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Reflectie op zes jaar Green Deals 
 

 

Utrecht, december 2017 

 

 

Van:  

Green Deal Board  

 

Aan:   

Minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer ir. E.D. Wiebes 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw drs. C.J. Schouten 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw drs. C. van Nieuwenhuizen  

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw drs. S. van Veldhoven 

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, mevrouw drs. K.H. Ollongren 

_______________________________________________________________________ 

 

Met deze notitie willen wij als Green Deal Board reflecteren op de succesvolle aanpak met 

het instrument Green Deal. Daarbij willen wij ook de bijzondere governance betrekken 

die voor de Green Deals werd ingericht in de vorm van een aparte Green Deal Board. 

Zonder twijfel heeft de board als toezichthouder en ambassadeur bijgedragen aan de 

heldere positionering en effectieve benutting van het instrument. Juist daarom willen wij 

in dit document toelichten waarom de bijzondere governance in deze vorm niet langer 

nodig is en de board om deze reden haar taken per ultimo 2017 gaat afronden. 

 

 

Ontstaan en ontwikkeling 

Na een aankondiging in het regeerakkoord van het kabinet Rutte I zijn in september 

2011 de eerste Green Deals getekend. Over het waarom en het hoe van de Green Deal 

aanpak zijn er toen door de zogenoemde ‘founders’1 afspraken gemaakt in de Green Deal 

Groene Groei. Onderdeel van die afspraken was het instellen van de Green Deal Board2, 

die in het voorjaar van 2012 van start is gegaan.   

 

In de eerste jaren van de Green Deal aanpak heeft de board via enthousiasmerend 

toezicht intensief meegedacht over de vormgeving en de uitbouw van dit nieuwe 

instrument en de wijze waarop het verloop en de resultaten van de deals gemonitord 

                            
1 Ondertekenende partijen van de Green Deal Groene Groei (de ‘founders’): VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO 

Nederland, Stichting Natuur en Milieu, Stichting Natuur en Milieufederaties, MVO Nederland en de rijksoverheid 

vertegenwoordigd door de minister van EL&I, de minister van BZK en de staatssecretaris van IenM.     
2 Instellingsbesluit Green Deal Board van minister van EL&I van 11 april 2012. 
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worden. In latere jaren heeft de board het accent verschoven naar het uitdagen (van 

potentiële deelnemers) en uitdragen (van resultaten en mogelijkheden). De Green Deal 

Board leden hebben zich als ambassadeur nadrukkelijk gericht op de thema’s3 van de 

Groene Groei Agenda van het kabinet Rutte II.  

 

Inmiddels is het instrument Green Deal breed ingebed. In allerlei verbanden werkt de 

rijksoverheid samen met maatschappelijke geledingen om tot verduurzaming te komen. 

Vele betrokkenen van de meer dan 1600 deelnemende partijen hebben op deze wijze 

ervaring opgedaan met het gezamenlijk aangaan van uitdagingen. De Green Deals 

hebben navolging gekregen in City Deals en Health Deals en vergelijkbare 

arrangementen op internationaal en regionaal niveau.  

 

De uitdagingen op het vlak van verduurzaming zijn zeker niet minder geworden. In 

tegendeel: de doelstellingen en ambities voor klimaat & energie en voor circulaire 

economie vragen om grote inspanningen van iedereen. Daarbij zijn nieuwe vormen van 

samenwerking tussen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de rijksoverheid 

andere overheden en burgers onontbeerlijk. Green Deals zijn daarvoor een prima middel 

en de inmiddels ruim 200 deals zijn een bron van inspiratie.    

 

 

Succesfactoren 

Instrumenten als de Green Deals zijn onontbeerlijk voor een overheid die de 

samenwerking wil zoeken en die echt in wil spelen de vernieuwingskracht van initiatieven 

uit de maatschappij. Dat vraagt om een open houding van alle betrokkenen. Essentieel 

voor het succes van Green Deals en vergelijkbare vormen van nieuwe maatschappelijke 

arrangementen is dat partijen elkaar vinden op basis van wederzijdse interesse en 

vertrouwen. Dat biedt de basis om gezamenlijk tot echt vernieuwende oplossingen te 

komen. Een top-down benadering past daar niet in. Initiatieven van onderop juist wel.  

