Deze memo betreft het thema ‘duurzaamheid’
Rijnland werkt met het oog op een duurzame toekomst actief aan innovatie en
duurzaamheid. We werken zo doelmatig mogelijk met een minimaal gebruik van energie
en grondstoffen. Rijnland laat al veel innovatieve kracht zien, maar werkt ook continu aan
verbetering.
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De verenigde vergadering vormt een eerste verkennend beeld van de pijler circulaire economie als
onderdeel van het thema duurzaamheid. Met het oog op mogelijk verdere beeldvorming in het
nieuwe college, biedt deze VV-beeldnota en bijgevoegd Metabolic rapport eerste handvatten om de
dialoog op gang te brengen en nadere ambitiebepaling te voeden.

Context

Het onderwerp circulaire economie is de laatste pijler van het thema duurzaamheid die nog
behandeld wordt in deze collegeperiode. Het college heeft toegezegd dit onderwerp begin 2019 bij
de VV te agenderen. Dit in het kader van het rekenkameronderzoek naar de stand van zaken ten
aanzien van duurzaamheid bij Rijnland.
Qua planning is eerder toegezegd dit onderwerp in alle commissies van februari 2019 te
agenderen, zodat het vervolgens in maart 2019 op de agenda van de VV zou staan. Gezien de volle
agenda van de VV in maart, wijkt het college hiervan af en is op deze VV van 30 januari
gelegenheid tot reflectie op dit onderwerp.
Inhoudelijk is er toegezegd aan de VV te komen met een voorstel om duurzame activiteiten meer
in onderlinge samenhang te agenderen, zodat beleid ontwikkeld kan worden. Het Metabolic rapport
in de bijlage, verkent de mogelijkheid om aan de toezeggingen te voldoen. Het overziet de
samenhang tussen duurzame activiteiten van Rijnland en het behandelt de pijler circulaire
economie.

Bijgevoegd Metabolic rapport is een eerste verkenning en duiding van de term circulaire economie
voor Rijnland. Bedoeld om meer gevoel te krijgen bij de opgaven. Het bevat geen sluitende
opsomming van alle zaken die in het kader van Rijnland circulair kunnen worden opgepakt. Het is
nadrukkelijk een concept, geeft mogelijke next steps/kansen om te komen tot een circulair Rijnland
en verkent de samenhang tussen inhoudelijke activiteiten. Circulariteit is een maatschappelijke
opgave waar Rijnland zich voor gesteld ziet. In zijn algemeenheid heeft de opkomst van de
circulaire economie en de aandacht ervoor, de laatste jaren een vlucht genomen.
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Beleidscontext, van mondiaal tot regionaal

Mondiaal: Op 25 september 2015 zijn de lidstaten van de Verenigde Naties het eens geworden
over de 17 ‘ Global Goals for Sustainable Development’. Het leveren van een significante bijdrage
aan de circulaire economie door Rijnland, raakt meerdere van deze doelen voor duurzame
ontwikkeling.
Europees: Eind 2015 heeft de Europese Commissie een ambitieus nieuw pakket voor de circulaire
economie goedgekeurd ter stimulering van de overgang naar een circulaire economie in Europa. 22
mei 2018 zijn nieuwe EU doelen voor voorkomen, en indien niet mogelijk, recycling van afval
gesteld. Efficiënter beheren van afval wordt gezien als een eerste stap richting een circulaire
economie.
Nationaal: In oktober 2016 is het rijksbrede ‘Programma Circulaire Economie’ gepresenteerd. De
ambitie die in dit plan wordt geformuleerd is om in 2030 50 % minder primaire grondstoffen te
gebruiken dan nu, en om in 2050 een volledige circulaire economie te hebben. De volgende
akkoorden en intenties steunen deze ambitie:
Het grondstoffenakkoord (januari 2017)
De vijf transitieagenda’s: biomassa en voedsel, kunststoffen, bouw, maakindustrie en
consumptiegoederen (15 januari 2018)
Interbestuurlijk Programma (IBP)
Green Deal Duurzaam GWW 2.0
Regionaal: zowel de provincie Noord Holland als Zuid Holland hebben ambities op het gebied van
de Circulaire Economie. In de regio werken onder andere de gemeente Haarlemmermeer en de
MRA aan de totstandkoming van de circulaire economie.

Aanpak
Rijnland heeft hoge ambities met betrekking tot duurzaamheid. Zo is Rijnland al bezig met
meerdere aspecten rond dit thema zoals bijvoorbeeld de energietransitie en de eerste stappen naar
een circulair waterschap. Er liggen echter kansen om de visie en doelen voor circulair en
duurzaamheid verder aan te scherpen. Een eerste inventarisatie om in kaart te brengen waar op
het eerste gezicht de kansen liggen om te komen tot een circulair Rijnland is in samenwerking met
ruim twintig betrokken rijnlanders en een extern bureau gespecialiseerd in de circulaire economie
(Metabolic) opgetekend. Het is een handzaam rapport en kan in die hoedanigheid gebruikt worden
om de gesprekken in de coalitieonderhandelingen te ondersteunen. Volgende stappen en nadere
ambitie- en doelbepaling zijn uiteraard aan het nieuwe bestuur. Ook de concrete doorvertaling naar
de bestuurlijke programma’s schuift door naar de volgende collegeperiode.
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