
Green Deal Duurzame zorg voor een gezonde toekomst 

Toetreding partijen provincie Utrecht 

Op 6 maart 2019 zijn de volgende partijen toegetreden tot de Green Deal 
Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst: 

-Economic Board Utrecht (EBU) 
-Gemeente Utrecht 
-Gemeente Lopik 
-Gemeente Houten 
-Gemeente Rhenen 
-Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
-Gemeente Woerden 
-Gemeente Zeist 
-Provincie Utrecht 
-Stichting Reinaerde 
-Zorggroep Charim 
 

De volgende inzet wordt door partijen beloofd: 

Inzet en acties zorginstellingen  

 De instelling geeft uitvoering aan duurzaamheid door haar inzet op de 
thema’s CO2 reductie, circulair werken, verminderen medicijnresten uit water 
en gezondheidsbevorderende leefomgeving. 

 De instelling maakt dit naar buiten zichtbaar door bijvoorbeeld het keurmerk 
Milieuthermometer zorg. Dit keurmerk vergemakkelijkt het voldoen aan 
wetgeving en geeft richting aan CO2 reductie en circulaire bed rijfsvoering. 

 De instelling werkt in dit kader ook mee aan de routekaart CO2 neutraal 
2050. Het rijk en de brancheorganisaties zullen de instellingen hierbij vanaf 
eind 2019 gaan ondersteunen. 

 De instelling is in het kader van de Green Deal bereid kennis te delen en 
hierover te communiceren met ander instellingen zodat via samenwerking de 
gehele zorg duurzaam gaat werken. 

Inzet en acties Gemeenten 

 De gemeente ondersteunt/initieert lokaal kenniskringen voor zorgaanbieders 
voor klimaataanpak en circulair werken. In ruil voor zichtbare inzet van de 
instellingen en bijvoorbeeld werken met de Milieuthermometer Zorg wordt 
handhaving op het thema energie uitgesteld.  

 De gemeente betrekt de omgevingsdienst bij haar afspraken. Samen worden 
de zorgaanbieders met kennis ondersteund. 

 De gemeente ondersteunt zorgaanbieders voor de lokale routekaart CO2 
neutraal 2050. Kennis en instrumenten worden hiervoor landelijk aangereikt. 

 De gemeente is bereid kennis te delen en hierover te communiceren met 
andere gemeenten zodat via samenwerking de gehele zorg duurzaam gaat 
werken. 

Inzet en acties Provincie  

 De provincie faciliteert een structurele aanpak van het verduurzamen van de 
zorgsector door het aanstellen van een coördinator duurzame zorg. De 
coördinator zorgt voor een eenduidige aanpak binnen de provincie, waarbij de 



zorginstelling centraal staat. Voor 2019 is de ambitie om 25 
samenwerkingsovereenkomsten te realiseren met zorginstellingen en de 
betrokken gemeenten. 

 De provincie wil actief inzetten op kennis delen en het stimuleren van 
samenwerking. Hiervoor stelt de provincie o.a. een digitaal platform 
beschikbaar en faciliteert zij bijeenkomsten. 

Inzet en acties Economic Board Utrecht (EBU) 

De ambitie is om samen met regie partijen, in 2019 minimaal 25 ondertekende 
duurzame zorg samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeenten en 
zorginstellingen in de provincie Utrecht te realiseren. 

Voor de EBU zijn energietransitie, circulaire economie en duurzame zorg 
speerpunten. De EBU biedt o.a. platforms om kennis te delen, zodat via 
samenwerking de gehele zorg duurzaam gaat werken.  

De volgende inzet wordt daarin door de provincie beloofd: 

 De EBU faciliteert het aanjagen van de duurzame zorg sector door het bieden 
van een platform voor communicatie en het samen zoeken naar 
mogelijkheden voor het ontwikkelen van een financieel instrumentarium voor 
duurzame investeringen. 

 De EBU is bereid kennis te delen en hierover te communiceren met andere 
stakeholders in de regio zodat via samenwerking de gehele zorg op termijn 
duurzaam gaat werken. 


