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B-78
Green Deal Regionale samenwerking klimaatinitiatieven 

Partijen: 
1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J.J. Atsma, ieder handelend in zijn hoedanigheid 
van bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, samen hierna te noemen: 
Rijksoverheid;

2. De Vereniging Klimaatverbond Nederland, vertegenwoordigd door de heer R.J. Linnekamp, voorzitter,  
hierna te noemen : KVN;

Hierna samen te noemen: Partijen;

Algemene overwegingen:
1. Het kabinet beoogt een algemene 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.

2. Partijen zien publiekprivate samenwerking als de beste manier om verduurzaming van de Nederlandse 
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.

3. 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.

4. 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. Deze initiatieven kunnen 
vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in 
beweging zetten.

5. 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 concrete 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. 

Specifieke overwegingen Green Deal Regionale samenwerking klimaatinitiatieven:
1. Gemeenten en provincies hebben een cruciale rol bij de verduurzaming van de maatschappij. 

Regionale samenwerking tussen gemeenten is noodzakelijk om te werken aan een klimaatneutrale 
toekomst. Klimaatbeleid houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Verduurzaming krijgt gestalte op dat 
lokale niveau en lokale bedrijvigheid vormt een kraamkamer voor innovaties. Economische innovatie 
vindt sterk geclusterd plaats in regio’s. De regio is daarom belangrijk voor het ontwikkelen van 
klimaatneutrale producten en diensten.

2. Op 1 november 2011 hebben de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de gemeentelijke/
provinciale Klimaatambassadeurs de Lokale Klimaatagenda ‘Werk maken van Klimaat, hierna te 
noemen: De LKA, ondertekend. Deze concretiseert de verduurzaming van de maatschappij op lokaal 
niveau in vijf thema’s en tien speerpunten. De LKA kan gezien worden als een lokale uitwerking van de 
Europese Klimaat-Routekaart 2050 en de nationale ‘Klimaatbrief/ routekaart’. Inmiddels heeft een 
substantieel deel van de gemeenten de LKA ondertekend.
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3.  KVN is een netwerkorganisatie met leden bestaand uit: 150 gemeenten, 11 provincies en 2 
waterschappen. De leden werken samen aan de noodzakelijke energietransitie van een fossiele naar 
een hernieuwbare energievoorziening. KVN constateert dat vooral kleinere gemeenten moeite hebben 
klimaatbeleid vorm te (blijven) geven en concrete initiatieven te ontwikkelen. Dit wordt mede 
veroorzaakt door het ontbreken van continuïteit in geoormerkte gemeentelijke budgetten voor lokaal 
klimaatbeleid. Door het wegvallen van budgetten voor ondersteuning van lokaal klimaatbeleid dreigen 
kennis en ambitie bij veel middelgrote en kleine gemeenten te verdwijnen.

4. KVN kan de concrete uitvoering van de LKA voor het thema Klimaatneutrale Stad en Regio bevorderen. 
KVN kan met haar brede achterban van gemeenten, provincies en waterschappen een rol spelen bij het 
agenderen, stimuleren en ondersteunen van regionale samenwerking. Regionale netwerken kunnen 
een belangrijk kanaal zijn om de grote groep van bijna 400 middelgrote en kleine gemeenten te 
verbinden aan de thema’s van de LKA. 

5. De kracht van kleinere gemeenten bij de verduurzaming van de maatschappij ligt in regionale 
samenwerking. Een flink aantal gemeenten is al in regionaal verband in actie. KVN wil door het 
zichtbaar maken van langer lopende voorbeelden laten zien dat regionale samenwerking een 
belangrijk instrument is voor het realiseren van een klimaatneutrale toekomst.

6. Regionale samenwerking naar een klimaatneutrale toekomst ontstaat niet vanzelf. Binnen veel regio’s 
zijn één of meer (grote) gemeenten met ambitie die als koploper een voortrekkersrol kunnen 
vervullen, maar niet altijd de middelen (geld, tijd en competenties) hebben om drager te kunnen zijn 
van regionale samenwerking.

