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Terugblik 2022 
D E  S E C TO R  KO M T  C I R C U L A I R  O P  S TO O M

De afgelopen twee jaar is door de intensieve integrale samenwerking in de Friese 
gastvrijheidssector veel geïnitieerd en uitgevoerd en is een stevige beweging op 
gang gekomen. Ook in 2022 is aan de hand van het actieplan vooral weer een 
flinke impuls gegeven aan circulair ondernemerschap. Ondanks de start in 
coronatijd zijn veel bedrijven bereikt en circulair ‘aangezet’ door ze - op een bij 
het bedrijf passende wijze - door de ‘circulaire wasstraat’ te halen: met trainingen, 
webinars, workshops en één op één advies. Opvallend is dat bedrijven die eerder 
in een project hebben meegedaan graag weer meedoen in een ander project. 
Het zet aan tot een continue verbeterproces. 

Bedrijven  
Green Key/Blauwe vlag begeleidingstraject  
—> 2022 8 deelnemers gecertificeerd, okt 2022: 12 deelnemers gestart 
—> Interessante spin off: leveranciers ook in beweging nav vragen ondernemers 
en nemen bijv duurzame schoonmaakmiddelen op in assortiment 
CIRCO  
—> 2 ‘terugkom’sessies met CIRCO track deelnemers.   
—> Interessante spin off: circulaire (ver) bouw bij Camping Welgelegen en Post 
Plaza met Friese aannemers/bouwteam.  
Koploper project 
—> april 22; 10 deelnemers ronden koploper project af (slotsymposium met 60 
deelnemers), Okt 2023: 12 nieuwe koplopers gestart 
—> Interessante spin off: aanschaf van biovergister door Terschellinger 
ondernemer.
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• Foodwaste challenge: 12 deelnemers 
• 3 kennistafels 
• 8 workshops en lezingen: totaal circa 350 ondernemer bereikt. 
• Training duurzaam en circulair ondernemen op trainingsplatform Fryslân 
• www.circulairgastvrij.frl 
• Best practise filmpjes en database voor ondernemers 
• Integreren circulair ondernemer in RET teams Vitale Logiesaccommodaties 
• Regeling Verduurzaming Groepsaccommodaties Fryslân 
• Verkennen project Gas (t) Vrij Fryslân i.s.m. Waddenfonds 
• één op één advies en verbindingen. 

Bestemmingen 
• Grondstofstromen onderzoek en verkenning afvalstromen 

gastvrijheidssector 
• Verkenning Fryslân als Green Destination  
• Agenderen en integreren gastvrijheidssector in programma biodiversiteit, 

mobiliteitstafel, kernteam laadpunten, community plastic vrijewaddenzee 
en circulaire bedrijventerreinen, provinciale staten 

• Uitwisseling Zeeland en samenwerking in aanvraag North Sea Region. 
• Inbedden Circulaire Economie in Toeristisch Regionale Ontwikkelstrategie 

‘Het Andere Friesland’ en Leidraad Vitale Verblijfsaccommodaties 
Heerenveen 

Bezoekers  
• Mini leergang duurzaam communiceren: 15 deelnemers inspiratiesessie, 8 

deelnemers verdiepende workshop 
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De werkelijke impact laat zich eigenlijk onvoldoende uitdrukken in harde 
cijfers. De kracht van de onzichtbare impact is enorm groot. Een paar 
voorbeelden: 
• Recreatiebedrijf de Koevoet die als deelnemers aan het Green Key traject 

andere schoonmaakmiddelen wil resulteert in een lokale leverancier die 
zijn assortiment duurzaam uitbreid en wat aanzet tot verduurzamen in de 
keten.  

• Post Plaza & Camping Welgelegen die als deelnemers aan de CIRCO track 
het bouwteam herziet en circulair bouwproces ingaat en een biobased 
sanitairgebouw met lokale bouwers realiseert.  

• De Walvisvaarder die als deelnemer aan het Koploperproject overgaat tot 
aanschaf van Biovergister 

• Een deelnemer aan een energie sessie die aangeeft: “Ik heb meteen een 
afspraak gemaakt met deze lokale leverancier”. 

• Een deelnemer aan de circo sessie die aangeeft: “Ik zat drie dagen later 
bij de architect en ik heb aangegeven ik wil meer biobased in mijn pand”. 

• Het Kennisplatform van het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân die 
meld dat ze vragen vanuit de sector krijgen. 

• Ondernemers die een RET traject doorlopen krijgen input en vragen over 
de zeven ontwerp principes van de circulaire economie. 

• Ondernemers in 10 gemeenten worden geprikkeld en bevraagd over hun 
circulaire duurzame bedrijfsvoering 

• Voor Provinciale Statenleden is Recreatie en Toerisme1 van de 10 
geadviseerde actielijnen voor circulair economie in beleid.

