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B-97
Green Deal Investeren in duurzame varkenshouderij 

Ondergetekenden: 
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. De Hoeve BV, te dezen vertegenwoordigd door H.J. Verhoeven, hierna te noemen: De Hoeve;  
3. Ploos Van Amstel Milieu Consulting BV, te dezen vertegenwoordigd door de heer J. Ploos van Amstel, 

hierna te noemen: Ploos Van Amstel; 
4. Stichting Natuur en Milieu, te dezen vertegenwoordigd door T. Wagenaar, hierna te noemen: SNM;  

Hierna samen te noemen: Partijen;

Algemene overwegingen:
1. 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.

2. 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.

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 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. 

Komen het volgende overeen: 

1.  Green Deal initiatief
Het besparen en ontwikkelen van duurzame energie in de varkenshouderij staat volop in de belangstelling. 
De grootste slag zal gemaakt worden in het begin van de keten, bij (onder andere) de varkenshouders.  
Door de innovatieprojecten van De Hoeve verbruiken de varkenshouders van Keten Duurzaam Varkensvlees 
inmiddels al 34% minder energie dan de gemiddelde Nederlandse varkenshouder. Dit komt per 
varkenshouder overeen met de jaarlijkse hoeveelheid energie van bijna vier huishoudens.
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Energieneutraal wordt enerzijds bereikt door energie te besparen of op een slimmere manier in te zetten en 
anderzijds door zelf energie op te wekken. De energiebesparingen worden per varkenshouderij op heel 
verschillende manieren behaald. Bij nieuwe stallen wordt bijvoorbeeld vaak warmte hergebruikt, of worden 
de guste en dragende zeugen in groepshuisvesting gehouden met natuurlijke ventilatie. Ook worden er 
kraamhokken ingericht met materialen die de warmte veel beter vasthouden.
Er zijn ook al varkenshouders binnen de keten die 100% CO2 neutraal zijn doordat ze niet alleen besparen, 
maar ook zelf hun energie opwekken met zonnepanelen of mestvergisting.

De Hoeve wil deze ontwikkeling versterken en ziet daarbij een aantal kansen in de agrosector. Allereerst is 
de sector vaak cooperatief georganiseerd. Het samenwerken zit agrariers in het bloed. Dit biedt kansen, 
omdat het gezamenlijk investeren in duurzame energie voor financiers een risicospreiding is.  
Het verkrijgen van krediet is momenteel een van de belangrijkste knelpunten die investeringen in 
duurzame energie op het agrarische bedrijf tegengaan.

De Hoeve werkt samen met Ploos van Amstel Milieu Consulting BV (Ploos) aan een Zero Budget 
Sustainability (ZBS) instrument. ZBS is een integraal duurzaamheidsconcept dat voor varkenshouders 
binnen de Keten Duurzame Veehouderij is ontwikkeld.

Artikel 1 Inzet en acties De Hoeve en Van Amstel 
De Hoeve en Ploos Van Amstel spannen zich in:
- om een integraal duurzaamheidsconcept aan varkenshouders binnen de Keten Duurzame Veehouderij 

aan te bieden;
- om investeringen in duurzame energie collectief voor ondernemers in de Keten Duurzame 

Varkenshouderij aan te bieden; 
- om de administratieve handelingen voor de ondernemers in de Keten Duurzame Varkenshouderij zo 

veel mogelijk te minimaliseren;
- om binnen twee jaar 50 % energie bespaard te hebben en eind 2016 alle deelnemende varkenshouders 

CO2 neutraal te hebben 

Artikel 2 Inzet en acties Rijksoverheid
- De Rijksoverheid ondersteunt bovengenoemde partijen bij hun een verdere verduurzaming van de 

varkenshouderij.
- De Rijksoverheid wil met partijen de mogelijkheid onderzoeken om, binnen de bestaande regelgeving, 

de Garantstelling landbouw op grond van de Regeling LNV-subsidies in te zetten voor een collectief of 
samenwerkingsverband van ondernemers in de Keten Duurzame Vakenshouderij. in plaats van dat elke 
individuele ondernemer zelfstandig de garantstelling aanvraagt. Op korte termijn dient duidelijk te 
zijn of deze mogelijkheid geboden kan worden, zodat implementatie snel gerealiseerd wordt.

2.  Slotbepalingen
Artikel 3
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 4
1. Elke Partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken de Green Deal te wijzigen. De wijziging behoeft 

de schriftelijke instemming van alle Partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen 6 weken nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partijen 

schriftelijk heeft medegedeeld.
3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlagen aan de Green Deal 

gehecht.
4. De wijziging wordt openbaar gemaakt op het Rijksweb.
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Artikel 5
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.

Artikel 6
Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt tot en met  2015.  
Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen. 

Artikel 7
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.
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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

De Hoeve BV

......................................................................
H.J. Verhoeven
Directeur 

Ploos van Amstel Milieu Consulting BV

......................................................................
J. Ploos van Amstel

Stichting Natuur en Milieu

......................................................................
Tjerk Wagenaar 


