
Best practices ingebracht door MRA partijen als input voor bijeenkomst 
over Duurzaam Herstel MRA op 15 juni 
 

Input vanuit SADC en Ontwikkelingsmij NHN 

Doel van deze mail is om de kansen en activiteiten voor verduurzaming van bedrijventerreinen 

in de MRA en Noord-Holland Noord uiteen te zetten. Wij denken en zien ook in de praktijk dat 

verduurzaming van bedrijventerrein een essentiële en onmisbare rol speelt in de 

energietransitie voor de MRA en Noord- Holland Noord. Het is wat ons betreft dan ook van 

belang en een mooi moment om de kansen en activiteiten te presenteren aan lokale en 

regionale bestuurders op 15 juni a.s.. 

 

Deze mail gaat in op 3 punten. Ten eerste wordt de potentie van bedrijventerreinen benoemd 

irt de energietransitie en andere transities (zoals circulaire economie en digitalisering & 

technologie). Deze potentie is beschreven in de bijlage bij deze mail. Ten tweede geven wij 

hieronder een aantal concrete voorbeelden van verduurzaming van bedrijventerreinen en de 

toegevoegde waarde die dit oplevert. Dit wordt ook beschreven in 3 filmpjes die ook in deze 

mail zijn opgenomen. Ten derde denken wij dat het van belang is om beschikbare kennis en 

ervaring te gebruiken voor versnelling en opschaling van de verduurzaming van de 

bedrijventerreinen, deze kennis goed te borgen en verder te ontwikkelen met partners in de 

regio.  

 

1. Potentie bedrijventerreinen irt energietransitie 

Beschreven in de bijlage bij deze mail. 

 

2. Concrete voorbeelden 

Onderstaande voorbeelden zijn tevens resultaten die door (met name) het bedrijfsleven zijn 

geboekt op het gebied van verduurzaming waarbij ook lokale of regionale adviesbureaus en/of 

installateurs zijn betrokken. 

• SAENZ ( https://www.saenz.nu/over-saenz/ ) 

• Kagerweg en GreenBIZIJmond ( 

https://www.greenbizijmond.nl/bedrijventerreinen/beverwijk-kagerweg/ ) 

• Hoorn 80 en Energie Combinatie West-Friesland ( https://ecwf.nl/wfeplus/ ) 

• Boekelermeer en BEPlus Alkmaar   https://epalkmaar.nl/2020/02/13/na-de-

boekelermeer-nu-heel-alkmaar-energiepositief/ 

 

Daarnaast zijn en worden momenteel op veel bedrijventerreinen in de MRA en Noord-Holland 

Noord concrete plannen uitgevoerd en voorbereid irt verduurzaming. Het gaat daarbij in 

eerste instantie om het uitvoeren van energiescans, het gezamenlijk inkopen en plaatsen van 

zonnepanelen en LED verlichting. Daarna volgt de stap naar het oprichten van een 

energiehandelsplatform, energiecoöperatie of andere entiteit waarmee gezamenlijk de 

verdere stappen in de energietransitie worden gezet. Tot slot kan worden genoemd dat de 

voorlopers bezig zijn met pilots rond het ontwikkelen van zogenaamde smart grids (conversie 

van elektriciteit naar waterstof, accuopslag, warmteopslag, e.d.). Dit laatste is mede van 

essentieel belang ivm de overbelasting van het elektriciteitsnet.  

 

3. Delen, ontwikkelen en borgen van kennis en ervaring 

In opdracht van de provincie Noord-Holland en de MRA (de laatste als opdrachtgever van PHB) 

ondersteunen en faciliteren Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (ONHN) en 

Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) gemeenten en ondernemers 

http://hybrid-web.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicE3RmyLrEwHDjIQNDUU6lkVmKXnFRmV5uYmZOcn5eSVF-jl5yfi6DgamJY5F7aYWBkYmpsSGDq55_cXZirkNibnFJalFKYq5eXg5DRklJQbGVvn55eblecWJqXpVeXql-fllqkS6Yp8_AwBB0moEBAGfdJW0&Z
https://www.greenbizijmond.nl/bedrijventerreinen/beverwijk-kagerweg/
https://ecwf.nl/wfeplus/
https://epalkmaar.nl/2020/02/13/na-de-boekelermeer-nu-heel-alkmaar-energiepositief/
https://epalkmaar.nl/2020/02/13/na-de-boekelermeer-nu-heel-alkmaar-energiepositief/