Monitoring Actieplan 
D E  K R A C H T  VA N  D E  O N Z I C H T B A R E  I M PA C T
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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

• 228 bedrĳven hebben kennis gemaakt met circulair 
ondernemerschap, dit verkent, ontwikkelt of toegepast. 

• Circulair economie is in (deel) van beleid en uitvoering 
uitgangspunt bĳ 10 gemeenten 

• Via Visit Wadden en Visit Friesland is voor gasten duurzaam 
aanbod in toenemende mate zichtbaar en vindbaar. 

100% circulair

2020 2050

IMPACT

TIJD

kantelpunten

projecten & maatregelen

Ambities & doelen Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector

20282022

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
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Projecten en acties 2022 in beeld



P R OJ E C T E N  E N  A C T I E S  2 0 2 2  I N  B E E L D

8



9
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P R OJ E C T E N  E N  A C T I E S  2 0 2 2  I N  B E E L D



2023 is het laatste jaar van het actieplan Circulaire Gastvrijheidssector. Het wordt 
een belangrijk jaar om de ingezette koers door te zetten, te verstevigen en nog 
sterker in te bedden in gastvrijheids- en provinciale opgaves. Daarmee 
circulariteit in de sector te borgen naar de toekomst. 

Bedrijven  
In 2023 zal wederom een stevige impuls gegeven worden aan circulair 
ondernemerschap. We willen weer meer bedrijven bereiken door ze - op bij hun 
het bedrijf passende wijze - te inspireren en informeren met trainingen, webinars, 
workshops en één op één advies. Door meerdere mogelijkheden aan te bieden 
blijven ondernemers ook gemotiveerd te blijven doorontwikkelen op het 
onderwerp.  
• De ingezette instrumenten als Green Key begeleidingstraject en Koploper 

hebben zich bewezen en zetten we dit jaar door.  
• Inspelend op actuele vraagstukken organiseren we daarnaast inspiratie en 

(thematische) informatiebijeenkomsten als circulair bouwen en biodiversiteit in 
de gastvrijheidssector. 

• Met best practise filmpjes, database, e-learning en circulair gastvrij zorgen we 
voor blijvende kennis deling.  

• Circulair bouwen blijft een uitdagend thema waarbij de bouw- en de 
gastvrijheidssector elkaar in de praktijk nog beperkt weten te vinden. In 
samenwerking met TAF en Bouwend Nederland willen we verbindingen en 
uitwisseling realiseren. 

2023 DOOR….. 
… . E N  B O R G E N !
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Bestemmingen 
In 2022 zijn onderzoek en verkenning gedaan naar afvalstromen in de 
gastvrijheidssector. Ambitie is 2023 in brede samenwerking met overheid, 
ondernemers en afvalverwerkers een (pilot) project te starten voor (gescheiden) 
stromen in de gastvrijheidssector. In nauwe samenhang met het programma 
Vitale Logiesaccommodaties is een checklist voor circulair ontwikkelen opgesteld. 
Deze checklist willen we in co-creatie met de gemeenten in Zuidoost Fryslân door 
ontwikkelen naar een bruikbaar instrument voor gemeenten. Een instrument als 
leidraad hoe circulariteit te integreren in beleid en uitvoering.  
Tevens is het in 2023 de uitdaging om nog nadrukkelijker het belang en de kans 
van de gastvrijheidssector te benadrukken en agenderen bij de maatschappelijke 
opgaves en thema’s. Daarvoor zoeken we aansluiting bij Bouwend Nederland en 
Noord Nederland verdient Circulair, de mobiliteitstafel, de provinciale 
biodiversiteits- en energieteams.  

Bezoekers  
De sector is een unieke proeftuin en podium voor circulaire toepassingen en 
producten. Met informatie en vooral ludieke en inspirerende activiteiten verleiden 
we bezoekers meer en meer tot meer circulaire en duurzame vrijetijdsactiviteiten. 
Daarvoor initiëren we niet zozeer zelf vanuit het actieplan maar sluiten we aan bij 
acties en leggen verbindingen zoals Biodiversiteitsfestival en Skjin Wetter. 
Daarnaast zorgen we in samenwerking met Merk Fryslân voor een goede 
zichtbaarheid en vindbaarheid van duurzaam aanbod in Friesland. Dat duurzaam 
aanbod zichtbaar wordt gemaakt in een DMO site - niet een speciaal daarvoor 
ingerichte duurzame accommodatiesite - is uniek te noemen.  
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aanbod zichtbaar gemaakt



Het jaarplan is de leidraad voor de activiteiten en projecten voor de inzet 
in  2023. Ervaring leert dat veel contacten gelegd en projecten en 
contacten eenmaal opgestart blijven doorlopen. Daarmee is de lijst 
activiteiten lang. Daarbij is het tevens de kracht niet alles vooraf vast te 
leggen en ook ruimte te houden om in te spelen op actualiteit die op dat 
moment speelt.  Tegelijkertijd leert de ervaring ook dat ondanks veel 
inzet en energie sommige projecten, met name bij de cross sectorale 
samenwerkingen, in praktijk weerbarstig van de grond komen. Dit 
weerhoudt ons er niet van ook hierop in 2023 weer in te zetten. Immers 
de ervaring leert ook om een mooie bloem te krijgen moet je eerst het 
zaadje planten.  

