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Onderwerp Statenbrief: 
Het inspiratiedocument “Circulaire doelenboom als sturingsinstrument” 
 
 
Voorgestelde behandeling:  
ter kennisname 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

In de aanloop naar de doelenboom discussie is een inspiratiedocument op gesteld door het Utrecht Sustainability 

Institute om, met behulp van externen van binnen en buiten de provincie, de ambtelijke organisatie en de 

bestuurders te inspireren waar de komende decennia kansen zijn voor het circulaire samenlevingbeleid. De 

nieuwste circulaire ontwikkelingen en inzichten zijn erin verwerkt, met input van meer dan 40 experts en 

stakeholders op gebied van onder andere circulair bouwen, gebiedsontwikkeling, landbouw, natuurbeheer, water, 

erfgoed, cultuur en logistiek. Als inspiratiedocument is het bestuurlijk en ambtelijk verspreid bij het opstellen van 

de doelenboom 2.0. Daarnaast zal het inspiratiedocument de transitie naar een circulaire samenleving, die de 

komende decennia haar beslag moeten krijgen, blijven verrijken in de komende periode. 

 

Voorgeschiedenis 

In het coalitieakkoord 2019-2023 ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ wordt circulariteit en duurzaamheid een warm hart 

toegedragen. Ter uitwerking van het coalitieakkoord is u aangekondigd dat er een circulaire beleidsvisie en een 

circulaire Uitvoeringsagenda 2020-2023 wordt opgesteld. Circulariteit is daarin een domeinoverstijgend thema en 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gedeputeerden in het College van Gedeputeerde Staten.  

 

Essentie / samenvatting: 

Dit inspiratiedocument van het Utrecht Sustainability Institute is ambtelijk en bestuurlijk verspreid bij het opstellen 

van de doelenboom 2.0. Nu het daar haar inspirerende werking heeft gehad, is het voor ons belangrijk dat u als 

Staten het document ook heeft. De transitie naar een circulaire samenleving zal de komende decennia haar 

beslag moeten krijgen.  

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het inspiratiedocument is voor het opstellen van de doelenboom rondgestuurd en zal de komende periode de 

transitie naar een circulaire economie inspireren. Het coördineren van de transitie naar de circulaire samenleving 

vindt u in de doelenboom 2.0 onder meerjarendoel 8.6.2. 



 

  

 

Financiële consequenties 
geen 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
In november 2020 zal het College haar circulaire beleidsvisie en bijbehorende uitvoeringsagenda aan de 

Provinciale Staten doen toekomen. Vanzelfsprekend zal het college dit inspiratiedocument van het Utrecht 

Sustainability Institute ook betrekken bij het opstellen van de circulaire beleidsvisie en de uitvoeringsagenda 

welke wij u in de tweede helft van dit jaar doen toekomen. 

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van de rapportage ‘Circulaire doelenboom als sturingsinstrument’ 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
De voorzitter,  
 
 
 
 
 
De secretaris,  
 

 


