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: beantwurding skriftlike fragen oer Skiermeintseach en eigen
regeljouwing Fryslan sirkulere ekonomy

Achte hear Posthumus,

Jo skriftlike fragen op grim fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 5
febrewaris 2018 beantwurdzje wy as folgt.

Fraach 1:
Hoe stiet it mei de lobby yn polityk-Den Haach om foar Fryslan oare of minder regels te
realisearjen op it med fan de sirkulere ekonomy? Yn hoefier is it regear of is de Twadde
keamer ree om der yn mei te gean? Sa ja, kinne Jo us ynformearje oer it ferfolch? Sa nee,
kinne Jo harren arguminten werjaan werom't it pleit fan Ftyslan foar 'wetjouwing op maat'
foar de Fryske situaasje net honorearre wurdt?

Antwurd fraach 1:
Wy stean noch oan it begjin fan de transysje nei de sirkulere ekonomy. De lobby nei Den
Haach en Brussel giet oant na ta foaral oer it delsetten fan Fryslan as meast geunstige
untwikkelregio foar de sirkulere ekonomy. Basearre op in regionale grunstoffen
stromenanalyse hat VCF in plan makke. Dat hat laat ta in groeiend tal bedriuwen en
ynstellingen da't harren oanslute by VCF. Mei dertroch is Fryslan Otroppen ta nasjonaal
kampioen. VCF is no dwaande mei de Otwurking derfan yn transysjeaginda's. Op grun derfan
wurdt düdlik tsjin hokker spesifike saken we oanrinne. Dan komme we ek mear en mear yn
de fase wer we yn Den Haach en Brussel op grun fan konkrete foarbylden pleitsje kinne foar
rigels dy't knelle.
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Fraach 2:
Is DS it mei Os lens dat by sOkses stribbe wurde moat nei in permaninte 6fwiking fan regels,
as dat yn it belang is fan in sirkulere ekonomy en it fierder gjin skealike/negative by-effekten
hat?

Antwurd fraach 2:
Konkrete foarbylden binne nedich om suksesfol pleitsje te kinnen yn Den Haach en Brussel
foar it oanpassen fan regels dy't knipe. As oerheid kinne en wolle we net stribje nei it
ofwiken, lit stean Cintduken, fan besteande rigels.

Fraach 3:
Is DS it mei Os lens dat sirkulere oplossings op de eilannen ekstra nijsgjirrich binne, me/it
each op de lange en dertroch djoerdere en minder miljeufreonlike transportbewegingen?

Antwurd fraach 3:
Der binne we it mei iens en net allinnich fanwegen de kosten. De eilannen binne sjoen har
lizzing, tat ynwenners en ekposure yn de simmer tige geskikt as sirkulere
eksperimenteargebieten. Derom docht de provinsje ek in undersyk yn Flylan om te sjen wat
der nedich is om it eilan sirkulere te meitsjen.

Fraach 4:
Is it Kolleezje fan DS ree om him te ferdjipjen yn it boargerinisjatyf op SkiermOntseach om
der op it ellen sels skjin grienOffal te kompostearjen? Sa nee, werom net? Sa ja, binne Jim
dan ek ree om mei Omrin te oerlizzen oer dy mooglikheid en mei de ynspeksjes of
Ministearjes foar in Ofwiking fan de regels op it med fan de Offalferwurking yn it belang fan de
sirkulere ekonomy?
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Antwurd fraach 4:
Jawis. De provinsje heart graach konkrete foarbylden wer knellende regels de transysje nei
de sirkulere ekonomy yn de wei stean. Dizze foarbylden meitsje it mooglik cm yn Den Haach
en Brussel de oanpassing derfan te bepleitsjen. Lykas it bepleitsjen fan regelluwe sone.

By de gemeente Skiermuntseach is lykwols net in oanfraach bekend. Derom kinne wy net
krekt beoardiele litte at hjir ek sprake is fan knipende regels. Dit foarbyld kinne we derom net
brOke om knipende regels under de oandacht te bringen.

Mei rju achtinge,

Deputearre Steaten fan Fryslan,

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MOM, sikretaris
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