(verenigingen) bij de verduurzaming van hun bedrijventerreinen in de MRA en Noord-Holland 

Noord.  Idee is dat zowel ONHN als PHB opgedane kennis en ervaring borgen en vanuit een 

neutrale rol (beiden hebben geen commercieel belang bij de verduurzaming) delen met 

gemeenten en ondernemers (verenigingen) en op die manier de kennis ook verder 

ontwikkelen. Daarnaast zijn ONHN en PHB op de hoogte van verschillende subsidiestromen en 

kunnen hierin adviseren. Tot slot wordt momenteel door ONHN en PHB met ondernemers en 

gemeenten onderzocht hoe publieke fondsen gekoppeld kunnen worden aan de 

verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit laatste omdat veel ondernemers niet of minder 

geld hebben voor verduurzaming vanwege de coronacrisis. Dit leidt ertoe dat 

verduurzamingsprojecten toch doorgang kunnen vinden en dat tegelijkertijd investeringen 

plaatsvinden om de crisis op duurzame wijze te bestrijden. 

 

Inmiddels is de rol van ONHN en PHB, evenals de potentie van bedrijventerreinen in de 

energietransitie, ook nadrukkelijk benoemd in de RES’en voor Noord-Holland Noord en Noord-

Holland Zuid. Daarnaast zijn er verschillende regionale initiatieven zoals de GreenBIZ en 

WBGroen (Westfriese Bedrijventerreinen Groen)  en de al eerder genoemde ECWF en BEplus 

Alkmaar die veel kennis hebben om lokaal of regionaal ondernemers te ondersteunen in 

verduurzaming van bedrijventerreinen. Het ONHN en PHB zoeken zoveel mogelijk de 

samenwerking op met deze initiatieven. Hoe meer deze initiatieven en ondernemers en 

gemeenten zelf kunnen doen (regionaal of lokaal) hoe beter. Ook hebben ONHN en PHB veel 

contact met nationale initiatieven in andere regio’s. 

Gezien het voorgaande denken wij dat nu het moment is om tot versnelling en opschaling over 

te gaan en de ambities uit de RES’en Noord Holland Noord en Zuid, bruikbare voorbeelden, 

beschikbare kennis en ervaring en subsidies en fondsen hiervoor in te zetten. Wat ons betreft 

is het van groot belang dat lokale en regionale publieke bestuurders hierin een 

ambassadeursrol vervullen om tot die versnelling en opschaling te komen. 15 juni is hiervoor 

dan ook een geschikt moment. 

 

Ten slotte zullen bedrijventerreinen in de MRA en Noord-Holland Noord ook naar de toekomst 

toe een belangrijke rol gaan vervullen in o.a. de transities naar een circulaire economie en 

digitalisering en technologie. Door ondernemers en bedrijventerreinen nu goed te organiseren 

rond de energietransitie kunnen voornoemde transities ook sneller en effectiever worden 

opgepakt omdat er bijvoorbeeld al energiecoöperaties zijn opgericht en er geld en vertrouwen 

is dat dergelijk projecten gezamenlijk opgepakt en uitgebouwd kunnen worden (ook publiek 

privaat). 

 

Filmpjes Kagerweg, De President en SAENZ: 

Tot slot zijn in onderstaande linkjes 3 filmpjes opgenomen waarin de verduurzaming van 

bedrijventerreinen wordt toegelicht. 

https://www.sadc.nl/locatieadvies/projectbureau-herstructurering-

bedrijventerreinen/voorbeelden/ 

https://m.youtube.com/watch?v=NRlcGaYtVVo&feature=youtu.be 

 

Samenvattend: 

Wij denken dat de bedrijventerreinen een essentiële rol vervullen in de ambities en 

doelstellingen rond de energietransitie in de MRA en Noord Holland Noord. Op basis van 

voornoemde informatie en de bijlage wordt duidelijk dat de kansen die er liggen ook 

daadwerkelijk concreet gemaakt (kunnen) worden. Om tot een verdere versnelling en 

opschaling van verduurzaming op bedrijventerreinen te komen denken wij dat het belangrijk is 

https://www.sadc.nl/locatieadvies/projectbureau-herstructurering-bedrijventerreinen/voorbeelden/
https://www.sadc.nl/locatieadvies/projectbureau-herstructurering-bedrijventerreinen/voorbeelden/
https://m.youtube.com/watch?v=NRlcGaYtVVo&feature=youtu.be


om dit verhaal ook aan de publieke bestuurders te presenteren zodat ook zij hun rol hierin 

kunnen pakken. Wij hebben Thijs Pennink (directeur ONHN)  en Jeanet van Antwerpen 

