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Programma Webinar  
Inleiding Green Economy – Maarten Kruger (Bureau 
BUITEN) 
Geeft een inleiding op het onderwerp Green Economy 
en schetst hoe gemeenten, regio’s en provincies aan de 
slag kunnen met groen herstel. 
 
Nederland groen uit de crisis? – Milan Rikhof (Rli)  
Vertelt over het Rli advies ‘Groen uit de crisis’: concrete 
suggesties over hoe herstelbeleid een extra impuls kan 
geven aan de transitie naar een duurzame economie. 
 
Groen herstel in de praktijk – Irene ten dam 
(Economic Board Utrecht) 
Staat dichtbij de praktijk van zowel overheden als van 
bedrijven. Zij geeft inzicht in hoe de verschillende 
partijen nu al werken aan groen herstel en wie daarin 
welke rol neemt. 2 



INZETTEN OP GREEN 
ECONOMY 

Webinar groen herstel  

Maarten Kruger 3 



1. Introductie  
2. Aanleiding: coronacrisis, klimaatcrisis en economische 

kansen voor groen herstel 
3. Waarom inzetten op een ‘green economy’? En waarom 

nu?  
4. Wat gebeurt er al? (EU/Rijk/Regio) 
5. Hoe kan ik in mijn eigen gemeente/regio aan de slag? 
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Presentatie Bureau BUITEN 



1. Inleiding: even voorstellen 
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Activiteiten Bureau BUITEN 
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Mentimeter 

Ga naar www.menti.com en gebruik code 45 46 74 
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http://www.menti.com/
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Wat bedoelen we met ‘Green Economy’? 
 Koolstofarme economie: via energie-efficiëntie, 

opwekking duurzame energie, slimme 
energiesystemen, duurzame mobiliteit, etc.  
 

1. Grondstoffenefficiënte economie: herbenutten van 
restromen, circulair produceren, biobased, 
voorkomen verspilling (smart industry), etc.  

 
Maar ook: klimaatadaptief, ecologisch verantwoord, en 
met oog voor welzijn van mens en dier 
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2. Aanleiding: coronacrisis 
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Aanleiding: coronacrisis 
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Bron: CBS, 2020 
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Bron: CPB, augustus 2020 

Aanleiding: coronacrisis 

Onzekerheid is groot, snelheid van herstel ongewis 



Aanleiding: coronacrisis 
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Grote regionale verschillen in ‘corona-effect’ 

Bron: RaboResearch 



Aanleiding: klimaatcrisis 
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Duurzame energie: NL blijft achter bij rest EU én bij eigen ambitie 

Gerealiseerd aandeel vs. doelstelling duurzame energie (bron: 
Eurostat/PBL/NOS) 

Aandeel duurzame energie vs. target per EU-lidstaat (bron: 
Eurostat, 2020) 

https://nos.nl/artikel/2320040-nederland-heeft-minste-duurzame-energie-van-hele-eu-dit-jaar-wel-versnelling.html
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10335438/8-23012020-AP-EN.pdf/292cf2e5-8870-4525-7ad7-188864ba0c29


Aanleiding: klimaatcrisis vraagt enorme 
investeringen 
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Aanleiding: energietransitie vraagt om arbeid 

• Energietransitie vergroot de 
spanning op de arbeidsmarkt 
(PBL, 2018 en 2020) 

• Tegelijkertijd leidt corona in 
bepaalde sectoren juist weer 
tot toename werkloosheid, 
mogelijk ook (semi)structureel 
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Aanleiding: coronacrisis kan energie-
transitie vertragen 
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Aanleiding: coronacrisis kan energie-
transitie vertragen 



• Milieubewustzijn nam na de 
kredietcrisis van 2008 in veel 
landen af. 
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Aanleiding: corona kan 
energietransitie 
vertragen 



Maar er is ook momentum voor groen herstel 
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3. Waarom nú inzetten op green economy?  
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• Duurzaamheidsinvesteringen naar voren halen: 
impuls voor economisch herstel 

• Dit leidt tot nieuwe verdienmodellen, banen en 
exporteerbare kennis: investering in een 
toekomstbestendige economie   

• Crisis toont keerzijde mondiale productieketens : 
extra argument voor lokaal ‘sluiten van ketens’ 
en circulaire productie.  

• Momentum in de politiek en in de maatschappij, 
en EU-steun (€). Benut deze kansen!  



Wat levert inzet op groene economie 
op? 
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Europese Commissie: ‘inzet op circulaire economie 
helpt het concurrentievermogen te stimuleren, 
duurzame economische groei te bevorderen en 
nieuwe banen te scheppen’. 



