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Klimaat en energie 
Type Onderwerp NL & tijdstip, status  Initiatief EC Impact provincie Actie Raakvlak dossiers  

Wetgeving Pakket Klimaatmaatregelen 
 
Wanneer: 1e kwartaal 2022, 
 Status: wetgevend, incl.     
Effectbeoordeling 

Herziening van de EU-regels inzake 
gefluoreerde broeikasgassen. 
 
 

Provincies zijn toezichthouder op de naleving van de gestelde 
verplichtingen, wijzigingen hebben daarmee directe impact. 

Monitoren/ zo nodig gezamenlijke inbreng 
leveren bij Raad en EP. Evt. inbreng leveren op 
EC-consultaties. 

Duurzame & gezonde 
leefomgeving 
 
Mobiliteit 

Doorlopend 

Wetgeving Richtlijn hernieuwbare energie 
(onderdeel Fit for 55) 
 
Wanneer: 14 juli 2021, 
Status: wijziging wetgeving incl. 
effectbeoordeling 

Wijziging van de richtlijn betreffende 
hernieuwbare energie om uitvoering te 
geven aan de ambitie van de nieuwe 
klimaatdoelstelling voor 2030. 

Richtlijn bevat aangepaste streefcijfers voor aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen conform de 55% co2-reductietarget. Bepalingen 
uit richtlijn zullen moeten worden verwerkt in regionale / provinciale 
energieprogramma’s.  

Monitoren en voorsorteren op de verschillende 
opties, standpunt voorbereiden. Impact analyse 
van vijf opties (inhoudelijke experts). 

Duurzame & gezonde 
leefomgeving 
 
Regionale economie 

Wetgeving Richtlijn Energie efficiëntie (onderdeel 
Fit for 55) 
 
Wanneer: 14 juli  2021, 
Status: wijziging wetgeving incl. 
effectbeoordeling 

Wijziging van de richtlijn betreffende 
energie-efficiëntie om uitvoering te geven 
aan de ambitie van de nieuwe 
klimaatdoelstelling voor 2030. 

Van belang voor provincies o.a. ten aanzien van de gebouwde omgeving, 
aanbesteden en Europese fondsen. Ook kan energie-efficiëntie een rol 
spelen bij vergunnings- procedures. 

Monitoren en voorsorteren op de verschillende 
opties. Impact analyse van de drie opties 
(inhoudelijke experts). 
 

Duurzame & gezonde 
leefomgeving 
 
Regionale economie 

Wetgeving Richtlijn energie prestatie gebouwen 
(onderdeel Fit for 55) 
 
Wanneer: 12 december 2021, 
Status: herziening wetgeving incl. 
effectbeoordeling 

Herziening van de richtlijn betreffende de 
energieprestatie van gebouwen. 

Relatie met de voorgestelde renovatiegolf. Provincies zijn gezien hun 
intermediaire rol nauw betrokken bij de nationale uitvoering en 
realisering van de doelstellingen. Daarbij hebben overheidsgebouwen 
een voorbeeldfunctie. 

Onderzoeken welke mogelijkheden de renovatie 
wave biedt boor provincies.  
Impact analyse provincies (inhoudelijke experts). 

Duurzame & gezonde 
leefomgeving 

Beleidsvisie Strategie klimaatadaptatie  
 
Wanneer: 24 februari 2021, 
status: loopt door in 2021, niet-
wetgevend, nieuwe mededeling 

EU strategie voor klimaatadaptatie 
(onderdeel COP 26 Glasgow). 

De wettelijke rol van provincies bij klimaatadaptatie en de rol van 
aanjager via regionale klimaat strategieën. 

Monitoren en signaleren Evt. inbreng leveren via 
de ENVE-commissie van het CvdR. 

 

         BIJLAGE: HNP-ANALYSE VAN EUROPESE COMMISSIE WERKPROGRAMMA (ECWP) 2022 

De Europese Commissie heeft in het werkprogramma 2022 verschillende voorstellen gedaan die in deze bijlage zijn geselecteerd 
vanwege de basis die ze vormen of de inbreng die ze leveren voor de HNP-dossiers. 
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Digitalisering 
Type Onderwerp NL & tijdstip, status  Initiatief EC Impact provincie Actie Raakvlak dossiers  

Wetgeving Cyberweerbaarheid 
 
Wanneer: 3e kwartaal 2022 
Status: wetgevend, inclusief 
effectbeoordeling 

Europese cyberweerbaarheidswet. Eerste 
concrete voorstel uit de Cyber Security 
Strategy & de NIS2 Directive van april 
2021.  
 