(directeur SADC die opdrachtnemers is van PHB) bereid gevonden om dit verhaal op 15 juni 

a.s. vanuit hun bestuurlijke rol te presenteren. Een scherpe presentatie van de kansen, 

gecombineerd met concrete voorbeelden gaat naar ons idee een belangrijke bijdrage leveren 

in de gewenste opschaling en versnelling en kan tevens bijdragen in het herstel nav de 

coronacrisis. 

 

Interessante initiatieven Haarlemmermeer: casus Winst uit je woning  

“Winst uit je woning”, is een grootschalige advies – én inkoopprogramma in Haarlemmermeer, 

maar ook in andere gemeenten. Het heeft een substantieel effect op een toename van de 

werkgelegenheid al opgeleverd, in de lopende 12 acties in Nederland (voor 8000 klanten) zo'n 

400-500 mensen aan het werk. 

Doorkijkje 

Een conservatieve inschatting voor komend jaar is 47.000 aangevraagde maatregelen waar 

verspreid over 2020-2021 de volgende opdrachten uit voortkomen:  

PV: 5.000 klussen, 10.000 FTEdagen  

Isolatie: 4.000 klussen: 8.000 FTEdagen  

Glas: 1.500 klussen, 7.500 FTEdagen  

WZI: 5.000 klussen, 5.000 FTEdagen  

Kozijnen en ventilatiesystemen: 500 klussen ongeveer, 2500 FTE dagen  

Totaal voor een kalenderjaar dus ongeveer 16.000 klussen in 33.000 FTE dagen (264.000 uur) . 

Werkgelegenheidspotentieel 

In verlengde van deze casus zit er een “werkgelegenheids-potentieel” in het verduurzamen van 

bedrijven en werklocaties, als er een haalbare businesscase en ontzorgend aanbod ligt voor 

ondernemers /gebouweigenaren.  

Vraagt nog wel doorontwikkeling van dat totaal ontzorgend aanbod icm 

werkgelegenheidseffect en human capital/arbeidsmarkt. 

 

Interessante initiatieven Amstelveen 

- Park Startbaan: een tennispark met binnen- en buitenbanen en een biljartcentrum. Meer 

dan energieneutraal, levert zelfs stroom aan de leden. 

- Zonnepanelendak bij Dillewij Zwapak: 2.736 zonnepanelen via het project zonnepanelen 

delen. Dit bedrijf verkoopt verpakkingen voor bloemen en heeft daarbij veel aandacht voor 

duurzaamheid en circulariteit. 

- Het project Samen Verduurzamen van Eigen Haard. (Sociale) huurwoningen worden 

verduurzaamd in nauwe samenwerking met de bewoners, niet alleen in Amstelveen, maar 

met wel veel duurzame ambitie.  

- Subsidieregeling Groene Daken: Amstelveen geeft subsidie voor het aanbrengen van groen 

op daken en gevels. Zo wordt er in totaal al bijna 3.500 m² vergroend in de stad.  

- 2 gemeentelijke gebouwen zijn van energielabel D en G naar A gegaan door grondige 

renovatie. 

- Amstelveense scholen hebben in totaal 1400 zonnepanelen geplaatst. Hiervoor hebben 

schoolbesturen en gemeente goed samengewerkt.  

- Circulaire aanbesteding minicontainers. De containers met 2 wielen voor huishoudelijk 

gebruik zijn van hergebruikt materiaal, alleen de deksels nog niet, daar wordt aan gewerkt. 

Ook andere zaken kopen we al circulair in: warme dranken automaten, catering, sanitaire 

voorzieningen. 

 



 

 

 

Interessante initiatieven Velsen 

-          het voorbeeld van GreenBiz IJmond, en hierbij nog te benoemen de GreenBiz MBO 

opleiding bij het Nova-college om adviseurs met een affiniteit voor duurzaamheid en techniek 

op te leiden en het initiatief om een omscholingscursus GreenBiz van een half jaar voor 

volwassenen te starten. 

