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Green Deal van MKB-Nederland met de Rijksoverheid

Ondergetekenden:
1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van 

Infrastructuur en Milieu, handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen, 
hierna te noemen: Rijksoverheid

2. De vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, 
gevestigd te (2594 AV) ’s Gravenhage, aan het adres Bezuidenhoutseweg 12, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer L.J. Visser, directeur, hierna te noemen: MKB-Nederland

hierna gezamenlijk ook te noemen: Partijen

Nemen het volgende in overweging:
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.
1. 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.

2. 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.

3. 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. Initiatieven 
kunnen betrekking hebben op (decentrale opwekking van) energie, energiebesparing, schaarse 
grondstoffen, water en mobiliteit. Deze initiatieven kunnen vervolgens ook als voorbeeldfunctie 
dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in beweging zetten.

4. 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.

5. Efficiënt en zuinig omgaan met energie in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is van groot belang. 
Door efficiënt en zuinig om te gaan met energie reduceert het MKB zijn productiekosten en 
verbetert daarmee zijn concurrentiepositie. Ook kan met efficiënt en zuinig omgaan met energie 
hernieuwbare energie in het MKB een belangrijke bijdrage leveren aan de Kabinetsdoelstellingen 
voor CO2-emissiereductie en hernieuwbare energie;  

6. Het MKB, verenigd in MKB-Nederland, wil een grote stap gaan zetten in het verduurzamen van 
haar energievoorziening. Het ontbreekt de relatief kleine ondernemingen echter vaak aan kennis 
en organisatiekracht om hiertoe initiatieven te ontplooien.  

7. Een aantal projecten is geïnventariseerd die tot een concrete Green Deal tussen overheids- en 
private partijen kunnen leiden in de periode 2012-2015. 
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Komen het volgende overeen: 

 Green Deal initiatief 

  Artikel 1
1. Partijen zullen met elkaar samenwerken om de Green Deal onder het MKB in Nederland uit te 

rollen.
2. Om het bepaalde in het voorgaande lid vorm te geven, organiseert MKB-Nederland  in 

samenwerking met circa 25 intermediaire organisaties een collectieve aanpak waar 
ondernemingen aan kunnen deelnemen.

3. MKB-Nederland zorgt, in de samenwerking met de hierboven genoemde 25 intermediaire 
organisaties, dat in de periode 1 juni 2011 – 31 december 2012:
a. minimaal 480 mkb-bedrijven daadwerkelijk energiebesparende maatregelen nemen.  

Met betrekking tot energiebesparing wordt uitgegaan op een gemiddelde besparing van 20% 
op het energieverbruik ten opzichte van het actuele verbruik;

b. minimaal 20 mkb-bedrijven daadwerkelijk investeren in duurzame energieopwekking. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het bedrijf na het nemen van de maatregelen tenminste 
20% van het energieverbruik verkrijgt uit eigen duurzame opwekking.

4. MKB-Nederland gaat hiertoe met het ministerie van EL&I een resultaatverplichting aan over 
bovengenoemde doelen voor 2011-2012 en over het te realiseren herhalingspotentieel in de 
periode 2013-2015.

5. Naast dit hoofddoel streven Partijen twee subdoelen na:
 - Verspreiden van de goede voorbeelden met betrekking tot energiebesparing en duurzame 

energieopwekking via ondernemersbijeenkomsten en online communicatie naar het bredere 
midden- en kleinbedrijf;

 - Ervaringen en leerpunten uit het project worden benut voor de verdere beleidsontwikkeling 
met betrekking tot energiebesparing in het mkb.

 Tegenprestatie Rijksoverheid

  Artikel 2
1. De Rijksoverheid onderschrijft het belang van een efficiënte en duurzame energievoorziening bij 

het midden- en kleinbedrijf en juicht toe dat MKB-Nederland hier met de gezamenlijke 
ondernemingen een stap wil zetten en hierover een resultaatafspraak wil aangaan.

2. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zal, binnen de relevante wettelijke 
kaders aan MKB-Nederland een subsidie verstrekken van 2,76 miljoen euro, voor de uitvoering van 
het project, voor zover deze bijdrage strookt met de toepasselijke staatssteunregels. Daartoe zal 
MKB-Nederland een aanvraag indienen, vergezeld van een projectplan (inclusief begroting).  
Uit deze aanvraag zal  de beoogde verduurzamingsstap ook daadwerkelijk moeten blijken.
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Slotbepalingen

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. 
Partijen komen overeen dat de Green Deal afspraken niet in rechte afdwingbaar zijn.
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.

Getekend te ’s-Gravenhage op 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Drs. M.J.M. Verhagen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
J.J. Atsma

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
L.J. Visser
Directeur


