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B-115
Green Deal Third Paradise 

Betrokken partijen
 - Third Paradise/Onze NSDM Energie
 - Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Het doel van deze Green Deal is om met verbeelding en inspiratie een maatschappelijke dialoog over de 
biobased economy te creëren in een grote groep van de samenleving met kunst en cultuur. Het initiatief 
wordt voorbereid op de NDSM-werf in Amsterdam, die wordt voorzien van duurzame, lokale energie. 

Deze Green Deal is een voorbeeldproject voor de biobased economy, met name vanwege de 
maatschappelijke dialoog die kunst- en cultuuruitingen in brede zin zullen genereren. Ondersteuning is 
nodig op het gebied van netwerken, het leggen van verbindingen met de topsectoren en eventueel wet- en 
regelgeving.
Thema: grondstoffen
Topsectoren: chemie, energie, creatieve industrie

Uitdaging: burgers en consumenten betrekken bij de transitie naar een biobased economy en duurzame 
ontwikkeling van het NSDM-terrein.

Resultaten
Het programma Third Paradise start in 2012. In de zomer van 2012 wordt een essay opgeleverd. Verder wordt 
een start gemaakt met fondsenwerving voor de financiering van de programmalijnen, zoals hiervoor 
beschreven.

Maart-mei 2012: 
 - een inventarisatie van energieverbruik op de werf, de ‘Energiekaart’
 - opzetten van het energiebedrijf

Vanaf juni 2012
 - concrete aanbiedingen doen voor energielevering en netbeheeroptimalisatie
 - contracten afsluiten, energie leveren

Vanaf september 2012:
 - start andere activiteiten
 - blijvend informeren en werven van klanten

Inzet en acties partijen
a.  Maatschappelijke inbedding biobased economy in kunst en cultuur
 Third Paradise is een samenwerkingsproject tussen overheid, bedrijfsleven en de culturele sector, 

waarbij innovatie, wetenschap, utopisch denken, kunst, creativiteit, beleidsmakers en bedrijfsleven en 
economie hand in hand gaan. 

 Met kunst, nieuwe media, design, architectuur en educatie wordt stap voor stap getracht de toekomst 
van een post-fossiele samenleving te begrijpen, te verbeelden en vorm te geven. Third Paradise biedt 
een platform aan wetenschappelijke, culturele, overheids- en burgerinitiatieven die zich op dit 
onderwerp richten. Third Paradise zal zich manifesteren op verschillende plekken in Nederland. 
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b.  Energie-onafhankelijke NSDM-werf
 Third Paradise heeft zijn basis op de oude NSDM-werf. Daar is een nieuwe onderneming gestart: Onze 

NDSM Energie. Deze coöperatieve vereniging heeft als doel een duurzaam en lokaal energiebedrijf te 
zijn. Onze NDSM Energie gaat ervoor zorgen dat zijn 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.

De mensen achter Onze NDSM Energie hebben de pioniers-spirit van de NDSM-werf. Zij worden 
ondersteund door de gemeente Amsterdam, Stichting NDSM-werf, zusterorganisatie en coöperatieve 
vereniging Onze Energie, energiebedrijf Trianel, en Greenchoice.

Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid zal zich inspannen om voor Third Paradise relevante partijen bij elkaar te brengen en 
verbindingen te leggen. Specifiek gaat het daarbij om:
 - verbindingen leggen tussen dit initiatief en de topsector creatieve industrie en andere topsectoren die 

zich bezighouden met de transitie naar een biobased economy
 - relevante industriële partijen en bedrijven die bezig zijn met de transitie naar een biobased economy 

verbinden met kunst en cultuur, zoals dit initiatief van Third Paradise 
 - (niet-financiële) ondersteuning bieden bij het zoeken naar financiering en fondsenwerving 

(bijvoorbeeld via de netwerkbijeenkomsten Biobased Economy en door de private sector op dit 
initiatief te attenderen

 - indien nodig (niet-financiële) ondersteuning bieden bij het verkrijgen van vergunningen en voor zover 
mogelijk aanpassing van knellende wet- en regelgeving, voor het ontwikkelen van Onze NDSM Energie

 - dit project als voorbeeldproject presenteren op de website www.biobasedeconomy.nl 

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal


