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Door Green Deals met de samenleving te sluiten zorgt de Rijksoverheid dat deze
projecten een zetje in de goede richting krijgen. Bijvoorbeeld door het aanpassen
van wet- en regelgeving, het ondersteunen van afzetmarkten voor nieuwe
technologieën, zorgen voor goede samenwerkingsverbanden en het verbeteren
van de toegang tot de kapitaalmarkt.
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Met de huidige deals zetten we concrete stappen naar een duurzame economie.
Met projecten die zichzelf terugverdienen. De komende jaren zal het kabinet Green
Deals blijven sluiten met de samenleving. Elke deal bevat een concreet resultaat,
de inzet van het bedrijfsleven, medeoverheden en kennisinstellingen en de inzet
van de Rijksoverheid.
1. Biodiversiteit en Economie: vorming van een publiek-private
uitvoeringsorganisatie door bedrijfsleven, natuurorganisaties en de Rijksoverheid,
die een vervolg gaat geven aan het advies van de Taskforce Biodiversiteit en
Hulpbronnen.
•
Betrokken partijen: Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke
Hulpbronnen; Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven.
•
Rol Rijksoverheid: ondersteuning uitvoeringsagenda, op basis
van overeengekomen meerjarenprogramma en personele
ondersteuning secretariaat Platform.
2. Alliantie Tijdelijke Natuur: bedrijven, natuurorganisaties en de Rijksoverheid
doen in vijf projecten ervaring op met het slimmer omgaan met ‘tijdelijke natuur’.
Deze deal voorkomt dat spontaan ontstane natuur op braakliggende gronden op
grond van natuurregelgeving (economische) ontwikkeling onmogelijk maakt.
•
Betrokken partijen: Het Havenschap Delfzijl/Eemshaven
(Groningen Seaports), Haven Amsterdam, Roelofs Zandwinning, De
12Landschappen, Cascade Vereniging zand- en grindproducenten,
De Vlinderstichting.
•
Rol Rijksoverheid: ondersteuning voorbeeldprojecten, coördinatie
ecologische monitoring, evaluatie door ‘peer reviewers’,
inspanningsverplichting om concept-beleidslijn Tijdelijke Natuur om
te zetten in een definitieve beleidslijn en te verwerken in
overgangsrecht nieuwe wet Natuur.
3. Nuttige toepassing resthout in de emballage- en palletindustrie: schoon
resthout wordt als vervanging voor gas ingezet in bedrijfsprocessen.
•
Betrokken partijen: Pallet Kisten Fabriek (PKF) B.V., Nederlandse
Emballage- en Palletindustrievereniging (EPV), Platform Hout in
Nederland (PHN).
•
Rol Rijksoverheid: verbeteren vergunningverlening, onderzoek
naar noodzaak om bij transport bijproduct als afval te zien en
voorlichting.
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4. Maximalisatie veenvervangers: om er voor te zorgen dat de winning van veen
op een verantwoorde wijze gebeurt (zonder schade aan milieu en biodiversiteit),
moeten gebieden met een hoge biodiversiteitwaarde uitgesloten worden van
winning. Om dit te stimuleren zet een aantal bedrijven zich in voor
veenvervangers als commercieel aantrekkelijk alternatief.
•
Betrokken partijen: Van Iersel, Attero, Bruins & Kwast, Den Ouden Groep,
Branche Vereniging Organische Reststoffen.
•
Rol Rijksoverheid: onderzoek, ontwikkeling beleidsinstrumenten
voor de biobased economy, duurzaam inkopen en
inspanningsverplichting betrekken andere overheden.
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5. Olifantsgras op Schiphol: op natuurlijke wijze wordt verstoring van luchtvaart
door ganzen tegengegaan, door het toepassen van alternatieve beplantingen,
zoals olifantsgras rondom de luchthaven die bovendien als biobrandstof kunnen
worden benut.
•
Betrokken partijen: boeren rond Schiphol (Miscanthusgroep),
Schiphol Group, Wageningen UR.
•
Rol Rijksoverheid: monitoring, inzet ruilgronden, facilitering.
6. Biomimicry: Bij biomimicry wordt de natuur ingezet als inspiratiebron voor
innovaties. Dit is een afspraak van bedrijven, kennisinstellingen en overheden over
het gebruiken van natuur als inspiratiebron voor duurzame innovaties. Doel is de
kennisinfrastructuur Biomimicry in Nederland te versterken en icoonprojecten te
realiseren in de periode 2012-2015.
•
Betrokken partijen: Initiatiefnemer is Stichting BiomimicryNL.
