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Notitie voor de raadsfracties van de gemeente Zwolle
-bij Uitwerkingsplan "Zwolle Zonder Afval" , Grondstoffenplan Zwolle 2017-2020Circulaire economie en de Zwolse PeperMunt
In allerlei gemeentelijke nota's/notities is er aandacht voor circulair denken en voor
duurzaamheid. Een combinatie van die begrippen is er bijvoorbeeld als het gaat om het
hergebruiken van grondstoffen, zoals blijkt uit het 'Uitwerkingsplan "Zwolle Zonder Afval",
Grondstoffenplan Zwolle 2017-2020'
Maar circulaire economie houdt meer in dan dergelijk hergebruik. Het houdt ook in dat Zwolse
burgers met Zwolse bedrijven zaken doen en Zwolse bedrijven dat onderling doen. Dan wordt
geld dat lokaal beschikbaar is lokaal uitgegeven, en wordt de lokale economie versterkt.
Koopt iemand bijvoorbeeld een boek bij een lokale boekhandel dan versterkt hij/zij de lokale
economie; koopt hij/zij daarentegen een boek bij Bol.com, dan vloeit het lokale geld weg. M.m.
geldt hetzelfde voor transacties tussen bedrijven.
Voor het versterken van de lokale circulaire economie is een lokale munt noodzakelijk, d.w.z.
geld waaraan je kunt zien dat het lokaal geld is. Een lokale munt, zoals de Zwolse PeperMunt
(=ZPM), draagt direct bij aan de versterking van de lokale economie en bevordert het ontstaan
en de verdere groei van een circulaire lokale economie. Daarmee is de ZPM een 'lokale circulaire
munt'.
Aan zomaar een euro, als muntstuk(chartaal geld) of giraal/digitaal is noch het lokale, noch het
lokaal-circulaire aspect te zien.
Met de Zwolse PeperMunt (=ZPM), waarvoor de gelijknamige stichting zich al een aantal jaren
inzet, is dat dus wèl te zien en tastbaar te maken.
Wanneer dus de Gemeente Zwolle bijvoorbeeld bij een bepaalde vorm van afvalinzameling op
flinke schaal ZPM-en uitgeeft die bij aangesloten Zwolse bedrijven als waren het euro's besteed
kunnen worden, zal de lokale economie versterkt worden en kan een lokale circulaire economie
ontstaan.
Daarom is het voorstel voor het onderzoek naar de mogelijkheden van de ZPM in de pilot 'Goed
scheiden loont' (pg 46 t/m 48 van het genoemde Grondstoffenplan) een opstapje.
Maar een draagvlak-onderzoek naar iets dat niet concreet is en nog onbekend, heeft zeer weinig
kans van slagen.
Indien je het streven naar lokale circulaire economie serieus neemt, zijn de pilots voor 'Goed
scheiden loont' heel geschikt om een ZPM-experiment te doen: alle beloningen worden
uitgekeerd in ZPM-en. Dat brengt een substantieel aantal ZPM-en in omloop. En dan is goed na te
gaan op welke wijze zij bijdragen aan het versterken van de lokale economie en het bevorderen
van een circulaire lokale economie.
De Stichting ZPM is zeer wel bereid mee te denken over de uitwerking van dit idee.
Namens het bestuur en de denktank van de Zwolse PeperMunt,
Jacques van Santen,
bestuurslid
[bestuur@zwolsepepermunt.nl]
N.B.1.: Verder treft u aan de ZPM-notitie 'Een circulaire economie met circulair geld?' en
BIJLAGE UITWERKNG ZWOLSE PEPERMUNT IN GRONDSTOFFENPLAN 2017-2020
N.B.2: In een aantal Vlaamse gemeenten kent men een verzilver-actie (met punten) in het kader
van beter omgaan met huisvuil; zie http://mijn.limburg.net/e-portemonnee

