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Grip Op Grond
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De Samenwerkingsovereenkomst Grip op Grond is een feit! Tijdens het congres Circulaire Economie –
Grip op Grond op 2 oktober jl. hebben de voorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten Fred Veenstra
en gedeputeerde Sander de Rouwe hun handtekeningen gezet! Maar wat betekent dit nu? In deze
nieuwsbrief kijken we alvast vooruit naar de netwerkbijeenkomst Grip op Grond op 14 maart 2019, geven
we weer een mooi voorbeeld van een succesvolle koppeling en last but not least bedanken we onze
afzwaaiende collega Haaye Hoekstra voor zijn inzet voor Grip op Grond in de afgelopen jaren.
We wensen u alvast fijne feestdagen toe en kijken uit naar mooie koppelingen in 2019!
Volg ons op Facebook, LinkedIn en Twitter
Team Grip op Grond

Congres Circulaire Economie – Grip op Grond
We kijken terug op een zeer geslaagd congres Circulaire Economie – Grip
op Grond. Op onze Facebook, LinkedIn en Twitter pagina’s zijn foto’s te zien
en via https://www.youtube.com/watch?v=pT4WXb8nWf8&feature=youtu.be
een filmpje met een terugblik op de dag. Diverse sprekers kwamen aan bod,
mooie gesprekken kwamen op gang en de Samenwerkingsovereenkomst
tussen gemeenten en provincie is getekend. Daarmee gaan we voor een
mooie samenwerking in het beheer van onze grondstromen. De komende
periode werken we aan een stappenplan om dit nader vorm te gaan geven.

Save the date: 14 maart 2019 Netwerkbijeenkomst Grip op Grond
Noteer het alvast in de agenda: Donderdag 14 maart 2019.
De Samenwerkingsovereenkomst Grip op Grond ligt ermaar wat betekent dit
nu? We werken aan interessante sprekers: Van betonketen, grondstromen,
tot aan de (water) wet- en regelgeving. Samen zoeken we de verbinding. Via
Facebook, LinkedIn en mail wordt u op de hoogte gehouden van deze
bijeenkomst.
Ideeën of inbreng aandragen? Laat het ons weten gripopgrond@fryslan.frl

Bijzondere dank aan Haaye Hoekstra
Bijzondere dank voor onze collega Haaye Hoekstra! In de afgelopen
jaren heeft hij zich namens Grip op Grond ingezet voor specifiek
natuurprojecten. Met het baggeren van het Friese (vaar)water heeft
Haaye mooie projecten gerealiseerd zoals voor de Marrekrite en de
Kaderrichtlijn Water in samenwerking met het Wetterskip Fryslân.
Afgelopen zomer heeft Haaye afscheid genomen van Grip op Grond.
Haaye gaat een nieuwe uitdaging aan als raadslid voor de gemeente
Waadhoeke. Haaye, onze waardering voor jouw doorzettingsvermogen
en mooie projecten. We wensen je een succesvolle carrière als raadslid toe!

Koppeling in de schijnwerpers: Depot Oostpoort Harlingen
Met de verdieping van de N31 in Harlingen is veel materiaal vrijgekomen. Alle vrijgekomen schone grond, ruim
500.000m3, is naar depot Oostpoort langs het Van Harinxmakanaal te Harlingen gebracht. Vanaf de N31 is het
depot goed zichtbaar. De komende jaren wordt gewerkt aan de versterking van de Afsluitdijk en de realisatie van
de Vismigratierivier. Een bijzondere bestuurlijke koppeling is gemaakt tussen deze mooie projecten, een
voorbeeld van Dutch Delta Design. De inhoud van het depot is bedoeld voor de werkzaamheden aan de
Afsluitdijk en de Vismigratierivier. Uw project ook in de schijnwerpers zetten? Laat het ons weten!

Uw project op de Interactieve Grip op Grond kaart
Veel gemeenten zijn momenteel bezig met het inzichtelijk maken van de grondstromen die nu al binnen de
gemeentegrenzen plaatsvinden. Laat ons weten welke koppelingen dit zijn. Elke succesvolle koppeling, hoe
bescheiden qua omvang dan ook, draagt bij aan de ambities uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair in
2050, het Grondstoffenakkoord en provinciale en gemeentelijke ambities en doelstellingen. Enkele gemeenten
hebben ook de ambitie om dit provincie breed op te pakken. Door grondstromen aan elkaar te koppelen maken
we Fryslân steeds iets duurzamer! Wanneer gewenst kan het team Grip op Grond uw organisatie een nadere
toelichting geven over Grip op Grond en het gebruik van de interactieve kaart. Vragen? gripopgrond@fryslan.frl
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u
contact opnemen met Folkert Reitsma op
telefoonnummer: 06 54 78 68 27. Of mail
naar gripopgrond@fryslan.frl. Kijk ook
op www.fryslan.frl/gripopgrond voor meer
informatie. Of volg ons op LinkedIn, Twitter of
Facebook: @gripopgrond,
www.linkedin.com/company/fripopgrond/ en
www.facebook.com/gripopgrond/
Afzender:
Provincie Fryslân
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden
www.fryslan.frl
Tel: 058 - 292 5925
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