
Hartelijk dank voor uw brief  d.d. 20 april 2020 aan de gemeenteraad over ‘Samenwerken 
in en na corona-tijd en hoe  wereldaarde-dag 22 april met wereld-verteerdag - 
wereldovershootday zijn
verbonden aan erfgoed nieuwe stijl’. 

U vraagt in uw brief aandacht voor het belang om juist nu naar aanleiding van de Corona 
crisis  andere menselijke patronen te ontwikkelen. U geeft daarbij aan dat het niet gewenst 
is om onze economie te herstellen naar de wijze die we gewend waren. Daarbij schetst u 
de mogelijkheid om 
betere criteria te gaan hanteren, die ons allen in meer harmonie en evenwicht brengen. Het
resultaat daarvan, zo verwacht u, zal zijn dat we genoeg hebben aan een planeet waar we 
in rechtvaardigheid kunnen leven. U werkt dit in uw brief uit in een aantal voorstellen die u 
aan alle gemeente in Nederland per brief heeft toegestuurd waaronder naar de gemeente 
Amsterdam.

Op 19 mei 2020 heeft de gemeenteraad mij gevraagd om uw brief te beantwoorden.

Reactie op uw vragen en voorstel

Overgang naar een circulaire economie
In Amsterdam willen we een goed leven voor iedereen, binnen de natuurlijke grenzen van 
de aarde. Dat kan in een circulaire stad waar we slimmer omgaan met schaarse 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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grondstoffen, we anders produceren en consumeren en waar meer werkgelegenheid is 
voor iedereen. Daarmee  werken we aan welzijn, gezondheid, een prettige leefomgeving, 
een schoner milieu en meer rechtvaardigheid, zowel binnen de stadsgrenzen als ver 
daarbuiten. 

Om dit voor elkaar te krijgen wil Amsterdam in 2030 50% minder primaire grondstoffen 
gebruiken en tevens 55% minder CO2 uitstoten om uiterlijk in 2050 volledig circulair en 
klimaatneutraal te zijn. Om de circulaire doelstellingen te halen heeft Amsterdam samen 
met marktpartijen en kennisinstellingen een strategie ontwikkeld. Deze strategie 
‘Amsterdam Circulair 2020-2025’ en het bijbehorende ‘Innovatie- en uitvoeringsprogramma 
Amsterdam Circulair 2020 -2021’ zijn op 20 mei 2020 vastgesteld in de gemeenteraad. 
Tevens heeft de gemeenteraad gelijktijdig kennis genomen van de eerste monitor 
Amsterdam Circulair en het eerste stadsportret gebaseerd op de donuteconomie zoals die 
is ontwikkeld door de Britse econoom Kate Raworth. 

Binnen het brede veld van een circulaire economie zet Amsterdam in op de waardeketens 
Voedsel & organische reststromen, Consumptiegoederen en Gebouwde omgeving. In deze
collegeperiode realiseren we met onze partners ruim 200 concrete projecten die bijdragen 
aan onze doelen voor 2030 en 2050. Deze aanpak wordt eind 2021 geëvalueerd. Onze 
aanpak kenmerkt zich door ‘Leren door te doen’. 

Donuteconomie
Bij de ontwikkeling van de nieuwe strategie Amsterdam Circulair heeft de gemeente nauw 
samen gewerkt met Kate Raworth die het model van de donuteconomie heeft ontwikkeld: 
Een economie binnen de planetaire grenzen en met een sterk sociaal fundament. Alle 
aspecten van onze strategie zijn getoetst op de gelijktijdige bijdrage aan het verminderen 
van de milieudruk en het versterken van het sociaal fundament. De projecten dragen bij 
aan het verminderen van materiaalgebruik en creëren gelijktijdig meer werkgelegenheid 
zoals bij de reparatie en hergebruik van consumptiegoederen.

Het gesprek met de stad
In de komende periode zetten we het gesprek met de stad voort over  een duurzaam en 
leefbaar Amsterdam en wat daaraan de bijdrage is van alle gebruikers van de stad. We 
zullen bewoners en bedrijven praktisch ondersteunen met bijvoorbeeld kennis om zelf aan 
de slag te gaan met circulaire economie. Inspiratiebron hiervoor zijn de circulaire 
initiatieven die we steeds vaker een plek kunnen geven op het online platform Nieuw 
Amsterdams Klimaat (www.nieuwamsterdamsklimaat.nl). Dit platform is geïnitieerd door de
gemeente, maar van de stad. Alles wat er gebeurt op het gebied van het verduurzamen 
van de stad wordt inzichtelijk en herkenbaar via Nieuw Amsterdams Klimaat.
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Amsterdam zet dus in op een circulaire en klimaatneutrale stad en maakt daarbij gebruik 
van de methodologie van de donut economie. Deze inzet sluit aan op uw verzoek richting 
alle Nederlandse gemeenten om juist nu na te denken over een economisch systeem dat 
beter in balans is.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

Marieke van Doorninck
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid
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