
 

Deze motie kreeg steun van 19 statenleden (PvdA, SP, ChristenUnie, GL, PvdD,   
          50PLUS en FFP. 
          Een meerderheid van 24 statenleden stemde tegen (CDA, VVD, PVV, FNP, D66). 
 
MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde 

 
Statenvergadering 23 september 

Agendapunt Uitvoeringsagenda 2015 - 2019 

Korte titel motie Kiezen voor circulaire economie 

 
De Staten, in vergadering bijeen op 23 september 2015 
 
Kennisgenomen hebbende van de Uitvoeringsagenda 2015 - 2019 
 
constaterende dat 
1. in de Uitvoeringsagenda (hoofdstuk 3 Voor een toekomstbestendige economie) gesproken wordt 

over duurzame economie en circulaire economie, maar dat deze begrippen niet hetzelfde zijn; 
2. veel duurzaamheidsinitiatieven zich concentreren op het huidige lineaire systeem; 
3. in een circulaire economie, producten aan het einde van de levensduur, opnieuw als grondstof 

aan het begin van de keten worden gebruikt, of als biologisch afbreekbare grondstof zonder 
schade terugkeren in de natuur; 

4. het college van GS een nieuw economisch programma Wurkje mei Fryslân zal maken, 
 
overwegende dat 
1. het door elkaar gebruiken van de begrippen “duurzame economie” en “circulaire economie” tot 

verwarring kan leiden; 

2. een circulaire economie veel toekomstbestendiger is dan een duurzame economie; 
3. de schaarsere beschikbare provinciale middelen in deze collegeperiode efficiënt en doelgericht 

moeten worden ingezet; 
4. de Europese Commissie eind 2015 een nieuwe, meer ambitieuze, circulaire economie strategie 

zal presenteren 
5. twintig grote Nederlandse bedrijven (waaronder Friesland-Campina en Philips) Nederland tot 

hotspot van de circulaire economie willen maken; 
6. RABO en ING financieringsmodellen ontwikkelen om circulaire productie mogelijk te maken; 
7. de Provincie Zeeland in zijn economische agenda 2015-2020 kiest voor de ontwikkeling van 

circulaire economie; 
8. in de Noordelijke Innovatieagenda 2014-2020 de transitie naar een circulaire economie één van 

de doelstellingen is; 
9. biobased economie (een belangrijk onderdeel van de circulaire economie) een sterke basis heeft 

in Fryslân; 
10. in Fryslân in opdracht van de werkgroep Circulaire Economie Fryslân een inventarisatie heeft 

plaatsgevonden van mogelijkheden om de economie circulair te maken, 
 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten  
In het te maken economisch programma Wurkje mei Fryslân, te onderzoeken op welke wijze de 
uitgangspunten van de circulaire economie leidend kunnen worden voor de verdere economische 
ontwikkeling van Fryslân. 

 
en gaan over tot de orde van de dag 
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