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B-87
Green Deal duurzame geleiderail 

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, samen hierna te noemen: Rijksoverheid;

2. ARROSSO BV te Nederweert (renoveren van geleiderail), vertegenwoordigd door de heer F. van Hest 
(directeur) en de heer H. van de Riet (plantmanager) gezamenlijk, hierna te noemen Arrosso BV;

3. Elemetal BV te Delft, vertegenwoordigd door de heer S. Thus ( directeur), hierna te noemen Elemetal BV;
4. Laura Metaal BV te Eygelshoven, vertegenwoordigd door de heer F. de Vries (directeur), hierna te 

noemen Laura Metaal BV; 
5. J. Menten Metaalrecycling BV te Roermond, vertegenwoordigd door de heer J. Menten (directeur), 

hierna te noemen J. Menten Metaalrecycling BV;
6. Nyrstar Budel BV te Budel , vertegenwoordigd door de heer F.Terwinghe ( directeur), hierna te noemen 

Nyrstar Budel BV;
7. Prins Dokkum BV te Dokkum , vertegenwoordigd door de heer H. Odijk (directeur), hierna te noemen 

Prins Dokkum BV;
8. Verzinkerij Van Aert BV, vertegenwoordigd door de heer T. Saes (directeur), hierna te noemen 

Verzinkerij Van Aert BV .

Hierna samen te noemen: Partijen en 
Partijen 2 t/m 8 hierna gezamenlijk ook te noemen: marktpartijen;

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. 
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Specifieke overwegingen Green Deal duurzame geleiderail:
6. Brede toepassing van het ontzinken van metalen leidt voor Nederland  tot terugwinning van grote 

hoeveelheden zink, een aanzienlijke energiebesparing en reductie van CO2 uitstoot. De geleiderail is daarbij 
een product dat in eerste aanleg uitermate geschikt is voor dit initiatief, vanwege de volgende redenen: 
er is een continue vervanging van circa 350 km (circa 12.000 ton ) geleiderail per jaar, afkomstig van 
RWS /Provincies en Gemeenten , waarvan een groot deel geschikt is voor hergebruik;  
de markt van vraag en aanbod bestaat slechts uit een enkele partijen; 
renovatie van geleiderail is technisch en economisch haalbaar;  
RWS heeft in haar beleid duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Renovatie van geleiderail leidt tot 
een energiebesparing van 210 TeraJoule op jaarbasis en het zink, opgelost in chemicaliën bij ontzinken, 
wordt voor 99 % teruggewonnen, hetgeen voor vervanging van geleiderail overeenkomt met circa 550 
ton zink/jaar. Dit geschiedt vooralsnog in het buitenland gezien het ontbreken van adequate 
mogelijkheden in Nederland. De partijen betrokken bij deze Green Deal onderschrijven dat het 
wenselijk zou zijn als de terugwinning van het zink in Nederland zou kunnen plaatsvinden, zodat er 
een controleerbaar gesloten keten ontstaat.  

7. Deze Green Deal wordt gezien als een ondersteuning van het proces van renoveren, ontzinken en 
herverzinken van producten die daarmee minstens een tweede duurzaam leven krijgen, als een 
aanjager  voor meer economische activiteit op dit vlak en als stimulator voor het doen ontstaan van 
nieuwe markten voor gerenoveerde producten. 

8. Het toepassen van gerenoveerde geleiderail is rendabel , simpelweg omdat het een kostenbesparing 
met zich meebrengt.  Demontage van de oude geleiderail vergt wel meer tijd, maar indien hier bij de 
planning van een project rekening mee wordt gehouden hoeft dit geen beletsel te vormen. 

9. Middels deze Green Deal wordt een toenemende bewustwording bij alle marktpartijen bewerkstelligd 
naar een duurzame economie.

10. Het is nodig dat duurzaam wordt omgegaan met de natuurlijke hulpbronnen,waaronder metalen als 
zink en ijzer, waar we de beschikking over hebben. Er is een sterk toenemende vraag naar hulpbronnen 
als gevolg van toenemende wereldbevolking en een hoger welvaartsniveau. Daarnaast kan de 
beschikbaarheid van grondstoffen om geopolitieke redenen onder druk komen te staan. 
Door een goede , hoogwaardige en controleerbare recycling in een gesloten keten van gebruikte 
grondstoffen kan voor een deel aan de toenemende vraag worden voldaan. Bovendien leidt renovatie 
en hergebruik tot aantoonbare en substantiële milieuwinst. 

komen het volgende overeen:
 
1. Green Deal initiatief
Artikel 1. Beschrijving van het initiatief
Het toepassen van gerenoveerde geleiderail vindt nog slechts beperkt plaats. Hergebruik (na renovatie) 
bespaart kosten en energie. Deze Green Deal beoogt hieraan een duurzame impuls te geven conform de in 
de volgende artikelen beschreven activiteiten.  

