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Waarom groen economisch herstel
Een intelligent herstelbeleid geeft herstel van de economie en de werkgelegenheid met veerkracht
van de samenleving op een evenwichtige manier gestalte 1. Om toekomstige welvaart mogelijk te
maken sorteert overheidsbeleid idealiter ook voor op de middellange en lange termijn
beleidsagenda’s. Dit zijn de grote transities zoals digitalisering en robotisering, verduurzaming
(doelen Klimaatakkoord, omschakeling naar een circulaire economie), een inclusieve arbeidsmarkt en
inspelen op de vergrijzing. Daarnaast biedt de huidige situatie van lage rentestanden en lage
energieprijzen een goede gelegenheid voor groen herstel uit de corona-crisis 2. De
financieringskosten van duurzame projecten vallen momenteel relatief laag uit, waardoor ook
duurzame investeringen eerder rendabel zijn.
Bovendien is vooral de energietransitie een belangrijke bron van werkgelegenheid. TNO becijferde
voor de duurzaamheidssector een gemiddelde potentie van 50.000 extra arbeidsplaatsen. Uit
onderzoek van Nederlandse Vereniging Duurzame Energie-ondernemers (NVDE) blijkt dat de branche
vertrouwen heeft in een snelle hervatting van haar rol als banenmotor. Dit biedt perspectief voor
werknemers in andere sectoren die hun baan kwijtraken als gevolg van de coronacrisis (werk naar
werk trajecten). De noodzaak om juist nu te investeren in verduurzaming wordt ook door het
Nederlandse bedrijfsleven breed onderkend. Een coalitie van bijna 300 bedrijven tekenden een
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Denktank Coronacrisis, olv. SER-voorzitter Mariëtte Hamer en op verzoek van het kabinet;
De Nederlandse Bank.

Green Recovery Statement. Deze verklaring bevat een dringende oproep aan de overheid om
duurzaamheid en inclusiviteit centraal te stellen bij de coronaherstelplannen.
Tot slot: in het Europese herstelbeleid is meer dan 25% van het budget gelabeld voor klimaat. Met
het versnellen van de verandering richting duurzaamheid streeft de EU er naar om tegelijkertijd
hardnekkige leefomgevingsproblemen aan te pakken en financiële risico’s te reduceren.
NB: in het plenaire afsluitende gedeelte van de Get Connected was een mooi gesprek over groen
economisch herstel met oa Huib van Essen (Gedeputeerde energie en klimaat), Edgar Creemers
(Regionale Ontwikkelingsmaatschappij) en Diederik Samsom (kabinetschef van de Europese
Commissie). Dit gesprek is terug te kijken via: https://youtu.be/aCivq_gITvU?t=215.

Toelichting en break-out energie Roelof Mulder (provincie Utrecht)
Oogst:
•
•
•
•
•
•
•

Oproep aan de overheid : toon ambitie, stel regels, garandeer een level playing field;
Gebruik de EU-herstelfondsen om nieuwe gebouwen energie leverend te maken;
Gebruik de fondsen ook om nieuwe technieken een kans te geven;
Waterschappen en bedrijventerreinen hebben veel potentieel. Maak ze actief partner in
groen herstel plannen;
Er zijn veel initiatieven en er is veel geld, echter er is een slechte match tussen projecten en
financiering. Beiden moeten elkaar eerder opzoeken;
Aardgasvrije wijken die geen subsidie ontvangen uit het Programma Aardgasvrije Wijken zijn
potentieel interessant voor EU-herstelfondsen;
Er is behoefte aan grote vragers (werkgevers) van personeel in de energietransitie. Daarmee
ontstaat markt voor opleidingsinstituten om de transitie van de workforce te gaan
organiseren.

Toelichting en break-out circulair Josja Veraart (NMU/Alliantie Cirkelregio Utrecht)
Oogst: kansen en tips voor extra stimuleren markt en daarmee versnellen circulaire economie
door:
• Door een ambitie neer te zetten zoals in het beoogde Convenant Duurzaam Bouwen (meer
dan bouwbesluit) wordt beweging gecreëerd en de markt gestimuleerd;
• Stimuleer de markt voor circulair ondernemen op meerdere manieren, zoals dmv inkoop
(launching customer), door investeringen naar voren te halen en projecten ambitieus in de
markt te zetten, bijvoorbeeld zoals HDSR heeft gedaan bij de versterking van de Lekdijk
(innovatiepartnerschap). Dit betekent anders uitvragen en ook monitoren of en hoe er
daadwerkelijk geleverd is.
• Circulair inkopen is al praktisch toe te passen door te beginnen met het reduceren van
verspilling;
• Wacht niet tot je kringloop 100% hebt gesloten: begin gewoon. En bouw vanaf daar verder;
• Stuur op toekomstwaarden ipv op kosten. Maak het concreet op uitvoeringsniveau;
• Stimuleer circulair ondernemen bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen
(bijvoorbeeld Strijkviertel in Utrecht) en ook bij de transformatie van bestaande
bedrijventerreinen (bijvoorbeeld Werkspoorkwartier met ’t Hof van Cartesius in Utrecht);
• Ondersteun ondernemers (circulaire initiatiefnemers, transformatie van bestaande bedrijven
naar circulaire bedrijven, circulaire startups en scale-ups in de regio en vestiging van een
circulair bedrijf naar de regio en verplaatsing van een circulair bedrijf binnen de regio);

•
•
•

Stel organische stadsstromen zoals gemaaid gras en gekapte bomen beschikbaar voor
hoogwaardige inzet (zoals compostering, vergisting en de bouw voor maaisel). Organiseer de
keten, maar begin vanuit de vraagkant;
Probeer zowel bestaande processen en ketens om te vormen, maar organiseer ook vanuit de
mogelijkheden van het materiaal en je ontwerp, en vorm nieuwe ketens; Het omvormen van
ketens levert meer weerstand op dan het organiseren van nieuwe ketens.
Daag groothandels voor de horeca uit op duurzame/circulaire initiatieven en leer hierin van
de hotelketen (ism RWS).

NB: Parallel aan onze sessie is een bijeenkomst gehouden waar de resultaten zijn gepresenteerd van
een onderzoek onder Utrechtse circulaire ondernemers. Hier zijn de resultaten van dat onderzoek
terug te lezen.

Toelichting en break-out klimaat en water Yolanda Wessels (HDSR/netwerk klimaat en
water)
Oogst
• Bedrijven willen met klimaatadaptatie aan de slag: hebben behoefte aan kennis/ netwerk;
• Behoefte aan kennis en netwerk voor initiatieven gericht op vergroening van de wijk.
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Programma Groen Groeit mee
Verdubbelaar stimulering lokale initiatieven
Convenant duurzaam bouwen
Voorbeeld wijken & bedrijventterreinen "wat kan"?
Betaald opleidingstraject groene banen

Verder praten/mee doen? Neem dan contact op.

Groen economisch herstel: irene.tendam@economicboardutrecht.nl
Energie: roelof-mulder@provincie-utrecht.nl
Circulair: j.veraart@nmu.nl
Klimaat en water: yolanda.wessels@hdsr.nl

