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Bedrijven  
In 2021 is aan de hand van het actieplan een stevige impuls gegeven aan circulair 
ondernemerschap. Veel bedrijven zijn bereikt en in de actiestand gekregen via 
trainingen, webinars, workshop en één op één gesprekken. Dit gaan we in 2022 
continueren en verstevigen. Daarbij willen we met de best-practises goed voor 
het voetlicht brengen andere ondernemers stimuleren. Daarnaast is de ambitie 
om bedrijven meer te ondersteunen in het financieren van de onrendabele top 
die duurzame investeringen vaak met zich meenemen. We gaan daarvoor 
steviger inzetten op het verkrijgen van Europese middelen. Een ander focuspunt 
in 2022 betreft afvalstromen. Afval is een belangrijk item dat leeft en speelt bij 
consumenten en ondernemers in de gastvrijheidssector. Nu is afval onvoldoende 
een grondstof en consumenten vinden het vreemd thuis te scheiden en op 
vakantie niet. Welke (wettelijke) verplichtingen en mogelijkheden heeft een 
toeristisch-recreatief bedrijf met zijn (bedrijfs) afval? Daar willen we meer inzicht 
in en is het mogelijk een aantrekkelijke sluitende businesscase maken van 
(gescheiden) grondstofstromen in de gastvrijheidssector. 

Bestemmingen 
Om circulariteit  in te bedden in beleid en uitvoering is het van belang dat dit als 
uitgangspunt staat benoemd. In de visies en uitvoeringsprogramma’s werken 
overheden vaak met thema’s, ontwikkelkaders en ontwikkelprincipes. Om 
beleidsmakers te stimuleren en faciliteren, willen een handleiding/checklist voor 
een circulair ontwikkelkader met bijbehorende principes opstellen. Hiervoor 
werken we nauw samen met het programma Vitale Logiesaccommodaties.  
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Tevens is het in 2022 essentieel nog steviger het belang en de kans van de 
gastvrijheidssector te benadrukken en agenderen bij de maatschappelijke 
opgaves en thema’s. Dit vraagt actief meedenken en participeren in (provinciale) 
overleggen en verbindingen realiseren en koppelkansen benutten. Daarbij zetten 
we dit jaar gericht en actief in op het realiseren van laadpunten bij Toeristisch 
Overstap Punten vanuit de provinciale concessie.  

Bezoekers  
De bezoeker verleiden tot meer circulaire en duurzame vrijetijdsactiviteiten 
begint bij het zichtbaar en tastbaar te maken. Daarvoor zijn we in samenwerking 
met Visit Wadden actief om de zichtbaarheid van duurzame en circulaire 
ondernemingen vergroten. Dit draagt bij aan de ambitie: Waddengebied als 
meest circulaire vakantiebestemming. We faciliteren het project herbruikbare 
coffee-to-go beker systeem in Leeuwarden, Wadden en bij voorkeur heel 
Friesland. Daarnaast is het streven één bestaand initiatief, gericht op 
bewustwording en stimuleren duurzaam handelen, te koppelen aan de 
gastvrijheidssector. Bijvoorbeeld een clean up actie of de Friese Voetafdruk 
uitbreiden met tips voor het verlagen van de Vakantievoetafdruk. Welke activiteit 
opgepakt wordt zal nader bepaald worden aan de hand van de activiteiten die in 
2022 zullen en kunnen plaatsvinden. We werken dit uit in samenwerking met bijv. 
De Friese Milieufederatie, Community Plastic Vrije Waddenzee of Merk Fryslân.  

Jaarplan 2022 
Navolgend de leidraad voor de activiteiten en projecten waar in 2022 wordt 
ingezet. Net als 2021 is het verloop van het jaar, met mogelijke maatregelen nog 
wat ongewis. Daarbij is de opzet van het actieplan dat voor realisatie en 
financiering van een aantal projecten aansluiting gevonden moet worden bij 
andere opgaven, partijen en regelingen. Daarmee is doorgang en haalbaarheid 
op het moment van schrijven niet van alle acties bekend of gegarandeerd. Echter 
met goede samenwerking, veerkracht en wendbaarheid krijgen we ongetwijfeld 
wederom veel gedaan.
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Mijlpalen Acties en projecten Trekker Uren CL Kosten 
raming 

(ex BTW) | Vet met 

(co)financiering derden

Kennis en 
inspiratie

10 Workshops en inspiratiesessies bij (groepen) ondernemers en overheden rond Circulaire 
Economie.

Circulaire Loods 40 1.000

Best practise voor voetlicht brengen (Safari langs circulaire koplopers of korte inspiratie 
fi lmpjes)