Daarnaast 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. Onder ander door de provinciale 
verkiezingen is het verloop van grotere opgaves en projecten nog niet 
duidelijk. Daarmee is doorgang en haalbaarheid op het moment van 
schrijven niet van alle acties bekend of gegarandeerd. Echter met de in 
de afgelopen jaren goed opgebouwde samenwerking, de nodige 
veerkracht en flexibiliteit krijgen we ongetwijfeld wederom veel gedaan. 

Voor de leesbaarheid zijn onderstaand de activiteiten gebundeld en per 
mijlpaal in steekwoorden weergegeven. Onderliggend hieraan ligt een 
gedetailleerde actielijst. 

Acties en projecten 2023 
F L E X I B E L  &  D A A D K R A C H T I G



Mijlpalen Acties en projecten Uren CL Kosten 
raming 
(ex BTW) |

Kennis en inspiratie Workshops en inspiratiesessies, best practise database, circulaire 
gastvrijheidsroute, Biodiversiteit thema-avond, Circulair Festival, één op één 
vragen

100 8.500

Circulair ondernemer 
schap  ontwikkelen, stimuleren & ondersteunen

Atelier DBE/Friese Doorlopers, CIRCO sessie/track, circulair in RET Team, 
Koploper project, begeleidingsproject Green Key, Blauwe Vlag, stimuleren 
(keten)samenwerkingsprojecten

120 42.000

Participeren en bijdragen in energietransisitie en 
klimaatadaptatie

Agenderen belang en kans in maatschappelijke opgaves en programma’s 28

15

Bedrijven

Bestemmingen

Mijlpalen Acties en projecten Uren CL Kosten 
raming 

 (ex BTW)
Ontwikkelingen van bestemming Participeren in verkenning Green Destinations, Community Plastic Vrije 

Waddenzee, Wad van Waarde
40

Circulairteit in beleid en uitvoering Inbedden circulaire uitgangspunten bij leidraden en ontwikkelkaders vitale 
verblijfsaccommodaties.

120 10.000

Circulair inkopen van 10% naar 25% Circulair inkopen stimuleren en faciliteren via gastvrijheidssector 24

Circulair Gastvrij Bouwen Verbinden bouwsector en gastvrijheidssector 36

Reststromen (lokaal) hergebruiken (pilot) Project afvalinzameling bedrijfsafval logiesaccommodaties. 40 15.000

Duurzame mobiliteit gastvrijheidssector optimaliseren Agenderen belang verduurzamen vrijetijdsmobiliteit, laadpunten, stimuleren 
duurzame vervoersconcepten en arrangementen, groene longen in 
bedrijventerreinen

40

Participeren en bijdragen in energietransisitie en 
klimaatadaptatie en biodiversiteit

Agenderen emissieloos varen faciliteren en stimuleren. Vrijetijds inbedden in 
thema’s mobiliteitstafel. Faciliteren subsidieaanvraag  innovatief concept 
smartgrid/off grid, aansluiten biodiversiteitsprogramma (biodiversiteitsloket, 
festival en themabijeenkomst)

60



Bezoeker/Bewoners 

Mijlpalen Acties en projecten 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 lopende consumentenacties aan gastvrijheidssector. 
Ludiek/bijdragen aan bewustwording of handelingsperspectief. Nader in te 
vullen in samenwerking derden (bijv. Friese Milieufederatie, Visit Wadden, 
Merk Fryslân, Waddenvereniging).

30 5.000

Doorontwikkelen duurzaamheid is selectiekeuze in databases van 
www.visitwadden.nl opmaat voor opschalen naar www.friesland.nl.

32

Gast geïnformeerd en enthousiasmeren voor circulaire 
toepassingen.

Circulaire activiteiten en koplopers in de schijnwerpers. 16 3.500

Overige

16

Uren CL
Initiëren en faciliteren Europees project gericht op circulaire gastvrijheidssector 20

Samenwerking provinciale opgaves gastvrijheidssector (positionering & overlegtafels) 40

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

http://www.visitwadden.nl
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