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Aanwezig: 
Frans van de Beek 
Matthijs Sikkes- van den berg 
Axel Boomgaars 
Annette Baerveldt 
Jop Fackeldey 
Astrid van de Weijenberg 
Peter Schot 
Audrie van de Veen (toehoorder) 
Hans Schütt 
Walter Luitwieler 
Yolanda Musson (verslag) 
 
Moderator: Cora Smelik 
 
Vraag: welke 2 aspecten, kijkend naar de voorbeelden zoals genoemd door Nina Tellegen 
acht u belangrijk voor een Green Deal ? 
 
Reacties: 

- Allergie voor grote woorden, laten we vooral afspraken maken over wat we concreet 
gaan doen, kijkend ook naar de rol van Invest MRA. 

- Voorbeeld van een concrete afspraak is wat partijen, inclusief gemeenten kunnen 
doen om te komen tot een wijk energie bedrijf. Net als bij het ontvangen van radio- 
en TV signalen vroeger de overstap is gemaakt van individuele ontvangst per 
huishouden naar een CAI (Centrale Antenne Inrichting) systeem.  Voor een wijk 
energie bedrijf is samenwerking nodig van verschillende partijen op wijkniveau. Via 
een platform valt veel van elkaar te leren hoe die samenwerking tot een succes 
gemaakt kan worden en ook weer kan worden gekopieerd. Wanneer we meer van 
dergelijke praktische samenwerkingsdoelen kunnen afspreken is dat de basis voor 
een Green Deal. 

- Het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) voert in opdracht van u 
allen via Plabeka het programma uit om ondernemers te helpen bij het verbeteren 
en verduurzamen van de bedrijventerreinen. Saenz is daar een mooi voorbeeld van 
hoe ondernemers gezamenlijk (met 80 ondernemers) op een bedrijventerrein een 
energiecoöperatie hebben opgezet waarmee energie wordt geleverd en wordt 
verhandeld. Dit voorbeeld laat zien dat het een interessant verdienpotentieel 
oplevert om dit ook voor andere bedrijventerreinen op te pakken. Kijkend naar alle 
bedrijventerreinen die er zijn in de MRA incl. NHN, kan veel winst worden behaald. 
Kennisdelen tussen private en publieke partijen draagt bij aan versnelling en 
opschaling. 

 
Vraag: Doekle Terpstra gaf aan dat de bouw niet innovatief is. Klopt dat? Op welke manier 
kan via triple helix aanpak een boost worden gegeven aan innovatie richting duurzaamheid ? 



 
Reacties: 

- Het is een worsteling: aan de ene kant wordt van een gemeente richting 
bedrijfsleven flexibiliteit gevraagd. Aan de andere kant wordt gevraagd vooral 
stimulerend/dwingend te zijn om te komen tot innovatie richting bouwbedrijven. 

- Een voorbeeld van dwingende regelgeving om innovatief te zijn, is die rond stikstof.  
- De afgelopen periode is gebleken dat 90% van vermeende belemmerende wet- en 

regelgeving, vooral werd veroorzaakt door interpretatie. Die overige 10% vraagt 
overigens wel om een regionale lobby richting rijksoverheid. 

 
Vraag: hoe komen we tot daadkracht en samenwerkingskracht binnen de eigen 
overheidsorganisaties? Welke schotten moeten worden doorbroken en wat vraagt dat qua 
bestuurlijke aansturing? 

 
Reacties:  

- Het is lastig. We bevinden ons in spagaat om als overheden ook oplossingen te 
vinden voor de belemmeringen die zijn ontstaan door de coronacrisis. 

- Ook voor het bedrijfsleven is het ingewikkeld: veel ondernemers zijn bezig met het 
oplossen van de waan van de dag. Het liefst zou je een panklaar plan al moeten 
voorleggen aan bedrijfsleven, zodat zij er snel op kunnen aanhaken. 

 
Vraag: samengevat is een Green Deal nodig om afspraken te maken hoe te komen tot 
daadkracht en versnellen. Daarvoor is nodig: 

- Een piketpaal in wet- en regelgeving (kader) 
- Best practices zijn opgehaald 
- Groep van koplopers geeft het voorbeeld 
- Voorlopig handelingsperspectief voor bedrijfsleven / ondernemers die 

‘handelingsverlegen’ zijn. 
Klopt dat ? 
 
Reacties: 

- In deelregio Zaanstreek-Waterland zijn goede voorbeelden te vinden waarin 
overheden, bedrijfsleven en onderwijs goed samenwerken. Waarbij goed wordt 
gekeken waar de lijntjes liggen van de aanbestedingsregels.  

