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AMENDEMENT 2022-11-6e
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 22.0001627 
Onderwerp: Circulaire economie

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14 november 2022, 
gehoord de beraadslagingen, 
overwegende dat

1. de gemeenteraad op 8 juli 2019 de motie Circulaire Economie heeft aangenomen;
2. het college met deze motie werd verzocht om:

circulaire economie als extra ambitie (met bijbehorende speerpunten en activiteiten) op te 
nemen in het programma economische ontwikkeling van de volgende programmabegroting;

3. op blz 26 van de Programmabegroting is te lezen:
‘Het Rijk streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, met als tussendoel 50% minder 
verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030. En onze provincie 
wil dat Flevoland in 2030 bekend staat als grondstoffenleverancier voor de circulaire 
economie. Om deze doelen te bereiken, komen er landelijke en provinciale transitieagenda’s 
met concrete programma’s op het gebied van biomassa & voedsel, kunststoffen, 
maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. ’;

4. onder programma 3 - Economische Ontwikkeling inmiddels de ambitie ‘Duurzamer, groener 
en schoner’ is opgenomen, maar er geen speerpunten en activiteiten zijn benoemd gericht op 
een circulaire economie,

van mening dat
1. het van belang is om werk te maken van de circulaire economie vanwege milieudruk en 

uitputting en schaarste aan grondstoffen;
2. het thema circulaire economie, ondanks de aangenomen motie, nog steeds niet serieus is 

opgepakt;
3. er veel kansen zijn die benut kunnen worden, bijvoorbeeld door deelname aan de landelijke 

Transitieagenda’s, het netwerk Circulair Flevoland en activiteiten van de Regio Zwolle;
4. een gezamenlijk streven naar een circulaire economie bijdraagt aan innovatie, economische 

ontwikkeling, regionale samenwerking en werkgelegenheid;
5. de overgang naar een circulaire economie een dusdanig grote opgave is dat onze lokale 

ondernemers hier ondersteuning van de gemeente bij nodig zullen hebben,

besluit de begroting als volgt gewijzigd vast te stellen:

de tekst op pag. 59_____________________________________________________________________
Wat gaan we in 2023 hiervoor doen?
2.1 We gaan samen met ondernemers door met verduurzaming
We benutten kansen voor verduurzaming van bedrijven (incl. agrarische bedrijven) en 
bedrijventerreinen. En bieden ruimte voor pilots en experimenten. Zo onderzoeken we voor 
bedrijventerrein De Munt B samen met ondernemers en Liander de mogelijkheden van 
gezamenlijke elektriciteitsopwekking, -gebruik en -opslag. Bij de uitgifte van nieuwe bedrijfskavels is
een duurzame en klimaatbestendige inrichting vanzelfsprekend._____________________________

aan te vullen met:
Ook op het gebied van de circulaire economie gaan we aan de slag. We verdiepen ons in de 
landelijke Transitieagenda’s en bekijken hoe we hier samen met lokale ondernemers aan bij 
kunnen dragen. Ook bekijken we welke kansen Circulair Flevoland en Regio Zwolle bieden. 
Samen met lokale ondernemers stellen we concrete plannen op om te werken aan een 
circulaire economie.

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

4*



Ondertekening en naam:
De fractie(s) van: Naam: Handtekening:
GroenLinks Noordoostpolder Hylke Hekkenberg

D66 Wim van Wegen /fUX
CU-SGP Sjoerd de Boer

Voor: Pm, CVl-SGP, CDA. OMS VüO^'fGldA , 6L, 066
Tegen: O
Besluit gemeenteraad: Aangenomen / verworpen CJtA



14-11-2022 Individuele stemresultaten 22:07

Amendement 2022-11-6e) Circulaire economie - GL
Politieke Unie B.J. Allng Voor
A. Evers Voor S.G. Bosman Voor
W.C. Haagsma Voor L.H.M. Lammera Voor
A.L. Heerspink Voor H.M. Wiedijk Voor
Y. Knobbout Voor VVD
T.E. Langenberg Voor J.M. Halma Voor
A.Tulnenga Voor A. Kromkamp Voor
ChristenUnle-SGP J.L.P. ven Os Voor
S. deBoer Voor PvdA
T.J. van Dijk Voor H. van der Linde Voor
Y.M. van der Horst Voor L. Mulder Voor
G.P. Knijnenberg-Alblas Voor GroenLInks
J.W. Slmonse Voor H.M.Hakkenberg Voor
CDA S.J. Schrijver Voor
J.B.H. Bus Voor D8B
L. Geerts Voor M.W. van Wegen Voor
M.T. Goelema Voor
M. vanderSlikke Voor
M.B.W. Ultdewllligen Voor
ONS

Voor I

Tegen


