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Green Deal Groene Groei met VNO-NCW,  
MKB-Nederland e.a.

Betrokken partijen 
VNO-NCW, MKB-NL, LTO-NL, stichting Natuur en Milieu, regionale milieufederaties, MVO-NL.
Rijksoverheid: ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, ministerie van Infrastructuur & 
Milieu en ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

Initiatief 
Overkoepelende groene groei deal gericht op energie, grondstoffen, mobiliteit en water. Accent ligt 
vooralsnog op energie. Partijen willen groene groei op nationale schaal stimuleren door:
 - Concrete duurzaamheidsinitiatieven verzilveren door het instellen van een Groene Groei board om 

initiatieven te initiëren en te versnellen;
 - Condities creëren waarin een goed werkende markt voor Energie Service Companies kan ontstaan voor 

energiebesparing in de gebouwde omgeving en de industrie;
 - Duurzame innovatie impuls door uitvoering van sectorale routekaarten zoals opgesteld in kader van 

MJA;
 - Inspireren en stimuleren van de gehele markt door communicatie van resultaten, bedrijfsbezoeken en 

instellen nationale duurzaamheidprijs;
 - Duurzaam inkopen door de Rijksoverheid, waarbij adviezen uit bedrijfsleven een nadrukkelijke 

leidraad vormen;
 - Duurzaamheid als internationale kans benutten door groene handelsmissies en een internationale 

benadering van grondstoffenschaarste en biodiversiteit.

Resultaat
 - Oprichten Groene Groei Board;
 - Grootschalige aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving voortbouwend op de 

Blok-voor-Blok-aanpak;
 - Uitvoering routekaarten die worden opgesteld in het kader van de convenanten Meerjarenafspraken 

Energie; 
 - Nationale Duurzaamheidsprijs;
 - Groene Handelsmissies;
 - Publiek-privaat partnerschap biodiversiteit en bedrijfsleven.
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Hulp Rijksoverheid
De Rijksoverheid richt samen met bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties de Groene Groei Board op, 
neemt deel aan nationale Duurzaamheidsprijs, het publiek-private partnerschap biodiversiteit. Daarnaast 
organiseert de rijksoverheid Groene Handelsmissies en voert een duurzaam en innovatiegericht 
inkoopbeleid.
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VNO-NCW
R. van der Kooij, 
Afdeling Communicatie VNO-NCW
t +31 70 3490 173
m +31 6 5128 4588
kooij@vno-ncw.nl

www.ondernemendgroen.nl

MKB-Nederland
M. Ripken
woordvoerster MKB-Nederland
t +31 15 219 1298
m +31 6 1135 1727
m.ripken@mkb.nl

www.mkb-nederland.nl


