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B-131
Green Deal tussen Turntoo en Rijksoverheid

Ondergetekenden: 
1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, de 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies en de 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J.J. Atsma, ieder handelend in zijn hoedanigheid 
van bestuursorgaan, hierna samen te noemen: Rijksoverheid;

2. Turntoo B.V., te dezen vertegenwoordigd door de heer T. Rau, directeur, hierna te noemen: Turntoo)

Hierna tezamen te noemen: Partijen;

Algemene overwegingen:
1. Het kabinet beoogt een 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 onze 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 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.

Komen het volgende overeen: 

1. Green Deal initiatief 
Turntoo wil bereiken dat productie en consumptie niet langer ten koste gaan van milieu & maatschappij. 
Turntoo wil een motor van de maatschappelijke bewustzijnsverandering zijn die leidt tot een 
kringloopeconomie. Turntoo is er van overtuigd dat de grote innovatiekracht van ondernemers die door het 
introduceren van nieuwe spelregels het hele speelveld veranderen. Turntoo wil een omslag te weeg brengen 
van denken in producten naar het denken in functionaliteit en performance. Op deze manier wordt het 
nieuwe performance based consumeren een feit. Turntoo introduceert daartoe een bedrijfsmodel dat leidt 
tot het behoud van grondstoffen en werkt aan de kennis en processen die de kringloopeconomie mogelijk 
maken. Turntoo wil ook de Rijksoverheid kennis laten maken en laten profiteren van het denken in 
functionaliteit en performance, met het doel de Rijksoverheid te inspireren haar bedrijfsvoering verder te 
verduurzamen, de efficiëntie daarin te laten toenemen en het grondstoffengebruik te verminderen.
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Artikel 1 Inzet en acties Turntoo:
a. Turntoo heeft concrete en toepasbare kennis van en ervaring met het door hen bedachte bedrijfsmodel 

en draagt actief bij aan de kennisontwikkeling van de Rijksoverheid op dit terrein. Het Rijk kan dit 
model en/of aspecten daarvan uitproberen in een concrete (inkoop)pilot ten behoeve van de eigen 
bedrijfsvoering. 

Artikel 2 Inzet en acties Rijksoverheid
a. De Rijksoverheid, in het bijzonder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

organiseert een pilot  (mits er een geschikte locatie voor wordt gevonden) om ervaring op te doen met 
innovatieve inkoopmodellen die bijdragen aan een kringloopeconomie en aan verduurzaming.  
De leerervaringen van Turntoo worden hierin meegenomen en getoetst op kwalitatieve, financiële, 
juridische, logistieke en duurzame consequenties bij toepassing in de bedrijfsvoeringspraktijk van het 
Rijk. 

b. De Rijksoverheid, in het bijzonder de Minister van Infrastructuur en Milieu, legt op basis  van de 
ervaringen uit de pilot vast welke kansen en mogelijkheden er binnen Duurzaam Inkopen zijn om te 
werken met ‘performance based contracting’ en welke belemmeringen in wet- en regelgeving 
eventueel dienen te worden aangepast. 

c. De Rijksoverheid maakt de resultaten van een onderzoek omtrent ‘performance based contracting’ 
openbaar.

d. De Rijksoverheid onderschrijft dat de inspanningen van beide Partijen zijn gericht op het tot stand 
brengen van een inkoopexperiment waarmee op veilige en kleine schaal kan worden beproefd wat 
toepassing van een kringloopeconomie zou kunnen betekenen voor onder andere inkoopprocessen, 
waaronder ook begrepen contractbeheer, efficiëntie, kosten en grondstofverbruik. Dit ondersteunt 
direct de inspanningen die lopen vanuit het programma Inkoop Innovatie Urgent, boegbeeldthema 
Grondstoffenschaarste. Nevendoelen daarbij zijn dat de Rijksoverheid met een inkoopexperiment 
inzicht krijgt in kwaliteitscriteria voor een innovatief inkoopmodel en gaat verkennen of diensten 
zoals Turntoo aanbiedt onder de fiscale instrumenten voor milieu-investeringen MIA/VAMIL zouden 
kunnen vallen.

e. De Rijksoverheid kan zich door Turntoo laten informeren over de mogelijke interpretatieproblemen en 
gevolgen daarvan rond de definities afval/geen afval in wet- en regelgeving die Turntoo ervaart.
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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
De afspraken van deze Green Deal zijn inspanningsverplichtingen, bedoeld om de Rijksoverheid te 
informeren over en te inspireren tot een innovatief inkoopmodel dat bijdraagt aan een kringloopeconomie 
en aan verduurzaming. Aan deze Green Deal kunnen geen rechten worden ontleend voor een opdracht aan 
Turntoo.

Artikel 5
1. Elke Partij kan de andere Partij 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 Partij 

schriftelijk heeft medegedeeld.
3. De wijziging en de verklaring tot instemming worden in afschrift als bijlagen 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 geldt voor de periode 2011 
tot 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 andere 
partijen kennis kunnen nemen van de gesloten Green Deals, zodat navolging van deze Deals kan worden 
bevorderd. 



4 | Green Deal

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ’s-Gravenhage op 

Minister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie

......................................................................
drs. M.J.M. Verhagen

Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties

......................................................................
mr.drs. J.W.E. Spies

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 

......................................................................
J. J. Atsma

Turntoo

......................................................................
Thomas Rau
directeur