TAF 8 2.000

2 (online) Circulair Cafés of webinar Circulaire Loods 24 1.500

Kennis en toepassingen naar ondernemers ‘brengen’. (informatie over toepassingen, tools en 
instrumenten)

Circulaire Loods 80 2.500

1 Nieuwe ondernemersgroep neemt deel aan sessie van Circulair Plastic Lab. Circulaire Loods 4

Circulair 
ondernemer 
schap  
ontwikkelen, 
stimuleren & 
ondersteunen

4 Kennistafels voor thema of concrete bedrijfsvraagstuk. Ynbusiness 16 4.000

Stimuleren en ondersteunen Circular Hospitality; Friese Doorlopers. Circulaire Loods 30

Bedrijven stimuleren tot deelname CIRCO track en (organiseren) CIRCO ontwerptafel. Circulaire Loods 40 10.000

5 Bedrijven bezocht door RET Team met circulaire expert. Circulaire Loods 24

10 Bedrijven gestimuleerd tot gebruik maken van MKB Voucherregeling Ynbusiness 4

Organiseren van een Koploper project. Circulaire Loods 24 30.000

Organiseren begeleidingstraject keurmerk green key/blauwe vlag. Circulaire Loods 20 7.500

Stimuleren 1 ketensamenwerking in (pilot) projecten. Meerdere ondernemers werken samen 
aan product of dienst circulair maken.

Circulaire Loods 40 15.000

Agenderen stimuleringsregeling voor circulaire toepassingen in het bedrijf (verbeteren 
biodiversiteit, materiaal, water en energie).

Beleidsmewerker 8

Participeren en 
bijdragen in 
energietransisitie en 
klimaatadaptatie

Agenderen belang en kans  ‘Zon op recreatiedak’ (woningen en dagattracties). Beleidsmedewerker 8

Koppelkansen initiëren met actuele lopende landelijke en regionale programma's als 
Meerbomen.nu

Circulaire Loods 10
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Mijlpalen Acties en projecten Trekker Uren CL Kosten 
raming 

 (ex BTW)
Fryslân in top 10 van 
Green Destinations

Faciliteren lopende pilot Green Destinations in de Waadhoeke en mogelijk opschalen naar 
Wadden of Friesland.

Circulaire Loods 30

Waddenzee plastic 
vrij

Aansluiten en versterken activiteiten van Community Plastic Vrije Waddenzee o.a. Horeca 
plasticvrij en project Wad van Waarde

Circulaire Loods 20

Circulair 
uitgangspunt beleid 
en uitvoering

Handleiding/Checklist opstellen voor gemeenten circulaire uitgangspunten bij visie, beleid  
en uitvoering oa logiesaccommodatiebeleid, vergunnningverlening (zowel evenementen als 
projectontwikkelingen)

Circulaire Loods 120 15.000

Ruimte bieden aan 
innovatieve 
ontwikkeling

Integeren Circulaire Economie in uitnodigings- en ontwikkelkaders. Dit initiëren waar 
mogelijkheid zich voordoet bij lopende projecten en programma's. In aansluiting Vitale 
Logiesaccommodaties

Circulaire Loods 8

Initiëren en agenderen vraagstukken en experimenteerruimte in ontwikkeltafels voor Nijelogies 
van Vitale logiesaccommodaties

TAF 8

Circulair inkopen 
van 10% naar 25%

Overheden stimuleren en faciliteren tot meer circulair inkopen. Directe aanknopingspunten bij 
inrichting en bebording openbare (recreatie)terreinen. Agenderen belang en stimuleren 
deelname aan Circulaire Inkoopacademie.

Beleidsmedewerker 10

Reductie van (virgin) 
materiaal

Circulariteit is uitgangspunt bij herbestemming erfgoed. Initiëren Living Lab Circulair Gastvrij 
Bouwen.

TAF 20 30.000

Reststromen (lokaal) 
hergebruiken

Verkenning grondstofstromen. Inzicht in afval- en reststromen op Fries niveau op verschillende 
type recreatiebedrijven; camping, hotel, bungalowpark, jachthaven.

Circulaire loods 20

Verkenning en pilot gescheiden afvalinzameling bedrijfsafval logiesaccommodaties. Circulaire loods 40 40.000

Duurzame mobiliteit 
gastvrijheidssector 
optimaliseren

Realiseren HUB's in combi met TOPS bij toeristische hotspots, recreatie en natuurgebieden. 
2023 start met realiseren laadpunten bij TOP's.

