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Onderwerp

Agenda circulair in provinciale opgaven

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over Agenda circulair in provinciale

opgaven

2. Vast te stellen bijlage 1: Agenda circulair activiteiten & kansen, behorende bij de

brief aan Provinciale Staten over Agenda circulair in provinciale opgaven

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit ‘Agenda circulair

in provinciale opgaven’.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het aanbrengen van
wijzigingen van ondergeschikt belang.

Bijlagen

- GS-brief aan PS Agenda Circulair
- Bijlage bij brief: Bijlage 1: Agenda circulair activiteiten & kansen

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Openbaar 1 november 2022 -
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1 Toelichting voor het College

 

In de begroting 2022 (duurzaamheidsparagraaf) is de volgende afspraak opgenomen:

[…] Om de circulaire doelstelling te behalen, zal circulair gaandeweg een regulier

onderdeel van het werk en de middelen in de ambities worden. […] Daartoe wordt voor

elke ambitie in 2022 een agenda opgeleverd met de bijdrage die zij levert aan de

transitie naar een circulaire economie, inclusief de middelen. Deze agenda sluit aan op

de fase waar de transitie zich binnen deze ambitie bevindt. Het gaat hierbij om het

Integreren van circulair in bestaand beleid en instrumenten, het versnellen van lopende

circulaire activiteiten en projecten en het verder opschalen/uitbreiden van circulair in

activiteiten en/of projecten.

De vast te stellen brief van GS aan PS, inclusief bijlage, vormt de weerslag van deze

afspraak. De agenda is opgesteld op basis van een groot aantal gevoerde gesprekken. De

uitkomsten uit die gesprekken zijn opgerold naar ambitieniveau en voorzien van een

duiding. 

In GS-brief vindt u geen informatie over de benodigde middelen. Uit de gevoerde

gesprekken bleek dat de middelen voor circulair veelal integraal onderdeel uitmaken van

beleid en de uitgevoerde werkzaamheden. Ze worden niet apart bijgehouden. Alleen

specifieke circulaire activiteiten zijn financieel traceerbaar maar die geven slechts een

beperkt beeld van de inzet.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma   : Ambitie 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

De GS-brief aan Provinciale Staten levert geen juridische gevolgen op

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 10 november 2021 hebben PS de begroting over 2022 vastgesteld. Daarin is de

afspraak opgenomen om tot de agenda te komen zoals uitgewerkt in ter vaststelling

voorliggende stukken.

 

3 Proces

 

Om tot de agenda te komen zijn in meerdere rondes gesprekken gevoerd met

behandelend ambtenaren, opdrachtgevers, eigenaren en portefeuillehouders over alle in

de begroting genoemde beleidsprestaties. In tweegesprekken tussen gedeputeerde Stolk

en de collega GS-leden zijn concrete ‘iconische’ activiteiten gedefinieerd die bijdragen

aan de circulaire doelstelling. Hierover is uw College in een D-memo in juni 2022

geïnformeerd. Hieruit voortvloeiende activiteiten maken deel uit van de agenda.

Na aanbieding van de agenda aan Provinciale Staten zullen in de brief en bijlage



3/3

genoemde kansen verder worden uitgewerkt, waar mogelijk van een planning worden

voorzien en in diverse projecten en programma’s worden opgepakt.

 

4 Participatie en rolneming

De circulaire doelstelling is alleen participatief te behalen. Participatie en samenwerking

zitten in de haarvaten van het circulaire programma en zullen ook in de verdere

uitwerking van de geïnventariseerde kansen van groot belang zijn. Voorliggende GS-brief

is evenwel niet met externe partners voorbereid.

5 Communicatiestrategie

 

De stukken worden na vaststelling door Gedeputeerde Staten op de provinciale website

gepubliceerd in het kader van de actieve openbaarheid. Er is geen aanvullende

communicatie nodig.

 


