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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over de subsidieregeling Circulaire
Econonnie

Geachte heer De Vries,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 11 oktober 2017 (meldingnummer. M17100956), beantwoorden wij als volgt.

Uw inleidende toelichting:
Uit een publicatie van PNO Consultants blijkt dat ondememers in Fryslan vanaf 12 oktober
een subsidie kunnen aanvragen van € 50.000,- voor projecten die een bijdrage leveren aan
de circulaire economie.

Vraag 1:
Om welke subsidieregeling gaat het?

Antwoord vraag 1:
Het gaat hier inderdaad om de provinciale regeling Circulaire Economie. Deze is te vinden
op de provinciale website: www.fryslan.frl/subsidiece

Vraag 2:
Wat is de doelstelling van deze subsidieregeling?

Antwoord vraag 2:
Het stimuleren van ontwikkelingsactiviteiten van nieuwe projecten in de provincie op het ge-
bied van circulaire economie. Dat is het doel van de subsidieregeling.
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De subsidie is beschikbaar voor Friese MKB-ers. Zo kan het Friese bedrijfsleven duurzamer
ondernemen. Belangrijk is dat het project aansluit bij de Transitieagenda van Vereniging Cir-
culair Friesland (VCF). De Friese MKB-er die met zijn project aansluit bij een van de vijf the-
ma's van VCF kan tot max. € 50.000 exclusief btw subsidie krijgen per project. De vijf the-
ma's zijn landbouw, biomassa en voedsel, kunststoffen, watertechnologie en nieuwe water-
zuiveringstechnieken, bouw en maak-industrie.

De regeling is open van 12 oktober tot en met 31 december 2017.

Vraag 3:
Welke vraag is er in de markt dat het nodig is deze subsidieregeling in te stellen?

Antwoord vraag 3:
Uit overleg met de VCF blijkt dat het Friese MKB behoefte heeft aan een brede stimulerings-
regeling voor het ontwikkelen van circulaire producten en diensten die aansluiten bij de doe-
len van VCF. De regeling is voor openstelling intensief besproken met een aantal MKB-ers
zodat de regeling inhoudelijk en procesmatig aansluit op de wensen vanuit het MKB.

Vraag 4:
In de Startnotie Circulaire economie staat dat gefocust wordt op water en landbouw. De sub-
sidieregeling is volgens de volgens de publicatie veel ruimer. Ook bouw en maakindustrie
kunnen een beroep doen op de regeling. Hoe zit dat precies?

Antwoord vraag 4:
Het brede MKB staat centraal binnen ons economisch beleid. Naast deze inzet op het brede
MKB, rechtvaardigen een aantal sterke sectoren in de provincie, zoals water en landbouw,
specifieke ondersteuning vanuit de provincie. Deze benadering is binnen het domein circu-
laire economie niet anders. Hoewel we denken dat de sterke kennisbasis op het gebied van
water en landbouw kansen bieden op het gebied van circulaire economie betekent dit niet
dat we ons alleen richten op deze twee sectoren. Op basis van een grondstofstromenanaly-
se zien we, samen met de VCF, ook kansen op andere thema's. Zoals Bouw, Kunststof-
fen/Plastics en Maakindustrie. Daarom zijn ook deze thema's in de subsidieregeling opge-
nomen.

Hoogachtend,

Gedeputeekde Staten van Fryslan,

drs , voorzitter

R.E. Botfus_-_13eierrielsma MBA MCM, secretaris
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