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GroenLinks:
Allereerst: GroenLinks is ontzettend blij met deze circulaire doelenboom. Het kan absoluut voor de
benodigde inspiratie zorgen voor de circulaire beleidsvisie en uitvoeringsplan.
GroenLinks stelde tijdens de behandeling van de doelenboom voor de begroting vragen over dit
document omdat de inbreng van de circulaire doelenboom hierin niet duidelijk herkenbaar terugkwam.
Op 28 april werd de circulaire doelenboom gepresenteerd door de alliantie cirkelregio Utrecht en op 30
april door het Utrecht Sustainability Institute, die daarbij aangaf: “Om het politiek-bestuurlijke debat te
faciliteren is een ‘circulaire doelenboom’ opgesteld op grond van inbreng van experts in circulariteit op
specifieke beleidsterreinen”. Wat is de reden dat de doelenboom pas na de 1e bespreking van de SV
doelenboom in commissies werd gedeeld met de Staten?
GroenLinks ziet op een aantal plekken circulaire ambities terug in het SV Doelenboom. Kan de
gedeputeerde ons meenemen in hoe dit “inspiratiedocument” is verwerkt in het SV Doelenboom?
Welke lessen kunnen nog meegenomen worden als het gaat om transitiemanagement, bv gerelateerd
aan het monitoren en stimuleren van een circulaire samenleving als concern-brede opgave?
Hoe gaat GS ervoor zorgen dat deze circulaire doelenboom niet uit het oog wordt verloren de
komende jaren bij de verschillende programma’s, dus niet alleen de circulaire beleidsvisie, die de
provincie gaat opstellen en uitvoeren?
Kan de circulaire doelenboom periodiek terugkomen op de agenda van de commissies incl een
update van hoe deze tot zijn recht komt in de verschillende uitvoeringsprogramma’s?
Antwoord:

Dank voor het compliment over de rapportage. Het heeft inderdaad te lang geduurd voor de
rapportage bestuurlijk werd besproken, waarna hij snel in PS werd gebracht. Dit omdat de
rapportage, zoals gesteld, bedoeld was om te inspireren bij het opstellen van de doelenboom. De
rapportage is daarom ambtelijk gedeeld om de verschillende beleidsvelden te inspireren. Het zal in
de toekomst ook een soortgelijke rol krijgen bij het opstellen van de visie en uitvoeringsagenda voor
het programma circulaire samenleving. De transitie naar een circulaire samenleving is een proces van
vele jaren. Hierbij zullen we ook ingaan op de monitoring-systematiek. Dit inspiratiedocument zal
ook de komende jaren gebruikt worden bij het herijken van de doelenboom.
Het programma circulaire samenleving zal concern breed haar weerslag moeten krijgen. Het is bij
uitstek beleid dat in alle facetten van de provincie terug moet komen.
Over de agendering in de commissies gaat de Staten zelf.