Impact op de digitale economie en digitale overheid. Monitoren, signaleren en evt. gezamenlijke acties 
nader te bepalen o.b.v. actualiteit. 
 

 

Niet- 
wetgevend 

Digitaal in onderwijs en vaardigheden 
 
Wanneer: 3e kwartaal 2022 
Status: wetgevend incl. effectbeoordeling 

Aanbeveling over het verbeteren van het 
aanbod van digitale vaardigheden in 
onderwijs en opleiding  
 

De human capital agenda waaronder het ontwikkelen van vaardigheden 
en de toegang tot de  arbeidsmarktbeleid vergroten zijn belangrijke 
speerpunten voor provincies 

Monitoren, signaleren en evt. actief opvolgen  

Doorlopend 

Beleidsvisie Europa’s digitale tijdperk 
 
Wanneer: 9 maart 2021, 
Status: niet-wetgevend 

Europa’s digitale decennium: digitale 
doelstellingen voor 2030  

De digitale doelen die worden gesteld, hebben impact op de regionale 
economie (industrie, mkb), op digitale openbare diensten en op de 
digitale infrastructuur in onze provincies.  
 

Monitoren en signaleren. Regionale economie 

Wetgeving Datapakket 
 
Wanneer: 1 december 2021, 
Status: wetgevend incl. effectbeoordeling 

Datawet  
Evaluatie van de databankrichtlijn 
 
Tweede voorstel uit EU Datastrategie 
maart 2020. Vervolg op Data Governance 
Act van november 2020, die ook nog 
doorloopt in 2022. 
 

Voorgestelde gegevenswet gaat het delen van gegevens scherper 
controleren, wat invloed heeft op het gebruik van publieke en private 
data. 
 

Monitoren, signaleren en evt. gezamenlijke acties 
nader te bepalen o.b.v. actualiteit. 

 

Wetgeving Follow-up van het witboek AI 
 
Wanneer: 15 april 2021 
Status: wetgevend  

Concretisering witboek AI met 
wetgevingsvoorstellen onder meer op het 
gebied van veiligheid, aansprakelijkheid, 
grondrechten en gegevens.  
 

Impact op de digitale economie: industrie, mkb, start-ups etc.  Monitoren en signaleren en evt. gezamenlijk 
optrekken met de VNG. Follow-up CvdR 
rapporteurschap Guido Rink.  

Regionale economie 

Wetgeving Digitale diensten en digitale markten 
 
Wanneer: 15 december 2020, 
Status: wetgevend 

Digital Services Act (follow-up E-
commerce directive) en Digital Markets Act 
(DMA): reguleren van digitale diensten en 
markten van de platformeconomie. 
 

Impact op de digitale economie: industrie, mkb, start-ups etc. Monitoren en signaleren. O.a. in samenwerking 
met VNG in CEMR Expert group digitalisation. 

 

Herziene 
voorstellen 

Voorstel voor een 
interoperabiliteitsstrategie van de EU-
regeringen 
 
Herziening van de 
Gemeenschapsmodelverordening 

Dit initiatief zal het huidige Europese 
interoperabiliteitskader evalueren en de 
steun beoordelen bij het opzetten van 
interoperabele digitale overheidsdiensten. 
Het zal ook het voorstel over de 
interoperabiliteitsstrategie van de EU-
regeringen uitwerken.  

Mogelijke impact op onze digitale diensten als provincies. Monitoren en signaleren  
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Regionale economie 
Type Onderwerp NL & tijdstip, status Initiatief EC Impact provincie Actie Raakvlak dossiers 

Wetgeving Midden- en kleinbedrijf 
 
Wanneer: 3e kwartaal 2022 
Status: wetgevend incl. effectbeoordeling 

Vergemakkelijking van de toegang van kleine 
en middelgrote ondernemingen tot kapitaal 

 Dit initiatief zal helpen om de regionale economie een 
impuls te geven en de nieuwe EU wetgeving kan nieuwe  
inzichten bieden in de rol die de provincie kan spelen om 
het mkb te stimuleren. 

Monitoren en signaleren, mogelijk vervolg op 
rapporteurschap “Mkb Strategie” Van Hijum 
(2020).  

