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O n d e r w e r p : Stimuleren circulaire economie 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 19-02-2018 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. in januari 2017 de gemeenteraad de Visienota Noordoostpolder Energieneutraal 

heeft vastgesteld; 
2. het college nu het eerste jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid ter 

vaststelling aan de raad voorlegt; 
3. circulaire economie één van de drie centrale thema's is van de Visienota; 
4. de gemeente zich in die Visienota ten doel stelt een bijdrage te leveren aan de 

totstandkoming van een circulaire economie; 
5. het regeerakkoord van het kabinet Rutte I I I verwijst naar het programma 

Circulaire Economie dat de rijksoverheid presenteerde, waarin wordt gestreefd 
naar een volledig circulaire economie in 2050 met als tussendoel 50% minder 
verbruik van primaire grondstoffen in 2030, 

van mening dat 
1. zowel de acties als het budget dat de gemeente voor 2018 heeft gepland om te 

komen tot een circulaire economie aan de bescheiden kant zi jn; 
meer inspanningen m.b.t. een circulaire economie past bij een gemeente die de 
ambitie heeft om hoog te scoren op het gebied van duurzaamheid; 
het tot bewustwording, draagvlak en nieuwe initiatieven leidt als inwoners, 
ondernemers en organisaties worden betrokken om samen aan plannen te werken 
die leiden tot een circulaire economie; 

2. 

3. 

draagt het college op 
1. een prijsvraag uit te schrijven voor oplossingen om producten en materialen slim 

te hergebruiken; 
2. voor de prijsvraag een bedrag van € 10.000 voor beschikbaar te stellen; l e prijs € 

5.000, 2 e prijs € 3.500, 3 e prijs € 1.500 
3. de aangedragen oplossingen voor te leggen aan een deskundige jury ; 
4. de prijzen uit te reiken tijdens een relevant evenement dat in het teken staat van 

duurzaamheid, wanneer deze kosten worden terugverdiend door onze gemeente 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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