven verschillen? Zijn er vervolgens aanknopingspunten om te verschuiven? En wat
gebeurt er als je op de plek van een ander gaat staan? Garanties zijn niet te geven, maar het is wel
denkbaar dat in zo’n setting nieuwe wegen ontstaan, die zullen we dan verkennen.
Het gesprek kan worden gevoed met de stand van inzichten die tot dat moment ontleend zijn aan het
PBL-biomassa/joint fact-finding-traject dat dan een paar maanden loopt. En de Springtij-bijeenkomst
kan er ook weer input voor leveren
19-09-19
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Kernopgave 10:

Samenleving en Leiderschap

Maatschappelijk vraagstuk

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
Voor een andere tijd en een nieuwe moraal
Mensen om ijzer met handen te breken
Ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal
*uit het gedicht ‘mensen gevraagd’ van Coert Poort.

Soll situatie

In het kernthema ‘leiderschap en samenleving’ hebben we maar één doel: Natuur en mensen leven in balans. De economie is hier
dienend aan.

Dilemma’s

- Hoe gaan we om met onzekerheden. Stel dat de economie dienend is aan natuur en mens, welke consequenties heeft dat voor
de financiële sector en economische groei.
- Klimaatakkoord: hoe wordt het van een politiek akkoord een maatschappelijk akkoord
- Hoe zorgen we voor samenwerking en een gemeenschappelijke opgave over diverse belangen heen
- Hoe blijven we sturen op lange termijn ambities, in plaats van korte termijn financieel en economisch gewin?

Systeemanalyse Ist-situatie

Iedereen is een voor een duurzame toekomst. Maar hoe lastig is het deze te creëren. We hebben onvoldoende in de gaten hoe
sterk ons handelen beïnvloed worden door ‘oude’ hiërarchische, top-down systemen in organisaties. Onbewust gedrag vanuit oude
systemen maakt het lastig om de enorme transitie waar we voor staan actief en anders vorm te geven. Het nieuwe leiderschap
vraagt nieuwe manieren van handelen op alle niveaus: zowel persoonlijk als in teams, organisaties en systemen.

Betrokkenen

• Leiders op allerlei niveau – van ambassadeurs binnen een organisatie, burgers in een wijk tot ministers en CEO’s.

Wat is nodig van Ist > Soll

Er worden mensen gevraagd. Mensen die lef tonen, mensen die kwetsbaar durven te zijn. Duurzame bestuurders. Pionierende
ondernemers. Vooruitstrevende burgers. We experimenteren en oefenen in nieuw leiderschap.
Voor metamorfoses is begrip van structuren essentieel. Met kennis van transitietheorieën kijken we naar veranderingen. Van de
energiesector tot de financiële sector. De rol van de overheid en sturing na het klimaatakkoord.

Kernopgave 10: Samenleving en Leiderschap
Bijdrage Springtij/ Impact

-

Verkenning brede welvaart en financiële sector
Verkenning waarden als vrijheid, gelijkheid, broederschap
Verkenning van een duurzame samenleving volgens Klaas van Egmond.
Verkenning klimaatakkoord en ambities voor een circulaire economie
Training: Ambassadeurs, vrouwelijk leiderschap, recruitment, etc etc.

Boegbeeld(en)

Ed Nijpels, Annemieke Nijhof, Marjolein Demmers, Frank Elderson, Kees van Dijkhuizen, Peter van Mierlo, Sandor Gaastra,
Ingrid Thijssen, Maria van der Heijden, André Nijhof, Ruud Koornstra, Klaas van Egmond, Jolande Sap, Marcel Beukeboom,
Maarten Labots,

Achtergrond informatie:
Duurzame samenleving:
Het boek ‘Homo Universalis; moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance’ van Klaas van Egmond is de basis van deze sessie.
Actuele problemen zoals klimaatverandering, migratiestromen, populisme, fragmentatie van de politiek en crisis van het financieel bestel, zijn terug te voeren op het
steeds weer eenzijdig worden van ons mens- en wereldbeeld. Door die eenzijdigheid zijn we de moraliteit en de menselijke maat kwijt geraakt. Om die te hervinden
kunnen we terugkeren naar het ideale mensbeeld van de vroegere Renaissance, zoals dat gestalte kreeg in de door da Vinci verbeelde Homo Universalis. Op basis
daarvan kunnen we tot een nieuwe ethiek, een moreel kompas komen, dat ons concreet de weg kan wijzen uit de precaire situatie waarin we zijn terecht gekomen.
Langs die weg kan de menselijke waardigheid worden behouden en kan duurzaamheid binnen bereik komen.
https://www.klaasvanegmond.nl/wp-content/uploads/2019/09/Samenvatting-HU.pdf Homo Universalis
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/20/monitor-brede-welvaart-sdg-s-2019
https://www.youtube.com/watch?v=fZSq1UhnEC4&t=2s
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/14/ook-ik-ben-een-ongelukkige-liberaal-a3963723
Markttransformaties
https://www.p-plus.nl/resources/magazinefiles/FrameworkMarkttransformatie.pdf

