
Groningen, 13 juli 2018 
 
Aan: Het college van B&W van de gemeente Groningen 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex Art 41 RvO over een Kinderklimaattop 

 
D66 Groningen wil een Kinderklimaattop 

 
Nederland en in het bijzonder Groningen, stad én Ommeland, hebben grote ambities als het gaat om 
duurzaamheid en een circulaire economie. We namen in Groningen net een initiatiefvoorstel aan om als 
gemeente circulair te worden. Het kabinet deed daar eind juni nog een schepje bovenop en wil dat heel 
Nederland in 2050 circulair is.  1

 
“Zodat circulair ontwerpen en aanschaffen het nieuwe normaal wordt. Bij de consument, het bedrijfsleven maar 
ook zeker bij de overheid.” Staatssecretaris van Veldhoven ziet grote kansen liggen bij het onderwijs om deze 
circulaire beweging, maar vooral ook bewustwording, in gang te zetten. “Alle leerlingen moeten les krijgen in 
duurzaamheid en het belang van een circulaire economie.”  
 
D66 Groningen kan deze ambitie alleen maar beamen en wil hier ook aan toevoegen dat leerlingen niet alleen 
iets moeten leren, maar dat wij, als inwoners en gemeente, ook wat van leerlingen kunnen leren. Jonge inwoners 
betrekken bij ambities die grotendeels hun toekomst bepalen lijkt een logische stap. Het organiseren van een 
Kinderklimaattop kan hier aan bijdragen en heeft dat al op meerdere plekken bewezen.  2

 
Er van uit gaande dat het college op de hoogte is van de ambities van de staatssecretaris met betrekking tot een 
circulaire economie, stelt D66 de volgende vragen aan het college: 
 
1) Is het college ook op de hoogte van de ambitie om leerlingen ( PO/VO) middels bijvoorbeeld lesprogramma's 
te informeren over het belang van een circulaire economie? 
 
2) Welke mogelijkheden ziet het college om meer aandacht aan een circulaire samenleving te besteden samen 
met bijvoorbeeld Natuur en Duurzaamheidseducatie Groningen (NDE).  
 
3) Is het college het met D66 Groningen eens dat we kinderen niet alleen iets moeten leren, maar dat wij wellicht 
ook wat van hen kunnen leren als het gaat om een circulaire economie? 
 
4) Ziet het college het organiseren met andere partners in de stad van een Kinderklimaattop ook als een 
mogelijke eerste stap om de circulaire beweging ook onder onze jeugdige inwoners in gang te zetten? 
 
Wieke Paulusma en Arend Jan Wonink 
D66 Groningen 
 

1 https://www.trouw.nl/groen/zo-wil-het-kabinet-de-circulaire-economie-gaan-stimuleren~a9f0d2a9/ 
2 https://www.groenevoetstappen.nl/kinderklimaattop/ 
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