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Green Deal van Federatie e-Decentraal  
met de Rijksoverheid

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

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

2. De Federatie e-Decentraal, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Bart Jan Krouwel 
(voorzitter) en Jan Peter de Rijk (secretaris).

Hierna tezamen ook genoemd: Partijen;

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.

De Green Deal tussen de Rijksoverheid en e-Decentraal bestaat uit de volgende 
afspraken:

Green Deal initiatief 
Er zijn honderden initiatieven in Nederland voor decentrale duurzame energie-voorzieningen. Groot en 
klein, idealistisch en commercieel, ver uitgewerkt en in een pril stadium. Wat ze gemeen hebben, is dat 
lokale partijen, burgers, bedrijven en instellingen hun energiehuishouding in eigen hand nemen.  
De initiatieven schieten heel precies in op lokale kansen en mogelijkheden en zijn in lijn met de komst van 
intelligente netten en de discussies over zelflevering en saldering. Aan ambities en enthousiasme geen 
gebrek. Toch zijn er nog maar weinig koplopers in geslaagd om een succesvol project te realiseren. Veel 
initiatieven lopen stuk op gebrek aan kennis, onzekerheid betreffende financiering en belemmeringen in 
wet- en regelgeving. Om meer decentrale duurzame energieprojecten tot stand te brengen, moet op al deze 
punten verbetering komen. Daartoe is de Vereniging Federatie Decentrale Duurzame Energie Nederland 
(e-Decentraal) opgericht.
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De Rijksoverheid en e-Decentraal streven ernaar om meer decentrale duurzame energieprojecten tot stand 
te brengen. Daartoe ondernemen zij de volgende acties.

e-Decentraal levert in 2011 de volgende resultaten op:
1. Opzetten organisatie e-Decentraal: Voltooiing van de op- en inrichting van de organisatie van 

e-Decentraal door: (a) samenstelling van werkgroepen rond de thema’s financiering, wet- en 
regelgeving, kennisuitwisseling, bewustwording en draagvlak, professionalisering en 
energiebesparing; (b) samenstelling van een klankbordgroep om de haalbaarheid van door 
e-Decentraal voorgestelde oplossingen voor knelpunten te toetsen bij stakeholders en bevoegde 
gezagen; en (c) bekrachtiging van werkplan en bestuursverkiezing in een eerste Algemene (leden) 
Vergadering.

2. Aanpak belangrijkste knelpunten: In kaart brengen van de belangrijkste knelpunten in de 
realisatie van decentrale duurzame energieprojecten per werkgroep en opstellen van een strategie 
hoe deze punten aan te pakken.

3. Professionalisering projectvoorstellen t.a.v. coöperatiemodellen en zelflevering: De 
Rijksoverheid legt, met instemming van de indieners, eerder bij de Rijksoverheid ingediende 
voorstellen (mede in het kader van de Green Deal) op het gebied van zelflevering en 
coöperatiemechanismen voor aan e-Decentraal. e-Decentraal gaat deze voorstellen samen met de 
initiatiefnemers verder ontwikkelen en concretiseren. Streven daarbij is dat minimaal vier 
projecten alsnog gerealiseerd kunnen worden, indien nodig met ondersteuning van de 
Rijksoverheid in het kader van de Green Deal. 

In 2012 levert e-Decentraal de volgende resultaten1:
1. Professionalisering: Ontwikkeling van een systeem van self assessment, waarmee de sector haar 

kwaliteit verbetert. Uitvoering in overleg met overheden en financiële instellingen, om het 
verkrijgen van financiering en vergunningen / toestemmingen / ontheffingen te 
vergemakkelijken. Hiermee is een professionaliseringsslag van decentrale duurzame 
energieprojecten mogelijk. 

2. Professionaliseren decentrale initiatieven en uitbreiden achterban: Inventarisatie van de naar 
schatting 250 decentrale initiatieven in Nederland, toetsing hiervan aan het 
kwaliteitsbeoordelingssysteem, en zorgen dat minimaal 2/3 vertegenwoordigd is als lid in 
e-Decentraal.

3. Overleg en overeenstemming met overheid betreffende knelpunten wet- en regelgeving: 
Bereiken van overeenstemming met de bevoegde gezagen over de op korte termijn op te lossen, 
meest knellende punten in de wet- en regelgeving. Daarnaast meewerken met de bevoegde 
gezagen en stakeholders aan het op midden- en lange termijn oplossen van meer structurele 
wijzigingen in de wet- en regelgeving.

4. Ontwikkelen financieringsarrangementen: Ontwikkeling van financierings-arrangementen, 
samen met de financiële sector, specifiek gericht op decentrale duurzame energieprojecten, zodat 
deze initiatieven eenvoudiger toegang tot kapitaal krijgen. 

5. Faciliteren kennisuitwisseling decentrale initiatieven: Ontwikkeling van een instrumentarium 
waarmee het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de leden eenvoudig gerealiseerd kan 
worden.

6. Vergroten draagvlak: Opzetten van een campagne ter vergroting van draagvlak voor decentrale 
initiatieven. e-Decentraal draagt zelf zorg voor het werven van fondsen om deze campagne uit te 
voeren.

1   Behoudens bekrachtiging van het werkplan door de Algemene Vergadering.
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Tegenprestatie Rijksoverheid
Het oplossen van knelpunten voor de realisatie van decentrale duurzame energieprojecten kan alleen als  
de Rijksoverheid een actieve rol vervult. De Rijksoverheid onderschrijft het belang van het werk van 
e-Decentraal en ondersteunt haar werkzaamheden. Daartoe neemt de Rijksoverheid de volgende acties:

1. e-Decentraal als aanspreekpunt: De Rijksoverheid benut e-Decentraal als spreekbuis naar deze 
nieuwe sector.

2. Aanpakken van knelpunten: De Rijksoverheid pakt door e-Decentraal aangedragen knelpunten  
op het gebied van wet- en regelgeving, financiering en andere zaken waar mogelijk daadkrachtig 
op. Daartoe wordt een vaste contactpersoon voor e-Decentraal aangesteld bij het ministerie  
van EL&I, die als intermediair optreedt voor de gehele Rijksoverheid. Voorts neemt een vertegen-
woordiger van het ministerie van EL&I op het geëigende niveau zitting in de klankbordgroep van 
e-Decentraal. 

3. Financiële steun: De Rijksoverheid verdubbelt binnen de relevante wettelijke kaders en voor 
zover deze bijdrage strookt met de toepasselijke staatssteunregels de eenmalige bijdragen die 
e-Decentraal van marktpartijen ontvangt ter dekking van de aanloopkosten (peildatum 31 
december 2011) tot een maximum van € 75.000,=.

4. Ondersteuning dagelijks management: De Rijksoverheid stelt in de periode juli 2011-december 
2012 bij AgentschapNL 1,5 fte capaciteit ter beschikking ter ondersteuning van het dagelijkse 
management van e-Decentraal.



4 | Green Deal

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 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
mr. J.P.H. Donner

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
J.J. Atsma

Namens Federatie e-Decentraal
Bart Jan Krouwel (voorzitter) 

Jan Peter de Rijk (secretaris)