Artikel 2.  Inzet en acties Marktpartijen
Teneinde invulling te geven aan de bovenstaande overwegingen zullen de marktpartijen  een 
kwaliteitsketen organiseren voor het demonteren, selecteren, ontzinken en herverzinken van geleiderail. 
Het resultaat is een gecertificeerd proces (CE gemarkeerd) waarmee toepassing van de producten door de 
bouwbedrijven mogelijk wordt. In de artikelen 3 tot en met 9 staat verder uitgewerkt welke concrete 
activiteiten dit behelst en aan wie deze geadresseerd zijn.

Artikel 3.  Inzet en acties Arrosso BV
Arrosso BV :
1. zal de keuringen en renovatiewerkzaamheden van de ingezamelde geleiderail laten uitvoeren volgens 

de van toepassing zijnde normen en specificaties;
2. zal de gegevens (conform de daartoe geldende specificaties) aanleveren aan Stichting Bouw Kwaliteit 

(SBK) voor het opnemen van duurzame geleiderail als onderdeel van Dubocalc, waarmee de CO2 winst 
zichtbaar wordt voor alle potentiële gebruikers.
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Artikel 4. Inzet en acties Elemetal BV
Elemetal BV neemt de begeleiding op zich van de uitgebreide proeven welke door Verzinkerij Van Aert en 
Nyrstar opgezet zullen worden , teneinde het ontzinken van metalen tot een goed resultaat te brengen.

Artikel 5. Inzet en acties Laura Metaal BV
Laura Metaal BV zal in samenwerking met daartoe door Laura Metaal BV te contracteren diverse aannemers  
de te renoveren geleiderail doelgericht inzamelen en ter beschikking stellen aan Arrosso BV. 

Artikel 6. Inzet en acties J. Menten Metaalrecycling BV
J. Menten Metaalrecycling BV neemt het schoon schroot in en vernietigt dit op een zodanige manier dat een 
eventuele terugkeer van afgekeurde delen in de markt onmogelijk is; het schone schroot wordt vervolgens 
door J. Menten Metaalrecycling BV geleverd aan de Nederlandse staalindustrie.

Artikel 7. Inzet en acties Nyrstar Budel BV
Nystar Budel BV:
1. verplicht zich tot het houden van proeven teneinde 100% terugwinning in de Nederlandse keten 

mogelijk te maken, welke proeven volgens artikel 3 van het convenant door Elemetal BV worden 
begeleid; 

2. inzet is gericht op 100% terugwinning van het secundaire zink. 

Artikel 8. Inzet en acties Prins Dokkum BV
Prins Dokkum BV verzamelt in samenwerking met daartoe door Prins Dokkum BV te contracteren 
aannemers  op doelgerichte wijze de te renoveren geleiderail en stelt  deze aan Arrosso ter beschikking 

Artikel 9. Inzet en acties Verzinkerij Van Aert BV
Verzinkerij Van Aert BV: 
1. zal het ontzinken en vervolgens opnieuw verzinken van de geleiderails  volgens de geldende normen 

en specificaties uitvoeren. 
2. zal de door Arrosso als niet meer bruikbaar aangevoerde delen (schroot) verwerken tot schoon schroot.
3. verplicht zich tot het houden van proeven teneinde het ontzinken van metalen met het te kiezen 

medium tot een goed resultaat te brengen, welke proeven volgens artikel 3 van het convenant door 
Elemetal BV worden begeleid.

Artikel 10. Evaluatie en rapportage 
1. De marktpartijen zullen vanaf de ingangsdatum van het convenant na een jaar en vanaf dat moment 

elk jaar een schriftelijke rapportage uitbrengen over de voortgang en uitvoering van het convenant.
2. Op initiatief van de Rijksoverheid evalueren partijen de uitvoering en werking van dit convenant 

jaarlijks op basis van deze rapportages,
3. Een slotevaluatie vindt plaats aan het einde van de looptijd van het convenant.
4. De evaluaties, bedoeld in het tweede en derde lid van dit artikel, vinden plaats in het kader van de 

inspanningsverplichting van de Rijksoverheid als bedoeld in artikel 12.
 