 

Vanaf de start is de Green Deal aanpak beschouwd en ontwikkeld als een instrument 

waar het ‘eigendom’ niet berust bij de rijksoverheid maar bij alle betrokken 

maatschappelijke geledingen. Het blijft van belang om dat ook in de toekomst vast te 

houden en vanuit de rijksoverheid een vorm te vinden om van tijd tot tijd met relevante 

stakeholders aan tafel te zitten om ervaringen uit te wisselen over de wijze waarop het 

instrument wordt benut. 

 

Door de nadruk te leggen op bottom up werken en daarbij in te zetten op concrete en 

meetbare resultaten werden en worden partijen verleid om hun belangen open op tafel te 

                            
3 De thema’s van de Groene Groei Agenda zijn: energie, klimaat, voedsel, water, grondstoffen (circulaire 

economie),  biobased economy, mobiliteit en bouw. Naast deze thema’s is de Green Deal aanpak ook gericht op 

biodiversiteit.  
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leggen en kennis met elkaar te delen. Het onderlinge vertrouwen tussen bedrijven, 

NGO’s, decentrale overheden en rijksoverheid groeide in de jaren van samen optrekken 

bij de aanpak en groeit nog verder met de lopende deals. Dat draagt bij aan het vinden 

van creatieve oplossingen waar men in eerste instantie slechts een compromis op het oog 

had. Deze stimulans om elkaar onderling te versterken en uitdagingen breed en 

multidisciplinair aan te vliegen heeft de board tot de overtuiging gebracht dat de Green 

Deals niet slechts een instrument zijn maar ook een vorm van sociale vernieuwing.   

 

Deelnemende partijen geven aan dat het voor hen veel meerwaarde heeft dat er via de 

Green Deals een duidelijke betrokkenheid van de rijksoverheid ontstaat. Praktisch gaat 

het dan om zaken als een centraal aanspreekpunt bij het Rijk en een goede afstemming 

tussen betrokken beleidsonderdelen. Waar de samenwerking met de rijksoverheid goed 

gaat blijkt dit in belangrijke mate bij te dragen aan het succesvolle verloop van een deal. 

Soms krijgt dit te weinig aandacht - bijvoorbeeld door capaciteitsproblemen bij het Rijk - 

en dat is dan vrijwel altijd belemmerend voor de voortgang. De noodzaak om voldoende 

menskracht met de juiste competenties beschikbaar te stellen geldt natuurlijk niet alleen 

voor de rijksoverheid maar ook voor de andere participanten. 

 

Een gedegen voorbereiding bij de totstandkoming van de deals is essentieel voor een 

voorspoedig verloop. Enerzijds gaat het daarbij om het helder verwoorden van het 

gezamenlijke doel en het benoemen en aan de partners toedelen van concrete 

activiteiten. Anderzijds gaat het om het betrekken van de juiste partijen. Als er 

bijvoorbeeld een relevante rol is voor een decentrale overheid is het verstandig deze 

vooraf mee te nemen in de deal. In het perspectief van opschaling is het nodig 

vroegtijdig te bedenken wat daarvoor nodig is, daarover heldere afspraken te maken en 

ook de daarvoor relevante partners te betrekken.    

