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Monitor Circulair Zuid-Holland 2022 en Voortgangsmagazine Circulair Zuid-Holland 2022

Advies

1. Vast te stellen de Monitor Circulair Zuid-Holland en dit vrij te geven voor publicatie via

https://circulair.zuid-holland.nl.

2. Vast te stellen het voortgangsmagazine Circulair Zuid-Holland – de reis & de bestemming en dit

vrij te geven voor publicatie via https://circulair.zuid-holland.nl.

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het voortgangsmagazine en de monitor ter

kennisname wordt aangeboden.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting van het voortgangsmagazine Circulair Zuid-Holland 2022

– de reis & de bestemming en de monitor Circulair Zuid-Holland 2022.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:

- In de publiekssamenvatting, en indien van toepassing ook in de andere stukken, in de zin ‘De korte

conclusie …’ te kijken naar de plaats van de bijvoeglijk naamwoorden t.o.v. de opsomming die erop

volgt en bijvoorbeeld te herschrijven als ‘… om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te

verbruiken, zoals mineralen, metalen en fossiele brandstoffen …’;

- In de publiekssamenvatting, en indien van toepassing ook in de andere stukken, toe te voegen: ‘…

het wordt moeilijk om zonder extra stappen de doelstelling …’;

- In afstemming met communicatie een check te doen op de wijze van publicatie door middel van een

aparte website zoals o.a. opgenomen is in de adviespunten 1 en 2 in het GS-voorstel.Bijlagen

- GS-brief aan PS Monitor en Voortgangsmagazine Circulair Zuid-Holland 2022

- Monitor Circulair Zuid-Holland 2022

- Voortgangsmagazine Circulair Zuid-Holland 2022 – de reis & de bestemming is via de volgende link

beschikbaar: https://magazine.zuid-holland.nl/voortgangsmagazine-circulair-zuid-holland-2022/  

 

https://magazine.zuid-holland.nl/voortgangsmagazine-circulair-zuid-holland-2022/
https://circulair.zuid-holland.nl.
https://circulair.zuid-holland.nl.
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1 Toelichting voor het College

Achtergrond 

Op 20 februari 2020 is de strategie ‘Circulair Zuid-Holland: Samen Versnellen’ vastgesteld. In de

vastgestelde strategie staan vier transitiethema’s centraal: Bouw, Kunststoffen, Groene grondstoffen

& Voedsel en Maakindustrie. Meerdere actielijnen zijn geformuleerd ter ondersteuning van deze

transitiethema’s. Zoals beschreven in de strategie is de provincie aan de slag gegaan volgens een

transitieaanpak. In deze transitieaanpak gaan we actief op zoek naar partijen die aan de slag willen

met (delen) van de transitiethema’s. Daarbij faciliteren we de opbouw van vernieuwersnetwerken en

doorbraakprojecten. Deze netwerken kunnen bestaan uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven,

medeoverheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Gelijktijdig vinden projecten

plaats die invulling geven aan de thema’s en waar we van kunnen leren. 

Om inzicht te krijgen in de transitie naar een Circulair Zuid-Holland is monitoring van belang.

Enerzijds doen we dit aan de hand van verhalen, bijvoorbeeld over hoe ondernemers de

transitieaanpak van de provincie ervaren. Anderzijds aan de hand van cijfers, bijvoorbeeld over

hoeveel grondstoffen we in de provincie Zuid-Holland verbruiken. Allebei zijn ze noodzakelijk om een

beeld te geven van de transitie naar een circulair Zuid-Holland. Cijfers alleen zeggen weinig over wat

er gebeurt in Zuid-Holland. Een verhaal op zichzelf zegt weinig over de bredere context en waar we

staan in ons grondstoffengebruik. Bij elkaar geeft het een inzicht in waar Zuid-Holland staat en

naartoe beweegt.

 

Daarom bieden we ter kennisneming twee producten aan die een gezamenlijk een beeld geven van

de transitie naar een Circulair Zuid-Holland:

 Monitor Circulair Zuid-Holland, over het jaar 2020

 Voortgangsmagazine ‘De reis & de bestemming’ over het jaar 2022

 

Deze producten worden hieronder toegelicht.

Monitor

In het GS-voorstel ‘Monitoringssystematiek en 0-meting Circulair Zuid-Holland’ (PZH-2021-

789381398) wordt de monitor circulair Zuid-Holland geschetst. De monitor bevat kwantitatieve data

over de transitie naar een Circulair Zuid-Holland. Dit jaar is de eerste versie van de monitor

opgesteld. Deze monitor geeft een indicatie van trends in grondstoffengebruik en bijbehorende

milieu-effecten in Zuid-Holland tot en met 2020. Ook toont de monitor de voortgang van de transitie-

aanpak van de provincie. De intentie is de monitor om het jaar te herhalen en het tussenliggende jaar

te gebruiken voor doorontwikkeling, in overleg met IPO en PBL. Bij de monitor hoort een dashboard

waarmee provinciemedewerkers zelf in de cijfers kunnen duiken en inzichten kunnen opdoen.