 

Beleid Raadsconclusies Frans EU Voorzitterschap 
op het 8e Cohesieverslag (tweede 
kwartaal 2022) 

8e Cohesieverslag van de Europese Commissie In de periode 2021-2027 is 392 Mrd € beschikbaar voor 
cohesiemiddelen, waar ook Nederlandse provincies gebruik 
van maken voor het stimuleren van de regionale economie, 
innovatie en verduurzaming.  

Inbreng leveren over  het advies van de CvdR 
wat uitkomt in april.  

 

Doorlopend 

Wetgeving ESIF, RRF, BAR, ReactEU, Implementatiefase Europese investeringsfondsen leveren een belangrijke 
financiële impuls aan het regionaal economische beleid, 
innovatie en mkb, economische herstel van de corona-
pandemie, de digitale en groene transitie, Brexit-
compensatie voor bedrijven en arbeidsmarktbeleid in 
provincies. 

Monitoren en de feedback benutten voor de 
voorbereiding van de nieuwe generatie 
fondsen 2027+ 

Klimaat en Energie 
 
Digitalisering 

Beleidsvisie Industriebeleid (follow-up) 
 
Wanneer: 5 mei 2021, 
Status: niet-wetgevend 

Actualisering van de nieuwe industriële 
strategie voor Europa  
 

Provincies hebben een belangrijke, stimulerende rol in het 
realiseren en versnellen van de transitie naar een 
concurrerende en duurzame industrie in de regio. 
 

Evt. gezamenlijke acties nader te bepalen 
o.b.v. de analyse van het herziene EC voorstel. 
 

Regionale economie 
 
Klimaat & energie 
 
Duurzame & 
gezonde 
leefomgeving 
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Agrofood 
Type Onderwerp NL & tijdstip, status  Initiatief EC Impact provincie Actie Raakvlak dossiers  

Wetgeving Biodiversiteit en van boer tot bord 
 
Wanneer: 1e kwartaal 2022 
Status: wetgevend, incl. effectbeoordeling 

Duurzaam gebruik van pesticiden – 
herziening van de EU-regels 

Herziening van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen werd 
aangekondigd in de Boer-tot-Bord strategie. Doel is in 2030 50% minder 
gebruik en risico. Dit heeft gevolgen voor verduurzaming in land- en 
tuinbouw.  

Monitoren en signaleren met betrekking tot 
goede alternatieven. 

Duurzame & gezonde 
leefomgeving 

Doorlopend 

Beleidsvisie Actieplan voor organische productie 
 
Wanneer:  25 maart  2021, 
Status: niet-wetgevend 
 

Actieplan voor de ontwikkeling van de 
biologische productie: op weg naar 2030  

Provincies hebben een stimulerende en ondersteunende rol bij het 
bevorderen van biologische landbouw. Het actieplan ondersteunt dit met 
subsidieprogramma’s en regelgeving. Ook de bevoegdheden van 
provincies m.b.t. RO zijn hierbij relevant.  

Monitoren en signaleren. Duurzame & gezonde 
leefomgeving 

Beleidsvisie Lange termijnvisie inzake 
plattelandsgebieden 
 
Wanneer: 30 juni 2021, 
Status: communicatie, niet-wetgevend 

Mededeling over de langetermijnvisie voor 
plattelandsgebieden 

De leefbaarheid op het platteland is in Nederland een aandachtspunt. 
Interacties tussen stedelijke en plattelandsgebieden (peri-urban). Naar 
verwachting ook onderwerpen zoals breedband/5G. 

Monitoren en signaleren.  

Wetgeving Regulering CO2 uitstoot voor land, 
landgebruik, bossen 
 
Wanneer: 14 juli 2021, 
Status: herziening wetgeving incl. 
effectbeoordeling 

Wijziging van de verordening inzake de 
opname van broeikasgasemissies en -
verwijderingen door landgebruik, 
verandering in landgebruik en bosbouw. 

De uitvoering van het natuurbeleid in de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) is een taak van de provincies, waardoor dit voorstel naar 
verwachting een impact zal hebben op het provinciale beleid. 

Monitoren en signaleren, link met het dossier 
gezonde ecosystemen. 

Klimaat & Energie 
 
Duurzame & gezonde 
leefomgeving 

Beleidsvisie Duurzame voedselsystemen 
 
Wanneer: 25 maart 2020, 
Status: loopt door in 2021, mededeling 
 

Boer naar bord strategie (Farm to Fork) 
 

Hoewel deze strategie niet is ondergebracht bij DG Landbouw, maar bij 
DG Volksgezondheid (EC), raakt het vooral zaken als voedselveiligheid en 
consumentenbescherming.  
De voedselketenbenadering is interessant voor provincies omdat ze 
partijen in triple-helix verband bij elkaar brengen. 

