
Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 6 november 2015 

                        Motie 689 
 

Motie Cradle to Cradle/ Circulaire economie 
 
Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op  6 november 2015, 
 
 
Constaterende dat: 

- in het coalitieakkoord ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen zijn geformuleerd; 

- er een opgave ligt om in 2020 in Nederland 14% duurzame energie te hebben; 

- er in de provincie Limburg mooie voorbeelden zijn van projecten op basis van Cradle to 

Cradle (C2C) en projecten op basis van de circulaire economie die beiden 

duurzaamheidsdoelstellingen combineren met economisch perspectief; 

-  de regio Venlo wereldwijd koploper is op het gebied van C2C. 

 

Overwegende dat: 

- er in het verleden door de provincie Limburg succesvolle projecten zijn geïnitieerd en 

gestimuleerd die gebaseerd zijn op de gedachte van de circulaire economie of C2C; 

- er door stimulering van C2C en de circulaire economie een bijdrage wordt geleverd aan 

het behalen van de doelstellingen uit het coalitieakkoord en de nationale doelstellingen 

op het gebied van duurzaamheid; 

 

Van mening zijnde dat: 

- de versteviging van de Limburgse koploperspositie op het gebied van C2C bijdraagt aan 

ontwikkeling van zowel economie als duurzaamheid in de provincie. 

 

Roepen het college op: 

- om Cradle to Cradle en de circulaire economie een prominente plek te geven in het nog 

te ontwikkelen duurzaamheidsbeleid en op korte termijn te komen met een notitie waaruit 

deze ambitie duidelijk blijkt; 

- om bij andere ontwikkelingen (wonen, binnenstedelijke ontwikkeling, economie enz.) te  

onderzoeken hoe toepassing van C2C-principes en de circulaire economie in huidig en 

toekomstig beleid kunnen worden opgenomen; 

- om de koploperspositie van Limburg op het gebied van C2C actief te communiceren en 

uit te dragen. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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