Verzoek om themabijeenkomst aan agendavergadering
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26 februari 2021
Martijn van Gruijthuijsen
Lieke van Dorst – tel nr. 0652794499

1. Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?

De Uitvoeringsagenda circulaire economie (statenmededeling Uitvoeringsagenda circulaire economie)
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

Tijdens de bespreking van het Beleidskader Economie 2030 in de PS-vergadering op 16 oktober jl. is
gevraagd de uitvoeringsagenda’s (het beleidskader wordt uitgewerkt in een aantal uitvoeringsagenda’s)
actief voor themabijeenkomsten te agenderen. Bij deze willen wij voldoen aan dat verzoek met betrekking
tot uitvoeringsagenda circulaire economie. Wij kijken uit naar de reacties van PS.
Inhoudelijk toelichting:
Tijdens de themabijeenkomst kunt u reflecteren op de uitvoeringsagenda; de doelen, streefwaarden en
indicatoren en de beoogde inzet van middelen. PS kunnen daarbij aandachtspunten aan GS meegeven bij
de verdere uitvoering van de uitvoeringsagenda. Tijdens de themabijeenkomst over het
programmeringsdocument is met PS al over KPI’s gesproken. Tijdens deze themabijeenkomst over de
Uitvoeringsagenda circulaire economie kunnen de hierin opgenomen KPI’s besproken worden. Opmerkingen
die worden gemaakt over de KPI’s die zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda zullen in de definitieve
versie van het programmeringsdocument economie worden verwerkt. Een concept van het
programmeringsdocument is reeds besproken in een themabijeenkomst, de definitieve versie wordt
voorafgaand aan Burap II aan u toegestuurd.
De uitvoeringagenda zal tevens ter bespreking worden geagendeerd voor (een werkgroep van) de
Commissie sturen en verantwoorden. Doel hiervan is om (technisch) te reflecteren op de opgenomen doelen,
streefwaarden en indicatoren (KPI’s).
3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

Omdat dit het beste past bij het doel van de themabijeenkomst en om de woordvoerders van alle fracties in
de gelegenheid te stellen met elkaar en de gedeputeerde in gesprek te gaan.
4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)

☐ Informerend
Informatiebijeenkomst
Expertmeeting
Rondetafelgesprek
☒Oordeelsvormend

☐ Informerend en oordeelsvormend
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

De gewenste duur van de bijeenkomst is 90 minuten. Bij voorkeur vindt de bijeenkomst op korte termijn
plaats. Gedeputeerde van Gruijthuijsen is aanwezig bij de bijeenkomst.
Het programmeringsdocument economie is 5 februari tijdens een themabijeenkomst met u besproken.
De Uitvoeringsagenda circulaire economie is één van de vier uitvoeringsagenda’s onder het
Beleidskader Economie 2030. Naast deze uitvoeringsagenda zijn er de Uitvoeringsagenda data-economie
(vastgesteld op 26 januari jl. en gepland voor een themabijeenkomst op 12 maart), Uitvoeringsagenda

toekomstbestendige clusters en versterking triple-helix samenwerkingen en de Uitvoeringsagenda
doorontwikkeling campussen, science parks en stedelijke innovatiedistricten (beide Q2).
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