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C-153
Green Deal Groen Bouwen
Betrokken partijen
 - Wijk van Morgen B.V.
 - Groenebouwmaterialen V.O.F.
 - Ministerie van Economische Zaken
 - Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Beschrijving initiatief
De bouwsector heeft een voorzichtige start gemaakt met de overgang van het gebruik van fossiele 
brandstoffen naar het biobased materialen. De bouw vertegenwoordigt tot 40% van het totale 
materiaalgebruik in de maatschappij en is daarmee een belangrijke sector om de transitie tot stand te 
brengen.

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. De ondertekenaars van de Green Deal 
streven ernaar om in 2020 het aandeel van groene bouwmaterialen in de bouwsector aanzienlijk te 
vergroten.

Resultaten
De ontwikkeling en het gebruik van groene bouwmaterialen en bouwtechnieken is nog beperkt.  
De ondertekenaars willen innovatie verder stimuleren en de afzetmarkt voor groene bouwmaterialen  
en -technieken ontwikkelen en vergroten. 

De partijen stellen zich tot doel om in 2015 een gedeelde visie geformuleerd te hebben hoe in 2020 het 
marktaandeel van groene bouwmaterialen binnen alle bouwmaterialen aanzienlijk vergroot kan worden.
Einddatum: December 2015

Inzet en acties partijen
Wijk van Morgen en Groenebouwmaterialen starten direct na het ondertekenen van deze Green Deal met 
het opstellen van een projectplan om de doelstelling te behalen. Dit projectplan is uiterlijk 3 maanden na 
ondertekening van de Green Deal gereed. Wijk van Morgen en Groenebouwmaterialen voeren het plan 
gedurende de looptijd van de Green Deal uit. 

Het projectplan bevat een uitwerking van de afspraken over het leveren van ten minste de volgende 
prestaties:
 - De Wijk van Morgen realiseert een gebouw (Maxergy) dat bestaat uit 100% biobased en duurzaam 

geproduceerde bouwmaterialen, energieneutraal is en als demonstratieproject dient voor groene 
bouwmaterialen en -technieken.

 - De Wijk van Morgen legt een ‘biobased garden’ aan waar, binnen een tijdsbestek van 50 jaar, de gebruikte 
materialen kunnen hergroeien.

 - Groenebouwmaterialen zet een praktijkgroep ‘Groen bouwen’ op, breidt die uit en houdt de groep in 
stand. Deze praktijkgroep bestaat uit leveranciers en verwerkers van groene bouwmaterialen en 
-technieken.

 - Groenebouwmaterialen zet een demonstratiecentrum op waar het Groen bouwen inzichtelijk wordt 
gemaakt. In dit centrum zijn de groene bouwmaterialen en -technieken beschikbaar en wordt 
gedemonstreerd hoe ze gecombineerd worden tot innovatieve groene bouwsystemen.
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 - De Wijk van Morgen en Groenebouwmaterialen zetten een netwerk op waarin kennis en ervaringen met 
groene bouwmaterialen en -technieken worden geëvalueerd en beschikbaar worden gesteld voor 
iedereen.

 - De Wijk van Morgen en Groenebouwmaterialen zetten een door de markt gedragen beoordelings-
methodiek op voor groene (bouw)materialen met het oog op eventuele standaardisering daarvan.

Inzet en acties Rijksoverheid
 - De Rijkoverheid faciliteert het opstellen van projectplan door Wijk van Morgen en Groene bouwmaterialen.
 - De Rijksoverheid communiceert naar de bouwsector en het publiek over de verschillende acties van deze 

Green Deal. Dat doet ze 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.

 - De Rijksoverheid zet haar nationale en internationale netwerk in om kennis over groene bouwmaterialen 
en -technieken uit te wisselen en te evalueren.

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

 - De Rijksoverheid introduceert het onderwerp groene bouwmaterialen in het beroepsonderwijs, op 
hogescholen en universiteiten.

 - De minister van Economische Zaken wil binnen de relevante wettelijke kaders voor een haalbaarheids-
studie naar de bereidheid van het bedrijfsleven om te investeren in biobased gebouwen, een financiële 
bijdrage beschikbaar stellen van maximaal € 10.000, voor zover dit in overeenstemming is met de 
toepasselijke staatssteunregels. Daarvoor dient de Wijk van Morgen een aanvraag en een projectplan in 
inclusief begroting.

Werkgroep
Binnen 3 maanden na ondertekening van deze Green Deal stellen de partijen een werkgroep samen die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Green Deal. De werkgroep legt contact met de werkgroep van 
de Green Deal Biobased Bouwen en de stuurgroep van de Green Deal Bevordering Duurzaam Bosbeheer om 
de mogelijkheden te verkennen voor samenwerking.


