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Onderwerp: Circulaire economie

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2019
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het Rijk als doel heeft gesteld dat onze economie in 2050 volledig circulair is, met 

als tussendoel 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030;
2. we deze doelstellingen hebben onderschreven in het uitvoeringsprogramma 

duurzaamheid;
3. het begrip 'circulaire economie' niet één keer voorkomt in de perspectiefnota en 

de voorjaarsrapportage;
4. de circulaire economie meegenomen zal gaan worden in de nieuwe woonvisie, het 

inkoopbeleid en de Sociaal Economische Agenda,

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. kansen benut moeten worden op gebied van innovatie, economische ontwikkeling, 

regionale samenwerking en werkgelegenheid;
3. het streven om te komen tot een circulaire economie op dit moment nog 

onvoldoende verankerd is in ons strategisch beleid;
4. circulaire economie een plek zou moeten krijgen in het programma economische 

ontwikkeling;
5. de overgang naar een circulaire economie een dusdanig grote opgave is dat het 

de status van ambitie zou moeten krijgen in de programmabegroting;
6. dit er voor zorgt dat er over de voortgang gerapporteerd zal gaan worden via de 

P&C cyclus, waardoor het op de agenda blijft staan en het voor de raad mogelijk 
wordt om de ontwikkelingen beter te volgen,

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

en gaat over tot de orde van de dag.
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