4. Wat gebeurt er al? 
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EU zet in op groen herstel:  

Het Rijk beweegt (maar er kan nog 
veel meer): 

Provincies: IPO duurzaam herstel 



Wat gebeurt er al?  
Benutten en samen optrekken waar mogelijk: 
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Europees 
• Green Deal  
• Fondsen in het nieuwe 

MFK (Horizon Europe, 
LIFE+, JTF, EFRO, 
Interreg,…) 

• Next Generation EU: fors 
budget voor ‘groen 
herstel’ coronacrisis 

• … 
 

• …. 
 
 

 

Nationaal 
• Klimaatakkoord 
• NOVI (opgave o.a. 

‘duurzame energie’) 
• Innovatiebeleid (KIA’s) 
• Overige inzet op beprijzing 

en normering (bv. CO2 tax) 
• Regelgeving, bv. 

Energielabel C kantoren 
(later utiliteitsgebouwen), 
verplichte besparing Wet 
Milieubeheer 

• … 

Regionaal  
• RESsen 
• Regionale mobiliteits-

programma’s 
• Actieprogramma 

circulaire economie 
• Duurzaamheidsvisies 
• … 

 
 



Wat gebeurt er al?  
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Voorbeeldprojecten Bureau BUITEN 

 



Wat gebeurt er al?  
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Voorbeeldinitiatieven 

 

NortH2: Groene waterstof-
hub in Noord-Nederland 

Smart Delta Resources: 
energie- en grondstof 
intensieve bedrijven zetten in 
op industriële symbiose 

Porthos: Transport en opslag 
CO2 haven Rotterdam onder 
de Noordzee 



5. Hoe kan ik in mijn eigen 
gemeente/regio aan de slag? 

 
Regionale beleidsinstrumenten voor een duurzame 
regionale economie: 
 
• Innovatiebevordering  
• Werklocatiebeleid  
• Accountmanagement en ondersteuning MKB 
• Human Capital/arbeidsmarkt 
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Innovatiebevordering 
 

• Clustervorming duurzame/circulaire bedrijven, 
passend bij regionale economische structuur en kansen 
(bv. geothermie, smart grids, energie op water, …). 
Door acquisitie, regioprofilering,.. 

• Samenwerking quadruple helix stimuleren op 
‘duurzame/grondstoffenefficiënte innovaties’, 
bestaande verbanden benutten/uitbouwen 

• Bewustwording/promotie duurzame/ circulaire 
oplossingen   

• Optimaal benutten Rijks- en EU-middelen: partijen 
doorverwijzen, projecten aanjagen 

• Financieringsinstrumenten ontwikkelen (bv. 
onrendabele top biobased oplossingen)  
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Informatievoorziening en  
stimulering MKB 

 
• ‘Energieloket’/informatievoorziening MKB 
• Transitieprogramma’s met meest energie-

intensieve/fossiele clusters en spelers opstellen 
(primair markttaak; hoe kan overheid helpen?) 

• Regionale grondstofstromen in beeld brengen, 
strategie uitwisseling reststromen opstellen met 
marktpartijen, markt activeren om stromen te 
herbenutten 
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Werklocatiebeleid 
 

• Ruimte (fysiek/milieu) voor bedrijven in 
energietransitie en circulaire economie (vaak op 
industriële bedrijventerreinen en haventerreinen); 
retourlogistiek; bedrijven actief in voor reparatie en 
smart maintenance,  etc. 

• NUTS-voorzieningen: bv. grondstofbank, groene 
biomassacentrale, waterzuivering 

• Profilering werklocaties  
• Lokale kansen signaleren: energie (opwek, opslag), 

circulair (uitwisseling) en benutten 
• Collectieve oplossingen stimuleren op terrein 
• Warmte-uitwisseling op terrein & andere functies 

stimuleren; Regionaalwarmtenet 
• Duurzame mobiliteitsoplossingen op terreinniveau; 

TOD 
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Human Capital/arbeidsmarkt 
 

• Arbeidsmarktopgaven in beeld; maatwerk per 
regio. Welke sectoren méér vraag (bv. installatie, 
machinebouw, ingenieurs, ICT) en welke minder?   

• Oog voor gevolgen coronacrisis en slim koppelen 
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

• Programma’s met bedrijven, onderwijs-en 
kennisinstellingen; op alle niveaus (MBO-WO) 

• Omscholing: mismatch verkleinen, inter-
sectorale én -regionale mobilitieit vergroten 

• Inclusief beleid: alle groepen meekrijgen, oog 
voor banenverlies en -creatie in transities 

• Innovaties (digitalisering, robotisering) benutten 
om tekort aan arbeid op te vangen 
 



Concluderend: ga nu voor groen herstel! 
• Regio’s die nu werk maken van groen 

economisch herstel, investeren daarmee in een 
krachtige economie op lange termijn.  

