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MOTIE Circulaire Economie
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Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta in
vergadering bijeen op L3 juli 20i.6,

overwegende dat:
lnnovatie bij het dagelijks bestuur van ons waterschap hoog in
het vaandel staatl;
De Unie van Waterschappen (UvW) in maart 20L6 de Green
Deal Energie heeft ondertekend,
waarbij de realisatie van zogenaamde Energiefabrieken en fosfaatinstallaties
vanzelfsprekend uitgangspunt is en er wordt ingezet op verbreding
naar andere vormen van
duurzame energieopwekking;
ln de Green Deal Grondstoffen tussen de Rijksoverheíd en de
UvW uit201,4reeds winning
van fosfaat was opgenomen;
Beide Green Deals een directe inspanningsverplichting2 met
zich mee brengen;
lnnovaties de basis vormen van een circulaire economie. Dat
biedt kansen voor
ondernemers: meer ketensamenwerking, nieuwe producten/productiewijzen,
minder
grondstoffenverbruik en minder afual;

ln relatie tot dit specifieke thema circulaire Economie/Energiefabriek
actief in te zetten op
de uitwerking van dit thema; vraag is immers níet óf we dit gaan
doen, dat is al besloten,
maar vooral 'hoe',
verzoekt het Dagelijks Bestuur:
Het algemeen bestuur eind van dit jaar een 'routekaart' (plan
van aanpak met tijdpad) ter
besluitvorming voor te leggen omtrent de uitwerking van het
thema circulaire
Econom ie/Energiefa briek;
Hierin een aantal scenario's/businesscases op te nemen die het
AB kan bespreken in
haar oordeelsvormende bijeenkomst over duurzaamheid in
oktobe r 20L6,
Daarin ook de resurtaten van de pirot op Nieuwveer te verwerken,
Nog deze bestuursperíode te starten met u¡tvoering van onderdelen
uit deze
routekaart, zodanig dat Brabantse Delta kan voldoen aan de
afspraken die in het
SER-energieakkoord zijn vastgelegd: in 2020voor4o% kunnen
voorzien in de eigen
energiebehoefte en onderzoeken van de mogelijkheden om in 20253
volledig
energieneutraal te werken,
o Over de voortgang hierin halfjaarlijks terug te rapporteren aan het AB,

o

o
o

en gaat over

tot de orde van de dag.
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Reactie DB

'zie Green Deal

l"termijn bijArgemene Beschouwingen Kadernota 2oL7 -2026

d'd' 21 maart 2016: Artikel 14. lnwerkingtreding: Lid 1. Deze Green Dealtreedt
in werking met ingang van de dag
na ondertekening door alle partijen en loopt tot en met
31 december 201g.
Lid 2' Partijen nemen de u¡tvoer¡ng van alle in deze Green
Deal genoemde afspraken zo snel mogelijk ter hand.
3
Art 3 'specifieke overwegingen Green Dea'l 27ßl16' zegt: uvw
wil met de onderhavige Green Deal verder werken aan de ontwikkeling
Energie

van een langere termijn perspectief naar energieneutraliteit.
voor de Rijksoverheid betekent deze deal dat daarmee tevens invulling
wordt
gegeven aan de uitvoer¡ng van de motie Hachchi van
17 novembe t 2oL4, waarbiide Minister van lnfrastructuur
en Milieu (lenM) heeft
toegezegd ¡n gesprek te gaan met de waterschappen om mogelijkheden
voor energieneutralite¡t in 2025 samen te verkennen.

