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Korte titel motie

Next level circulaire economie

De Staten, in vergadering bijeen op 1 juli 2020

gehoord hebbende de beraadslaging

Constaterende dat:
• Circulariteit belangrijk is om uitputting van natuurlijke hulpbronnen te voorkomen en
onze CO2-footprint te verlagen;
• Ondernemend Fryslân in samenwerking met de provincie afgelopen jaren mooie
resultaten heeft laten zien op het gebied van circulaire economie;
• Fryslân de ambitie heeft om voorloper te zijn op het gebied van circulairiteit;
• Circulariteit daarmee een belangrijke bijdrage levert aan onze mienskip, en de
kwaliteit van leven in onze provincie;

Overwegende dat:
•
•
•
•
•

Het in ieders belang is om meer balans te brengen in het gebruik en hergebruik
van grondstoffen om uitputting te voorkomen;
De focus van circulair Fryslân uitgebreid zou moeten worden naar de nog
onderbelichte menselijke kringloop en menselijke afvalstromen, waaronder riolering
en watergebruik;
In Nederland 117 miljoen kg stikstof, 70 miljoen kg fosfaat en 34 miljoen kg fosfaat
via het toilet verdwijnt;
De Fryske ambitie rondom circulariteit kan bijdragen aan meer werkgelegenheid,
versterking van de kenniseconomie en onze Mienskip;
Circulariteit impact heeft op meerdere beleidsterreinen en onderlinge samenhang
van groot belang is;
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Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
• In de verdere uitwerking van de beleidsbrief economie circulariteit naar een hoger
plan te brengen en de ambitie te vergroten;
• Bij de uitwerking van de beleidsbrief meer focus aan te brengen op de menselijke
kringloop en het verlies in deze kringloop;
• Bij de uitwerking onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en ketenpartners te betrekken
en de verbinding te zoeken met andere beleidsterreinen (landbouw, water,
mienskip, bodem etc.);
En gaan over tot de orde van de dag
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