Beleidsmedewerker 20

1 Mobility As A Service (MAAS) project agenderen en stimuleren in combinatie 
Gastvrijheidssector

Circulaire Loods 10

Agenderen belang realisatie aantrekkelijke voor langzaam verkeer toegankelijke groen 
longen van stad naar ommeland via stadsranden en bedrijventerreinen.

Circulaire Loods 10

Participeren en 
bijdragen in 
energietransisitie en 
klimaatadaptatie

Emissievrij varen faciliteren en stimuleren. Agenderen laadpunteninfra voor elektrisch varen, 
stimuleren emissieloos varen (elektrisch, hvo).

Beleidsmedewerker 8

Stimuleren en faciliteren deelname gastvrijheidssector aan challenges en pilots. Circulaire Loods 10

Agenderen kans voor innovatieve pilot project V2G en B2G ic combinatie recreatiewoningen 
opwekken, boten opslaan en bewoners gebruiken.

Beleidsmedewerker 8

Podium en etalage 
van circulariteit in 
het landschap

Verbinding leggen Landschapstriënnale voor koppelkansen in 2023. Circulaire loods 8

Bestemmingen
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Bezoeker/Bewoners 

Mijlpalen Acties en projecten Trekker Uren CL Kosten 
raming 

(ex BTW)
Gast en inwoners zijn 
bewust van impact 
en eigen gedrag en 
worden verleid tot 
duurzame keuzes en 
activiteiten

Koppelen/verbreden bestaande consumenten actie aan gastvrijheidssector. Ludiek/bijdragen 
aan bewustwording of handelingsperspectief. Nader in te vullen in samenwerking derden 
(bijv. Friese Milieufederatie, Visit Wadden, Merk Fryslân, Waddenvereniging).

Circulaire Loods 40 5.000

Duurzaamheid is selectiekeuze in databases van regio’s en www.friesland.nl. Opstart bij Visit 
Wadden. Ondersteunen bij nadere invulling en uitwerking.

Circulaire Loods 40

Gast geïnformeerd 
en enthousiasmeren 
voor circulaire 
toepassingen.

Communicatie, filmpjes  en gamification over toepassingen en energiegebruik in 
logiesaccommdaties, duurzame vervoermogelijkheden. Circulaire activiteiten en koplopers in 
de schijnwerpers.

Circulaire Loods 10 5.000

Overige
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Trekker Uren CL
Initieren en faciliteren Europees project gericht op circulaire gastvrijheidssector Beleidsmedewerker 40

Samenwerking provinciale opgaves gastvrijheidssector (schipperstafels) Circulaire loods 40

Samenwerking Circulair Friesland (actviteiten teamoverleg, heisessie en ambitiegesprekken) Circulaire Loods 100

Agenderen, lobby en informeren overheden en samenwerkingsverbanden bij provinciale en landelijke 
bijeenkomsten.

Circulaire loods 40



mijlpalen De Friese gastvrijheidssector 
biedt 100% circulair vervoer, 
verblijf & vermaak. We bieden 
daarmee ‘het podium’ waar 
circulaire ambities en 
toepassingen maximaal getoond 
en ervaren worden. 

Bezoeker/bewoner: kiest voor kwalitatieve circulaire vrijetijdsactiviteit of vakantie

Bedrijf: heeft in bedrijfsvoering circulaire- en betekenis economie als uitgangspunt 

Bestemming: zet actief in op ontwikkeling & propositie van circulaire destinatie

• informeren & enthousiasmeren, bouwen aan kennis en bewustzijn

• stimuleren circulaire innovatie en -ondernemerschap

• verkennen, onderzoeken & uitvoeren circulaire gastvrijheidsvraagstukken 

• verbinding en slimme koppelingen maken in het Friese Ecosysteem

500 Friese dag- en verblijfsrecreatieve 
ondernemers hebben kennis gemaakt 
met circulair ondernemerschap, dit 
verkent, ontwikkelt en/of toegepast. 

Circulaire Economie is uitgangspunt in 
beleid en uitvoering bij 10 Friese 
gemeenten.

Fryslân staat in top 10 van Green 
Destinations

Door goede vindbaarheid, het bieden 
van een podium voor circulaire 
toepassingen zijn gasten en bewoners 
verleid tot circulaire vrijetijdsactiviteiten

100% circulair

2020 2050

IMPACT

TIJD

kantelpunten

projecten & maatregelen

Bijlage 1: Opzet Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector

2028
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