Artikel 11 . Inzet en acties ministerie van I en M (in casu: Rijkswaterstaat)
1. Het ministerie van I en M (in casu: Rijkswaterstaat) zal in het kader van het Duurzaam Inkoop Beleid 

hergebruik van geleiderails stimuleren door uit te dragen dat toepassen van herverzinkte geleiderail de 
voorkeur verdient boven toepassen van geleiderail van primaire materialen, dit alles met in acht name 
van de geldende voorschriften zoals CE markering etc . 

2. Het ministerie van I en M (in casu: Rijkswaterstaat) zal het opnemen van duurzame geleiderail als 
onderdeel van Dubocalc faciliteren, waarmee de CO2 winst zichtbaar wordt voor alle potentiële 
gebruikers. Toepassing van gerenoveerde geleiderail levert daarmee ook een directe positieve bijdrage 
in relatie tot de gunningscriteria.  
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Artikel12. Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid zal, indien noodzakelijk en mogelijk, bevorderen dat  eventuele knelpunten in de 
regelgeving worden weggenomen die ondervonden kunnen worden in de fase dat proefondervindelijk 
vastgesteld gaat worden dat directe herverwerking van geleiderail door middel van ontzinken en 
herverzinken in Nederland mogelijk is. 

Artikel 13. Inzet en acties Rijksoverheid en marktpartijen
De Rijksoverheid en marktpartijen zullen de resultaten van deze Green Deal gebruiken om het ontzinken en 
herverzinken in bredere  zin te stimuleren ten behoeve van andere producten, waarbij ook aandacht zal 
worden besteed aan het tegengaan van afspoeling van zink tijdens het gebruik van verzinkte producten.

2.  Slotbepalingen
Artikel 14.
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.

Artikel 15.
1. Partijen komen overeen dat hun wederzijdse verplichtingen zijn aan te merken als 

inspanningsverplichtingen.
2. Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.
3. Dit convenant houdt geen overeenkomst van opdracht in tussen de Staat en de marktpartijen.  

De marktpartijen verrichten hun werkzaamheden alleen jegens derden. 
4. De marktpartijen kunnen na het verstrijken van de looptijd van het convenant geen aanspraak maken 

op het verlenen van een opdracht door de Staat en nemen voor eigen rekening en risico deel aan de 
Green Deal.

Artikel 16.
1. Teneinde in zo ruim mogelijke mate te doen participeren in dit convenant bestaat de mogelijkheid om 

gedurende de looptijd van het convenant als partij toe te treden. Een toetredende partij dient de 
verplichtingen die voor haar uit het convenant voortvloeien zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. Een toetredende partij maakt zijn verzoek tot toetreding schriftelijk bekend aan de Rijksoverheid. 
Zodra de Rijksoverheid schriftelijk heeft ingestemd met het verzoek tot toetreding, ontvangt de 
toetredende partij de status van partij van het convenant en gelden voor die partij de voor haar uit het 
convenant voortvloeiende rechten en verplichtingen.

3. Het verzoek tot toetreding en de verklaring tot instemming worden in afschrift als bijlage aan het 
convenant gehecht.

4. Van de toetreding wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 17
Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag nadat het door alle partijen is ondertekend en 
eindigt op  31 december 2015. Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter 
hand genomen. 

Artikel 18
1. 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.

2. Ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid wordt dit convenant binnen een maand na 
inwerkingtreding gepubliceerd in de Staatscourant.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ’s-Gravenhage op

Minister van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie

......................................................................
drs. M.J.M. Verhagen

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

......................................................................
J.J. Atsma

Arrosso BV

......................................................................
F. van Hest                                

......................................................................
H. van de Riet

Elemetal BV

......................................................................
S.Thus

Laura Metaal BV

......................................................................
F. de Vries

J. Menten Metaalrecycling BV

......................................................................
J.Menten

Nyrstar Budel BV

......................................................................
F.Terwinghe

Prins Dokkum BV

......................................................................
H.Odijk

Verzinkerij Van Aert BV

......................................................................
T.Saes


