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Onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst Accelerating Circular
Economy Zuid-Holland (ACCEZ))
Geachte Statenleden,
Met deze brief informeren wij u over de start van het kennis- en innovatie programma voor de
circulaire economie: ACCEZ - Accelerating Circular Economy Zuid-Holland. Wij zullen voor dit
programma een samenwerkingsovereenkomst aan gaan met de Delft University of Technology,
Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Wageningen University & Stichting
Wageningen Research en VNO-NCW West.
In de begroting 2017 heeft u als onderdeel van de investeringsimpuls slimmer, schoner en sterker
Zuid-Holland besloten om met een ‘Zuid-Hollandse transitiecampus’ de transitie naar een
circulaire economie te versnellen. U heeft hiervoor €5 mln. beschikbaar gesteld. De beschikbaar
gestelde middelen maken onderdeel uit van de begroting 2018, doel 3.1: Een groeiende,
duurzame en innovatieve economie. Over de invulling van het programma hebben wij u in de
brief over circulaire economie dd. 16 januari 2018 nader geïnformeerd. De Transitiecampus was
een werktitel. Inmiddels is in samenspraak met bovengenoemde partners de programmanaam
ACCEZ gekozen.
ACCEZ koppelt het Zuid-Hollandse bedrijfsleven aan kennisinstellingen in de provincie en beoogt
daarmee onder meer:






De transitie naar de circulaire economie in Zuid-Holland te versnellen, waardoor de regio
leidend blijft;
Wetenschappelijke en toegepaste kennis te verbinden met het bedrijfsleven en nieuwe
kennis te ontwikkelen;
Een vruchtbare samenwerking in de Triple Helix te stimuleren en nieuwe kennis te
leveren die cruciaal is voor een versterking van het transitieproces in het bedrijfsleven
naar een circulaire economie;
Een loketfunctie te creëren en in te stand houden waardoor er een permanente,
laagdrempelige verbinding is tussen kennis en praktijk.
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Zoals u weet werken wij parallel aan de ontwikkeling van een breder programma voor circulaire
economie: ‘Circulair Zuid-Holland’. ACCEZ zal bottom-up bijdragen aan de totstandkoming en
invulling van Circulair Zuid-Holland. Andersom verschaft Circulair Zuid-Holland een kader en
context voor ACCEZ.
We lanceren ACCEZ officieel tijdens een evenement op 5 april in de Maassilo in Rotterdam. Dan
zal ook de samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend. U vindt de
samenwerkingsovereenkomst in de bijlage. Uiteraard bent u ook van harte welkom op het
evenement op 5 april. U kunt zich aanmelden op www.pzhevents.nl/lanceringsevent.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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