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Onderwerp
GS Brief over Circulaire Economie
Publiekssamenvatting
Gedeputeerde Staten hebben besloten te starten met een uitwerking van een beleidskader voor
circulaire economie. Dit is een van de vernieuwingsambities in het kader van de vernieuwing van
het Omgevingsbeleid. Ook heeft de provincie besloten een Transitiecampus op te richten. Dit is
een samenwerkingsverband tussen de provincie, de in Zuid-Holland aanwezige universiteiten en
VNO-NCW West, met als doel tot innovatieve oplossingen te komen naar circulariteit.
Advies
1. De brief vast te stellen waarin PS worden geinformeerd over het proces om te komen tot
een strategische agenda circulaire economie alsmede over de voortgang rondom de
oprichting van de Transitiecampus en de Verkenning Circulaire Economie Zuid-Holland
door Royal Haskoning DHV ter informatie bij te voegen als bijlage.
2. De publiekssamenvatting bij het voorstel ‘GS Brief over Circulaire Economie’ vast te
stellen.
Besluit GS
Conform advies vastgesteld
Bijlagen
1. GS brief over Circulaire Economie
2. Verkenning Circulaire Economie Zuid-Holland door Royal HaskoningDHV
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1 Toelichting voor het College
Financieel en fiscaal kader
1.
Beleidsontwikkeling circulaire economie
Parallel aan de begroting 2018 zijn extra ambities van het huidige College goedgekeurd,
waaronder een incidenteel bedrag van € 1,5 mln voor proceskosten verkenningen diepteinvesteringen. Een van de onderwerpen waaraan dit budget besteed mag worden is Circulaire
economie en duurzaamheid.
In de Voorjaarsnota zal de verdeling voor proceskosten, strategische verkenningen en diepteinvesteringen tussen de verschillende geagendeerde verkenningen worden toegelicht en ter
goedkeuring worden voorgelegd.
2.
Transitiecampus
De provincie heeft voor de looptijd van het programma €5 mln beschikbaar gesteld. Deze
middelen maken onderdeel uit van de begroting 2018, doel 3.1 Een groeiende, duurzame en
innovatieve economie.
De universiteiten voorzien in co-financiering door zelf de kosten te dragen van overhead en
indirecte loonlasten voor de inzet van senior begeleiding van wetenschappers. Dit vormt zo’n 50%
van de totale lange termijn onderzoekskosten. Gedeputeerde Staten zullen afspraken omtrent de
co-financiering vastleggen in de samenwerkingsovereenkomst.
De beschikbaar gestelde middelen zullen over de komende vier jaar ruwweg als volgt worden
besteed, waarbij zo’n 70% zal worden besteed aan onderzoek en het laten landen van kennis in
de praktijk (1 en 2):
1.
funderend onderzoek (postdocs, PhD’s),
2.
kort cyclisch onderzoek, en
3.
organisatie en exposure (communicatie, evenementen).
Tezijnertijd zal de fasering van de beschikbare middelen in de Begroting 2018 over de komende 4
jaar kunnen worden verwerkt in de voorjaarsnota 2018 en de begroting 2019.
Juridisch kader
Het proces van inspraak en vaststelling van het beleidskader voor Circulaire economie is
onderdeel van het traject voor het Omgevingsbeleid

2 Proces
Zie GS-brief.

3 Communicatiestrategie
De brief aan PS volstaat in dit stadium.
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