-          Daarnaast Energiehaven – voor de offshore energie, als motor voor de werkgelegenheid 

en hieraan gekoppeld de samenwerking met Techport en AYOP  verstevigd en uitgebouwd. 

Hierbij wordt gewerkt aan een sterker programma op het gebied van opleidingen voor de 

offshore wind. 

-          Realisatie walstroom op verschillende locaties in Zeehaven IJmuiden voor de grotere 

trawlers en onderzoek walstroom bij DFDS voor ferryschepen. 

 

 

Input vanuit Provincie Flevoland 
In het algemeen is wel te stellen dat het in de loop houden van producten / materialen / 

grondstoffen, over meerdere cycli, meer werk oplevert dan eenmalige import en verbranden / 

storten na gebruik. Alle huidige werkgelegenheid gekoppeld aan levensduurverlenging en 

reststromen is in die zin ‘extra’.  

 

Met o.a. circulair bouwen worden levensduurverlenging en hergebruik gestimuleerd, en dat 

kan meerdere effecten hebben op werkgelegenheid: 

- Meer werk (korte termijn) door stoffeninventarisatie bij sloop/renovatie; opslag / 

bewerken materialen. Voorbeeld kan zijn de bruggencampus Floriade 

(https://www.flevoland.nl/dossiers/bruggencampus-flevoland ) 

- Meer werk (middellange termijn) door het winnen van materialen in eigen land en 

door het maken van nieuwe materialen  

- Het aanbod van bouwmaterialen diversifieert. Het aanbod is nu veel breder dan -kort 

door de bocht- beton, baksteen en hout  

- Meer werk (lange termijn) als gebouwen flexibeler worden in ontwerp en opbouw: 

een modulair opgebouwde woning (legoblokken) wordt dan om de ca. 20 jaar deels 

opnieuw opgebouwd; de modules worden gerenoveerd 

- Minder werk (middellange termijn): de legowoningen worden fabrieksmatig, 

geautomatiseerd geproduceerd en hoeven alleen nog aan elkaar te worden gekoppeld 

op locatie 

 

Elektrificeren van maatschappij: versneld stimuleren als MRA van elektrisch vervoer en 

infrastructuur (ook fietspaden en laadpalen) kan impuls zijn voor werkgelegenheid.   

Denk hierbij ook aan de hele keten, het betekent nl ook met toename elektrisch vervoer ook 

verwerking van accu’s en batterijen voor kritische aardmaterialen: goed voorbeeld in de regio 

is het innovatieve bedrijf van Peperzeel (https://www.peperzeel.nl/over-ons) 
 
We hebben in de regio ook voorbeelden als Upcycle Centrum 
(https://upcyclecity.almere.nl/ambities/upcycle-centrum/ en grondstoffencollectief 
https://gca-almere.nl/), Cirwinn (https://cirwinn.nl/, nieuwe groene betoncentrale en locatie 
voor plasticfabriek) en bedrijven als Retourmatras (https://www.retourmatras.nl/).  

 

https://www.flevoland.nl/dossiers/bruggencampus-flevoland
https://www.peperzeel.nl/over-ons
https://upcyclecity.almere.nl/ambities/upcycle-centrum/
https://gca-almere.nl/
https://cirwinn.nl/
https://www.retourmatras.nl/


Akkerbouw is in Flevoland een grote en belangrijke sector voor zowel de productie van voedsel 

maar ook de werkgelegenheid (w.o. ook aanliggende sectoren zoals landbouwmechanisatie, 

loonbedrijf). In de akkerbouw wordt in de volgende circulaire activiteiten meer 

werkgelegenheid verwacht: 

- productie van hogere kwaliteitscompost 

- opwaarderen van reststromen afkomstig van de agrarische verwerkende industrie 

- elektrificatie van of de omslag naar waterstofgebruik in de landbouwsector 

 

Verder ontstaan in Flevoland initiatieven om de resten van de visverwerkende industrie om te 

werken tot hoogwaardige supplementen voor zowel mens als dier op de markt te brengen, dit 

brengt nieuwe werkgelegenheid met zich mee. Vanuit het Rijk wordt gestuurd op meer bos in 

NL, de bosbouwsector zal in Flevoland groeien en meer werkgelegenheid geven. 