Monitoren en in overleg met partners in het HNP 
zoals Food NL invulling geven d.m.v. 
evt. gezamenlijk actieplan/ gezamenlijke reactie 
uitwerken. Hiervoor afstemmen met de AAC/BAC 
Vitaal Platteland. 

Duurzame & gezonde 
leefomgeving 

Beleidsvisie Biodiversiteitsstrategie 
 
Wanneer: 20 mei 2020, 
Status: loopt door in 2021, nieuwe 
mededeling 
 

EU biodiversiteitsstrategie voor 2030 
 

Het behoud en ontwikkelen van natuur en bescherming van biodiversiteit 
zijn taken van provincies. 
 
 

Monitoren en signaleren vanuit HNP-werkgroep 
Green Deal met IPO-werkgroep natuurbeleid. 
Input leveren aan raadinstructies en richting de 
CvdR en het EP.  

Klimaat & energie 
 
Duurzame & gezonde 
leefomgeving 

Beleidsvisie Bossenstrategie 
 
Wanneer: 16 juli 2021, 
status: nieuwe mededeling 

EU Bossenstrategie Voor een groot aantal provincies is deze strategie interessant; kan van 
invloed zijn op het ruimtelijk beleid van provincie vooral m.b.t. creatie 
nieuwe natuurgebieden en groene zones. Daarnaast sluit dit als 
onderwerp aan bij de nationale bosstrategie. 

Monitoren en evt. gezamenlijke actie nader te 
bepalen. 

Duurzame & gezonde 
leefomgeving 
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Duurzame & gezonde leefomgeving 
Type Onderwerp NL & tijdstip, status  Initiatief EC Impact provincie Actie Raakvlak dossiers  

Wetgeving Nulvervuilingspakket 
 
Wanneer: 3e kwartaal 2022 
Status: wetgevend, incl. effectbeoordeling 

Geïntegreerd waterbeheer – herziene 
lijsten van oppervlakte- en 
grondwaterverontreinigende stoffen. 

De provincies pleiten voor aandacht voor de toegestane hoeveelheid 
bestrijdingsmiddelen op landbouwgrond. De huidige toegestane 
hoeveelheid leidt tot risico voor het behalen van de KRW doelstellingen 
in grondwaterlichamen. Hetzelfde geldt ook voor nutriënten.  

Gezamenlijke actie nader te bepalen. Hierover 
afstemmen met AAC/BAC.  

Klimaat& Energie 
 
Agrofood 
 
Mobiliteit 

Wetgeving Nulvervuilingspakket 
 
Wanneer: 3e kwartaal 2022           
Status: wetgevend, incl. effectbeoordeling 

Herziening van de EU-wetgeving inzake 
luchtkwaliteit 

De provincies pleiten voor het toewerken naar de advieswaarden van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit in 2030 voor 
fijnstof en stikstofdioxide. 

Inbreng leveren richting o.a. het EP, EC, het CvdR 
en de PV o.b.v. een position paper afgestemd met 
de IPO wg luchtkwaliteit, de AAC/BAC MTH en de 
wg SLA internationaal. 

Mobiliteit 

Doorlopend 

 
Beleidsvisie 

Nul-uitstoot actieplan water, lucht en 
grond 
 
Wanneer: 12 mei 2021 
Status: niet-wetgevend 

Actieplan om de vervuiling van lucht, 
water en bodem tot nul terug te brengen. 

Het actieplan is een goede maatstaf voor toekomstige provinciale 
maatregelen om 0% uitstoot op een integrale manier te realiseren. 

Monitoren en evt. opvolgen o.a. adviesrapport 
Schouten in CvdR.  En volgen activiteiten ZPA 
Stakeholder Platform. 

Klimaat & Energie 
 
Agrofood 
 

 Wetgeving Juridisch kader voor restauratie gezonde 
ecosystemen 
 
Wanneer: 4e kwartaal 2021 
Status: wetgevend incl. effectbeoordeling 
 

Nieuw regelgevingskader om ecosystemen 
opnieuw gezond te maken. 

De uitvoering van het natuurbeleid in de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) is een taak van de provincies. Het juridische EU kader inzake de 
ecosystemen is naar verwachting direct van invloed op het provinciale 
natuurbeheer.  

