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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-668122065 (DOS-2017-
0008849)

Onderwerp

Resultaat verkenningsfase Circulair Zuid-Holland

Advies
1 . Vast te stellen ‘Circulair Zuid-Holland: Inventarisatie bestaande initiatieven’.
2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het  resultaat van de verkenningsfase

Circulair Zuid-Holland.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de brief aan Provinciale Staten over het

resultaat van de verkenningsfase Circulair Zuid-Holland.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
GS-brief aan PS Resultaat verkenningsfase Circulair Zuid-Holland
Circulair Zuid-Holland: Inventarisatie bestaande initiatieven

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 6 november 2018 -
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1 Toelichting voor het College

  

Zie brief aan Provinciale Staten voor toelichting. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,75 mln in 2018. € 1 ,25 mln. per jaar voor 2019 en 2020 

                                                       waarvan € 500.000 capaciteitsinzet per jaar

Programma   : Programma 3 – Aantrekkelijk en Concurrerend op doel 3.1 

Financiële risico’s  : Er zijn nog geen bindende financiële afspraken gemaakt met 

                                                       andere partijen. Deze volgen mogelijk in het vervolgtraject. Er  

                                                       zijn vooralsnog geen financiële risico’s. 

 

Bovenstaande middelen zijn verwerkt in de Begroting 2019 en worden gebruikt voor de

programma opbouw.

Met de inzichten van de verkenning kan een vervolg worden gegeven aan de verdere uitwerking,

inclusief de inzet van financiële middelen. Concrete voorstellen zullen op basis van de verdere

uitwerking ter besluitvorming worden voorgelegd.

Juridisch kader

Er bestaat nog geen wettelijke basis om bij te dragen aan een circulaire samenleving. De basis is

het door het Interprovinciaal Overleg ondertekende Grondstoffenakkoord op 24 januari 2017.

Circulair worden ligt wat dat betreft achter op de opgaven Klimaatadaptatie en Energietransitie. 

 

2 Proces

 

Op 16 januari 2018 heeft Gedeputeerde Staten 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. 

 

Met de ondertekening van het Grondstoffenakkoord heeft de provincie zich ten doel gesteld om

samen met maatschappelijke partners te komen tot een 100 procent circulaire economie in 2050,

met als tussenstap 50 procent in 2030. Provinciale Staten hebben aangegeven een inhoudelijk

gesprek te willen voeren over de weg naar een circulair Zuid-Holland. Aanleiding is geweest dat

onder meer door de initiatiefnemers van Waste-to-Chemistry aan de provincie is gevraagd

financieel bij te dragen. Er bestaan geen provinciale afspraken om te besluiten over circulaire

initiatieven. Opdracht van Gedeputeerde Staten is te komen tot een beleidskader en een

uitvoeringsprogramma.

 

Bij het formuleren van de keuzes is lering getrokken uit:

· de strategische verkenning Zuid-Holland Circulair – Verkenning van grondstofstromen en

handelingsopties voor de provincie, augustus 2018. De strategische Verkenning is uitgevoerd

in opdracht van Provinciale Staten in het kader van de ambitienotitie. De strategische

verkenning is op 5 september naar Provinciale Staten verstuurd.
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· consultatiegesprekken en drie participatiebijeenkomsten met vertegenwoordigers van circa 75

verschillende bedrijven, kennisinstellingen, medeoverheden en andere maatschappelijke

partners.

· themabijeenkomsten van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

· provinciale betrokkenheid bij programma’s en projecten op het gebied van ‘biobased

economy’, milieu, energie, klimaat en duurzame landbouw.

 

Circulair gaat om een transitie van de samenleving. Dat betekent ook een transitie voor de eigen

organisatie en dat betekent effect op inkoop, strategie, beleid en uitvoering van projecten. Met de

verdere uitwerking van de resultaten van de verkenningsfase zal ook in kaart worden gebracht

wat dat betekent voor inkoop, provinciale strategie, beleid en uitvoering – ook financieel. De

volgende stap is het ontwerpen van een routekaart met partners van verschillende bedrijven,

kennisinstellingen, medeoverheden en andere maatschappelijke partners. Beleidskader,

programmaopbouw en uitvoering kunnen medio 2019 dan ter vaststelling worden geagendeerd.

De transitieagenda Maakindustrie wordt verder verkend. Invulling aan de opzet van een

monitoringssysteem doen we in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving.

 

3 Communicatiestrategie

 

De provincie publiceert na vaststelling van stukken in GS een begeleidend webbericht over de

resultaten van de onderzoeken en de verkenningsfase op de website. De onderzoeken zijn

tevens te raadplegen op deze webpagina. Ook zal dit bericht worden doorgeplaatst in de Zicht op

Zuid-Holland. De deelnemers aan de eerdere participatiesessies worden simultaan met een apart

bericht hierover geïnformeerd.

 