Het monitoren van Circulair Zuid-Holland doen we nog maar kort. Het zal nog jaren duren voordat

inhoudelijke ontwikkelingen in de monitor daadwerkelijk zichtbaar zullen worden. Ook zijn data niet

altijd voorhanden of kennen deze nog grote onzekerheidsmarges. Naar verwachting is de komende

jaren doorontwikkeling mogelijk.
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Voortgangsmagazine

Bijgaand ontvangt u ter kennisneming het digitale voortgangsmagazine ‘Circulair Zuid-Holland – de

reis & de bestemming’ over de periode begin 2022 tot eind 2022. De vorm voor een vorig jaar – een

digitaal magazine – is goed bevallen bij onze doelgroep. Daarom zetten we deze vorm voort, inclusief

met verwijzingen naar activiteiten op de provinciale website Circulair Zuid-Holland.

Dit jaar staat het voortgangsmagazine in het teken van leren en reflecteren. Om echt te veranderen is

leren van de ervaringen van innovaties voorwaarde, het is nodig om de circulaire transitie mogelijk te

maken. Zoals het PBL aangaf is Nederland de afgelopen jaren koning geworden in het innoveren van

optimalisatie. We zijn goed geworden in recyclen en efficiënt geworden in ons grondstofgebruik.

Maar aan de basis verandert er weinig. Mede omdat we zo gewend zijn geraakt aan innoveren om te

optimaliseren. Hierbij vergeten we dat echt fundamentele veranderingen een andere vorm van

innovatie vragen. Baanbrekende (maatschappelijke) innovaties zijn altijd onzeker, ze volgen niet de

gebaande paden en zo gaat er weleens wat fout. Ze komen de grenzen van het (lineaire) systeem

tegen en krijgen het moeilijk in de markt. Doorbraken ontstaan door in processen te leren en te

reflecteren. Van de successen, maar vooral van de mislukkingen. De afgelopen jaren is er veel

geleerd. Door dingen anders aan te pakken, maar ook door anderen in staat te stellen om hun

aanpak te veranderen. Zo leren we in de praktijk wat wel en niet werkt. Leren is een integraal

onderdeel van onze transitie-aanpak. We bundelen deze lessen in dit magazine onder een vijftal

leidraden die we in het dagelijkse werken in de circulaire transitie zijn tegengekomen:

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

Aan het eind van dit magazine worden de activiteiten van de Provincie Zuid-Holland in 2022 voor de

transitiethema’s Bouw, Kunststoffen, Groene Grondstoffen & Voedsel, Maakindustrie en alle

actielijnen weergeven.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 1,00

Programma : Ambitie 4 - Concurrerend Zuid-Holland

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

Juridisch kader

N.v.t.

2 Voorafgaande besluitvorming

Op 5 februari 2020 is door Provinciale Staten de strategie ‘Circulair Zuid-Holland: Samen Versnellen’

vastgesteld (PZH-2019-717198154). Eind 2020 is tevens een lid-GS brief verstuurd naar Provinciale

Staten over de voortgang van de strategie (PZH-2020-757939881). Begin 2022 is het eerste

voortgangsmagazine ‘Onderweg naar een Circulair Zuid-Holland’ (PZH-2022-795562715) verstuurd

aan Gedeputeerde Staten. Eind 2021 is GS-voorstel ‘Monitoringssystematiek en 0-meting Circulair

Zuid-Holland’ (PZH-2021-789381398) verstuurd aan Provinciale Staten.

https://magazine.zuid-holland.nl/voortgangsmagazine-circulair-zuid-holland-2022/
https://magazine.zuid-holland.nl/voortgangsmagazine-circulair-zuid-holland-2022/
https://circulair.zuid-holland.nl/
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3 Proces

Na vaststelling van het voortgangsmagazine en de monitor wordt deze ter kennisname verstuurd

naar Provinciale Staten en daarna verspreid in het circulaire netwerk.

4 Participatie en rolneming

De provincie heeft gekozen voor een transitieaanpak om te komen tot een Circulair Zuid-Holland. In

een transitieaanpak wordt actief op zoek gegaan naar de koplopers en vernieuwers in de

maatschappij. De provincie faciliteert het samen oppakken en vormgeven van de circulaire transitie

door ondernemers, onderzoekers, overheden en belangenorganisaties. Hiermee vormt participatie

een belangrijk onderdeel van de aanpak. In het afgelopen jaar is bij Circulair Zuid-Holland dat op

verschillende manieren ingevuld. Onder andere door het faciliteren van vernieuwersnetwerken, het

organiseren van diverse challenges en doorbraakprojecten. Voorbeelden van deze invulling staan in

het voortgangsmagazine beschreven.

Om kennis te delen rondom monitoring en kennis te nemen van elkaars monitors, is eind 2022 is een

Community of Practice gestart met Zuid-Hollandse gemeenten en omgevingsdiensten. 

5 Communicatiestrategie

 

Het voortgangsmagazine wordt voor de Week van de Circulaire Economie (6 tot en met

11 februari) verspreid. In die week wordt ook de monitor gepubliceerd op de website

Circulair Zuid-Holland. Hier wordt een communicatieplan voor opgesteld. 

 


