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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-718820984 DOS-2020-
0000155

Onderwerp

Verkenning Circulaire Landbouw Zuid-Holland

Advies

1 . Kennis te nemen van de Verkenning Circulaire Landbouw Zuid-Holland

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Verkenning Circulaire Landbouw

Zuid-Holland.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting Verkenning Circulaire Landbouw Zuid-Holland.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In de brief aan PS toe te voegen dat de verkenning in de vorige collegeperiode is uitgevoerd en
dat het rapport past binnen de bespreking die GS met PS gaan voeren over het strategische
landbouwstuk;
- Advies 1 te wijzigen in: ‘Kennis te nemen van de Verkenning Circulaire Landbouw Zuid-Holland’.

Bijlagen

1 . Verkenning Cirulaire Landbouw Zuid-Holland

2. GS-brief aan PS over Verkenning Circulaire Landbouw Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 28 januari 2020 1 maart 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Naar aanleiding van vragen in Provinciale Staten van 27 juni 2018, heeft oud-gedeputeerde

Weber toegezegd om een verkenning te starten naar circulaire landbouw in Zuid-Holland.

Circulaire economie en kringlooplandbouw zijn onlangs als rijksambitie neergezet en worden door

de provincie ook als opgaven herkend. De Verkenning Circulaire Landbouw door Blonk

consultants geeft een eerste weergave van circulaire processen in de landbouw en welke

problematiek deze kan adresseren. 

 

Financieel en fiscaal kader

Bedrag ex BTW: De verkenning Circulaire landbouw Zuid-Holland kostte € 25.000 excl BTW

Programma: Programma 1 - Groen, waterrijk en schoon

Financiele risico’s: n.v.t.

 

Juridisch kader

Geen juridische gevolgen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Naar aanleiding van vragen in Provinciale Staten van 27 juni 2018, heeft oud-gedeputeerde

Weber toegezegd om een verkenning te starten naar circulaire landbouw in Zuid-Holland.

 

3 Proces

 

In het coalitieakkoord is de transitie naar een circulaire economie opgenomen als een belangrijke

ambitie van de provincie Zuid-Holland. De Strategie Circulair Zuid-Holland is door Gedeputeerde

Staten vastgesteld en wordt op 5 februari 2020 in Provinciale Staten vastgesteld. 

De Verkenning Circulaire Landbouw heeft een sterke link met de transitie-agenda Biomassa en

Voedsel in de Strategie Circulair Zuid-Holland. De verkenning wordt echter apart behandeld

aangezien dit een aparte toezegging is geweest aan Provinciale Staten. De uitkomsten zijn

gebruikt voor de aanpak voor Biomassa en Voedsel in de Strategie Circulair Zuid-Holland.

 

4 Participatie

 

Tijdens de totstandkoming van de Verkenning Circulaire Landbouw heeft een expertmeeting

plaatsgevonden met onder andere experts vanuit Wageningen Research, RIVM, DRIFT,

Voedselfamilies en de provincie Zuid-Holland. Deze expertmeeting heeft input geleverd voor de

Verkenning Circulaire Landbouw.

 

5 Communicatiestrategie

 N.v.t.

 


