
 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art.  

38 RvO van de heer P. Rebergen (ChristenUnie) over circulaire economie. De 

brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.  

 

Aanleidingen tot het stellen van vragen is dat op vrijdag 26 november 2021 het 

weer Black Friday was. Iedereen werd uitgenodigd veel en goedkoop inkopen te 

doen. Als tegenhanger hiervan was het op zaterdag 27 november 2021 Niet-

winkeldag. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor het koopgedrag en het 

duurzaam omgaan met artikelen. Het gaat daarbij om bewustwording met als 

doel om uiteindelijk de hoeveelheid afval tegen te gaan. Dit past in de 

ontwikkeling naar een circulaire economie. Ook de gemeente Groningen werkt 

toe naar een circulaire economie, hiervoor hebben we de Routekaart circulaire 

economie opgesteld. Ook de gemeente Amsterdam heeft de ambitie om een 

circulaire stad te worden. Aan deze ambitie hebben zij een monitor gekoppeld 

om de voortgang daarvan te volgen. 

Over bovenstaande wil de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen 

stellen. 

 

Beantwoording van de vragen: 

 

1. Op welke wijze volgt de gemeente Groningen de voortgang van de routekaart 

circulaire economie? 

We doen dat met de uitvoeringsagenda circulaire economie die uw raad in 

december ontvangt. 

 

2. Zou een monitor zoals die in de gemeente Amsterdam wordt gebruikt kunnen 

helpen om de voortgang nauwkeurig in beeld te brengen? Zo nee, waarom niet? 

Zo ja, op welke wijze? 
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Dat zou zeker kunnen helpen. In de uitvoeringsagenda geven we een overzicht 

van alle projecten die we zijn gestart of gaan starten. Hier maakt monitoring 

onderdeel van uit. 

Met betrekking tot het spoor afval/grondstoffen monitoren we ook in 

kwantitatieve zin de voortgang. We stellen in de uitvoeringsagenda voor om de 

monitoring verder te ontwikkelen waarbij we op een uniforme wijze de 

voortgang ook in kwantitatieve zin in beeld kunnen brengen, bijvoorbeeld door 

aan te sluiten bij de CO2 monitoring die voor de monitoring van de voortgang 

van het energie programma wordt gebruikt.  

  

3. Zou u de voortgang van de routekaart op dit moment kunnen schetsen? 

Zie antwoord bij vraag 1; uw raad ontvangt in december de uitvoeringsagenda 

bij de routekaart circulaire economie. 

 

4. Zou meer aandacht voor de Niet-winkeldag naar uw mening kunnen bijdragen 

aan de ambities voor een circulaire economie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 

welke bijdrage zou de gemeente hieraan kunnen leveren? 

Meer aandacht voor de manier van consumeren in ons deel van de wereld en de 

gevolgen daarvan kan een bijdrage leveren aan de ambities voor een circulaire 

economie. In het project ‘Wat geef jij door’ dat ook wordt beschreven in de 

uitvoeringsagenda is hiervoor ook aandacht. In de routekaart beschrijven we 

onze rollen als gemeente bij de transitie naar een circulaire economie. Bij het 

initiatief van de ‘niet winkeldag’ past in onze beleving een faciliterende rol, 

waarbij opgemerkt moet worden dat er als gevolg van de Corona crisis de 

afgelopen jaar noodgedwongen al veel ‘niet winkel dagen’ zijn geweest. Dit 

heeft grote effecten gehad voor de ondernemers en het kost ze soms nog jaren, 

als het ze al lukt, om hier weer bovenop te komen.  Als gemeente hebben we 

ook belang bij een bruisende binnenstad, zonder al te veel leegstand. Het is 

daarom vooral belangrijk om samen met de ondernemers te werken aan een 

nieuwe duurzame economie, met circulaire verdienmodellen.    

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


