Amendement
Onderwerp amendement:

Strategie Circulaire regio Gooi en Vechtstreek

Vergaderdatum:

3 juli 2019

Agendapunt (nr en naam):

3d6

Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019 – 2022

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
-

Nieuwe tekst

De Regionale samenwerkingsagenda aan te vullen en
gewijzigd vast te stellen door onder het speerpunt “ Een
duurzaam Gooi- en Vechtstreek” op pagina 14 als vierde
bullet op te nemen:
o Realisatie van de strategie Circulaire regio Gooi en
Vechtstreek;
o In de tekst van de RSA daarop een korte toelichting te
geven.

Toelichting

Overwegende dat:
1. Nederland voor 68% van haar grondstoffen afhankelijk is van aanvoer vanuit het buitenland;
2. door bevolkingsgroei, opkomende economieën en verspilling in de westerse economie natuurlijke
grondstofbronnen steeds verder uitgeput zullen raken;
3. ook in onze regio nog veel grondstoffen worden verspild door laagwaardige productie en gebruik (bijvoorbeeld
in “fast food”, “fast fashion”), laagwaardige recycling en verbranding;
4. Regio Gooi en Vechtstreek in 2017 een strategie Circulaire regio GV heeft vastgesteld, gericht op ontwikkelen
en faciliteren van circulaire initiatieven en het daaraan verbinden van lokale werkgelegenheid en het creëren
van maatschappelijke meerwaarde;
5. regionale kennis en samenwerking nodig zijn om een circulaire regio in 2050 te realiseren;
6. in de zienswijze van de gemeente Hilversum het volgende speerpunt is opgenomen: “……., uitbouwen
circulaire inkoop/regionale grondstoffenstrategie en het opzetten van een regionaal landschapsfonds. Het
verder ontwikkelen van een regionale grondstoffenstrategie valt ook onder dit speerpunt”.
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Roel Kamphuis (CU); Hugo Bellaart (VVD); Maarten Balzar (D66); Rolien Bekkema (PvdA); Jelmer Kruyt (GDP); Arie Mastenbroek
(CDA); Marieke Le Noble – Visser (HvBNM); Andreas van der Schaaf (50PLUS); Freek Vos (GL);