- In Green Deal is het belangrijk doelen met elkaar vast te leggen, wat je van elkaar 
verwacht inclusief welke investeringen daarbij horen en dat dit wordt terugverdiend. 
Belangrijk dat koplopers daarbij inspirerende voorbeelden zijn. Wat betreft wet- en 
regelgeving is het van belang dat overheid primair denkt vanuit het doel van een 
opgave ipv het doel van de regelgeving. Dus omdraaien: hoe kan regelgeving gebruikt 
worden om doel te bereiken. 

 
Vraag: afspraken moeten dus concreet en de start zijn om echt aan de slag te gaan. De 
afspraken tijdens de vorige Duurzaamheid Top rond Circulaire Inkoop zijn daar overigens een 
voorbeeld van. Dit vraagt echter wel om capaciteit zowel van overheden als bedrijfsleven 
om anticyclisch te reageren. Hoe kijken jullie daartegen aan ? 

 
Reacties: 



- Ondernemers die echt plannen hebben en wat willen zijn bereid kennis te delen en 
willen die kennis leveren om te komen tot versnelling. Er is altijd meer vraag dan je 
kan leveren, dus dit vraagt om slimme manieren van inzet van capaciteit. 

- Wat je met elkaar als MRA wilt bereiken, moet rekening houden met de lokale 
mogelijkheden en wat je te bieden hebt en kan bijdragen. Goed gebruik van elkaars 
kennis is noodzakelijk. 

- Oproep: als we het doen, laten we het goed doen, concreet. Dan is dat voor kleinere 
gemeenten niet te doen. Dus laten we elkaar helpen om datgene waar we voor 
kiezen ook echt goed te doen. 

- Voorbeeld van de bedrijventerreinen is interessant en maak gebruik van 
mogelijkheden van de niet-overheidspartijen in middelen en capaciteit. 

- Nog een mooi voorbeeld is Green BIZ IJmond, waar MBO leerlingen worden opgeleid 
op hele praktische wijze. Het PHB kan de mooie voorbeelden koppelen en de 
verbindingen leggen met andere domeinen. 

 
 
  



Verslag breakout sessie Industrie 
15 juni 2020 
 
Aanwezig: 
Marieke van Dijk 
Marc Muntinga  
Jacqueline Cramer  
Serge Ferraro 
Mario Hegger 
Jeroen Verwoort 
Pallas Agterberg 
Sebastian Dinjens 
Jos Dings 
Edwin Oskam (verslag) 
 
Moderator: Zita Pels 
 
Vraag: Minister Wiebes heeft onlangs aangegeven kansen te zien voor deze regio als groene 
stekker van Nederland. Wat kunnen wij doen om deze kansen te verzilveren en de daarvoor 
benodigde innovaties te stimuleren?  
 
Reacties: 

- Er ligt een mooi MRA programma voor de IJmond, maar er zijn ook veel moeilijke 
dossiers (zoals Tata). Er liggen kansen die we kunnen verzilveren, zowel voor de 
procesindustrie, als voor industrieterreinen (via Green BIZ-zen).  

- Er moet een klimaat gegenereerd worden waarin meer geëxperimenteerd wordt, 
waarin we risico’s collectief afdekken en waarin ruimte voor regelgeving ontstaat.  

- Er zijn – ook vanuit Industrietafel NZKG – volop initiatieven, bijv. m.b.t. datacentra en 
de Zaanse industrie. Relevant is dat we redeneren vanuit langetermijnbelangen. Veel 
industriële bedrijven hebben hoofdkantoren en aandeelhouders buiten Nederland 
die vooral gericht zijn op kortetermijnwinsten. Probeer niet partijen te verleiden met 
subsidies, maar zoek commitment voor structurele veranderingen door verschillende 
dossiers aan elkaar te verbinden.   

- Komende jaren gaat roep om investeringen in energie-infrastructuur stevig zijn. 
Belangrijk om daarbij wel te blijven bewaken dat we maatschappelijk kosten daarvan 
zo laag mogelijk houden.  
 

Vraag: Moeten we focussen op de voorlopers of ook op de middengroep?  
 
Reacties: 

- Kijk vooral naar partijen die willen bewegen en focus op koplopers.  
- Zorg dat bedrijven in beweging komen door duidelijke kaders te stellen die zijn 

opgesteld in overleg met de voorhoede.  
- Er zijn kansen om duurzaamheid te versnellen, maar zet niet alleen in op 

duurzaamheid. Vergeet niet ook andere belangen en bekijk dit ook met een 
economische bril. Houd ook rekening met gevoelens in de directe omgeving. Directe 
omgeving moet het ook accepteren.   



