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Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Uitvoeringsagenda Circulaire Economie (collegebrief 15 december 2021)

Uitvoeringsagenda-circulaire-economie 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Anne Helbig (beleidsmedewerker, steller), anne.helbig@groningen.nl, 050 367 8892

Rick Pos (bestuursadviseur Chakor), rick.pos@groningen.nl, 050 367 6392

Korte samenvatting:
De raad heeft de afgelopen jaren door middel van een initiatiefvoorstel in 2018 en het vaststellen 

van de routekaart circulaire economie en de daarbij aangenomen motie in 2020, duidelijk gemaakt 

dat de circulaire economie een belangrijk thema is. Het college heeft in de routekaart de ambitie 

vastgelegd om in 2050 volledig circulair te zijn en in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen met 

50% te verminderen. De overgang naar een circulaire economie is een complexe opgave die de 

gemeente niet zelfstandig kan oplossen, samenwerking op verschillende terreinen en op 

verschillende niveaus is hierin cruciaal. In deze uitvoeringsagenda kiest men er voor zo pragmatisch 

mogelijk invulling te geven aan de uitvoering naar een circulaire economie. In de routekaart zijn vijf 

sporen benoemd: bouw en sloop, energie, afval/grondstoffenmanagement, water/sanitatie en 

voedsel. Voor energie en voedsel zijn aparte programma’s opgezet, daarom worden die nu buiten 

beschouwing gelaten. Op basis van het onderzoek van de OECD en een inventarisatie wordt gestart 

met drie kansrijke sporen:•Bouw•Water/sanitatie•Afval/grondstoffenmanagement. Deze drie 

sporen worden in de brief kort, en in de bijgevoegde uitvoeringsagenda uitgebreid beschreven. Het 

college wil graag met de raad in gesprek om te zorgen dat men tot een breed gedragen schaalsprong 

komt die wordt verankerd in de Groningse samenleving. Een beeldvormende sessie over de 

verbinding van onze circulaire ambitie met onze ambities op het gebied van energie en 

klimaatadaptatie kan daarbij helpen. Om het gesprek te starten is als bijlage bij de brief het essay 

‘Klimaatregio Groningen; op weg naar een klimaat robuuste, CO2-neutrale en welvarende gemeente 

in een duurzame regio’ toegevoegd.

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr 2020-88 

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Beeldvormend

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Uitvoeringsagenda-circulaire-economie
mailto:rick.pos@groningen.nl
mailto:anne.helbig@groningen.nl


Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O nvt

Voorgeschiedenis 
Bespreking initiatiefvoorstel 2018: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2018/27-juni/16:30/Groningen-

Circulair-initiatiefvoorstel-25-juni-2018-gewijzigde-versie-6998315 

Bespreking routekaart 2020: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/24-juni/15:00/Routekaart-

Circulaire-Economie-raadsvoorstel-29-1-2020 

Beantwoording schriftelijke vragen 2021: 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Schriftelijke-vragen/Circulaire-economie-CU-30-

11-2021 (nog niet beantwoord)

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 

genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 

stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, 

stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 

mening van burgers of andere betrokkenen.

Idee van deze sessie – ter voorbereiding op meningsvormende sessie later op de dag - is om de 

schrijver van het essay Klimaatregio Groningen een presentatie te laten geven over de verbinding van 

circulaire ambitie met de ambities op het gebied van energie en Klimaatadaptatie
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