Monitoren, signaleren en evt. opvolgen.. Klimaat & Energie  
 
Agrofood 
 

Wetgeving 8e MAP 
 
Wanneer: 14 oktober 2020  
Status: nieuwe wetgeving 

8e Milieu Actieprogramma  Dit programma legt het milieubeleid vast voor de komende vijf tot tien 
jaar en zet uiteen welke maatregelen moeten worden genomen. Vooral 
m.b.t. de uitvoering van het milieubeleid en milieuwetgeving in Europa 
gaat het provincies raken. 

Monitoren, signaleren en evt opvolgen o.b.v. het 
gezamenlijke position paper (two-pager). 

Klimaat & Energie 
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Mobiliteit 
Type Onderwerp NL & tijdstip, status  Initiatief EC Impact provincie Actie Raakvlak dossiers  

Wetgeving Multimodale digitale mobiliteit 
 
Wanneer: 4e kwartaal 2022 
Status: wetgevend, inclusief 
effectbeoordeling 

Multimodale digitale mobiliteitsdiensten. 
Digitale oplossingen bij het ondersteunen van 
meer geïntegreerde en duurzame mobiliteit. 
Focus ligt op gaten in de markt in het 
gecombineerd gebruik van verschillende 
transportmodaliteiten, waaronder spoor. 

Dit voorstel heeft mogelijk impact op de manier waarop Mobility as 
a Service (MaaS) concepten worden toegepast en uitgerold door en 
in de provincies. Ook mogelijke raakvlakken met ITS, RIS, ERTMS en 
vormen van slim (digitaal) verkeersbeheer. 

Monitoren en signaleren. Digitalisering 

Wetgeving Multimodale digitale mobiliteit 
 
Wanneer: 4e kwartaal 2022 
Status: wetgevend incl. effectbeoordeling 

Multimodale digitale mobiliteitsdiensten. 
Digitale oplossingen bij het ondersteunen van 
meer geïntegreerde en duurzame mobiliteit.  

Digitale oplossingen kunnen provincies helpen om mobiliteit te 
verduurzamen en de modal shift mogelijk te maken. 

Monitoren en actief opvolgen. Digitalisering 

Doorlopend 

Wetgeving Richtlijn inzake alternatieve 
brandstoffen 
 
Wanneer: 14 juli 2021, 
Status: herziening wetgeving incl. 
effectbeoordeling 

De Europese Commissie heeft op 14 juli een 
verordening betreffende de uitrol van 
infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 
gepubliceerd (link) 

De verordening heeft consequenties voor de uitrol van nieuwe en 
aanpassing van bestaande infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen langs het TEN-T netwerk en in stedelijke knooppunten. 
Relevant voor provincies m.b.t. ruimtelijke ordening en planning. 

Input leveren middels een position paper, samen 
met IPO.  

Klimaat en energie 
 
Duurzame & gezonde 
leefomgeving 

Wetgeving Herziening TEN-T regelgeving 
 
Wanneer: 14 december 2021 
Status: herziening wetgeving incl. 
effectbeoordeling 

Herziening van de verordening betreffende het 
trans-Europese vervoersnetwerk. 

TEN-T schept een kader met ontwikkel- en 
inspanningsverplichtingen voor het Rijk en indirect de provincies, en 
het creëert technische specificaties voor verschillende soorten 
infrastructuur en knooppunten. 

Input leveren middels een position paper, samen 
met IPO.  

 

Beleidsvisie EU spoorweg corridor initiatief:  
 
Spoor goederenvervoer corridor 
initiatief 
Wanneer: 14 december 2021, 
Status: niet-wetgevend en wetgevend incl. 
effectbeoordeling 
 
Actieplan om passagiersvervoer per 
spoor te stimuleren  

EU-spoorlijninitiatief 2021, inclusief de 
herziening van de verordening inzake corridors 
voor het goederenvervoer en maatregelen om 
het personenvervoer per spoor te stimuleren. 
2021 is uitgeroepen tot het Europees jaar van 
het spoor. 

Vooral relevant voor provincies met grote grensoverschrijdende 
spoorcorridors. 

Input leveren middels een position paper, samen 
met IPO. 

 

Wetgeving Intelligente vervoerssystemen 
 
Wanneer: 14 december 2021, 
Status: herziening wetgeving incl. 
effectbeoordeling 

Herziening van de richtlijn betreffende 
intelligente vervoerssystemen, met inbegrip 
van een initiatief betreffende multimodale 
vervoersbewijzen 

Raakvlakken met provincies o.a. in MAAS-concepten, interactie van 
voertuigen met omgeving en het slim beheer van verkeersstromen. 

