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Besluitnummer

PZH-2017-608057061 (DOS-2013-

0007891)

Contact

                   

                

                       

Onderwerp:


Ondertekenen convenant “Groene Cirkels, Uitbouwen van succes” met twee nieuwe

convenantpartners met een looptijd van 2017 tot en met 2019.

Publiekssamenvatting:


Binnen het programma Groene Cirkels werken Heineken Nederland BV, Wageningen University

& Research en de provincie Zuid-Holland sinds 2013 aan een klimaatneutrale Heineken brouwerij

in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en kennis

ontwikkelen voor een klimaatneutrale maatschappij.

In 2016 is deze samenwerking verlengd tot en met 2018 door de ondertekening van het

convenant “Groene Cirkels, Uitbouwen van succes”.

Vanaf 2016 is de samenwerking met Naturalis Biodiversity Center en het Hoogheemraadschap

Rijnland intensiever geworden. Deze twee dragende partijen sluiten nu aan bij de bestaande

samenwerking, die inhoudelijk niet verandert. Alle partijen ondertekenen daartoe het convenant

“Groene Cirkels, Uitbouwen van succes” met een looptijd van 2017 tot en met 2019. Hierdoor

werken voortaan 5 partijen samen op de bestaande themanetwerken.


Advies:

1. In te stemmen met de toetreding van Naturalis Biodiversity Center en het

Hoogheemraadschap van Rijnland tot het convenant “Groene Cirkels, Uitbouwen van

succes” en met de verlenging van de looptijd van het huidige convenant met 1 jaar tot en

met 2019;

2. Te ondertekenen het aangepaste convenant “Groene Cirkels, Uitbouwen van succes”

met een looptijd van 2017 tot en met 2019;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin de ondertekening en het doel van het

programma Groene Cirkels wordt verwoord;


4. Geheimhouding op te leggen op grond van art. 55, eerste lid, van de Provinciewet ten

aanzien van de informatie over het besluit onder 1 en 2 en de daaraan ten grondslag

                        

                                                  

                                                             

                                                           

                                      

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

B-Geheim met termijn 4 september 2017 18 september 2017

PZH-2017-608057061 dd. 04-09-2017



2/4

liggende documenten, tot de ondertekening van het convenant, voorzien op 18

september 2017, omdat vroegtijdige bekendmaking van deze informatie zou kunnen

leiden tot onevenredige bevoordeling of benadeling van de bij de aangelegenheid

betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, zodat

openbaarmaking hiervan ingevolge art. 10, tweede lid, onder g Wet openbaarheid van

bestuur achterwege dient te blijven, en;

5. Geheimhouding op te heffen na de ondertekening van het convenant door de

gezamenlijke partijen, thans voorzien op 18 september 2017.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan

gedeputeerde J.F. Weber om het convenant namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen.


Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:

– Convenant Groene Cirkels met 5 partijen.docx
– Machtigingsbesluit CdK ondertekening convenant Groene Cirkels.docx
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1 Toelichting voor het College

Ambitie


In het convenant wordt de ambitie van Groene Cirkels beschreven. Samengevat komt deze

ambitie neer op: “Een klimaatneutrale Heineken brouwerij, een duurzame economie én een

aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude, waarbij de natuur als uitgangspunt genomen

wordt.”

Inhoudelijke thema’s en overige onderwerpen:

Naast de gemeenschappelijke ambitie in de vorm van een droom, worden tevens de ambities van

elke partner beschreven gevolgd door een beschrijving van de vijf thema’s en de aanpak van

Groene Cirkels.

Groene Cirkels is een programma waarin samengewerkt wordt aan de volgende inhoudelijke

thema’s:

 Stimuleren van duurzame energie en reductie van broeikasemissies;


 Verzekeren van voldoende en goed water;

 Sluiten van grondstofkringlopen;


 Verduurzamen mobiliteit en logistiek;

 Verbeteren van de leefomgeving en versterken van de biodiversiteit.