 
Vraag: 

Hoe sturend moeten overheden willen zijn?  
Reacties: 
- Overheden moeten heldere lijn formuleren (bijv. m.b.t. wind op zee) en deze ook 

durven uit te dragen. 
- Leefbaarheid moet ook centraal element in de afweging zijn.  
- Kijk uit met het communiceren van experimenteerruimte voor de industrie.  
- Belangrijk dat overheden consistent zijn. Niet enerzijds pleiten voor wind op zee en 

anderzijds op de rem staan bij bouw van transformatorstation om deze goed te 
kunnen gebruiken.  

- Overheden moeten het verhaal durven uit te leggen. In IJmond vervuilende industrie 
en de ambitie om de leefbaarheid te verbeteren. We moeten comfort bieden aan 
ondernemers en aan inwoners. Dat vraagt om flexibel omgaan met regelgeving, maar 
ook om voorspelbaarheid en keuze voor heldere lijn.  

- Belangrijk om te zoeken naar balans. Zoek naar verbindingen tussen uitdagingen en 
organiseer deze over beleidsdomeinen heen. Op die manier krijg je een andere 
discussie en andere antwoorden.  

 
Vraag: Moet er niet een Taskforce per thema komen, zoals bijv. Taskforce Infrastructuur 
Klimaatakkoord Industrie? Kunnen we dan niet meer themagericht in plaats van 
portefeuillegericht opereren?   

 
Reacties: 

- Goed om belang van infrastructuur naar voren te halen om als regio te kunnen gaan 
fungeren als de groene stekker.  

- Belangrijk om aan coalities te werken. Beperk je niet alleen tot de ‘willing’.  
- Voorbeeld van Doekle Terpstra spreekt aan: we gaan veel huizen bouwen. Zorg er 

daarom voor dat de bouwers daarvan de noodzakelijke verduurzamingsstap nu 
kunnen zetten.  

- Synthetische kerosine houdt mooie kans in. Betaalbaarheid daarvan zal echter 
cruciaal zijn.  

 
Elementen voor een MRA-aanpak?  

- Leefbaarheid en leiderschap combineren. Er is geen tegenstelling tussen industrie en 
verduurzaming. Formuleer een stevige en heldere ambitie als stip op de horizon, 
maar kies ook voor realisme.   

- Themagerichte aanpak, waarbij verbindingen worden gelegd tussen 
beleidsdomeinen.  

- Opereren vanuit een gezamenlijke aanpak en kijken naar wat ieders bijdrage kan zijn.  
- Kijk naar waar koppelkansen liggen.  
- Gebruik mogelijkheden die Invest.MRA gaat bieden.  

 
 
 
  



Verslag van de break out sessie mobiliteit 
15 juni 2020   
 
Aanwezig:  
Joost Boermans  
Robert Berkhout 
Jan Hazen  
Nicole Mulder 
Jan hoek 
Bert Rebel 
Richard hoving  
Lex Hendriksen (verslag) 
 

Moderator: Gaatze de Vries, wethouder Gemeente Heemskerk. 
 
Vraag aan aanwezige bestuurders: 
 hoe ziet u een eventuele bijdrage vanuit mobiliteit in een green deal en wat zijn daarbij dan 
de belangrijkste ingrediënten  
 
In de bespreking komen vanuit deze vraag vier invalshoeken naar voren: 
 
1. inspelen op korte termijn ervaring Corona crisis 
Hierbij gaat het vooral om het thuis werken en de bijdrage die digitalisering nu hiermee 
geeft aan het beheersen van de mobiliteit. Ook wordt genoemd het inrichten van 
bijvoorbeeld de buiten ruimte door verkeerstromen te splitsen. Bijvoorbeeld fietsen apart 
van voetgangers en minder vermenging of de bedrijven die zich nu meer dan voorheen op 
de lokale markt richten en daar hun distributie op inrichten. Deze zaken hebben naar 
verwachting een structureel karakter en geven verandering in denken en acceptatie. Vooral 
het thuiswerken zal het denken en sturen rond mobiliteit beïnvloeden. Laten we vooral bij 
een bijdrage in een green deal hierop voortbouwen. 
 
