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Gedeputeerde De Rouwe 

Inleidende toelichting 
(facultatief) 

De Stroobossertrekvaart van Stroobos naar 
Dokkum wordt deels voorzien van nieuwe 
damwand. Een mooie gelegenheid om werk te 
maken van de circulaire ambitie van Fryslân. In 
de ambitienota Circulaire economie die de Staten 
binnenkort ter besluitvorming zullen bespreken 
staat immers de ambitie In 2025 koopt de 
provincie Fryslân maximaal circulair in.  
 
Maar in plaats van het circulaire alternatief 
plaatst Fryslân damwanden van staal. Dat is een 
stuk beter dan het tropisch hardhout, maar het is 
niet circulair. De ChristenUnie heeft daarover de 
volgende vragen: 

 
 

1. Waarom is gekozen voor staal in plaats 
van het circulaire alternatief dat 
bijvoorbeeld door Lankhorst Recycling in 
Sneek wordt vervaardigd? 

2. Heeft u in het verleden gebruik gemaakt 
van circulaire damwand? Zo ja, waar en 
zo nee, waarom niet? 

3. Is er contact geweest met Lankhorst of 
andere leveranciers van circulaire 
producten voor de levering van circulaire 
damwand. Zo ja, wat was de uitkomst 
daarvan. Zo nee, waarom niet? 

4. Heeft u op enig moment, gezien de 
snelle ontwikkeling van goede circulaire 
producten, overwogen te switchen van 
staal naar circulair? Zo ja, waarom heeft 
u er niet voor gekozen. Zo nee, waarom 
niet? 

5. Wij begrijpen dat inkoop van damwand 
lange voorbereiding kost en dat circulair 
inkopen een aantal jaren geleden nog 
minder ‘hot’ was. Maar zo loopt u wel 
achter de feiten aan. Stalen damwand 
heeft immers een levensduur van 50 
jaar. Hoe voorkomt u dat u keuzes maakt 
die niet stroken met het realiseren van 
een ambitie? 

6. Waarom hebt u niet tussentijds uw keuze 
gewijzigd van staal naar het circulaire 
alternatief conform de ambitie die u heeft 
uitgesproken? 

7. Een van de argumenten om te kiezen 
voor staal is dat u streeft naar een 
uniform beeld langs de 
Stroobossertrekvaart. In 2017 gebruikte 
u staal. Hoe groot is dan de kans dat u 
uiteindelijk toch zult kiezen voor circulaire 
damwand langs de Stroobossertrekvaart 



en op welke termijn?  
8. Welke vervangingen van damwand staan 

de komende jaren op de planning en 
wordt er daarbij wel gekozen voor 
circulaire damwand. Zo nee, waarom 
niet? 

9. Hoe strookt de hele gang van zaken met 
de geformuleerde ambitie uit het nog 
vast te stellen ambitiedocument: In 2025 
koopt de provincie Fryslân maximaal 
circulair in.  
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