• Dit vergt: 
– Inzet op uiteenlopende beleidsvelden (EZ, 

innovatie, RO, werklocaties, arbeidsmarkt, 
onderwijs, …) 

– Meer samenwerking binnen overheden  
tussen EZ- en energie-/duurzaamheid 

– Samenwerking in de quadruple helix   
– Afstemming binnen en tussen regio’s 
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VRAGEN? 
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Groen uit de crisis 
Briefadvies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 

 

 

 

 

Milan Rikhof 
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Groen herstelbeleid 

• Advies: zet in op ‘groen herstelbeleid’ 

 

• Mix van investeringen en beleid nodig 

 

• Rijksoverheid moet het niet alleen doen, maar 

samen met decentrale overheden, bedrijven, 

kennisorganisaties en burgers. 

 

• Hoe? 
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Inspelen op de veranderingen  

voor groen herstel 

1. Pauzeer geplande maatregelen 

als de coronacrisis of groen herstel reden geven tot 

reflectie 

 

2. Versnel of verander bestaand overheidsbeleid 

als de coronacrisis of groen herstel reden geven tot 

aanpassingen 
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1. Pauzeer geplande maatregelen 

• Gedragsveranderingen of verandering 

maatschappelijke normen kunnen aanleiding 

geven om eens kritisch te kijken of het anders kan 

 

• Advies: Hou beleid tegen het licht in een quick 

scan om na te gaan waar een pas op de plaats 

nodig is. 
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2. Versnel of verander bestaand overheidsbeleid 

• Groen herstel en/of Coronacrisis geven 

aanleiding tot intensiveren of aanpassen beleid 

 

• Veel verschillende maatregelen mogelijk 
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Concept briefadvies GLB en kringlooplandbouw, raadsvergadering 18 april 2019 48 



 

Concept briefadvies GLB en kringlooplandbouw, raadsvergadering 18 april 2019 49 



2. Veranderen en versnellen:  

een beoordelingskader 

Uitvoerbaarheid op de korte termijn 

1. Uitvoerbaar in de komende kabinetsperiode 

 

Bijdrage aan economisch kortetermijnherstel 

2. Bijdrage aan behoud werkgelegenheid of creëren nieuwe 

werkgelegenheid en verdienvermogen. 

 

Bijdrage aan brede welvaart 

3. Bijdrage aan economische structuurversterking 

4. Bijdrage aan transitie naar een duurzame leefomgeving 

5. Bijdrage aan sociale rechtvaardigheid 
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Analyse van concrete maatregelen  

voor 7 opgaven 
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1. Verduurzaming gebouwde omgeving 

2. Versnelling woningbouw 

3. Toekomstbestendige energie-infrastructuur 

4. Verduurzaming landelijk gebied 

5. Emissieloze mobiliteit 

6. Emissieloze lucht- en zeevaart 

7. Klimaatadaptatie 

 



Voorbeeld:  

Verduurzaming gebouwde omgeving 
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Meer nodig voor een duurzame economie  

• Zoek in de transitie een goede balans tussen oude 

en nieuwe economie 

 

• Sluit met maatregelen aan bij wat mensen 

belangrijk vinden in hun leefomgeving 

 

 

 

 

 

Zie o.a. Rli-advies Naar een duurzame economie (2019) 
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Bezuidenhoutseweg 30 

Postbus 20906 

2500 EX Den Haag 

Nederland 

 

06 2180 0302 

info@rli.nl 

 

www.rli.nl  

 

Volg ons op: 
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SAMEN OPTREKKEN: 

 

GROEN ECONOMISCH HERSTEL 

 

 

1 oktober 2020 



AGENDA 

 
 EBU; 
 
 Wat gebeurt er al in de regio? 

 
 Verkennen gezamenlijke, regionale acties: 
  -wat 
  -hoe 

 
 Meedenken & mee doen? 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



AGENDA 

 
 EBU; 
 
……………………… 

 
……………………… 

 
…………………….. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



GEZONDE EN GELUKKIGE MENSEN IN STEDELIJK GEBIED 

Met behulp van groene en gezonde buiten- en binnenruimtes, die slim en intelligent zijn. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN & ECONOMISCHE KANSEN 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



AGENDA 

 
 ………………………… 
 
 Wat gebeurt er al in de regio? 

 
 ………………………….. 

 
 ………………………… 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



UTRECHT REGION ECONOMISCHE CORONA ALLIANTIE (URECA) 
 
 Voor welke steunmaatregelen kom je in aanmerking?  

 

 Sparren over je bedrijfsvoering of businessmodel? 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Rabobank Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-NCW 

Midden, MKB Nederland-Midden, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) 

regio Utrecht, Ondernemersklankbord Midden Nederland, Utrechtse gemeenten, 
gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en EBU. 



