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Green Deal van Third Paradise/Onze NDSM Energie met
de Rijksoverheid
Partijen:
1.

2.
3.

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;
Third Paradise,
Vertegenwoordigd door: Frank Alsema (directeur Stichting NDSM-werf Oost) en
Tanja Karreman (curator Third Paradise),

Hierna samen te noemen: Partijen;

Algemene overwegingen:
1.

2.

3.

4.

5.

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.
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.
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.
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.
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 van Third Paradise/Onze NDSM Energie met de Rijksoverheid:

Biobased Economy
De biobased economy is een economie die voor zijn energie en materialen niet meer afhankelijk is van
fossiele brandstoffen, maar van groene grondstoffen. We staan aan de vooravond van een transitie waarbij
alle sectoren en lagen van de samenleving betrokken zijn. In de samenleving vinden we reeds vele
initiatieven die inzetten op de transitie en materialen en energie produceren op een groene, biobased
manier. Door over bestaande grenzen heen te kijken, ontstaat nieuwe bedrijvigheid en optimale
oplossingen voor de biobased economy.
In een biobased economy zullen nieuwe ketens ontstaan. Ketens tussen sectoren die op dit moment elkaar
nog weinig raken, bijvoorbeeld agro, energie, chemie en papier. Het is voor ondernemers zoeken naar
slimme routes voor biomassa, aan de hand van het cascadeprincipe. Dit betekent het intelligent gebruiken
van de aanwezige functionaliteit in de biomassa.
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Waarom heeft deze biobased deal een voorbeeldfunctie?
-- Innovatief: de projecten dragen bij aan een verdere ontwikkeling van een biobased economy waarbij
biomassa op een slimme manier toegepast wordt. Slim in die zin dat biomassa in zijn geheel gebruikt
wordt voor een cascade aan producten: bio-energie, -brandstoffen, materialen zoals plastics/verf,
kunst, cultuur en voor voedsel.
-- Duurzaam: in een biobased economy worden kringlopen gesloten. Afval wordt hergebruikt. Duurzame
energie wordt lokaal ingezet.
-- Intersectoraal: er zijn partijen uit diverse topsectoren betrokken, life science, de creatieve sector, agro,
chemie, papier en karton, energie, logistiek en andere relevante sectoren.
-- Versnelling: de projecten hebben een potentieel vliegwieleffect waardoor de biobased innovatie
versneld wordt, in dit geval met name voor alternatieve werk- en woonvormen op het voormalige
NDSM-terrein.
Komen het volgende overeen:

1. Initiatief Green Deal Third Paridise/Onze NDSM Energie
Third Paradise is een samenwerkingsproject tussen overheid, bedrijfsleven, de NDSM werf en de culturele
sector, waarbij innovatie, wetenschap, utopisch denken, kunst, creativiteit, beleidsmakers en bedrijfsleven,
energie en economie hand in hand gaan.
De organisatie van Third Paradise is gevestigd op de NDSM-werf. De NDSM-werf, een voormalige
scheepswerf, gelegen aan het IJ in Amsterdam-Noord, is de grootste culturele broedplaats van Amsterdam.
Hier werken 250 kunstenaars op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, theater, film, media en
architectuur. Deze unieke locatie zal zich in de toekomst ontwikkelen tot culturele ‘hotspot’ waar door het
hele jaar heen een programma wordt gepresenteerd.
Het doel van Third Paradise is om met verbeelding en inspiratie draagvlak voor een Biobased Economy
onder een brede groep van de samenleving te creëren. Het project geeft inzicht in wat Biobased Economy is
en welke kansen veranderingen en gevolgen het heeft voor je omgeving industrie, producties en
consumptie en hoe je hierin als burger kan meedoen en anticiperen. Met kunst, nieuwe media, design,
architectuur en educatie wordt stap voor stap getracht deze toekomst te begrijpen, verbeelden en vorm te
geven. Third Paradise biedt een platform aan wetenschappelijke culturele, overheid en burgerinitiatieven
die zich op dit onderwerp richten. Third Paradise zal zich manifesteren op verschillende plekken in
Nederland. De organisatie van Third Paradise is gevestigd in Nieuw Dakota, op de NDSM werf.
Het tweede doel van deze Green Deal is verduurzaming van de toekomstige energievoorziening van de werf;
Onze NDSM Energie. Hiervoor wordt samengewerkt met de NDSM werf, als terrein waarop nieuwe
economie en bedrijvigheid vorm krijgt. In aansluiting op de filosofie van de Biobased Economy wil de
NDSM werf lokale en duurzame energie leveren aan de nieuwe bedrijvigheid. Er is een nieuwe onderneming
gestart: ‘Onze NDSM Energie’. Deze coöperatieve vereniging heeft als doel om een duurzaam en lokaal
energiebedrijf te zijn. Onze NDSM Energie gaat ervoor zorgen dat haar klanten op de best mogelijk manier
duurzame energie geleverd krijgen en kunnen gebruiken. De klanten van Onze NDSM Energie zijn mogelijk
alle 400+ bedrijven op de werf. De toekomst van energie is lokaal. Onze NDSM Energie is lokaal.
Als een bedrijf klant wordt van Onze NDSM Energie dan zal het investeren in duurzaamheid. Een klant van
Onze NDSM Energie tekent in op de toekomst. Onder duurzame investering verstaat Onze NDSM Energie:
-- Kostenreductie bij de inkoop van energie: collectieve aanbestedingen
-- Kostenreductie door contract optimalisatie netbeheerder
-- Lokaal opwekken van energie
-- Reststromen energie uitwisselen tussen de gebouwen onderling
-- Energiebehoefte verlagen middels besparende maatregelen
-- Toepassen duurzame energie in de gebouwen zelf
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‘Onze NDSM Energie’ wordt ondersteund door de Gemeente Amsterdam, Stichting NDSM-werf, zusterorganisatie en coöperatieve vereniging Onze Energie, energiebedrijf Trianel, en Greenchoice.
Artikel 1
a.

