
1 | Green Deal

C-153
Green Deal  Groen Bouwen

Partijen
1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J Kamp, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, 
samen hier

2. Wijk van Morgen B.V., ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G. Bergmans, hierna te 
noemen: Wijk van Morgen;

3. Groenebouwmaterialen V.O.F, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T.M.J. 
Pijnenborgh, hierna te noemen: Groenebouwmaterialen;

Hierna samen te noemen: Partijen;

Algemene overwegingen 
1. Om onze welvaart ook voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het 

concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu 
en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen.

2. Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om deze omslag naar groene groei mogelijk 
te maken. Bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties nemen volop concrete initiatieven voor 
vergroening van economie en samenleving. Met de Green Deal aanpak wil het kabinet deze dynamiek 
in de samenleving op groene groei optimaal benutten.

3. Green Deals bieden bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om samen 
met de overheid te werken aan groene groei. Initiatieven uit de samenleving staan daarbij aan de basis. 
Daar waar deze tegen belemmeringen aanlopen die volgens initiatiefnemers kunnen worden 
aangepakt op rijksniveau, wil het kabinet zich inzetten deze weg te nemen of op te lossen om zo deze 
initiatieven te faciliteren en te versnellen. In een Green Deal leggen partijen hierover concrete 
afspraken schriftelijk vast.

4. De resultaten van een Green Deal kunnen gebruikt worden bij andere, vergelijkbare projecten, 
waardoor er navolging kan plaatsvinden en de reikwijdte van een Green Deal kan worden vergroot 
zonder dat daar specifieke ondersteuning vanuit de Rijksoverheid tegenover staat.

Specifieke overwegingen Green Deal “Groen Bouwen”:
1. De biobased economy is een economie die voor zijn energie en materialen niet meer afhankelijk is van 

fossiele brandstoffen, maar van groene grondstoffen. Er zijn reeds vele sectoren in de samenleving die 
inzetten op de gewenste transitie en materialen en energie produceren op een groene, biobased 
manier. Hierdoor ontstaan reeds nieuwe bedrijvigheden en optimale oplossingen voor de biobased 
economy.

2. In een biobased economy ontstaan nieuwe ketens die elkaar nu nog weinig raken, bijvoorbeeld agro, 
energie, chemie en papier. Ondernemers zoeken naar slimme routes voor biomassa aan de hand van 
het cascadeprincipe: het intelligent gebruiken van de aanwezige functionaliteit van de biomassa.

3. In de huidige bouw is een voorzichtige start gemaakt met deze transitie waarbij een overgang ingezet 
wordt van fossiele grondstoffen met niet gesloten waardeketens naar een groene bouw gebaseerd op 
gesloten waardeketens. De bouw vertegenwoordigt tot 40% van het totale materiaalgebruik (op basis 
van gewicht) in de maatschappij en is daarmee een belangrijke sector om die transitie tot stand te 
brengen.
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4. Groen Bouwen is een integraal proces dat verder kijkt dan alleen groene bouwmaterialen en het 
minimaliseren van het totale energieverbruik. Ook de invloed van de gebruikte materialen op de 
gezondheid van mens en dieren is hierbij een belangrijk aspect om in ogenschouw te nemen. Net als 
de ingesloten energie van de gebruikte materialen en bouwtechnieken voordat een gebouw in gebruik 
genomen wordt.

5. Groen Bouwen vraagt om een integrale visie, om innovatie en daarmee om een nieuwe aanpak. Alleen 
dan kan Groen Bouwen met succes in de huidige bouw worden geïmplementeerd en daarmee een 
bijdrage leveren aan de noodzakelijke transitie naar een biobased economy. 

6. Het streven van partijen is om in 2020 het aandeel van groene bouwmaterialen in de bouwsector 
aanzienlijk te vergroten.

 
Komen het volgende overeen:

1. Green Deal initiatief

Doelstelling
Artikel 1
De ontwikkeling en het gebruik van groene bouwmaterialen en bouwtechnieken is reeds op beperkte 
schaal gaande. Het verder stimuleren van innovatie en het ontwikkelen en het vergroten van de afzetmarkt 
voor groene bouwmaterialen en -technieken wordt een vliegwiel voor deze ontwikkeling.

Partijen spreken af in 2015 een gedeelde visie geformuleerd te hebben hoe in 2020 het marktaandeel van 
groene bouwmaterialen  binnen alle bouwmaterialen aanzienlijk vergroot kan worden. 

Inzet en acties van Wijk van Morgen en Groenebouwmaterialen
Artikel 2
Wijk van Morgen en Groenebouwmaterialen starten direct na het ondertekenen van deze Green Deal met 
het opstellen van een projectplan ter verwezenlijking van de doelstelling als bedoeld in artikel 1. Dit 
projectplan is uiterlijk drie maanden na ondertekening van de Green Deal gereed en wordt door de Partijen 
gedurende de looptijd van deze Green Deal uitgevoerd.

