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Onderwerp: 

Voortgangsmagazine 2022 Circulair Zuid-Holland: de reis & de bestemming en de monitor Circulair

Zuid-Holland 2022

Geachte Statenleden,

In 2020 zijn we gestart met de strategie Circulair Zuid-Holland: Samen Versnellen. In dat kader

maakten we begin 2022 als eerste provincie een grondstoffenmonitor en een eerste

voortgangsmagazine. Nu, begin 2023, bieden we u opnieuw een voortgangsmagazine en een monitor

ter kennisneming aan. Samen geven deze documenten een beeld van de staat van de

grondstoffentransitie in Zuid-Holland. 

De korte conclusie is: de Zuid-Hollandse samenleving en economie is nog niet circulair en het wordt

moeilijk om zonder extra stappen de doelstelling te halen om in 2030 50% minder primaire

grondstoffen, zoals mineralen, metalen en fossiele brandstoffen te gebruiken.  

Een aantal opvallende cijfers uit de monitor, die terugkijkt naar 2014-2020:

 Het totale grondstoffengebruik in Zuid-Holland stijgt met bijna 6%.

 Het gebruik van primaire grondstoffen, zoals mineralen, metalen en fossiele

grondstoffen, daalt met bijna 18%. 

 We verbruiken in onze economie 28-34 ton grondstoffen per inwoner. Dit is ver

boven de duurzame consumptiegrens van 5-8 ton per inwoner.

 Het aantal circulaire banen in Zuid-Holland is stabiel net onder de 5%

 Het aandeel groene, hernieuwbare grondstoffen neemt licht toe naar 39%

 Het aandeel materialen dat zo verwerkt wordt dat ze opnieuw gebruikt kunnen

worden, stijgt licht naar 58%.

Het monitoren van circulair staat nog in de kinderschoenen. Sommige data zijn nog niet

voorhanden of er zijn nog grote onzekerheidsmarges. Deze cijfers zijn dan ook vooral

indicatief. 

http://www.zuid-holland.nl/
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En dit baart ons zorgen. We willen voorkomen dat de transitie, die hoe dan ook zal plaatsvinden,

onnodig pijnlijk wordt voor onze bedrijven en inwoners. Een pijn die nu al gevoeld wordt, met

oplopende grondstofprijzen, leveringsproblemen, geopolitieke afhankelijkheden en zorgen rondom

klimaat en milieu. Maar we zien ook dat onze transitieaanpak steeds meer kracht krijgt. Samen met

ondernemers, kennisinstellingen en andere overheden maken we een circulaire toekomst tastbaar

en laten we zien dat er kansrijke alternatieven zijn. 

We weten dat de grondstoffentransitie nog aan het begin staat en we realiseren ons ook dat we als

provincie ambities hebben die veel grondstoffen gaan vragen. Denk aan de toegezegde 235.000

nieuwe woningen die, als we niet inzetten op alternatieven zoals biobased en industrieel bouwen en

hergebruik, de grondstofvraag alleen maar zullen doen toenemen. Of de energietransitie, waarvoor

veel kritieke grondstoffen nodig zijn en waar hergebruik nog in de kinderschoenen staat.

 Een belangrijk deel van de sturing ligt bij de rijksoverheid en bij Europa. Zuid-Holland heeft een

bijzondere positie, omdat hier circa 30% van de Nederlandse grondstoffen gebruikt wordt. Daarom

zetten we steeds vaker in om hun beleid te beïnvloeden met de signalen die we in onze

vernieuwersnetwerken horen van de ondernemers en overheden die bijvoorbeeld aan de slag zijn

met nieuwe verdienmodellen en afval als grondstof zien. Zodat we van obstakels voor circulaire

bedrijvigheid toegaan naar een speelveld dat circulair werken juist bevordert.

Ook in onze eigen organisatie staan sommige seinen nog op rood. We zien dat circulair nog niet goed

ingebed is in onze inkoop. Hier is nog veel winst te behalen door anders in te kopen en dat ook

zichtbaar te maken in onze  (inkoop)systemen. Eerder brachten we al in kaart wat álle acht

provinciale ambities kunnen bijdragen.

Er is ook positief nieuws. De transitieaanpak die zich richt op vernieuwersnetwerken en

systeemdoorbraken wordt steeds krachtiger. De activiteit groeit, er wordt geleerd wat wel en niet

werkt in deze transitie en we zien steeds meer ondernemers, overheden, kennisinstellingen en

andere organisaties in Zuid-Holland die samenwerken aan circulaire oplossingen. 

In het voortgangsmagazine leest u meer over vijf leidraden die helpen om te versnellen:

1. Daten verder dan de keten zorgt voor nieuwe bondgenoten

2. Innovatie: de techniek voorbij

3. De transitie vraagt om een ongelijk speelveld

4. Opschaalbaarheid door herhaalbaarheid

5. Circulair is een vliegwiel

In het magazine vindt u ook meer informatie over de aanpak en de meer dan 60 activiteiten die

in 2022 plaatsvonden.

https://pzh.notubiz.nl/document/12028503/1/Bijlage+1_++Agenda+circulair+activiteiten+en+kansen
https://pzh.notubiz.nl/document/12028503/1/Bijlage+1_++Agenda+circulair+activiteiten+en+kansen
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De monitor en het voortgangsmagazine geven ons leidraden en tonen de urgentie om in de komende

bestuursperiode steviger in te zetten op een Circulair Zuid-Holland.

 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA drs. J. Smit 
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