2. kleinschalig openbaar vervoer neemt in belang toe: 
Een tweede invalshoek bouwt voort op het voorgaande punt en betreft vooral het openbaar 
vervoer. Het gaat bij openbaar vervoer niet alleen om de grote infrastructurele projecten. 
Maar bijvoorbeeld denkend vanuit een concept zoals door de Board geschetst van de 20 
minuten stad, worden ook de verbindingen in de wijken belangrijker. Kleinschalige vormen 
van openbaar vervoer dienen meer nadruk te kunnen krijgen.  
 
3. grote infrastructuur projecten blijven van belang: 
Voorts wordt gewezen om juist vanuit het anti cyclisch investeren de grote infrastructuur 
projecten overeind te houden. Door de gevolgen van de corona crisis worden reispatronen 
mogelijk anders en komen daarmee ook vervoer prognoses in ander daglicht te staan, Maar 
met name het spoor als bijvoorbeeld alternatief voor het vliegtuig op de korte afstand dient 
nadruk te hebben. En van daaruit ontvlechting van lokaal vervoer en nationaal of 
internationaal spoor in projecten als de doortrekking van de Noord –Zuidlijn. Dit blijft van 
belang op de langere termijn.  
 
4. duurzame stedelijke distributie : 



Veel MRA partijen hebben de Green deal ZES ondertekend om de distributie in de steden te 
verduurzamen. Hier ligt juist nu in een green deal een kans voor een impuls dit verder te 
brengen en concreet te maken. Het aantal bestel auto’s moet en kan minder via zaken als 
milieu zones en ook van belang het bundelen van goederenstromen en bevoorraden met 
elektrische bestel voertuigen.,   
 
Vanuit de vraag waar vooral rond mobiliteit in een green deal de prioriteit ligt, komt naar 
voren:  
 
Zet vooral in op de korte termijn projecten die nu vanuit de ervaring Corona crisis in gag 
gezet worden, zoals het structureel maken van het thuiswerken. Ook wordt benadrukt dat 
het van belang blijft dat we eerdere gemaakte afspraken in de duurzaamheid Top uitvoeren 
en er voor moeten waken hier nu allerlei nieuwe zaken aan toe te voegen.  
 
--- 
Aanwezige bestuurders spreken in ieder geval uit hun commitment aan een green deal 
uitwerking te geven.  
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Aanwezig: 
Haydar  Erol 
Claire Teurlings 
Floor Gordon 
Paul van Meekeren 
Hans Bouma 
Wilma Alink 
Johan Stuiver 
Gerard Jan Rep 
Annelies Spork 
Barbara Boudewijnse 
Mark de Hoop (verslag) 
 
Moderator: Marieke Doorninck 
 
Er is gesproken over de rol van overheden binnen MRA voor een duurzaam herstel. De 
deelnemers zijn het erover eens dat overheden moeten investeren en investeringen naar 
voren halen. Daarbij staan overheden voor lastige keuzes met investeringen terwijl de 
techniek snel veranderd. Dit vraagt om zoeken naar no-regret interventies. Daarnaast is het 
van belang is om gebruik te maken van bestaande trajecten waar energie zit.  
 
Een tweede rol is het faciliteren van samenwerking en verbinden van verschillende partijen. 
Er is gesproken over samenwerkingsovereenkomsten waarbij niet de overheid bepaald wat 
er gedaan moet worden, maar samen bepaald wat er gedaan moet worden en dan de 
partner daarbij zoekt, zoals wooncoöperaties. Van overheden vraagt dit om het ontschotten 
van domeinen duurzaamheid, economie en sociaal. Door slim te verbinden en minder 
verkokerd te werken. Hierbij moet worden gekeken of dit mogelijk is in triple, of quadruple, 
helix verband, en altijd in relatie tot MRA niveau. Op welk niveau een triple helix tot stand 
komt, en of dat ook op gemeentelijke schaal kan, is afhankelijk van de schaal van het 
vraagstuk. Belangrijk is om bij het vervullen van deze rollen, draagvlak onder bewoners te 
bewaken en inclusiviteit te borgen. Dit betekent dat bewoners betrokken zullen moeten 
worden bij transitieprocessen.  
 
Het realiseren van een Green Deal omhelst een arbeidsvraagstuk. Om te voldoen aan 
toekomstige vraag kunnen mensen worden omgeschoold en zo worden voorgesorteerd. Er 
kunnen profielen in kaart worden gebracht bestaande uit taken en skills op MRA-niveau en 
in samenwerking met het bedrijfsleven. Dit vraagt ook om slimme oplossingen zoals het 
omscholen met behoud van uitkering en mogelijkheden waarbij bedrijfsleven zich 
committeert om mensen aan te nemen.  
 
 


