
  Formuleer een krachtige ‘identiteit’ en visie voor Dordrecht rond 
 circulaire economie die recht doet aan de diversiteit en centrumpositie tussen heel verschillende regio’s 
 en specialismes.

 Formuleer inspirerende circulaire ambities in beleid die passen bij 
 Dordrecht rond economische specialisaties, publieke taken, onderwijs en leefwereld.

  Zet in op specifieke circulaire specialismes als remanufacturing, repair en 
 refurbishing – welke bij uitstek aansluiten op het aanwezig kennis-, bedrijfs-, cultuur- en arbeidsaanbod 
 in Dordrecht.

  Sluit aan bij (landelijke) kennis deals, zoals de City Deal Circulaire Stad 
 en Green Deals.

  Sluit aan bij innovatieve samenwerkingsverbanden, waar 
 kennis en ervaring uit de praktijk wordt gedeeld, zoals Cirkelstad.

  Zet op bedrijventerreinen nóg meer in op parkmanagement, samenwerking/
 uitwisseling tussen de bedrijven en slimme vestiging rond circulaire economie.

  Stimuleer op het niveau van individuele bedrijven een analyse rond materiaal-   
 stromen. 
 Onderhoud een ‘continue dialoog’ met onderwijs en bedrijfs-  
 leven over innovatie, kansen, risico’s en bijbehorende regelgeving om elkaar optimaal te informeren 
 én te inspireren rond dit thema. 

 Betrek in deze ‘continue dialoog’ de mogelijkheden tot re-shoring en de 
 effecten op lokale werkgelegenheid;

  Betrek in deze dialoog eventuele missing links in productieketens: 
 de ideale partner voor een lokale keten, die nu (te) ver weg zit.

 Beloon Dordtse bedrijven/instellingen door circulaire kansen en inno-
 vaties uit alle verschillende sectoren en stadia, ter inspiratie van nieuwe innovaties in ándere sectoren, 
 te communiceren  

  Communicatie en bewustwording van de voordelen van (hoogwaardig)    
 hergebruik, versterkt elkaar. Duidelijke terugkoppeling van voordelen (en de vooruitgang daarin)
	 is essentieel.

  Onderzoek (en communiceer) de mogelijkheden rond (tijdelijke) experimenteerruimte   
 rond circulaire innovaties;

 Onderzoek de toenemende behoefte en mogelijkheden tot (tijdelijke) opslag van secun-  
 daire grondstoffen én stimuleer logistieke bedrijven en stakeholders dit (samen) te 
 onderzoeken; 

  Onderzoek de status, mogelijkheden en eventueel gemiste kansen rond diverse vervoer-
 modaliteiten. Betrek hierin de toekomstverwachtingen op groeiende stadslogistiek en 
 veranderende vervoersstromen door ‘near-sourcing’;

  Speel als gemeente een actieve rol als launching customer, met 
 vernieuwend en circulair inkoop- en aanbestedingsbeleid.
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