Initiatieven om van biomassa (bijv. waterplanten, bamboe, reuzeberenklauw) producten (zoals 

bankjes voor de openbare ruimte, verkeersborden) te maken zullen toenemen. 

 

Wat de Covid-19 crisis goed laat zien is de doorgeschoten globale afhankelijkheid van 

materialen (grondstoffen) (zie ook: https://blogs.worldbank.org/psd/circular-economy-can-

support-covid-19-response-and-build-resilience#). 

En koppel hieraan het steeds schaarser worden van het materiaal en het borgen/claimen van 

de laatste reserves door een aantal grootmachten (China) maakt dat een circulaire economie 

steeds urgenter wordt (zeker voor landen die voor materialen afhankelijk zijn van ‘het 

buitenland’) 

 

Om tot de circulaire economie te komen, de cirkel te sluiten zal er een partij moeten zijn die 

hier ‘waarde’ in ziet. Deze waarde zal, zeker nu de financieel-economische waarde van 

grondstoffen nog voor de meeste bedrijven nog betaalbaar is, veel eerder gezocht moeten 

worden in het sociaal-maatschappelijke domein. De ‘partij’ die op dit moment de meeste 

waarde hecht aan de circulaire economie is dus eigenlijk de maatschappij. En die wordt 

vertegenwoordigt door overheden. 

 

Gedachte: misschien zou de rol van de overheid, zeker aan het begin van de transitie naar een 

circulaire economie, moeten zijn om nieuwe nutsbedrijven op te zetten die de cirkels op het 

gebied van reststroomverwerking sluiten (de groene pijl in onderstaande figuur). 

Voordelen: meerdere kleinere lokale ‘fabrieken’ die meervoudige waardecreatie opleveren: 

werkgelegenheid, sociale cohesie, welzijn, etc. en niet alleen financieel-economisch rendabel 

hoeven te zijn. Productontwerp en andere innovatieve ideeën kunnen bij bedrijfsleven 

(startups) blijven. 

  

Nutsbedrijf (betekenis – Wikipedia) 

  

Een nutsbedrijf is een bedrijf dat, vaak vanuit een monopolypositie, opereert in een sector die 

beschouwd wordt zijnde van openbaar nut omdat het belangrijke producten of diensten 

levert die in het algemeen belang zijn. Om die reden zijn nutsbedrijven onderworpen aan 

strenge regels (zoals maximumprijzen). De geleverde voorzieningen worden nutsvoorzieningen 

genoemd. 

  

Vele nutsbedrijven werden in de negentiende en twintigste eeuw door de overheid opgericht 

om op die manier de voorziening van de betrokken goederen en diensten veilig te stellen én 

https://blogs.worldbank.org/psd/circular-economy-can-support-covid-19-response-and-build-resilience
https://blogs.worldbank.org/psd/circular-economy-can-support-covid-19-response-and-build-resilience
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nutsbedrijf


als instrument om een economische en sociale politiek te kunnen voeren in het kader van 

een gemengde economie. 

 

 

 
 

In lijn met bovenstaande zou het een logische beweging kunnen zijn om weer veel meer lokaal 

te gaan organiseren. Het zogenoemde re-shoring is nu weer helemaal ‘hip and hot’. En, kort 

door de bocht, geeft dit weer meer werkgelegenheid in de regio. 

Conclusie: de transitie naar een circulaire economie en het regionaal (of nationaal/ EU) 

organiseren van materiaalstromen levert werkgelegenheid (en bestendigheid) op. 

 

Input vanuit Amsterdam 

Employment within a circular economy  

The circular economy presents an economically viable alternative to the current exploitative 

global system, with new business innovations opening up new opportunities to generate new 

forms of value8. Recent estimates have highlighted the potential of the circular economy to 

generate net employment increases of ~700,000 in the EU by 20309. Yet, a systemic shift 

towards the circular economy will change the type of work that will be done, how it is carried 

out, and by who.  

Amsterdam (Metropolitan Area) pioneering the circular economy  

Building upon the Dutch national strategy,6 the Amsterdam has committed to becoming fully 

circular by 205010. It has started the journey to become a circular city with the Circle City in 

2015, and has since then started more than 70 pilots in the circular economy. Amsterdam have 

pioneered a learning by doing approach in the circular economy, which has been evaluated in 

2017.  

