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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-729062733 DOS-2013-
0007891

Onderwerp

Ondertekenen Intentieverklaring Community of Practice Plastic 

 
Advies

1 . Aan te gaan de ‘intentieverklaring Community of Practice Plastic (CoPP) Rijn-Maas Delta’

met  partijen die streven naar een vermindering van plastic in de wateren van de Rijn-Maas

Delta met het doel gezamenlijk een totaalbeeld te verkrijgen van plastics in de wateren van

de Rijn-Maas Delta en inzicht te krijgen in welke methoden toepasbaar zijn om het Rijn-Maas

Delta gebied te kunnen monitoren en opruimen. De partijen zijn: Hogeschool Rotterdam,

Rijkswaterstaat, Port of Rotterdam, Allseas, The Great Bubble Barrier, het

Hoogheemraadschap van Rijnland, het Hoogheemraadschap van Delfland, Waternet,

Deltares, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Natuur en Milieu Federatie Zuid-

Holland, Plastic Soup Foundation, The Ocean Clean Up, By The Oceans we Unite, Tauw,
Antea Group, Noria Sustainable Innovators, Wageningen University & Research WUR,
TU Delft, Universiteit Utrecht, Unibrick, Heydra Milieuservices, MRD Marine Support,
Braveheart Marine, Dredging Marine Offshore .

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voor de intentieverklaring CoPP.
 

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 mw. A. Bom-Lemstra van de Provincie Zuid Holland om de ‘intentieverklaring

Community of Practice Plastic (CoPP) Rijn-Maas Delta’ met bovengenoemde partijen namens de

Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
1 . Intentieverklaring CoPP Rijn-Maas Delta 
2. Machtigingsbesluit CdK ondertekening intentieverklaring

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 maart 2020 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

Een duurzame maatschappij leeft van hernieuwbare energiebronnen en heeft materiaalstromen

in kringlopen georganiseerd. Dat betekent dus ook géén lekkage van plastics richting het milieu.

Dit heeft ook de aandacht bij Groene Cirkel Heineken, waar gewerkt wordt aan een duurzame

Groene Corridor. Ook vanuit de strategie Circulair Zuid-Holland is de ambitie een einde te

maken aan de plasticlekkage. Vanuit deze ambities is de provincie Zuid-Holland sinds 2018

aangesloten bij de Community of Practice Plastic (CoPP).

 

Dit netwerk bestaat uit een gevarieerd gezelschap van mede-overheden (zoals Rijkswaterstaat,

gemeente Rotterdam en hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland), ingenieursbureaus,

stichtingen, MKB en start-ups, die gezamenlijk werken aan het verkrijgen van een totaalbeeld

van plastics in de wateren van de Rijn-Maas Delta en inzicht in welke methoden toepasbaar zijn

om het Rijn-Maas Delta gebied te kunnen monitoren en opruimen.

 

Deelname aan de CoPP is van meerwaarde voor de provincie Zuid-Holland. De verwachting is

dat we dit netwerk ook in de toekomst goed kunnen benutten om meer inzicht te krijgen in de

problematiek en maatregelen, kennis te delen en verbindingen te kunnen maken. Om de

samenwerking met alle partijen in de CoPP te bekrachtigen en gezamenlijk te laten zien dat we

de problematiek rondom plastics in de wateren van de Rijn-Maas Delta serieus nemen en

werken aan een oplossing, ligt nu een intentieverklaring ter ondertekening voor. 

  

Financieel en fiscaal kader 

Totaalbedrag excl BTW:  niet van toepassing

Programma: 1 Groen, Waterrijk en Schoon. 

Financiële risico's : niet van toepassing

Bij de ondertekening wordt geen financiële bijdrage gevraagd.

Juridisch kader

Op grond van de door de CdK afgegeven machtiging wordt Mw. A. Bom-Lemstra gedeputeerde

van Provincie Zuid-Holland, gemachtigd om de intentieverklaring namens de provincie te

ondertekenen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Er heeft geen eerdere besluitvorming plaatsgevonden

 

3 Proces

 

Met de ondertekening spreken we de intentie met elkaar uit:

· Kennis en data en netwerken te delen met elkaar;

· Te werken aan standaardisatie van data en dataverzamelingsmethodieken;

· Gezamenlijk onderzoeksvragen te identificeren en formuleren.

 

Er zal ambtelijk deelgenomen worden aan reguliere CoPP bijeenkomsten, waarvan aantal en
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frequentie jaarlijks gezamenlijk bepaald worden. Gemiddeld is dit vier á vijf maal per jaar.

Daarnaast nemen we deel aan activiteiten die voortvloeien uit de reguliere bijeenkomsten en bij

dragen aan de doelstelling. Afhankelijk van de doelstellingen is de bijdrage gericht op een (of

meerdere) van de bovengenoemde pijlers.

 

4 Participatie

 Zie toelichting bij 3. Proces

 

5 Communicatiestrategie

Er komt een nieuwsbericht op de pzh-website n.a.v. ondertekening.

De CoPP gaat omtrent het moment van ondertekening ook extra publiciteit opleveren.

De exacte datum en hoe er publiciteit aan wordt gegeven, wordt op een later moment bekend.

Dit gaat in afstemming met de betrokken partijen.

 


