
Uitnodiging Programma

OMRIN en de provincie Fryslân organiseren op woensdag 14 november het symposium 

‘Meer groei door minder afval’ over het sluiten van de grondstoffenkringloop op 

lokaal niveau. Hoe kunnen we de afvalberg in Fryslân kleiner maken?

In een aantrekkelijk, dagvullend programma zoeken we naar antwoorden op die 

vraag. We starten om 9.00 uur in De Kanselarij, het voormalig Fries Museum aan de 

Turfmarkt in Leeuwarden. Het belooft een boeiende, informatieve, verrassende en 

onderhoudende dag te worden!

Minder afval voor groei naar een duurzame toekomst

Fryslân moet af van de afvalberg. Dat is nodig om tot een duurzamere samenleving 

te komen. Grondstoffen worden schaarser en daardoor duurder. Daarom moeten we 

zowel bij de productie als de consumptie van goederen duurzamer gaan leven. Alleen 

dan kan Fryslân groeien.

Het sluiten van de grondstoffenkringloop is één van de belangrijkste uitdagingen 

waar we voor staan. Zo willen we bijvoorbeeld kijken hoe we voedselafval kunnen 

verminderen en hoe we anders om kunnen gaan met voedselverpakkingen, PET-

flessen en gebruiksgoederen. Want wist u dat maar liefst 30% van het huishoudelijk 

afval bestaat uit voedsel en verpakkingen?

Ook textiel is één van onze aandachtspunten. In het najaar van 2012 start in de 

provincie Fryslân de campagne Fair Fibers. Die gaat over eerlijke kleding en een nog 

hogere opbrengst bij textielinzameling. Omdat het statiegeldsysteem voor PET-flessen 

gaat verdwijnen zoeken we naar een goed, Fries alternatief.

Aanmelden

In verband met de capaciteit van de zaal, willen wij u vragen zich aan te melden. Dat 

kan op www.fryslan.nl/grondstof. Het maximum aantal deelnemers is 150. Zorg dus 

dat u erbij bent!

Het symposium biedt u een afwisselend programma. Tijdens het ochtendprogramma 

informeren verschillende interessante sprekers u over de ontwikkelingen op het 

gebied van afvalverwerking. Zij leiden u langs mooie voorbeeldprojecten, innovatieve 

ideeën en veelbelovende plannen. In de middag kunt u deelnemen aan onderstaande 

workshops. Er zijn twee rondes, dus u kunt aan twee verschillende workshops 

deelnemen. Aan het eind van de dag hopen we met elkaar afspraken te maken voor 

een Friese Grondstoffenagenda!

Programma

n 9.00 uur binnenkomst

n 9.30 uur welkom door gedeputeerde Sietske Poepjes

n 9.45 uur presentaties:

	 n “Passie voor kringloop”, door John Vernooij, directeur Omrin

	 n “Ketenaanpak in afvalbeleid”, door Jack Broeckaart, Agentschap NL

	 n “Philips maakt werk van de keten”

	 n  “Biobased Economy in BioBRUG tussen wetenschap en praktijk”, door  

Gertjan Euverink, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen

12.00 uur lunchpauze

n 13.30 uur eerste ronde workshops 

n 14.30 uur theepauze

n 15.00 uur tweede ronde workshops

n 16.00 uur afsluiting en borrel

Workshops

n Voedsel, uw waardering meer dan waard!

n Kunststofverpakkingen, uitdaging voor innovatie?

n Fair Fibers geeft textiel een tweede leven!

n De kansen van Estafette en Repaircafé
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