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Na een eerdere bespreking in deze commissie van een concept-versie en het Uitvoeringsprogramma, 
een uitgebreide participatieronde en een advies van de PCL staat dit Statenvoorstel nu ter 
oordeelsvorming geagendeerd in de commissie BEM. Om het belang deze concernbrede opgave te 
onderstrepen zijn àlle gedeputeerden aanwezig in de commissie, waar verschillende fracties hun 
waardering voor uitspreken. 
 
Naast de vele waardering zijn er ook kritische opmerkingen en vragen. 
 
Gaan GS de voorgestelde principes ook toepassen op de verschillende maatschappelijke opgaven, die 
dit College wil oppakken, bv de Energietransitie. Is er aandacht voor het hergebruik van materialen 
die gebruikt worden voor windturbines en zonnepanelen. Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat àlle 
sectoren in Nederland aandacht voor circulariteit moeten hebben, dus óók de energiesector. Er 
worden ook stappen gemaakt. 
 
Zou het niet goed zijn om een en ander meer dwingend op te leggen, bijvoorbeeld in de binnenkort 
vast te stellen Provinciale Omgevingsverordening? Gedeputeerde Van Essen geeft aan dat dit voor de 
Omgevingsverordening te kort dag is, omdat deze al bijna ter inzage wordt gelegd en aanpassing niet 
meer mogelijk is. Voor de toekomst is het wel degelijke een mogelijkheid, bv m.b.t. duurzaam 
materiaalgebruik.  
 
Verschillende fracties stellen vragen over de gevolgen van deze visie voor de zo broodnodige 
woningbouw. Gedeputeerde Van Muilekom geeft aan dat het Convenant Duurzaam Bouwen in de 
steigers staat. Ambities van bouwers zijn soms hoger dan die van de overheid. Gedeputeerde zegt de 
Staten een informatiesessie toe over het Convenant Duurzaam Bouwen.  
 
Waar is de Uitvoeringsagenda gebleven, waarom zit die niet bij de stukken? Gedeputeerde Strijk 
geeft aan dat deze niet opnieuw verstuurd is, omdat die niet veranderd is. In Q4 staat een evaluatie 
gepland en de vaststelling van de geactualiseerde Uitvoeringsagenda in Q1 van 2022. Gedeputeerde 
zegt een Statenbrief toe om de Staten te informeren over de huidige stand van zaken. 
 
Is er wel voldoende aandacht voor regionale verschillen, waar ook de PCL aandacht voor vraagt? 
Gedeputeerde Strijk geeft aan dat dit er zeker is èn dat het nog verder uitgezocht moet worden. 
 
De VVD kondigt bij dit voorstel, maar ook bij andere Statenvoorstellen waarin als beslispunt m.b.t. de 
middelen bedoeld wordt voor te stellen hierover een besluit te nemen bij de integrale afweging bij 
de Kadernota, een amendement aan, in de trant van “Bij de behandeling van de Kadernota 2022 en 
begroting 2022 te besluiten over aanvullend budget voor de periode …  tot en met … voor de 
realisatie van de …”. Gedeputeerde zegt toe hierover graag in gesprek te gaan met de VVD om te 
komen tot de meest adequate formulering van het financiële beslispunt. 



 
 
 
 

 
Naar aanleiding van vragen geeft gedeputeerde Bruins Slot aan dat de circulariteitsgedachte óók is 
opgenomen in het Programma Bodem en Water en in de Voedselagenda (eiwittransitie). 
 
Vanuit het duister van de nacht tot de commissie sprekend geeft gedeputeerde Schaddelee aan dat 
er óók in de mobiliteitssector aandacht is voor circulariteit, bijvoorbeeld in de vorm van een 
grondstoffen- en  / of materialenpaspoort. 
 
De commissie adviseert het presidium dit als ‘normaal debat’ te agenderen voor de vergadering van 
Provinciale Staten. 
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