Artikel 3
Het projectplan bevat een uitwerking van de door de Partijen te maken afspraken over het leveren van 
tenminste de volgende prestaties:
a) het door de Wijk van Morgen realiseren van een gebouw (Maxergy) dat  bestaat uit 100% biobased en 

duurzaam geproduceerde bouwmaterialen, energie neutraal is en als demonstratie project dient voor 
groene bouwmaterialen en –technieken;

b) het door de Wijk van Morgen aanleggen van een biobased garden waar, binnen een tijdsbestek van 50 
jaar, de in het onder a) genoemde gebouw gebruikte materialen kunnen hergroeien;

c) het door Groenebouwmaterialen opzetten, uitbreiden en in stand houden van de praktijkgroep “Groen 
bouwen” bestaande uit leveranciers en verwerkers van groene bouwmaterialen en –technieken;

d) het door Groenebouwmaterialen opzetten van een demonstratiecentrum waar het Groen bouwen 
inzichtelijk wordt gemaakt. Waar de groene bouwmaterialen en –technieken beschikbaar zijn (“op de 
plank liggen”) en gedemonstreerd wordt hoe deze gecombineerd worden tot innovatieve groene 
bouwsystemen;

e) het opzetten van een netwerk waarin kennis en ervaring met groene bouwmaterialen en –technieken 
worden geëvalueerd en beschikbaar worden gesteld voor iedereen;

f ) het opzetten van een door de markt gedragen beoordelingsmethodiek voor groene (bouw)materialen 
met het oog op eventuele standaardisering daarvan.
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Inzet en acties van de  Rijksoverheid
Artikel 4
1. De Rijkoverheid faciliteert het opstellen van het in artikel 2 genoemde projectplan.
2. De Rijksoverheid communiceert naar de bouwsector en het publiek over de verschillende acties van 

deze Green Deal via optredens van de bewindslieden, via informatievoorziening op haar websites, via 
rapportages aan de Tweede Kamer en via een door RWS Leefomgeving op te stellen brochure over 
groene bouwmaterialen.

3. De Rijksoverheid zet haar nationale en internationale netwerk in zodat kennis over groene 
bouwmaterialen en –technieken uitgewisseld en geëvalueerd kan worden.

4. De Rijksoverheid spant zich in om standaardisering van groene bouwmaterialen en -technieken te 
bevorderen en nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen.

5. De Rijksoverheid introduceert het onderwerp groene bouwmaterialen in het onderwijs 
(beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten). 

6. De Minister van Economische Zaken is bereid binnen de relevante wettelijke kaders voor een 
haalbaarheidsstudie gericht op de bereidheid van het bedrijfsleven om te investeren in biobased 
gebouwen, een financiële bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 10.000,-, voor zover dit in 
overeenstemming is met de toepasselijke staatssteunregels. Daartoe zal de Wijk van Morgen een 
aanvraag indienen vergezeld van een projectplan (inclusief begroting).

Artikel 5  Werkgroep
1.  Binnen 3 maanden na ondertekening van deze Green deal wordt door Partijen een werkgroep 

samengesteld, die wordt belast met de uitvoering van deze Green Deal.
2.  De werkgroep legt contact met de werkgroep van de Green Deal Groen Bouwen en de stuurgroep van de 

Green Deal Bevordering Duurzaam Bosbeheer om de mogelijkheden te verkennen voor samenwerking.  

2. Slotbepalingen

Artikel 6  Uitvoering in overeenstemming met het Unierecht
De afspraken van deze Green Deal zullen in overeenstemming met het recht van de Europese Unie worden 
uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese regels met 
betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technisch normen en voorschriften.

Artikel 7  Wijzigingen
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 zes 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, onder andere in de Staatscourant.

Artikel 8  Toetreding van nieuwe partijen
1.  Er kunnen nieuwe partijen toetreden tot deze Green Deal.
2.  Een nieuwe partij maakt haar verzoek tot toetreding schriftelijk bekend aan de in deze Green Deal 

genoemde partijen. Zodra alle Partijen schriftelijk hebben ingestemd met het verzoek tot toetreding, 
ontvangt de toetredende partij de status van Partij van de Green Deal en gelden voor die Partij de voor 
haar uit de Green Deal voortvloeiende rechten en verplichtingen.

3.  Het verzoek tot toetreding en de verklaring tot instemming worden als bijlage aan de Green Deal 
gehecht.
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Artikel 9  Opzegging
Elke Partij kan deze Green Deal met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden schriftelijk 
opzeggen.

Artikel 10  Nakoming
Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken van de Green Deal niet in rechte afdwingbaar is.

Artikel 11  Inwerkingtreding
1. Deze Green Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle Partijen en loopt 

tot en met 2015.
2.  Partijen nemen de uitvoering van alle in deze Green Deal genoemde afspraken zo snel mogelijk ter 

hand. 

Artikel 12 Openbaarmaking
Deze Green Deal zal net als andere afgesloten Green Deals openbaar worden gemaakt,onder andere in de 
Staatscourant, 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 Amsterdam  
op 12 november 2013

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

W.J. Mansveld

Minister van Economische Zaken

H.G.J. Kamp

Wijk van Morgen B.V.

G. Bergmans

Groenebouwmaterialen V.O.F.

T.M.J. Pijnenborgh