Afsluitend zijn in het convenant nog enkele samenwerkingsafspraken zoals het procesgeld, de

organisatie, planning en communicatie opgenomen.

Netwerkuitbreiding en eigenaarschap


Inmiddels zijn er meer dan 100 stakeholders aangesloten. Op watergebied zijn bijvoorbeeld de

drinkwaterbedrijven Dunea en Oasen aangehaakt.

Binnen het thema mobiliteit is op 29 juni de Intentieverklaring Groene Corridor getekend waarin

20 partijen samenwerken aan het verduurzamen en vergroenen van de transportroute tussen het

Groene Hart en de Rotterdamse Haven.

Daarnaast is sinds de oprichting van Groene Cirkels het eigenaarschap van de verschillende

themacirkels belegd bij daartoe geëigende partijen: Naturalis voor Biodiversiteit en Water bij het

Hoogheemraadschap Rijnland. De Bijencirkel is‘geadopteerd’  door de burgemeester van

Lansingerland.

Ondertekening door 5 partners beoogd dd 18 september 2017


Om het partnership Groene Cirkels te ondersteunen wordt het convenant nu door de vijf partners

ondertekend. Dit is gepland in de vergadering van het Ambassadeursteam op 18 september

2017.

Beleidsneutraal besluit


Het  betreft hier een beleidsneutraal besluit.
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Financieel en fiscaal kader:

Conform het vorig besluit (PZH-2016-557599563) uit 2016 over de samenwerking van 2016 tot en

met 2018 bestaan de financiële consequenties uit een beperkte som proceskosten (€ 50.000 per

jaar). De proceskosten worden gedekt vanuit de beleidsafdelingen Water en Groen voor 50% en

voor 50% door SAMEC. Hiervoor zijn voldoende middelen gereserveerd in de begroting.

Verder wordt er binnen de provincie net zoals bij de andere partijen personele capaciteit ingezet.

Juridisch kader:

Met de ondertekening van het convenant gaat de provincie een organisatorische verplichting aan,

namelijk de voortzetting van deelname aan diverse bestuurlijke en ambtelijke overleggremia. De

uiteindelijke besluitvorming over de projecten zal altijd via de gebruikelijke

besluitvormingsprocedure geschieden.

Aan dit besluit wordt geheimhouding opgelegd op grond van art. 55, eerste lid, van de

Provinciewet aan eenieder die hiervan kennis draagt, tot de gezamenlijke presentatie en

ondertekening van de intentieverklaring door partijen. De reden is dat voortijdige bekendmaking

van deze informatie zou kunnen leiden tot onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. De

geheimhouding om deze reden wordt genoemd in artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wet

openbaarheid van bestuur.

De geheimhouding kan worden opgeheven na de presentatie en ondertekening van de

intentieverklaring door partijen, thans voorzien op 18 september 2017.

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op

grond van artikel 176 van de Provinciewet de juridische verbinding tot stand te brengen. Op grond

van de door de Commissaris van de Koning afgegeven machtiging wordt gedeputeerde Weber

gemachtigd om het convenant namens de provincie Zuid-Holland te ondertekenen.


2 Proces

Op 23 augustus 2016 heeft het college de voortzetting van het partnership Groene Cirkels met

Heineken Nederland BV en Wageningen University & research ondertekend.

Gedurende 2016 heeft Naturalis de trekkersrol binnen de themacirkel Biodiversiteit op zich

genomen en het Hoogheemraadschap Rijnland is trekker geworden van de themacirkel Water.

In de vergadering van het Ambassadeursteam van 6 oktober 2016 is ingestemd met de toetreding

van Naturalis en het Hoogheemraadschap Rijnland binnen het partnership Groene Cirkels. De

formele bekrachtiging vindt plaats door ondertekening van het convenant door de vijf partijen.

3 Communicatiestrategie

Op 18 september 2017 zal het Convenant in de vergadering van het Ambassadeursteam

ondertekend worden door alle partijen.  Hierover wordt op de website Groene Cirkels

gecommuniceerd.
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