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Onderwerp Wijzigingen en aanvullingen in Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050  

Kern van het advies 
 

Op 10 november 2020 hebben Gedeputeerde Staten het concept van de 
beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 vastgesteld. Deze is ter bespreking 
voorgelegd in de Commissie Bestuur, Economie en Middelen, en behandeld 
op 2 december 2020 met een vervolg op 10 februari 2021. Tevens is het 
concept verstuurd naar externe partners met een uitnodiging om te reageren in 
de periode december 2020 – januari 2021. Deze reacties hebben we 
ontvangen en verwerkt. 
Wij hebben 22 reacties ontvangen. Deze hebben we verwerkt in de 
voorliggende Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050. Naast opmerkingen en 
suggesties heeft een aantal partners aangeboden mee te werken aan de 
realisatie van onze visie en hebben concrete wensen geuit voor deze 
realisatie.  
Afwegingen om suggesties en wensen over te nemen in de tekst van de 
beleidsvisie zijn in het Statenvoorstel Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 
beschreven. Alle partners worden na vaststelling van de beleidsvisie door PS 
voorzien van een antwoord op hun ingezonden reactie. 
 
Naast de verwerking van de reacties van regionale partners hebben we op een 
aantal plaatsen de teksten waar nodig geactualiseerd.  

Financiële consequenties Geen 

In de Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 zijn de volgende wijzigingen aangebracht: 
 
1. De doelen ‘Leveringszekerheid’ en ‘Milieudruk’ zijn omgedraaid. Verlagen van Milieudruk is nu doel 1, 

Verbeteren van Leveringszekerheid doel 2, en Toekomstgerichte Regionale Economie doel 3. 
Verzoek: D66 

2. P.2 onder ‘1. Introductie’ extra aandacht voor de rol van water in de circulaire transitie. 
Verzoek: Waterschap AGV, Waterschap Vallei en Veluwe, en Alliantie Cirkelregio Utrecht 

3. P.10, onder ‘2.2.1 Milieudruk beperken’ hebben we de gezondheidsrisico’s als gevolg van emissies naar 
lucht, bodem en water extra benadrukt. Ook hebben we in deze passage het voorkomen van afval naast 
de reductie van afval opgenomen, en het belang van samenwerking met gemeenten op het gebied van 
afvalmanagement. 
Verzoek: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Gemeente Vijfheerenlanden, Living Lab Regio Foodvalley 
Circulair en Groen Links 

4. P.9 en 10 onder ‘2.2.1 Milieudruk beperken’ is benadrukt dat biodiversiteitsverlies een belangrijk gevolg is 
van de huidige omgang met grondstoffen en afval. 
Verzoek: PvdD 

5. P.10 Tabel ‘Consumptie categorieën met grote milieu-impact’ vertaald van het Engels naar het Nederlands 
6. P.14 Aangegeven dat Just-in-time logistiek ook concurrentievoordelen kan hebben 

Verzoek: ChristenUnie 
7. P.14 onder ‘2.2.3 Toekomstgerichte regionale economie’: aanscherping van het belang van het verbeteren 

van biodiversiteit voor de financiële sector  
Verzoek: PvdD 

8. P.14 onder ‘2.2.3 Toekomstgerichte regionale economie’: wijzen op ontwikkelingen rondom beprijzen van 
negatieve externaliteiten, zoals CO2 
Verzoek: VNO-NCW 

9. P.16 onder ‘2.2.3 Toekomstgerichte regionale economie’ het belang van digitalisering voor 
duurzaamheidsbeleid aangescherpt. 
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Verzoek: Gemeente Veenendaal, Stichting Insert en Actualisering publicatie Raad voor de Leefomgeving 
en Infrastructuur 

10. P.19 onder ‘3.1 Toekomstvisie circulaire gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planning’ extra nadruk op de 
rol van circulariteit in de omgevingsvisie en -verordening 
Verzoek: Gemeente Amersfoort, Gemeente Rhenen, ChristenUnie, Groen Links en SGP en actualisatie 
met publicatie Kamerbrief met beleidsreactie op ‘Verkenningen afval en circulaire economie’ 