> 20 REGIONALE BEDRIJVEN TEKENDEN GREEN RECOVERY 
STATEMENT 

 Stel duurzaamheid en inclusiviteit centraal bij de 

coronaherstelplannen 

(Europese Green Deal als hoeksteen);  

 

 Ondersteun met herstelinvesteringen bij het realiseren SDG’s en 

Parijs-akkoord; 

 

  Bied lange termijn zekerheid over Nederlandse Klimaatakkoord  

en zorg voor meetbare verplichtingen. 



DIVERSE INITIATIEVEN UIT DE QUADRIPLE HELIX 

ANALYSE & AANVBEVELINGEN “CORONA & DE 

ENERGIETRANSITIE:  

KANSEN VOOR VERSNELLING 

(PROVINCIE UTRECHT & #REGIONALE ENERGIE 

ALLIANTIE) 

• Impressie pre-verkenning post corona 

• Extra investeringen  

verzachting corona effecten 

BESTUURLIJKE GROEN HERSTEL ALLIANTIE 

• Versnellen investeringen mobiliteitstransitie; 

• Extra investeringen gezonde leefomgeving 

& duurzame bouwproductie/duurzame groei. 



AGENDA 

 
 ………………….. 
 
 …………………… 

 
 Verkennen gezamenlijke, regionale acties: 
  -wat 
  -hoe 

 
 ………………………… 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



URGENTIE &……………………… HET KAN GEWOON! 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Van top 100 maatregelen die gewoon al kunnen  

naar een top 3 maatregelen groen economisch herstel in de regio 

Utrecht! 



BESTUURLIJKE OPDRACHT 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 Gezamenlijk verkennen van concrete collectieve regionale 

acties  

De verkenning richt zich op een tweetal onderdelen: 

 

1. Inhoudelijke uitwerking: analyse van de herstelplannen, 

meekoppelkansen voor groen inclusief economisch herstel en 

mogelijkheden van collectieve regionale acties; 

 

2. Verkenning en uitwerking van financieringsmogelijkheden.  



CRITERIA OM KEUZES TE MAKEN OM WAT WEL EN WAT NIET IN HERSTELPLAN KOMT 

Activiteiten binnen herstelprogramma’s dienen veelal aan (de 

combinatie van) de volgende beleidsdoelen bij te dragen:  

 

gezondheid, milieu- en klimaatdoelstellingen, sociaal, leefbaarheid, 

basisvoorzieningen (woningbouw), behoud- en toekomstbestendige 

werkgelegenheid, weerbare en wendbare werknemers, infrastructuur 

(fysiek & digitaal).  

 

Hierbij speelt voor publieke organisaties de zichtbaarheid qua aanpak en 

impact op de korte termijn een belangrijke rol. 



MEERWAARDE VAN SAMEN OPTREKKEN (door gemeenschappelijke delen er uit te tillen) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

• Volume/schaal maken (bundelen projecten & mee koppelen 

belangen) 

 

• Mogelijkheid om iets extra’s te kunnen doen door investeringen 

bij bedrijven te beleggen; 

 

• Toegang tot aanvullende vormen van financiering  

(o.a. Nationaal Groeifonds, REACT-EU, uitgeven Groen 

Obligatie); 

 

• Investeringen naar voren halen; 

 

• Versnellen met behulp van bestaande relevante 

platforms/netwerken  

en door actieve kennisuitwisseling. 



AGENDA 

 
 …………………. 
 
 ………………….. 

 
 …………………… 

 
 Meedenken & mee doen? 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



MEEDENKEN & MEE DOEN? 
 

Utrecht Region Get Connected: subsessie Groen Economisch Herstel 

(13.30-15.00) 

 

Thema’s: Energie, circulair & water en klimaat 

 

 Utrecht Region Get Connected: plenair programma Groen 

Economisch Herstel (vanaf 15.30) met Diederik Samsom, 

gedeputeerde Huib van Essen, de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij & Nationale Jeugdraad 

 

Komt allen!  
 
https://www.economicboardutrecht.nl/get-connected-
jaarcongres/programma/plenair-programma 
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Mentimeter 

Ga naar www.menti.com en gebruik code 45 46 74 
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Geïnteresseerd in een adviesgesprek? 
Neem gerust contact op of laat uw naam en e-mail achter in 
de chat. 
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Maarten Kruger 
Maarten.kruger@bureaubuiten.nl 
06- 44771645 

 

Jos van Heest 
Jos.vanheest@bureaubuiten.nl 
06- 17097705 

 

mailto:emma.klever@bureaubuiten.nl
mailto:Jos.vanheest@bureaubuiten.nl



