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B-122
Green Deal Energieconvenanten 1,2 en 3  
op weg naar een energieneutrale regio

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. De publieke en private organisaties (zie bijlage) ten dezen vertegenwoordigd door Stichting 
BlauwZaam, ten dezen vertegenwoordigd door de heer P. Spruijtenburg, voorzitter, hierna te noemen: 
BlauwZaam.  

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 Energieconvenanten 1, 2 en 3:
1. BlauwZaam heeft ten doel: 

- het draagvlak voor duurzame ontwikkeling van ondernemers te vergroten in aanvang in de regio 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden; 

- het initiëren van bewustwording en samenbrengen van instanties en ondernemers teneinde 
duurzame ideeën en experimenten gestalte te geven in aanvang in de regio Alblasserwaard/
Vijfheerenlanden en 

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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2. In de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden wil BlauwZaam door middel van het afsluiten van drie 
regionale energieconvenanten het draagvlak voor een duurzame energiehuishouding vergroten. De 
deelnemende organisaties zijn groot, middelgroot en klein en vormen samen met decentrale overheid 
en onderwijs een doorsnede van de Nederlandse economie. Ze komen allen uit dezelfde regio, de wil 
om gezamenlijk resultaten te boeken is hoog. De deelnemende organisaties verschillen sterk in hun 
professie, wat als voordeel heeft dat men van elkaar kan leren, zowel in de concrete aanpak als in het 
proces.

3. De gezamenlijke doelstelling is om in drie jaren, de looptijd van elk convenant, minimaal 10% energie 
te besparen ten opzichte van een referentiejaar (2010-2011-2012 afhankelijk van de start van elk 
convenant). Dit kan betrekking hebben op gebouwen en installaties, maar ook op vervoer en 
materieel.

4. Samenwerking in de regio is de sleutel naar een duurzame regio. Het is belangrijk dat de 
opdrachtgevers en ketenpartners het belang inzien en vragen om energiebesparings-maatregelen. Het 
regionale energieconvenant kan daaraan bijdragen. Het is de bedoeling dat men ook van elkaar leert. 
Maatregelen van de een kunnen bijdragen in het besef van de andere. De kracht van de regionale 
dynamiek is dat deelnemers elkaar aanspreken op hun betrokkenheid. De deelnemers stimuleren 
elkaar om energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken.

5. De Green Deal met de Rijksoverheid loopt tot 1 januari 2015. Daarna zal met de betrokken organisaties 
worden gewerkt naar een gezamenlijke bijdrage, waarmee de convenanten vanuit de eigen 
besparingen in stand kunnen worden gehouden.  

6. De Rijksoverheid heeft belang bij het vergroten van het draagvlak voor een duurzame 
energiehuishouding. Interessante ontwikkelingen op het gebied van regionale initiatieven worden 
door de Rijksoverheid aangemoedigd en zij is derhalve ook zeer geïnteresseerd in de voortgang en de 
werking van regionale energieconvenanten. 

Komen het volgende overeen:
Artikel 1 Green Deal initiatief
Blauwzaam is in 2011 met 25 organisaties (profit en non-profit) uit de regio’s Vijfheerenlanden en 
Alblasserwaard een samenwerking aangegaan om gezamenlijk het draagvlak voor een duurzame 
energiehuishouding te vergroten. De samenwerking is er op gericht om het energieverbruik in 3 jaar met 
10% te verlagen ten opzichte van 2010. De samenwerking is vastgelegd in een energieconvenant. Het 
convenant is raadpleegbaar via de website www.blauwzaam.nl
In 2012 en 2013 zal de samenwerking worden uitgebreid met jaarlijks 25 nieuwe organisaties, waarvoor twee 
nieuwe energieconvenanten worden opgesteld. De organisaties zijn alle actief in de regio’s 
Vijfheerenlanden en Alblasserwaard. Door een maximum te stellen aan de grootte van de groep (25) per 
convenant, wordt een ideale mix bereikt van netwerken, sociale druk en kennisuitwisseling. Bij 25 werkt het 
systeem, te meer er gestreefd wordt naar een diverse samenstelling zowel in bedrijfsgrootte, locatie als 
branches. 
De organisaties gaan aan de slag met onderwerpen als energiebesparing bij nieuwbouwprojecten, 
energiebesparing binnen kantoororganisaties, duurzame mobiliteit en aanpak van duurzame energie. 
Organisaties krijgen derhalve inzicht in hun overall energiegebruik. Voor veel organisaties is dat een 
eye-opener om inzicht te krijgen in de totale kosten van hun energiegebruik. Het doel van deze 
samenwerking is dat men van elkaar leert, door ervaringen uit te wisselen. Maatregelen van de een kunnen 
bijdragen in het besef van de andere. 
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Artikel 2 Inzet en acties BlauwZaam
BlauwZaam zal:
1. 3 convenanten tot stand brengen waarbij: 