  

 

Aanbevelingen 

Green Deals staan nooit op zichzelf. Ze zijn meestal onderdeel van een veelomvattend 

geheel van samenwerkingsverbanden, acties en instrumenten om iets in beweging te 

krijgen. De betekenis van een afzonderlijke Green Deal moet dan ook beschouwd worden 

in dat bredere perspectief. Tegelijk is het ook verstandig om bij een deal onderscheid te 

maken naar de fase van het innovatietraject4. Een flink deel van de deals richt zich op 

een verkennende fase waarin nagegaan wordt onder welke condities vernieuwende 

oplossingen gerealiseerd kunnen worden. Juist in die fase kunnen koplopers een 

essentiële rol spelen mits zij daarvoor voldoende speelruimte krijgen. Andere deals 

richten zich op pilots en demonstratieprojecten en bij weer andere gaat het vooral om het 

opschalen. Voor deals in die fasen is het structureel wegnemen van belemmeringen 

                            
4 Bijvoorbeeld conform het door het Planbureau voor de Leefomgeving gemaakte onderscheid in drie fasen van 

ontwikkeling: kwartier maken, demonstreren en opschalen. 



  

 

 

 

Green Deal Board, december 2017  

4 

 

essentieel. Kortom: bezie deals in hun context, in relatie tot verwante initiatieven, de 

ontwikkelingsfase en andere instrumenten.   

 

Green Deals leveren per stuk vaak veel kennis op die via verschillende wegen wordt 

gedeeld. Betrokken partijen creëren daarvoor per deal veelal hun eigen kanalen, 

bijvoorbeeld een specifieke site of reeks bijeenkomsten. De board ziet veel meerwaarde 

in het goed blijven volgen van de deals via een gedegen monitoringsystematiek. Mede op 

basis daarvan kunnen kennis en ervaringen op overstijgend niveau gedeeld blijven 

worden waardoor de kwaliteit van afzonderlijke deals en het instrument als geheel zich 

verder kunnen ontwikkelen. De Green Deal site is een mooie ingang om informatie over 

afzonderlijke deals en het geheel van de aanpak te vinden. Op themaniveau hebben 

verschillende bijenkomsten laten zien dat niet alleen de uitwisseling op inhoudelijk niveau 

maar vooral ook het delen van ervaringen over werkwijze en organisatorische aspecten 

door de deelnemende partijen gewaardeerd wordt. De board beveelt aan om dit te blijven 

doen en bij het uitwisselen van ervaringen ook andere bestaande en nieuwe 

dealaanpakken te betrekken.             

 

Het werkveld waarop de Green Deals betrekking hebben heeft zich gaandeweg steeds 

verder ontwikkeld. In eerste instantie lag de focus op energie, al snel verbreed met 

enkele milieu-onderwerpen. Vervolgens ging het om alle thema’s van de Groene Groei 

Agenda aangevuld met biodiversiteit. In aansluiting op het regeerakkoord acht de board 

het voor de hand liggend om het instrument nu vooral te benutten voor de grote transitie 

uitdagingen op het vlak van klimaat & energie en circulaire economie. Verdere mogelijke 

kapstokken die de board ziet zijn de voedselagenda en de bescherming van het natuurlijk 

kapitaal. De open rondes in de eerste twee jaar van de Green Deal aanpak en een oproep 

voor initiatieven voor de energieprestatiekeur hebben laten zien dat het werken met 

‘calls’ heel effectief kan zijn om partijen uit te nodigen met voorstellen te komen. De 

board geeft graag in overweging om dergelijk calls te benutten bij de invulling van de 

transitie uitdagingen.      

 

In een aantal deals is ervaren dat de verschillende overheidslagen lang niet altijd op een 

consistente wijze omgaan met initiatieven uit de markt. Soms zitten de verschillende 

lagen niet op één lijn, terwijl het ook regelmatig voorkomt dat overheden op hetzelfde 

niveau bij bijvoorbeeld vergunningverlening een verschillende maatvoering hanteren. De 

board beveelt aan om bij de uitwerking van de transitie opgaven aandacht te besteden 

aan deze inconsistenties en juicht toe dat dit inmiddels wordt opgepakt in het Rijksbrede 

programma Circulaire Economie. 

 

Samenhangend met het voorgaande punt beveelt de board ook aan in meer gevallen 

experimenteerruimte te bieden. Bestaande spelregels kunnen in de weg zitten maar die 

regels zijn er vaak vanwege goede redenen. Door ruimhartig experimenteerruimte te 
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bieden kan ervaring worden opgedaan met nieuwe oplossingen en kan afhankelijk van de 

resultaten een betere afweging worden gemaakt over eventuele aanpassing van de 

spelregels. 

