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MOTI E su bsidie lokale ci rcu laire i nitiatieven

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 07-07-2021;

Gehoord de beraadslaging,

Overuvegende dat:

- in de voortgangsnotitie 'Voortgang en resultaten Roadmap Circulair Drenthe 2021'staat op
blz7. :

ln de Roadmap Circulaire Economie is ook de ambitie uitgesproken om samen met de
Drentse gemeenten projecten en initiatieven op lokaal niveau een rolte pakken. Het is echter
nog niet gelukt om deze samenwerking op te zetten. Vaak ontbreekt het bij de gemeenten
aan middelen en/of t'rjd en ligt de prioriteit op dit moment meer op het terugdringen van het
energiegebruik en directe CO2-uitstoot. Er wordt gezocht naar een nieuwe aanpak om deze
samenwerking alsnog op te pakken.

Zijn van mening dat:

- Bewustwording, enthousiasme en gedragsverandering van inwoners belangrijk is voor de
transitie naar een circulaire samenleving.

- naast de provinciale middelen voor circulaire innovaties in het bedrijfsleven we ook sociaal
maatschappelijke initiatieven moeten ondersteunen.

Roept het college van Gedeputeerde Staten op:

- met ingang van de begroting2022 een vierjarige subsidieregeling (a 100.000,- per jaar)
voor circulaire initiatieven in te stellen voor dorps- en buurthuizen, stichtingen en
verenigingen in Drenthe.

en gaan over tot de orde van de dag.
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Greetje Dikkers



$P.
Toelichting:

Het is belangrijk dat we zuinig en anders omgaan met grondstoffen bij de productie van
goederen. Provincies ondersteunen* met name het bedrijfsleven om die omslag te maken

Het is ook belangrijk dat we vervolgens zuinig en anders omgaan met die producten.
Door te delen, doorgeven, repareren, hergebruiken, niet-verspillen valt ook veel grondstof-
en milieuwinst te behalen. Bewustwording, enthousiasme en gedragsverandering realiseer je
sneller door goed zichtbare voorbeelden** in je directe omgeving.
Lokale Circulaire initiatieven, verdienen daarom onze steun.

*Rapport 'Monitoring circulaire economie Provincies' van januari 2021.
https://www.rvo.nl/sites/defaulVfiles/2021l01/Rapport%20Monitorino%20Circulaire%20Econo
m ie% 20 Provi n cies% 20en % 20o nde n¡ri is. pdf

** Delende dorpen poster. Voorbeelden van initiatieven.
https://delendedorpen.nl/wp-contenUuploads/2021105/2101 19 delendedorpenposter.pdf


