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Green Deal: 
Duurzaamheidslabel voor de buitenruimte NL Label

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. Stichting NL Label in oprichting, te dezen vertegenwoordigd door de heer N. Wissing en de heer  
L. Hoekstra

3. DHV B.V., te dezen vertegenwoordigd door de heer G. Olbertijn

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 Duurzaamheidslabel voor de buitenruimte NL Label:
Overwegende dat:
 - Er voor de buitenruimte nog geen label is dat een integrale indicatie voor duurzaamheid van producten 

en materialen omvat;
 - Analoog aan de labels voor auto’s, bruin- en witgoed en woningen behoefte is aan een label in de 

groene buitenruimte;
 - Een label voor die groep producten meer moet omvatten dan alleen energie;
 - Het NL label producten en materialen beoordeeld op basis van hun herkomst, samenstelling, 

productiewijze, levensduur, onderhoud, energiegedrag en herbruikbaarheid;
 - Initiatiefnemers van NL Label ruim 20 jaar ervaring inbrengen in het ontwerpen en vormgeven van de 

buitenruimte in binnen en buitenland;
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 - Initiatiefnemers L. Hoekstra en N Wissing als “Founding Fathers” betrokken blijven bij het initiatief  
om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van NL Label, via TV en onderwijs  
(ROC, Innovatiecentrum); 

 - De filosofie van NL Label is weergegeven in het door initiatiefnemers uitgegeven boek  
“Sparren voor een duurzaam leven”;

 - Het Achterhoeks Centrum Voor Technologie draagt het initiatief van NL Label een warm hart toe:  
het belang van regionale locale samenwerking stimuleert de locale economie;

 - Het DRU-park, waarin de NL Label filosofie van het sustainisme is toegepast is genomineerd op de 
internationale architecten biënnale in Rotterdam (http://gemeente.oudeijsselstreek.nl/
nieuws/2012/04/19/dru_industriepark_bij_5e_internationale_architectuur_biennale):

 - Consumenten een groeiende behoefte hebben aan eenduidige, eenvoudige en transparante informatie 
over de duurzaamheid van producten voor huis en tuin;

 - Wachten tot van alle producten met 100% zekerheid gesteld kan worden wat het effect ervan is op de 
aarde, nog zeker 10 jaar zal duren, hetgeen tot onherstelbare schade lijdt;

 - Er inmiddels al heel veel informatie bij kennis instellingen en producenten beschikbaar is;
 - Een label op basis van voortschrijdend inzicht moet doorontwikkelen gedurende de tijd;
 - Intermediaire partijen als het Hoveniers Informatie Centrum, Plant Publicity Holland en het 

Productschap Tuinbouw in een transitiefase zitten waardoor geen middelen beschikbaar zijn voor 
stimulering van dit initiatief;

 - De marktpartijen, met in het bijzonder de Nederlandse maakindustrie, een groeiende bereidheid 
tonen om duurzaamheid inzichtelijk te maken en hun producten daar op aan te passen, maar behoefte 
hebben aan een éénduidige methode en platform waardoor versnippering en dus in-efficiency wordt 
voorkomen;

 - De marktpartijen in het NL Label een prikkel vinden tot innovatie van hun producten en productie in 
een duurzame richting;

Komen het volgende overeen: 

1.  Green Deal initiatief
Artikel 1
Het initiatief betreft het inzichtelijk maken van de integrale duurzaamheid van in de buitenruimte toe te 
passen producten en materialen door het toekennen van een duurzaamheidslabel (Letters A tot en met G, 
analoog aan de toegekende labels energie en wit/bruingoed, maar dan breder dan alleen energie). 

Dit duurzaamheidslabel zal worden toegekend op basis van een score op duurzaamheid. Hiervoor wordt 
een gestandaardiseerde methodiek gebruikt van weging van de duurzaamheidscriteria: herkomst, 
samenstelling, productiewijze, levensduur, onderhoud, energiegedrag en herbruikbaarheid in de eindfase. 
De beste scorende producten ontvangen een A-label en de slechts scorende producten of materialen 
ontvangen een G-label.

Artikel 2 Inzet en acties NL Label
De inzet van NL label omvat:
1. Het samenstellen van het bestuur van de Stichting NL Label i.o. waarbij alle relevante stakeholders 

(consumenten, handel, producenten, natuur- en milieuorganisaties) vertegenwoordigd zullen zijn;
2. Het inbrengen van een eerste versie (op basis van expert judgement) van een gestandaardiseerde 

methode voor de integrale duurzaamheidsbeoordeling van producten en materialen die in de 
buitenruimte worden toegepast (variërend van verhardings- en plantmaterialen tot allerhande 
straatmeubilair en in tuinen en parken toe te passen zaken);

3. Tevens het bieden van een platform van producenten, leveranciers toepassende/uitvoerende bedrijven 
die voor concrete ontwikkeling en toepassing van steeds duurzamer materialen kan en wil zorgen  
(o.a. via de brancheorganisaties, zijn al tientallen bedrijven betrokken);

4. Het in overleg met andere partijen naast DHV (partner van NL Label), zoals TNO, WUR, Infomil nader 
uitwerken van de te beoordelen duurzaamheidcriteria en de weging daarvan;
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5. Het toekennen van een Label op basis van de beoordeling op duurzaamheid door weging van  
de 7 duurzaamheidindicatoren zoals vastgelegd in de statuten van de Stichting NL Label i.o.;

6. Het op een website (www.eerlijkbuitenleven.nl) bekend maken van de reeds behaalde scores van de 
diverse producten zodat consumenten, bedrijven en overheden daar, om niet, kennis van kunnen 
nemen;

7. Het benutten van de autoriteit en publiciteit van de “Fouding Fathers” Nico Wissing en  
Lodewijk Hoekstra voor het behalen van de doelstellingen van de Stichting NL Label i.o..

8. De inspanning om NL Label in 2013 als een commercieel rendabel initiatief in de markt te zetten, 
waarbij producenten betalen voor de beoordeling van hun producten op duurzaamheid en een Label 
toegekend krijgen dat 1 jaar geldig is.

Artikel 3 Inzet en acties Rijksoverheid
De inzet van de Rijksoverheid omvat:
1. Het op twee momenten onder de aandacht brengen van het belang van dit Label en in het kader van de 

activiteiten van de Rijksoverheid op de Floriade 2012 de mogelijkheid bieden om dit Label onder de 
aandacht te brengen door een deel van het Rijkspaviljoen ter beschikking te stellen voor een 
presentatie of workshop. Daarbij zal worden voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld aan de 
voorbeelden die in het Rijkspaviljoen op de Floriade 2012 worden getoond; 

2. het bijdragen aan een korte reactie op het NL Label op het symposium op 13 september 2012 op de 
Floriade;

3. het in kaart brengen van de beleidsinstrumenten, welke kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling 
van de beoordelingssystematiek voor NL Label. Hiertoe wordt een vaste contactpersoon met betrekking 
tot deze Green Deal bij de Rijksoverheid aangewezen;

4. binnen de relevante wettelijke kaders en ter ondersteuning van dit Label een financiële bijdrage van 
maximaal € 15.000,- voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke staatssteunregels. 
Daartoe zullen de in Stichting NL Label in oprichting verenigde partijen een aanvraag indienen, 
vergezeld van een projectplan (inclusief begroting). 

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
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

Stichting NL Label i.o. 

......................................................................
L. Hoekstra

......................................................................
N. Wissing

DHV B.V.

......................................................................
G. Olbertijn


