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Green Deal Energiebesparing Afvalverwerking

Betrokken partijen 
Brancheorganisatie Breken en Sorteren ism bedrijven Baetsen Recycling BV en ARN Recycling. 
Rijksoverheid: ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en  
ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Initiatief
De branchevereniging Breken en Sorteren is een vereniging van recyclingbedrijven. De vereniging bestaat 
uit puinbrekers en sorteerbedrijven die samen meer dan 70% van het Nederlandse bouw-, renovatie- en 
sloopafval en droog bedrijfsafval opwerken tot waardevolle grondstoffen. 
In de deal zijn een drietal initiatieven opgenomen.   
 - Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) met doel om de maatschappelijke kosten en baten, die 

recycling met zich meebrengt, in kaart te brengen. 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;

 - 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.

 - ARN Recycling wil een vergistinginstallatie bouwen, waarmee gas wordt geproduceerd ten behoeve van 
stadsbussen. Een en ander past in het Nijmeegse Energie Convenant.

Resultaat
 - Maatschappelijk belang van recycling in kaart brengen en meerjarenafspraak met rijksoverheid sluiten;
 - Aarzeling bij regionale bestuurders en financiële partijen wegnemen;

Hulp Rijksoverheid
 - ter ondersteuning van de MKBA een financiële bijdrage van maximaal tienduizend euro beschikbaar 

stellen;
 - relevante partijen bij elkaar brengen met als doel om de aarzeling bij de lokale bestuurders weg te 

nemen;
 - 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. Als sluitstuk mogelijk nog een zekere subsidie in een nader te bepalen vorm.
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