Inzet en acties Third Paradise/Onze NDSM Energie

op het gebied van kunst, cultuur en creatieve industrie
Er is een brede consensus over de noodzaak van een transitie naar een Biobased Economy, in alle lagen
van de maatschappij. Alleen de consument, de maatschappij - is nog niet helemaal aangesloten. Third
Paradise wordt uitgerold om die link te maken, de materie herkenbaar te maken en te verbeelden,
maar ook om op de grens van wat mogelijk is verder te ontwikkelen in samenwerking met industrie,
productontwikkelaars, wetenschappers, kunstenaars, ontwerpers, denkers en filosofen.
Dit doen we door:
-- Verbeelding van het onderwerp door kunst, literatuur, design
-- Bewustzijn en actieve betrokkenheid te creëren bij burger
-- Maatschappelijke en economische dilemma’s benoemen en te verbeelden
-- Onderzoek en Productontwikkeling stimuleren
-- Ontwikkeling van nieuwe economische modellen
Third Paradise is opgebouwd uit vijf programmalijnen waarlangs het project wordt uitgerold en vorm
zal krijgen. De programmalijnen zijn:
-- visionair denken
-- de haven/infrastructuur
-- het land
-- de wijk
-- nieuwe economie / bedrijven
Third Paradise zal zich inspannen om deze programmalijnen, na de brainstorm en onderzoeksfase,
in overleg met betrokken partijen en in overleg met de Rijksoverheid aan het eind van 2012 nader
concreet in te vullen en uit te werken.

b.

op het gebied van energie
Onze NDSM Energie heeft de ambitie een slim, lage kosten, no-nonsens 3.0 energie-bedrijf te zijn.
Concreet zullen in 2012 zullen de volgende stappen worden genomen:
-- De NDSM/werf zal een inventarisatie van energieverbruik op de Werf, de ‘Energiekaart’ opstellen
en starten met het opzetten van het energiebedrijf Onze NDSM Energie (reeds gestart in maart
2012).
-- De NDSM-werf zal zich inspannen tot het organiseren van van concrete aanbiedingen voor
energielevering en netbeheer optimalisatie, het afsluiten van contracten en het leveren van
energie door Onze NDSM Energie. (start: juli 2012).
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Artikel 2 Inzet en acties Rijksoverheid
a. De Rijksoverheid onderkent het belang van de inzet van gerichte kunst- en cultuur-uitingen voor de
maatschappelijke dialoog van een complexe systeemtransitie, zoals de overgang naar een biobased
economy.
b. De Rijksoverheid constateert dat projecten voor lokale duurzame energie, zoals ‘Onze NDSM Energie’
kunnen bijdragen aan verduurzaming van de maatschappij.
c. Dit project is een voorbeeldproject dat kan worden gepresenteerd op de website
www.biobasedeconomy.nl.
d. De Rijksoverheid zal zich inspannen om voor Third Paradise relevante partijen bij elkaar brengen en
verbindingen te leggen. Specifiek gaat het daarbij om:
het leggen van verbindingen van dit initiatief met de topsector Creatieve Industrie en andere
topsectoren die zich bezig houden met de transitie naar een biobased economy;
het verbinden van relevante industriële partijen en bedrijven die bezig zijn met de transitie naar
een biobased economy aan dit initiatief.
het bieden van ondersteuning (zijnde niet financiële ondersteuning) bij het zoeken naar
financiering en fondsenwerving (bijvoorbeeld via de netwerkbijeenkomsten Biobased Economy,
door het attenderen van de private sector op dit initiatief, enzovoorts).
e. De Rijksoverheid verleent, indien nodig, ondersteuning (niet zijnde financiële ondersteuning) bij het
verkrijgen van vergunningen en,
f. De Rijksoverheid zal zich inspannen om, voorzover sprake is van knellende wet- en regelgeving die het
ontwikkelen van Onze DNSM Energie belemmeren, deze aan te passen, alles met inachtneming van
toepasselijke wet- en regelgeving en procedures.

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.
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

Third Paradise

......................................................................
Tanja Karreman (curator Third Paradise)

Onze NDSM Energie, vertegenwoordigd door

......................................................................
Frank Alsema (directeur NDSM werf )
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