Consortium van partners: o.a DSM, NAM, TU-Delft, Draaijers en
Partners, BELW-advies, Brainport Eindhoven.
•
Rol Rijksoverheid: bevordering koppeling aan topsectoren,
bijdrage in personele capaciteit voor organisatie bijeenkomsten,
financiële bijdrage onderzoek, bijdrage startkapitaal en maatwerk
bij opheffen eventuele belemmeringen.
7. Biodiversiteits+ label: ondernemers, maatschappelijke organisaties, de
Rijksoverheid en provincies zetten zich in voor de ontwikkeling van een
verdienmodel voor (agro)biodiversiteit. Doel is een biodiversiteits+ label die
kosten voor biodiversiteitvriendelijke producten kan doorberekenen, zodat
agrarische ondernemers een hogere prijs voor biodiversiteitvriendelijke producten
ontvangen.
•
Betrokken partijen: Kruidenier Groep BV, NAJK, CREM, SMK en
Vogelbescherming Nederland.
•
Rol Rijksoverheid: inzetten kennis, inkomenssubsidie worden
deels gereserveerd voor ecologisch beheer landbouwgrond,
bevorderen dat de deal onderdeel wordt van innovatiecontract
AgroFood.
8. Producerende landschap: het agrarisch bedrijfsleven,
natuurbeheerders en de Rijksoverheid ontwikkelen gezamenlijk nieuwe
constructies voor ontwikkeling en beheer van biodiversiteit in de
Ecologische Hoofdstructuur-, Natura 2000- en aangrenzende gebieden.
Dit versterkt de landbouwstructuur en het beheer van natuur en
landschap.
•
Betrokken partijen: Staatsbosbeheer en LTO Nederland.
•
Rol Rijksoverheid: oplossingen voor knelpunten zoeken binnen
wet- en regelgeving, kennisontwikkeling en –verspreiding,
procesondersteuning.
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9. Samen ondernemen in landbouw en natuur in Het groene Woud en de
Kempen-Meierij: biologisch agrarische ondernemers maken afspraken met
natuurbeheerders en overheden (de Rijksoverheid en de provincie NoordBrabant) over verdergaande en nieuwe vormen van samenwerking tussen boeren
en terreinbeherende organisaties in de regio. Inzet is om door samen te werken
en door te investeren in natuur op het eigen terrein van de agrariërs
bedrijfsmatig voordeel voor agrariërs en terreinbeheerders te combineren met
beter natuurbeheer.
•
Betrokken partijen: Staatsbosbeheer Regio Zuid,
Natuurmonumenten Midden-Brabant, Brabants Landschap,
Biologische Producentencoöperatie Kempen-Meierij, Agrarische
Natuur Vereniging Het Groene Woud, Brabantse Milieufederatie,
Provincie Noord-Brabant.
•
Rol Rijksoverheid: procesondersteuning, zoeken
aanpassingsmogelijkheden milieuregelgeving, vast aanspreekpunt
voor belemmeringen wet- en regelgeving. De provincie stimuleert
samenwerking tussen gemeenten.
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10. Het landgoedbedrijf: versterken van het maatschappelijk ondernemerschap op
landgoederen. Landgoedeigenaren hebben een aanpak uitgewerkt die men op
experimentele basis op de eigen landgoederen in praktijk wil brengen.
•
Betrokken partijen: Initiatiefgroep Het Landgoedbedrijf.
•
Rol Rijksoverheid: ondersteuning van landgoedgesprekken,
doorontwikkeling instrumenten en masterclasses.
Inspanningsverplichting toepassing van de resultaten in
overheidsregulering.
11. Biodiversiteit Oosterschelde: visserijondernemers, natuurorganisaties en
overheden zetten zich gezamenlijk in voor een doorlaatmiddel in de Oesterdam
voor zoet, nutriëntenrijk water, dat de positie van schelpdiersector en natuur
versterkt.
•
Betrokken partijen: Producentenorganisatie van de Nederlandse
Mosselcultuur, de Vereniging voor de Mosselhandelaren, de
Nederlandse Oestervereniging, Stichting Ark, de Vereniging
Natuurmonumenten, Sportvisserij Zuidwest Nederland, de
gemeente Reimerswaal, Nationaal Park Oosterschelde en de
Provincie Zeeland.
•
Rol Rijksoverheid: bijdragen aan voorbereiding doorlaatmiddel,
bezien mogelijkheden inlaat zoet, nutriëntenrijk water in
Oosterschelde als proefproject voor natuur en schelpdierensector,
inspanning voor voortvarende aanpak vergunningverlening en
zoeken cofinancieringmogelijkheden.
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