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MOTIE, ex artikel 30 Reglement van orde 

 

Statenvergadering 
 

1 juli 2020  

Agendapunt 
 

09 Startnotysje ekonomy 

Korte titel motie 
 

Concrete resultaten circulaire economie in beleidsbrief  

De Staten, in vergadering bijeen op 1 juli 2020 gehoord hebbende de beraadslaging; 
 
constaterende dat: 

- er €21,4 miljoen begroot is voor circulaire economie  
- er via de Green Deal veel middelen kunnen worden verworven voor circulaire projecten 
- in de startnotitie het volgende is opgenomen “We zien de overgang naar een circulaire economie 

als een geweldige kans voor het Friese MKB om geld te verdienen aan nieuwe circulaire 
businessmodellen. Daarmee kan het MKB nieuwe werkgelegenheid creëren” 

- In de startnotitie circulaire economie wordt gesteld: “We willen vanuit Fryslân een ambitieuze 
bijdrage leveren aan het wereldwijde doel om efficiënter om te gaan met onze natuurlijke 
hulpbronnen en grondstoffen.”; 

- Uit de enquête (gehouden door de RUG) onder ondernemers blijkt dat er enthousiasme is voor een 
circulaire bedrijfsvoering, maar nog onduidelijkheid is over hoe dat precies handen en voeten moet 
krijgen;  
 

overwegende dat   
- circulaire economie een eerste prioriteit is en daarom geborgd moet worden dat er concrete 

resultaten behaald worden  
- het belangrijk is dat bij het behalen van de doelen ook effectieve instrumenten ingezet kunnen 

worden;  
 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in de beleidsbrief uit te werken: 
- dat bedrijven die gebruik willen maken van een provinciale financiële bijdrage of andersoortige 

provinciale beleidsinstrumenten, planmatig werken aan circulaire economie 
- op welke manier de provincie afspraken gaat maken met sectoren zoals de bouw, 

gastvrijheidseconomie, gezondheidseconomie en het MKB over de mate waarin zij bijdrage aan de 
circulaire economie en welke doelstellingen in 2025 en 2030 behaald moeten zijn;   

 
tevens te verzoeken bij de uitwerking de vereniging circulair Fryslân actief te betrekken.  
 

en gaan over tot de orde van de dag 
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