Komen het volgende overeen: 

1. Green Deal initiatief

Inzet en acties KVN
1. KVN biedt ondersteuning op maat voor drie gevorderde regio’s (hierna pilot-regio’s genoemd) ten 

behoeve van het bevorderen van regionale samenwerking. Het beoogde resultaat is dat (ook de 
middelgrote en kleinere) gemeenten, samen met bedrijven en andere organisaties, in deze drie pilot-
regio’s, in actie komen en aangezet worden om (nieuwe) plannen uit te voeren, hetzij in staat zijn 
lopende plannen door te zetten.

2. KVN maakt afspraken met drie pilot-regio’s om succesvol op basis van de LKA tot actie te kunnen 
komen, eventueel met behulp van een regionale routekaart. KVN brengt voor de betreffende drie pilot-
regio’s kansrijke initiatieven en de bijbehorende knelpunten in kaart en onderzoekt de mogelijkheid 
van het afsluiten van een lokale Green Deal door de betrokken regio’s.

3. KVN neemt deel aan het overleg van het themateam Klimaatneutrale Stad en Regio (als onderdeel in de 
LKA). KVN draagt met een actieve inbreng tijdens landelijke LKA-bijeenkomsten voor bestuurders bij 
aan het opschalen van goede voorbeelden van regionale samenwerking.

4. Ook in andere projecten en activiteiten, waaronder in ieder geval Klimaatacademie en NET-COM, zal 
KVN aandacht besteden aan het thema Regionale Samenwerking en de andere thema’s van de LKA en 
aan de resultaten in de pilot-regio’s.

5. KVN zal in samenwerking met de Rijksoverheid nagaan of (in het kader van de EU Klimaat Routekaart 
2050) andere fondsen te vinden en te benutten zijn voor de implementatie van lokale 
klimaatinitiatieven, de plannen voor de pilot-regio’s, het bieden van regionale ondersteuning vanuit 
KVN en de continuïteit van het lokale klimaatbeleid.

6. Indien de regionale samenwerking in de drie pilot-regio’s succesvol blijkt, zal KVN samen met de 
Rijksoverheid, ruim voor het einde van de looptijd van deze Green Deal, nagaan hoe deze aanpak 
verbreed kan worden tot meer regio’s, zodat opschaling bereikt wordt. 

7. KVN zal ter verantwoording van de  € 50.000  bijdrage van de Rijksoverheid aan de deze Green Deal 
verantwoording afleggen door middel van het overleggen van een projectplan inclusief een begroting. 
Hierin zal ook vermeld worden hoe de pilot-regio’s geselecteerd worden en wanneer de bekendmaking 
van de geselecteerde pilot-regio’s zal plaatsvinden.  
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Inzet en acties Rijksoverheid
1. De Rijksoverheid ziet de regionale samenwerking van gemeenten als belangrijk thema binnen de LKA. 

De Rijksoverheid zet zich samen met  KVN in om deze regionale samenwerking in de drie pilot-regio’s 
succesvol te laten zijn.

2. De Rijksoverheid zal binnen de relevante wettelijke kaders en voor zover de bijdrage strookt met de 
toepasselijke staatssteunregels een bijdrage leveren van € 50.000  aan de uitvoeringskosten van dit 
project van KVN.

3. De Rijksoverheid stelt KVN in de gelegenheid om de bij het Agentschap NL en in de Themateams van de 
LKA aanwezige kennis, netwerken en expertise te benutten. KVN kan participeren binnen de 
leergroepen en Community’s of Practice van het themateam Klimaatneutrale Stad en Regio.

4. De Rijksoverheid zal in samenwerking met KVN nagaan of (in het kader van de EU Klimaat Routekaart 
2050) er fondsen te vinden en te benutten zijn voor de implementatie van lokale klimaatinitiatieven, 
de plannen voor de pilot-regio’s, het bieden van regionale ondersteuning vanuit KVN en de 
continuïteit van het lokale klimaatbeleid.

5. Indien de regionale samenwerking in de drie pilot-regio’s succesvol blijkt, zal de Rijksoverheid samen 
met KVN nagaan hoe deze aanpak verbreed kan worden tot meer regio’s, zodat opschaling bereikt 
wordt. 

2. Slotbepalingen

1. De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het Unierecht worden uitgevoerd in 
het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese  regels met betrekking 
tot aanbesteding, staatssteun en technische normen en voorschriften.

2. Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.
3. Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle partijen en loopt 

tot en met  2015.  Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand 
genomen. 

4. Deze Green Deal zal samen met andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt, waardoor 
anderen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging hiervan kan worden 
bevorderd.


