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Nederland kiest voor groene groei

• Behoefte aan korte termijn herstel (crisis) vs groene 

groei als lange termijnopgave:

1. Versterken verdienvermogen en 

concurrentiekracht.

2. Terugdringen belasting op milieu en 

afhankelijkheid van fossiele energie.

• Maatschappelijke uitdagingen van vandaag zijn 

groeimarkten van morgen.

> Brief “Groene groei”, Tweede Kamer mei 2013.



Wat is de ambitie? 

• Vergroening is grensoverschrijdend 

• NL; benutten van de verdienkansen op 

duurzame groeimarkten.

• Acht domeinen: energie, klimaat, afval als 

grondstof, water, biobased economy, 

mobiliteit, voedsel en bouw.
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Hoe gaan we dat bereiken? 

Vier pijlers;

1. Slimme inzet marktprikkels

2. Stimulerend kader met dynamiek 

bevorderende wet-en regelgeving; 

o.a. Green Deal aanpak, programma 

regeldruk

3. Innovatie; topsectoren, TKI’s en 

innovatiecontracten.

4. Overheid als netwerkpartner; vb. 

Nationaal Energieakkoord.



Voorbeeld: Biobased Economy



Voorbeeld:Green Deal
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• Mechanisme om initiatieven voor groene groei te 
concretiseren.

• 150 Green Deals, > 440 partijen.

• Rol van de rijksoverheid:  

o wegnemen knelpunten in wet- en regelgeving

o versterken netwerken, toegang tot kapitaalmarkt 

• Rol initiatiefnemers:

o maken een concreet plan en zoeken partners

o brengen de initiatieven zelf tot uitvoering
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Start: Innovatie Estafette 2012

Initiatiefnemers

• MVO Nederland en 20 partijen met grote 
bouwbedrijven, branches en ENCI

Inzet veldpartijen

• MVO-strategie betonketen 2020/2050: in 
2020 is 20% betonbouwmarkt NL duurzaam 
en in 2050 100%; gezamenlijke 
ketenaanpak en kennisdeling

Inzet Rijksoverheid

• Participatie in stakeholder dialoog; 
wegnemen belemmeringen wet- en 
regelgeving; inbreng kennis

Resultaten: Innovatie Estafette, nov 2013

Green Deal 
Verduurzaming betonketen
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Start: 2011. 

Initiatiefnemer;

BRBS, leden Vereniging Afvalbedrijven

Doel:

Wat zijn de voornaamste economische 
effecten van een toename van 
recycling in Nederland? 

Resultaten: zomer 2013

Najaar 2013;

Pleitnotitie namens branche aan de 
Minister van Economische Zaken?

Green Deal 
MKBA Recycling



Uitdagingen voor de sector

• Visievorming (pleitnotitie najaar 2013?)

• Wat betekent deze visie voor: 

Wie zijn de toekomstige ketenpartners

Welke maatschappelijke uitdagingen worden geadresseerd?

Innovatie; aansluiting topsectoren aanpak

Belemmerende wet-en regelgeving?

Welke andere prikkels zijn nodig?

• Nieuwe Green Deal?