 

Veel van de Green Deals hebben betrekking op meerdere thema’s tegelijk, bijvoorbeeld 

de combinatie van energie en biobased economy of de combinatie voedsel en natuur. 

Vanuit het perspectief van deelnemende partijen heeft het werken aan verschillende 

thema’s veel meerwaarde. De uitdaging is oplossingen te vinden die bijdragen aan de 

verschillende doelstellingen tegelijk. Andere beleidsinstrumenten zijn veelal primair 

gericht op één doel en dat kan spanning opleveren naar andere doelen. Een voorbeeld 

hiervan is de benutting van biomassa en de mogelijkheden daarbij voor financiële 

ondersteuning voor energiedoeleinden versus (het ontbreken van) soortgelijke 

ondersteuning voor toepassing als grondstof. De kans is groot dat dergelijke 

spanningsvelden vaker zichtbaar zullen worden bij de grote transitieopgaven die nu 

centraal staan. Voor partijen in het veld is ook daar de uitdaging om de verschillende 

doelen te verenigen. De board beveelt aan om dit aspect veel aandacht te geven bij de 

vormgeving van instrumenten ten behoeve van die transitie opgaven.  

 

 

Tot slot 

De Green Deal aanpak is in velerlei opzichten succesvol. Dat oordeel is bevestigd in de in 

2016 uitgevoerde externe evaluatie5. De board juicht het dan ook toe dat het nieuwe 

kabinet doorgaat met het sluiten van Green Deals.  

 

De board heeft zich in overleg met de eerder genoemde ‘founders’ beraden op haar eigen 

toekomst. Uitkomst is dat het niet wenselijk is om de per 1 januari 2018 aflopende 

zittingstermijn te verlengen. Na zes jaar wil de board graag ruimte bieden voor een 

andere inbedding van de governance van de Green Deals. Daarmee hebben de 

Rijkoverheid en de betrokken maatschappelijke partners de handen vrij om te verkennen 

hoe de governance van de Green Deals - al dan niet in nauwe relatie met de governance 

van de transitie agenda’s - er in de komende jaren uit zou moeten zien.  

 

In eerdere adviezen6 heeft de board aanbevelingen geformuleerd die met name gericht 

waren op aanscherping en opschaling van de aanpak. Aan het eind van haar 

zittingstermijn heeft de board dit graag willen aanvullen door een aantal ervaringen te 

                            
5 Kwink Groep; Evaluatie Green Deals; juni 2016 
6 Green Deal Board; Verder met de Green Deal – Visie en aanbevelingen aanpak Green Deal, september 2012; 

en Green Deal Board, Verzilveren perspectief op groene groei – Voortzetting, aanscherping en opschaling Green 

Deal aanpak; juni 2016    
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delen en door in te gaan op succesfactoren van de aanpak. Daarbij aansluitend heeft de 

board ook in dit memo enkele aanbevelingen onder de aandacht gebracht.  

 

De board kijkt met voldoening terug op de ruim zes jaar waarin de Green Deals zich 

ontwikkeld hebben tot een volwaardig samenwerkingsinstrument en is verheugd daar een 

bijdrage aan te hebben kunnen leveren. Inmiddels zijn meer dan 1600 partijen in de 

deals een scala aan uitdagingen aangegaan. Er is veel in gang gezet en bereikt. De 

uitdagingen voor verdere verduurzaming blijven bijzonder groot, tegelijk zijn de kansen 

legio. De board heeft ervaren dat Green Deals veel meer zijn dan een ‘instrument’. Wij 

zijn het gaan zien als een vorm van ‘sociale vernieuwing’ voor diegenen die gezamenlijk 

streven naar breed gedragen effectieve oplossingen. Via de Green Deals is zichtbaar 

geworden dat de ‘energieke samenleving’ echt verschil kan maken en dat zal zeker ook 

gelden voor de toekomst.  

 