Input leveren middels een position paper, samen 
met IPO. 

Digitalisering 

Beleidsvisie Strategie voor duurzame en slimme 
mobiliteit 
 
Wanneer: 14 december 2020,  
Status: mededeling 

Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit 
 
 

Raakvlakken met de duurzame en slimme mobiliteitsagenda’s van de 
provincies zijn aanwezig. 
 

Monitoren en signaleren. Klimaat & energie 
 
Digitalisering 
 
Duurzame & gezonde 
leefomgeving 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/revision_of_the_directive_on_deployment_of_the_alternative_fuels_infrastructure_with_annex_0.pdf
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Circulaire economie 
Type Onderwerp NL & tijdstip, status  Initiatief EC Impact provincie Actie Raakvlak dossiers  

Wetgeving Circular economy 
 
Wanneer: 3e kwartaal 2022 
Status: wetgevend, inclusief 
effectbeoordeling 
 

Initiatief inzake het recht op reparatie Betreft EU regelgeving om algemene steun voor maatregelen inzake 
afvalpreventie en herstelbaarheid, alsook voor de invoering van een 
nieuw ‘recht op reparatie in te voeren. Dit kan kansen bieden " lokale en 
gemeenschapsherstelinitiatieven, coöperaties en sociale ondernemingen" 
om banen te creëren. 

Monitoren en signaleren Duurzame & gezonde 
leefomgeving 

Wetgeving Pakket Plastic 
 
Wanneer: 1e kwartaal 2022 
Status: wetgevend, inclusief 
effectbeoordeling 

Duurzaam gebruik van plastics – 
herziening van de EU-regels. 
Dit pakket bestaat uit vier maatregelen 
rondom het thema CE en plastics. 

- Beleidsframewerk voor bio-
based, biodegradable en 
composteerbaar plastic (niet 
wetgevend) 

- Restrictie op microplastics 
(niet wetgevend) 

Maatregelen om impact van microplastics 
op milieu te reduceren (wetgevend) 

Vooral relevant voor provincies die te maken hebben met productie en 
recycling van plastics. 

Monitoren en signaleren Duurzame & gezonde 
leefomgeving 

Doorlopend 

Wetgeving Industrie emissie & circulaire economie 
 
Wanneer: 2e kwartaal 2021 uitgesteld 
naar eind 2021 
Status: wetgevend 

Herziening van de richtlijn inzake industrie 
emissies. 

Belangrijk in het licht van de regionale energie strategieën (RES) en de 
intermediaire rol van provincies in de duurzame ecosystemen. Ook bij het 
uniform meten en monitoren op het Europese schaal zijn provincies 
gebaat. 

Monitoren, signaleren en inbreng leveren o.b.v. 
een position paper. 

Regionale economie 
 
Klimaat & Energie 
 
Duurzame & gezonde 
leefomgeving 

Wetgeving Verpakking en afval 
Vervoer van afval 
 
Wanneer: 4e kwartaal 2021, uitgesteld 
naar eind 2021 
Status: herziening wetgeving incl. 
effectbeoordeling 

Herziening richtlijn inzake 
verpakkingsafval & richtlijn inzake vervoer 
van afval 
 
(Onderdeel van het circulaire economie 
actieplan). 

De end of waste criteria zijn bepalend voor het opstarten van nieuwe 
regionale verdienmodellen, waarbij afval een nieuwe hulpbron wordt; 
ook relevant bij grensoverschrijdend vervoer van afval Provincies hebben 
een belangrijke rol bij openbare aanbestedingen, waarbij voldaan moet 
worden aan de vereisten uit de richtlijn. 

Monitoren en signaleren. Klimaat & Energie 
 
Duurzame & gezonde 
leefomgeving 

Beleidsvisie 
& 
wetgeving 

Circulaire economie 
 
Wanneer: 2021 (niet genoemd in de liste 
point prevues en/ of WPEC2022, publicatie 
nu nog onbekend 
Status: nieuwe mededeling 

Follow-up actieplan voor circulaire 
economie . 

Provincies kunnen stimuleren dat overheden, inwoners en bedrijven 
grondstoffen en materialen vaker en slimmer (her)gebruiken om zo de 
economie duurzamer en meer concurrerend te maken. 

Monitoren en signaleren. Duurzame & gezonde 
leefomgeving 


