VOUCHERS

Vouchers beschikbaar voor
circulaire en biobased innovaties
Sinds eind september 2016 stelt NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) samen met de Kamer van Koophandel
en de Provincie Zeeland vouchers beschikbaar voor ondernemers die innovatieve plannen hebben op het gebied van
circulaire of biobased economie.
Drie jaar geleden bestond er een
vergelijkbare voucherregeling
voor biobased innovaties. De
regeling is nu verbreed, omdat de Provincie
Zeeland circulaire economie als speerpunt in
het economisch beleid heeft genomen.
Bedrijven die een slim idee hebben om
producten, processen of diensten circulair
te maken, kunnen een aanvraag indienen bij
Impuls. In totaal zullen circa twintig vouchers
worden verstrekt, met bedragen variërend
tussen de 5 en 10.000 euro. De vouchers
geven maximaal 50% dekking van de te
maken kosten, de andere helft van de kosten
moet door het bedrijf worden opgebracht.

WAT IS CIRCULAIRE ECONOMIE?
Circulaire economie is een economisch
systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid
van producten en grondstoffen te
maximaliseren en waardevernietiging te
minimaliseren (MVO-Nederland).
Dit betekent in de praktijk dat er bij het
ontwerp van producten kritisch wordt
nagedacht over het te gebruiken materiaal
(is het materiaal niet giftig, is het opnieuw te
gebruiken, is het hergroeibaar?) en over de
vorm, het ontwerp (is het eenvoudig aan te
passen, te repareren, te demonteren?).

LOPENDE INITIATIEVEN
Inmiddels zijn er verspreid binnen de
provincie meerdere initiatieven van

ondernemers die circulaire concepten
ontwikkelen. Twee grote Zeeuwse campings,
Strandcamping Groede en Villapark/camping
De Paardekreek in Kortgene, laten momenteel
een accommodatie ontwikkelen, die geheel
voldoet aan de principes van de circulaire
economie. Dit vraagt veel creativiteit van de
betrokken ontwerpers. Bij de ene camping
wordt ontworpen op basis van materialen die
al een keer gebruikt zijn, zoals steigerhout,
remmingswerken en restpartijen. Bij de
andere camping is het aan de ontwerper om
een dermate flexibel systeem van duurzame
materialen op te zetten, dat de accommodatie
na gebruik een tweede leven kan krijgen.
Beide campings werken met een bouwteam,
waarbij onder andere de stylist voor het
interieur en de installateur nauw betrokken
zijn bij de keuzes. Zij worden samen met hun
toeleveranciers uitgedaagd om een circulair
aanbod te doen. Beide initiatieven zijn recent
van start gegaan en zullen het komende jaar
worden gerealiseerd.

CIRCULAIRE KLINIEK
Daarnaast gaat Emergis de nieuwe Kinderen Jeugdkliniek in Kloetinge circulair
bouwen. Samen met RDH uit Middelburg
als enthousiaste architect, wordt dit jaar een
circulair concept ontwikkeld. Ook Emergis wil
zoveel mogelijk met lokale aanbieders werken,
hetgeen kansen biedt voor Zeeuwse bedrijven,
die zich op dit vlak willen ontwikkelen en
profileren.

In alle drie de projecten werken de
ontwerpers aan een ontwerp dat grote
flexibiliteit geeft om na verloop van tijd
aanpassingen te doen. Door bijvoorbeeld
meer modulair te bouwen, kan de eigenaar
gemakkelijker elementen toevoegen als er
na verloop van tijd nieuwe wensen en eisen
ontstaan. In de kliniek is het ontwerp zodanig
dat de ruimtes gemakkelijk zijn om te zetten
naar appartementen.

AANVRAGEN VOUCHER
Voor deelnemers in deze projecten liggen
er mogelijkheden om een voucher aan te
vragen, op het moment dat ze een innovatieve
circulaire oplossing willen ontwikkelen. Het
vouchersysteem is echter veel breder in te
zetten, dan in bovengenoemde voorbeelden.
Ook oplossingen van vergroening van
productieprocessen, door biobased
grondstoffen toe te gaan passen, kunnen in
aanmerking komen. Over de uitgangspunten
van de circulaire economie is uitgebreide
informatie te vinden op de website van
MVO-Nederland en de Ellen MacArthur
Foundation.

«

Meer informatie over de vouchers is
te verkrijgen via www.impulszeeland.nl.
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