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1. Artikel FD d.d. 25 juli 2018

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van de artikel 45 vragen van de ChristenUnie over het artikel in het FD d.d. 25 juli
2018 inzake circulaire economie.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Naar aanleiding van het artikel in het FD van 25 juli jl. over een circulair initiatief in Zwolle heeft de
ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld.
Kernboodschap
De beantwoording van de vragen is als volgt:
1. Herkent het college het door het FD geschetste beeld?
Het college herkent dat het is een lastig proces is geweest omdat er gezocht moest worden naar ruimte
in bestaande wet- en regelgeving. We leren van een proces zoals dit, waardoor we de volgende keer
slagvaardiger te werk kunnen gaan. Wel heeft de gemeente vanaf de start het initiatief om
oesterzwammen op koffiedik te kweken toegejuicht als sprekend voorbeeld van innovatief ondernemen
in de circulaire keten. Dit soort voorbeelden zijn nodig om aan te tonen waar de huidige wet- en
regelgeving de transitie naar een circulaire economie bemoeilijkt om te komen tot een oplossing. Een
casus als deze toonde aan dat voor nieuwe creatieve ideeën die passen in onze ambitie om circulaire
economie te stimuleren in de (milieu)regelgeving van de overheid weliswaar gedeeltelijk is voorzien,
echter wel uitgebreide procedures daarvoor kent (LAP- landelijk afvalbeheerplan). Daarbij doorloopt
een nieuw initiatief meerdere sporen. Het ruimtelijk beleid (bestemmingsplannen) voorziet immers vaak
niet in dergelijke nieuwe ontwikkelingen waardoor afwijkingsprocedures nodig zijn. Afwijkingen
betekenen wettelijk vaak lange trajecten in verband met inspraak e.d. Dit betekent dus dat de overheid
initiatieven ondersteunt maar dan wel met de wettelijk voorgeschreven procedures. Belangrijk is dat de
gemeente een oplossing voor dit initiatief heeft gevonden om te kunnen faciliteren, waarbij ervoor
gekozen is de proceduretijd te verkorten. Daarbij zijn wij voortdurend met de ondernemer in contact
geweest en hebben hem op de hoogte gehouden van het proces.
2. Is het college op de hoogte van andere situaties dan in het artikel genoemd waarin circulair
ondernemerschap wordt bemoeilijkt door gemeentelijke richtlijnen?
Er is hier geen sprake van enkel gemeentelijke richtlijnen, maar van landelijke richtlijnen
(bestemmingsplannen afwijking, afvalbeheer).
In onze beleving heeft de gemeente op creatieve wijze met de ondernemer meegedacht. De geldende
gemeentelijke richtlijnen zijn niet uniek voor Zwolle en gelden net zo goed in andere gemeenten.
Daarom hebben wij bij andere gemeenten gekeken hoe met soortgelijke initiatieven is omgegaan. Het
blijkt dat elders dezelfde dilemma’s gelden. De oplossing die de gemeente Zwolle heeft gevonden is tot
stand gekomen door zorgvuldig onderzoek. Wij hebben hier zoveel mogelijk in het belang van de
ondernemer gehandeld. Andere vergelijkbare situaties van circulaire initiatieven binnen Zwolle zijn ons
niet bekend.
3. Is het college bereid om met de in het artikel genoemde ondernemers en eventueel andere
ondernemers te evalueren waar knelpunten zijn ervaren?
Het college, bij monde van wethouder De Heer, is reeds in gesprek met de betrokken ondernemer,
Gezamenlijk wordt gekeken waar verbetering van de kant van de gemeente mogelijk is om in de
toekomst dit soort initiatieven beter te ondersteunen.
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4. Ziet het college mogelijkheden om daar waar noodzakelijk en gewenst ten behoeve van het
realiseren van circulaire ambities de experimenteerruimte te vergroten?
De gemeente Zwolle wil graag aanjager zijn van de circulaire economie, en onderdeel daarvan is het
bijdragen en ruimte bieden aan experimenten. Dit met inachtneming van bestaande wet- en
regelgeving, waarbij we wel naar ruimte zoeken om deze experimenten mogelijk te maken. Middels
deze experimenten maken we inzichtelijk tegen welke (landelijke, regionale en lokale) wet- en
regelgeving de ondernemer en gemeente aanlopen en kunnen dit vervolgens richting de betreffende
overheden kenbaar maken. In samenwerking met de Provincie Overijssel zijn we aan de slag om
invulling te geven aan de regionale transitieagenda op de thema’s kunststoffen, bouw, infrastructuur,
biomassa &voedsel, maakindustrie, consumptiegoederen en textiel. Onderdeel hiervan is ook het
wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving om de transitie te versnellen. Begin 2019 worden
de resultaten van de regionale transitieagenda gepresenteerd.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 18-09-2018
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