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Green Deal van Branchevereniging Breken en Sorteren 
met de Rijksoverheid

Ondergetekenden:
1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de staatssecretaris van 

Infrastructuur en Milieu, ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, 
tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

2. De Branchevereniging Breken en Sorteren BRBS Recycling, vertegenwoordigd door haar  
voorzitter de heer J. Schuttenbeld.

Hierna tezamen ook genoemd: Partijen;

Hebben gezamenlijk het volgende vastgesteld:
Het kabinet beoogt een Green Deal met de samenleving, die bijdraagt aan verduurzaming van de 
maatschappij op korte en langere termijn en die lonend is voor overheid en maatschappij.  
Doel van de Green Deal is laten zien dat groen en groei hand in hand gaan.
1. Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van onze 

economie te versnellen en hier ook economisch van te profiteren. Deze unieke gezamenlijke 
aanpak is in Nederland op andere terreinen zeer succesvol en de Green Deal zal hierop 
voortbouwen. Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar om deze 
verduurzaming mogelijk te maken.

2. Bij de Green Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, 
innovaties ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut.  
In de praktijk loopt de maatschappij tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan 
initiatieven die leiden tot een verdere verduurzaming.

3. In de Green Deal willen partijen concrete afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen, 
zodat de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen ruim baan krijgen. Initiatieven 
kunnen betrekking hebben op (decentrale opwekking van) energie, energiebesparing, schaarse 
grondstoffen, water en mobiliteit. Deze initiatieven kunnen vervolgens ook als voorbeeldfunctie 
dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in beweging zetten.

4. De voor de Green Deal geïnventariseerde projecten van initiatiefnemers zijn door het wegnemen 
van de beschreven belemmeringen potentieel succesvol, kunnen op korte termijn resultaten 
opleveren en kunnen uitmonden in nieuwe economische activiteiten of kostenbesparingen op 
korte of langere termijn voor het bedrijfsleven. De resultaten van een Green Deal kunnen daarna 
toepasselijk zijn op andere, vergelijkbare projecten, waardoor de reikwijdte van de Green Deal kan 
worden vergroot zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de rijksoverheid tegenover 
staat.

5. Bij verduurzaming van de samenleving is een switch naar een circulaire organisatie van belang.  
Dit betekent in concreto een belangrijke rol voor recycling. Recycling leidt tot energiebesparing, 
besparing van grondstoffen, reductie van CO2 en werkgelegenheid (green jobs).

De Green Deal bestaat uit de volgende afspraken:

1.  MKBA

 Green Deal initiatief
BRBS Recycling wenst een meerjarenafspraak met de rijksoverheid te sluiten. Voorafgaand 
daaraan wenst BRBS Recycling een pre-MJA fase waarin voor partijen, overheid en bedrijfsleven, 
duidelijkheid gegeven kan worden over de maatschappelijke kosten en baten, die recycling met zich 
meebrengt. Hiermee kan namelijk voor beide kanten zowel de overheid alsook het bedrijfsleven 
duidelijk verkregen worden, welke rol de partijen moeten krijgen bij de realisering van een 
substantiële energiebesparing. Deze pre-MJA fase is noodzakelijk aangezien het niet alleen gaat 
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om energiebesparende maatregelen bij individuele bedrijven, maar juist om de realisatie van meer 
recycling, waarmee substantieel veel energie bespaard kan worden. BRBS Recycling wil voor deze fase 
een MKBA studie Recycling laten doen.

 Tegenprestatie Rijksoverheid
De rijksoverheid stelt binnen de relevante wettelijke kaders en ter ondersteuning van deze MKBA 
een financiële bijdrage van maximaal € 10 000 beschikbaar voorzover deze bijdrage strookt met de 
toepasselijke staatssteunregels. Daartoe zal de Branchevereniging Breken en Sorteren BRBS Recycling 
een aanvraag indienen, vergezeld van een projectplan. Na afronding van deze MKBA kunnen partijen 
de mogelijkheden voor een meerjarenafspraak nader verkennen, onder de voorwaarde dat de MKBA  
zal resulteren in een positief resultaat.

2.   Vergassing van biogeen afval, restwarmtebenutting

 Green Deal initiatief
Baetsen Recycling BV wil in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven een project 
realiseren, waarbij sorteerresidu (deels biogeen) wordt verwerkt in een vergassingsinstallatie met 
een hoog E-rendement. De warmte die hierbij geproduceerd wordt, kan vervolgens worden geleverd 
aan een nieuw te bouwen woonwijk van 4000 woningen in de gemeente Veldhoven. De woonwijk is 
gepland in de nabijheid van Baetsen Recycling.
Knelpunt is onder andere aarzeling bij plaatselijke bestuurders.

 Tegenprestatie Rijksoverheid
Het ministerie van EL&I kan de relevante partijen bij elkaar brengen met als doel om de aarzeling bij 
de lokale bestuurders weg te nemen. Zo kunnen de ervaringen die het Rotterdam Climate Initiative 
op het terrein van restwarmte benutting heeft, worden gedeeld. EL&I kan contact tussen deze partijen 
faciliteren.

3.  Vergistingsinstallatie uit afval ten behoeve van groen gas voor stadsbussen
 
 Green Deal initiatief

ARN Recycling wil een vergistinginstallatie bouwen, waarmee gas wordt geproduceerd ten behoeve 
van stadsbussen. Een en ander past in het Nijmeegse Energie Convenant, in de klimaatdoelstellingen 
van de provincie Gelderland én in die van de Stadsregio Arnhem - Nijmegen. In totaal gaat het om een 
vergistinginstallatie van 70.000 ton waarmee tussen de 6,3 tot 9,1 Miljoen m3 groen gas kan worden 
opgewekt.
Knelpunt is onder andere het verkrijgen van krediet. Banken achten in dit geval het risico te groot, 
met name doordat afvalleveranciers voorkeur hebben voor kortlopende contracten. Garantstelling is 
daarom een noodzaak. Deze zou € 15 miljoen bedragen.

 Tegenprestatie Rijksoverheid
Het ministerie van EL&I kan de relevante partijen – ARN Recycling, vertegenwoordigers van 
afvalleveranciers, en de betrokken banken – bij elkaar brengen met als doel om partijen te bewegen 
contracten met langere termijnen overeen te komen waardoor het risicoprofiel van bedoeld project 
verbetert en financiering alsnog kan worden gerealiseerd. In samenhang daarmee kan worden 
bezien of als sluitstuk een zekere mate van subsidiëring in een nog nader te bepalen vorm vanuit de 
rijksoverheid noodzakelijk is, voorzover deze strookt met de toepasselijke staatssteunregels. 
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Slotbepalingen

Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en geldt voor de periode 2011 
tot 2015. Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen. 
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.
Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor andere 
partijen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals zodat navolging van deze Deals kan worden 
bevorderd.

Getekend te ’s-Gravenhage op 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Drs. M.J.M. Verhagen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
J.J. Atsma

Namens de BRBS Recycling Branchevereniging Breken en Sorteren
De heer J. Schuttenbeld, voorzitter