The Amsterdam Metropolitan Area (AMA) comprises the broader region around Amsterdam 

and inhabits well over 2.4 million people across 33 municipalities.  

 



Circular employment in Amsterdam (Metropolitan Area)  

In order for the AMA to most effectively transition towards, and maximise the benefits of, a 

circular economy, it is important to study the character of circular employment within the 

region, and further understand how to develop the necessary skills to accelerate the circular 

transition. What will the transition towards a circular economy mean for employment in cities?  

This research provides insight into (1) the baseline situation of circular employment, (2) skills 

needed in the circular economy and (3) action perspectives for policy makers. This report 

summarises the key findings from the full report “jobs and skills in the MRA” that was 

originally pushed in Dutch. These insights and action perspectives from Amsterdam create 

valuable insights for other cities that want to prepare their workforce for the transition 

towards a circular economy.  

What is a circular job?  

Employment in the circular economy reflects the broad nature of the concept and can equally 

be defined according to the 7 key elements of the circular economy presented to the right. The 

circular labour market is comprised of all kinds of jobs in different sectors, ranging from waste 

management to the creative industries. The examples on the right illustrate the types of 

directly circular jobs that follow each of the 7 elements:  

• Core circular jobs. These jobs ensure that raw material cycles are closed and thus form the 

core of the circular economy.  

• Enabling circular jobs. These jobs enable acceleration and upscaling of primary circular 

activities and thus form the supporting shell of the circular economy.  

• Indirect circular jobs: All other sectors that provide services to primary and that create 

supporting circular activities.  

Verder interessant - groot aandeel in praktische jobs — denk dus aan New Horizon achtige 

bedrijven, maar eigenlijk zijn er superveel bedrijven die al zo werken. 

én ICT maakt nog een groter aandeel uit van ‘circulaire jobs’ maar ik vind die nog een beetje 

tentatief hoe dat beoordeeld moet worden. Meer indirect dan direct, maar wel goed om te 

noemen, want zo zie je dat er zowel academisch geschoolde mensen en praktisch geschoolde 

mensen nodig zijn. 

Denk aan Too Good to Go (voedselverspilling), MADASTER, LCA bedrijfjes, of andere ICT 

innovaties die zorgen voor minder primair materiaalgebruik of optimalisatie van wat er al is. 

Verder nieuwe accountants, juristen, bankiers, architecten e.d. nodig. Maar ook aannemers, 

groenbeheerders, … 

 

Dit is ook wel een interessant overzicht. Nog concreter dus. We zouden ook kunnen zeggen dat 

in 2030 de helft van de nieuwe wasmachines nog bestaat uit primaire materialen. Als er per 

jaar 40.000 wasmachines worden verkocht en als de helft daarvan niet meer wordt 

geïmporteerd maar hier lokaal wordt geproduceerd (van secundaire materialen) of 

gereviseerd/geupdate, dan heb je het over 20.000 wasmachines per jaar.  

  



 

RESEARCH  DESCRIPTION  

Qualitative Interviews 

(15 experts)  

Most participants define circular jobs as company-based and sector-

based. 

All participants included recycling as part of the circular economy, 5 

mentioned renewable energy, 5 mentioned lifetime extension.  

WRAP & Green 

Alliance  

Sector-based approach to measuring circular jobs. Following sectors 

are considered circular:  

• Retail of second hand goods in store  
• Waste and recycling  
• Wholesale of waste and scrap  
• Repair of machinery equipment  
• Repair of electronics and household goods  
• Renting and leasing  

Indirectly Circular Job  

Sector-based approach to measuring circular jobs. Following sectors 

are considered circular:  

• Waste collection, treatment, disposal and recovery of sorted 
materials  

• Wholesale of waste and scrap  
• Repair of metal products machinery and equipment  
• Repair of computers, electronics and household goods  
• Retail sale of second-hand goods  
• Rental and leasing activities  

Scottish Government  

Activity-based approach to measuring jobs from Zero Waste Plan. 

Following activities are considered:  

• Recycling collections  
• Sorting of waste  
• Resource efficiency  
• Food waste processing  
• Plastic waste reprocessing  
• Residual waste treatment infrastructure  

 

 


