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Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 6, Bestuursrapportage augustus 2020, wordt toegezegd de commissie te informeren over
de stand van zaken m.b.t. de uitkomsten van de gesprekken met ondernemers inzake circulaire economie.
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Schriftelijke reactie
In de loop van 2020 hebben wij met ondernemers gesprekken gevoerd over Circulaire Economie. In deze
reactie brengen wij u graag op de hoogte van de uitkomsten en het vervolg.
Aanleiding/Klimaatagenda SWF
Sinds de start van de coalitie op 1 januari 2018 wordt er in een programma gewerkt aan duurzaamheid. Op
1 juli 2020 is de Klimaatagenda SWF 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin leggen we de focus op
de pijlers Elektriciteit en Gebouwde Omgeving uit het Klimaatakkoord. Deze zijn leidend voor het
programma. Het thema ‘circulair’ loopt als een rode draad door het Klimaatakkoord.
Ondernemers en Circulaire Economie
Met ondernemers hebben we contact gezocht om het gesprek te voeren over Circulaire Economie. We
hebben gezocht naar ondernemers en andere partners die laten zien dat je met verbeeldingskracht, lef en
ondernemingszin in staat bent om circulaire producten en diensten op de markt te brengen. Daarbij wilden
wij graag ontdekken wat wij voor elkaar kunnen betekenen, leren van ervaringen en de input die we
ophaalden verwerken in onze plannen en werkwijze. Samen staan we voor grote uitdagingen waar het
duurzaamheid aangaat.
Uitkomsten van de gesprekken
Uit de verschillende gesprekken met koplopers hebben we inzicht gekregen in visies op Circulaire
Economie, eigen bijdragen en verwachtingen richting de overheid. Duidelijk is dat Circulaire Economie een
alles overstijgend thema is. Circulaire Economie vraagt bij alle partijen om een heldere interne en externe
route. Het gaat om gebruik maken van aanwezige kennis en stappen maken met bedrijven die al kartrekker
zijn. Circulaire inkoop en aanbesteding vormt een belangrijke prikkel. Daarom moet er ingezet worden op
circulaire inkoop. Een tip hierbij: Doe dit niet rigide, maar neem een praktische insteek.
Betrek actoren sector specifiek: ‘schiet gericht, niet met hagel’. Over het algemeen is het advies, klein
beginnen, zaken oppakken en zorgen voor schaalbaarheid. Zaken klein oppakken maar groot denken. Zeg
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waar je voor staat en waar voor je gaat. Er is behoefte aan een duidelijke definitie voor Circulaire
Economie waardoor het ‘level playingfield’ voor iedereen gelijk is. De overheid kan ervoor zorgen dat
blokkades die er zijn worden weggenomen, zorg voor circulaire wet- en regelgeving. Leg naast materiële of
technische aspecten de focus ook op het menselijke aspect. Door van elkaar te leren en elkaar te
stimuleren, door bijvoorbeeld het onderwijs te betrekken. Daarnaast is het belangrijk focus aan te
brengen. Kies een aantal onderwerpen om aan te werken. De gemeente moet positie innemen, circulair is
de nieuwe norm. Dit kunnen we doen door:
1) Circulair inkopen.
2) Bewustwording; meer kennis en kunde over circulaire economie, ook onderwijs betrekken.
3) Zeggen waar we voor gaan en waar we voor staan.
4) Icoonprojecten opzetten en koplopers hierbij betrekken.
5) Waar dat kan blokkades weg te nemen via verbeterde wet- en regelgeving.
6) Ondernemers ondersteunen om circulaire doelen te bereiken.
7) Aansluiten bij de activiteiten van Vereniging Circulair Friesland (VCF).
Hoe gaan we verder?
De inzichten die we hebben gekregen gebruiken we als input voor het Actieplan Koplopers dat we op het
moment van schrijven aan het opstellen zijn. Op basis van dat plan kunnen we als organisatie en met
ondernemers verdere stappen zetten die bijdragen richting de Circulaire Economie.
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