- elk convenant bestaat uit 25 partijen, die divers in branche, grootte en lokaliteit zijn 
samengesteld;

- en als doel heeft een verlaging van het energiegebruik van minimaal 10% in 3 jaar te realiseren.  
2. zorgen voor het delen van kennis en kunde: 

- met betrekking tot elk convenant minimaal 3 x per jaar een kennisuitwisseling te organiseren en 
daarnaast de behaalde resultaten voortvloeiend uit de convenanten op een jaarlijks symposium te 
presenteren; 

- elke convenantspartij wordt gekoppeld aan een nieuwe collega-convenantspartij uit een volgend 
ander regionaal convenant zodat de ´ervaren convenantspartij´ de ´nieuwe´convenantspartij kan 
coachen; 

- elk convenant levert “verdienstukken” op, die beschikbaar komen voor alle bij BlauwZaam 
betrokkenen en die gedeeld kunnen worden met anderen, ook buiten de convenanten om. 

3. via de website en de lokale kranten rapporteren over de behaalde resultaten; 
4. zorgen voor een functionerend monitoringsysteem dat inhoudt dat:  

- iedere deelnemer weet wat zijn verantwoordelijkheden zijn, waarbij hij jaarlijks zijn resultaten 
aanlevert;  

- de opzet zo ´lean en mean´ mogelijk is met zo min mogelijk administratieve handelingen;
- jaarlijks kwantitatief inzicht wordt gegeven over de voortgang van de convenanten;  
- bij voorkeur kwantitatief de economische voordelen van deze regionale aanpak geeft.

5. het instrument regionaal energieconvenant, na de pilotfase van 3 jaar, zelfstandig onder beheer van de 
Stichting uitrollen over de regio. 

6. een publicatie over de succesfactoren van een regionaal energieconvenant verzorgen. 
7. een klimaatproject in de regio realiseren dat gefinancierd wordt door de deelnemers aan BlauwZaam. 

Artikel 3 Inzet en acties Rijksoverheid
1. De Rijksoverheid ondersteunt deze regionale aanpak bij draagvlakverbreding van een duurzame 

energiehuishouding in het kader van de bestaande AgNL programma’s, zoals de convenanten 
Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS ondernemingen (kortweg MEE), de Meerjarenafspraak 
Energie-efficiëntie (kortweg MJA3), de lokale klimaatagenda en klimaatmonitor. 

2. De Rijksoverheid stelt binnen de relevante wettelijke kaders eenmalig een financiële bijdrage van 
maximaal € 80.000,-- inclusief eventueel verschuldigde BTW beschikbaar voor ondersteuning van 
de eerste pilotfase (2012-2015) voor het monitoringproces van de convenanten, de kennisdeling en 
professionalisering voor zover deze bijdrage strookt met de toepasselijke staatssteunregels. Daartoe zal 
de Stichting BlauwZaam een subsidieaanvraag indienen, vergezeld van een projectplan (inclusief 
begroting).
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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 bijlagen aan de Green Deal 

gehecht.
4. De wijziging wordt openbaar gemaakt op het Rijksweb (www.rijksoverheid.nl).

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 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

de publieke en private organisaties (zie 
bijlage)
vertegenwoordigd door Stichting BlauwZaam, 

......................................................................
de heer P. Spruijtenburg
voorzitter
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Bijlage bij Green Deal Energieconvenanten 1,2 en 3  
op weg naar een energieneutrale regio

De deelnemers van het energieconvenant I zijn:
 - AV Zorggroep
 - Betonmortelcentrale De Lek B.V.
 - BM van Houwelingen BV
 - DB Holding BV
 - De Groot Drukkerij BV
 - De Kuiper Noordeloos BV
 - Gemeente Molenwaard i.o.
 - Den Hartog BV
 - Hokra Below The Line BV
 - Hoogwerkercentrum Nederland BV
 - Insigne BV
 - JG Systeembouw BV
 - Kleurrijk Wonen
 - KoreNet BV
 - Mourik Groot-Ammers BV
 - Nationale Bomenbank BV
 - Prócount adviseurs en accountants BV
 - Speciaalbakkerij Van der Grijn BV
 - Waterschap Rivierenland
 - WEKA Daksystemen BV
 - Wellantcollege Ottoland/Gorinchem
 - Wemmers Tanktransport BV
 - JouwDakMijnDak i.o.
 - Bevazet BV
 - Gravure 85 BV

De voorlopige deelnemers van het energieconvenant II zijn:
 - Vink Schilderwerken 
 - André Baars uit Nieuwland 
 - Ballast Nedam IPM Leerdam Tim Nieuwenhuizen
 - Volt Electro Groep Leerdam 
 - Supermarkt Dagwinkel Schoonrewoerd
 - Rabobank Vijfheerenlanden
 - Gemeente Leerdam
 - Den Hartog Rietbedrijf
 - Van der Wal - interieurs