11. P.19 onder ‘3.1 Toekomstvisie circulaire gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planning’ extra nadruk op 
groen-blauwe netwerken bij ruimtelijk inrichting 
Verzoek: Waterschap AGV 

12. P.20-22 onder ‘3.2 Toekomstvisie circulaire bouweconomie’ verduidelijking van rol en mogelijkheden 
provincie bij ontwikkeling circulaire bouweconomie 
Verzoek: ChristenUnie, D66, Groen Links en SGP 

13. P.20 onder ‘3.2 Toekomstvisie circulaire bouweconomie’ opnemen van sanitatie bij bouwontwikkelingen  
Verzoek: Waterschap AGV 

14. P.21 onder ‘3.2 Toekomstvisie circulaire bouweconomie’ erkennen van uitdaging circulaire bouweconomie  
Verzoek: VNO-NCW 

15. P.22 onder ‘3.2 Toekomstvisie circulaire bouweconomie’ meer nadruk gelegd op materiaalpaspoorten en 
landelijke ontwikkelingen 
Verzoek: Stichting Insert en D66 

16. P.27 onder ‘3.5 Toekomstvisie circulaire economie en ondernemerschap’ meer aandacht voor scale-ups, 
innovatiebeleid en regionaal delen van lokaal geleerde lessen. 
Verzoek: Gemeente Amersfoort, Gemeente de Bilt en Gemeente Utrecht en Living Lab Regio FoodValley 
Circulair 

17. P.27 onder ‘3.5 Toekomstvisie circulaire economie en ondernemerschap’ uitbreiding op het onderdeel 
belemmerende wet- en regelgeving, en actualisatie van de laatste kabinetsontwikkelingen. 
Verzoek: Gemeente Houten en VVD 

18. P.33 onder ‘3.11 Toekomstvisie circulair inkopen en bedrijfsvoering’ aandacht voor lokale keuzes en 
ambities 
Verzoek: Gemeente Bunschoten-Spakenburg 

19. P.34 onder ‘3.12 Toekomstvisie educatie en communicatie circulariteit’ een extra verwijzing naar het 
belang van de ICT en logistieke sectoren, en meer verbinding tussen onderwijs en innovatie, onderwijs en 
arbeidsmarkt, en onderwijs en voorlichtingsfunctie.  
Verzoek: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Gemeente Veenendaal, Living Lab Regio Foodvalley Circulair 
en de Technologieraad 

20. P.34 onder ‘3.12 Toekomstvisie educatie en communicatie circulariteit’ een extra verwijzing naar het 
belang van gedragsverandering bij consumenten, parallel aan ontwikkelingen van striktere regelgeving 
voor verantwoordelijkheid van producenten.  
Verzoek: Rhenen, ChristenUnie en VNO-NCW 

21. P.35 onder 4. Rollen en partners, opnemen van X-curve van Drift Instituut 
Verzoek: SGP 

22. P.37 onder ‘4.1 Provincie aan het stuur’: wijzen op toxiciteit en schaarste van grondstoffen bij monitoring 
van grondstoffen 
Verzoek: Utrecht Sustainability Institute 
 

 
Naast deze wijzigingen zijn op enkele plaatsen tekstcorrecties doorgevoerd en is de beleidsvisie met 
verwijzingen naar nieuwe (onderzoeks)publicaties geactualiseerd. Deze wijzingen zijn niet gemarkeerd.  
 
 

  

Toelichting Alle reacties van geconsulteerde partners zijn opgenomen in een apart 
document. Deze reacties zijn bestudeerd en alle relevante zaken zijn 
opgenomen in de aangebrachte wijzigingen.  
De meeste verzoeken hebben betrekking op nadere uitwerking en 
concretisering van doelen in de uitvoeringsagenda of nog op te stellen 
strategie, maar geven geen aanleiding de inhoud van de visie op punten echt 
van koers te wijzigen. 
 

    


