Actieve deelname initiatief Circulair Friesland

Dit document beschrijft de actieve deelname (bestuurslid) van Donkergroen aan initiatief Vereniging Circulair
Friesland. Deze actieve deelname is conform eisen van de CO2-Prestatieladder.
Achtergrond van het initiatief;
De Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, de provincie,
kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere organisaties die zich actief willen inzetten om een
circulaire economie te realiseren.
Een circulaire economie houdt de grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop en zet ze zodanig in dat er een
zo groot mogelijke toegevoegde waarde wordt gerealiseerd, zonder schade aan te richten aan ecosystemen of
aan mens of dier. Een circulaire economie draait op duurzame energie en heeft ook oog voor het behoud van
biodiversiteit en het welzijn van alle levende wezens.
De leden van de Vereniging zijn gelijk en hebben alle één stem. De Vereniging breidt zich snel uit en werkt
parallel aan verschillende projecten en trajecten om kringlopen te sluiten en sectoren anders te laten
samenwerken. Vereniging Circulair Friesland wil de overgang naar een nieuwe economie versnellen en daarmee
ook nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren.
Participerende partijen;
Meer informatie vindt u op:
http://www.circulairfriesland.frl/wie-wat-is-circulair-friesland
Doel van het initiatief;
Het oprichten van een vereniging is bedoeld om te versnellen. Partijen drukken daarmee uit dat ze actief aan de
slag gaan om gezamenlijk de circulaire economie van concept naar concrete producten en diensten te brengen.
Het is belangrijk om dit samen te doen, omdat in een circulaire economie ketens worden gesloten en over
sectoren heen gebruik wordt gemaakt van elkaars grondstoffen, kennis en kunde. Geen enkele partij kan dit
alleen. Circulair Friesland kent een aanjaagteam dat die beweging ondersteunt. Er is een concreet actieplan en
een lijst met eerste (icoon)projecten, die worden geholpen sneller tot wasdom te komen.
Rol van Donkergroen;
Inbreng van kennis, ervaring en expertise op gebied van;
• leveren een aanbrengen van beplanting ten behoeve van biomassa,
• klimaatadaptieve beplanting, recycling,
• duurzaam en integraal ontwerp van de woon- en leefomgeving.
Reden / aanleiding van actieve deelname;
Het doel van het initiatief sluit aan bij de visie van Donkergroen om een belangrijke rol te spelen in de
ontwikkeling van een duurzame woon- en leefomgeving met meer groen, meer CO2 opname en CO2 reductie.
Wat heeft Donkergroen aan deelname;
Voor Donkergroen is dit project een unieke gelegenheid om te leren van de mede-participanten. Daarnaast
geeft het Donkergroen de mogelijkheid om zich nog verder te ontwikkelen als specialist op gebied van een
duurzame woon- en leefomgeving.
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