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B-100
Green Deal ‘Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt!’

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. LTO Nederland, vertegenwoordigd door de voorzitter de heer P. Bontekoe, hierna te noemen:  
LTO Nederland;

3. De Raad voor Plantenrassen, vertegenwoordigd door de voorzitter,  
mevrouw prof. dr. L. van Vloten-Doting, hierna te noemen: de Raad voor Plantenrassen; 

4. Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw, vertegenwoordigd door de heer  
ir. J. van Ruiten, hierna te noemen: Naktuinbouw;

5. Het Bosschap, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter de heer drs. E.H.T.M. Nijpels,  
hierna te noemen: het Bosschap; 

6. De Algemene Vereniging Inlands Hout, te dezen vertegenwoordigd door de heer ing. C. Boon,  
hierna te noemen: de Algemene Vereniging Inlands Hout;

7. De Handelsgroep Boom- en Heesterzaden, te dezen vertegenwoordigd door de heer J.W. Vink,  
hierna te noemen: de Handelsgroep Boom- en Heesterzaden;

partijen 2 tot en met 7 worden hierna samen genoemd: participanten in de Green Deal
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 publiek-private 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 van 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 ‘Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt!’:
1. Het belang van een goede invulling van de functionele waarden van groen neemt in een tijd van 

klimaatverandering en de behoefte aan een gezond woon- en werkklimaat alsmaar toe. Nieuwe 
waarden zijn o.a. verkoeling bij zomerse hitte, waterberging bij hoosbuien, filter van CO2 en fijnstof, 
algemeen welbevinden van de mens naast bestaande als bescherming / versterking biodiversiteit, 
economie (houtproducent) en recreatie. Om in de ambities te kunnen voorzien is behoefte aan 
kwalitatief goed (robuust) plantmateriaal dat voldoende stress- / klimaatbestendig is en aan diverse 
functies tegemoet kan komen.

2. M.b.t. de kwaliteit van plantmateriaal bestaan er wettelijke kaders. Voor bosbouwkundig materiaal zijn 
m.b.t. de genetische en overige kwaliteit van het te gebruiken plantmateriaal de Europese Richtlijn 
1999/105/EG van toepassing, Voor overig plantmateriaal dat wordt gebruikt in landschappelijke- en 
(rand)stedelijke beplantingen is de Europese Richtlijn 1998/56/EG van toepassing. Beide Richtlijnen 
zijn in ons land uitgewerkt in de Zaaizaad- en Plantgoedwet. Deze Green Deal ziet in beginsel in 
hoofdzaak toe op het bosbouwkundig plantmateriaal en het oplossen van gesignaleerde knelpunten in 
deze keten, maar waar mogelijk wordt ook materiaal voor landschappelijke- en (rand-)stedelijke 
beplanting meegenomen, omdat hierbij veelal dezelfe ketenpartijen betrokken zijn. 

3. Door I&M zijn criteria vastgesteld voor duurzaam inkopen van Groenvoorzieningen. Met betrekking tot 
de fysieke kwaliteit van bos- en haagplantsoen wordt daarbij verwezen naar de NEN 7412.  
Met betrekking tot de genetische kwaliteit naar de Rassenlijst Bomen.

4. Vanuit oogpunt van biodiversiteit kan hierbij de aandacht worden gevestigd op het gebied van 
duurzame ontwikkeling en behoud ervan. Het voormalig ministerie van LNV heeft dit belang destijds 
manifest gemaakt in de beleidsnota “Bronnen van ons bestaan – behoud en duurzaam gebruik van 
genetische diversiteit” (Kamerstuk 18 april 2002).

5. Betrokkenen in de keten van producenten tot afnemers van plantmateriaal zijn zich momenteel 
onvoldoende bewust hoe ieder daarin de rol kan en moet spelen in het belang van duurzaamheid, 
toegevoegde waarde en functievervulling. Bovendien ontbreekt bij velen de kennis, het inzicht en het 
overzicht in het speelveld om op het juiste moment de goede afwegingen te kunnen maken.  
Deze Green Deal is bedoeld om knelpunten in attitude, kennis en onderlinge communicatie te helpen 
opheffen.

komen het volgende overeen: 

1.  Green Deal initiatief
Artikel 1 Resultaat green deal
De Green Deal heeft als resultaat:
- Een transparante en werkbare kwaliteitsketen, gebaseerd op de huidige wettelijke kaders: de Europese 

Richtlijn 1999/105/EG en de Zaaizaad- en Plantgoedwet;
- Zowel producenten (zaadhandel, kwekers, plantsoenhandel) als afnemers van plantmateriaal hebben 

begrip voor en kennis van (het belang van) kwaliteit van plantmateriaal.
- Participanten in de Green Deal zijn bereid om duurzaam de consequenties van de ontwikkeling van een 

transparante en werkbare kwaliteitsketen te nemen en zullen actief vanuit hun positie en rol de 
benodigde inzet en input leveren.

Artikel 2 Inzet en acties van participanten in de Green Deal
De participanten in de Green Deal zorgen ervoor dat de in artikel 1 genoemde resultaten worden behaald 
en komen overeen dat LTO Nederland als penvoerder optreedt naar de Rijksoverheid. Binnen 3 maanden na 
ondertekening van deze intentieverklaring zullen de participanten in de Green Deal een plan van aanpak 
voorleggen.
Jaarlijks organiseert de penvoerder een bijeenkomst met partijen ter bespreking van de voortgang en het 
maken van afspraken over nog uit te voeren acties. De participanten dragen de verantwoordelijkheid om de 
potentiële afnemers voor te lichten/te bereiken met de verbeterde kwaliteitsketen. 
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Artikel 3 Inzet en acties Rijksoverheid
In het kader van de Open Programmering stelt de Rijksoverheid de resultaten van een communicatie- en 
kennisontwikkelingsproject aan de participanten ter beschikking voor het bevorderen van de communicatie 
in de keten (van producenten tot en met afnemers) van plantmateriaal, het ontwikkelen van transparante 
procedures in de kwaliteitsketen groenvoorziening en voor het ontwikkelen van kennisproducten met het 
oog op het realiseren van de doelen van deze Green Deal. 
 
2.  Slotbepalingen
Artikel 4
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 5
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 bijlage aan de Green Deal 

gehecht.
4. De wijziging wordt openbaar gemaakt op het Rijksweb.

Artikel 6
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.

Artikel 7
Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en loopt tot en met einde 2015. 
Alle in deze Green Deal genoemde afspraken worden zo snel mogelijk ter hand genomen. 

Artikel 8
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

LTO Nederland; Vakgroep Bomen en  
Vaste planten

......................................................................
P. Bontekoe

Raad voor Plantenrassen

......................................................................
mevrouw prof. dr. L. van Vloten-Doting 

Stichting Algemene Nederlandse 
Kwaliteitsdienst Tuinbouw

......................................................................
ir. J. van Ruiten

Het Bosschap

......................................................................
drs. E.H.T.M. Nijpels

Algemene Vereniging Inlands Hout

......................................................................
Ing. C. Boon

Handelsgroep Boom- en Heesterzaden

......................................................................
Ing. J. Vink


