Provincie Noord-Brabant

Werkgroep indicatoren

Memo

Datum

26 maart 2021
Onderwerp

Ons kenmerk

Terugkoppeling indicatoren uitvoeringsagenda circulaire economie
Aan

Woordvoerders circulaire
economie & Commissie sturen en

Aanleiding
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Op 26 maart 2021 heeft de werkgroep indicatoren in een gezamenlijke sessie met

Kopie aan

ambtenaren technisch gereflecteerd op de indicatoren in de uitvoeringsagenda circulaire
economie. Dit memo bevat een korte samenvatting van de sessie met relevante informatie voor
de themabijeenkomst over de uitvoeringsagenda circulaire economie op 9 april aanstaande.

Van

Werkgroep indicatoren

Samenvatting bespreking
Constateringen werkgroep
»

De uitvoeringsagenda bevat één sterke resultaatindicator: 50% van het asfalt bij
provinciale infrastructurele projecten is hergebruikt materiaal. Resultaat-indicatoren zijn
vanuit sturen en verantwoorden het meest relevant.

»

De overige indicatoren zijn vooral procesmatig van aard. De procesindicatoren zijn aan
de inhoudelijk woordvoerders. Technisch zien de procesindicatoren er goed uit.

»

Op pagina 6 van de uitvoeringsagenda staat een mooie visual met doelen. Deze doelen
komen niet echt terug in indicatoren (behoudens de indicator m.b.t. asfalt). Dat maakt het
lastig om met het stoplichtenmodel in beeld te krijgen of PNB op koers ligt om de gestelde
doelen te halen.

»

Het is op dit terrein vaak ingewikkeld om te meten wat exact de invloed van de provincie
is, vaak is sprake van samenwerking met een veelheid van partijen. Ook wanneer de
invloed van PNB geen 100% is, is het nuttig om resultaatindicatoren op te nemen
(bijvoorbeeld m.b.t. circulaire woningbouw of agrofood). Niet om GS daarop "af te
rekenen", maar om via het stoplichtenmodel een signaal af te geven aan PS of we op
koers liggen om gestelde doelen te halen.

Aanbevelingen werkgroep
»

Bezie of naast de resultaatindicator m.b.t. asfalt ook op de andere onderwerpen
resultaatindicatoren opgenomen kunnen worden.

»

Houd bij de keuze voor resultaatindicatoren zo goed als mogelijk de verbinding tussen
doel en indicator, ook als PNB niet als enige invloed heeft op een indicator.

»

Ga over de resultaatindicatoren in gesprek met andere gedeputeerden waar dit hen
raakt.

»

Bezie of de ambities en doelen, zoals weergeven in de visual op blz. 6 van de
uitvoeringsagenda, omgezet kunnen worden in duidelijke en meetbare
resultaatindicatoren.

»

Bezie of de omschreven uitdagingen per transitie thema omgezet kunnen worden in
concrete resultaatindicatoren (zoals de uitdaging bij maakindustrie om de milieudruk te
verlagen).

»

Bezie of de in de uitvoeringsagenda genoemde fases van winning, productie, consumptie
en afvalverwerking betrokken kunnen worden bij de resultaatindicatoren.
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