
                                
 

 

PERSBERICHT 

 
Succes van de Green Deals zet zich voort 
 
Amsterdam - Zojuist hebben Gelijkspanning Haarlemmermeer en Zero emissie 

Stadslogistiek (ZES) op de Innovation Expo in Amsterdam de Green Deal Awards 2016 
ontvangen uit handen van Monika Milz, voorzitter van de Green Deal Board. Beide deals 
ontplooiden zeer succesvolle initiatieven die in binnen- en buitenland navolging krijgen. 
Daarnaast werd tijdens de Innovation Expo in Amsterdam door minister Henk Kamp van 
Economische Zaken de 200ste Green Deal ondertekend. De afgelopen jaren toonden 
Green Deals aan hoe sterk allianties tussen bedrijven, overheden en NGO’s zijn bij het 
realiseren van groene groei. De Awardwinnende Deals onderstrepen die succesvolle 

aanpak.   
 

  
Green Deal ZES wint de Green Deal Award 2016 (op de foto: voorzitter Monika Milz feliciteert Gert 
Jan Prummel van Green Deal ZES)  

 
Winnaars 
Zeventien Green Deals dongen mee naar de Green Deal Awards, dé onderscheiding voor deals met 
‘groen en groei’ potentieel. Uiteindelijk verkoos de jury de Green Deals Gelijkspanning 
Haarlemmermeer en ZES tot winnaars. Beide deals tonen lef en visie. Gelijkspanning 

Haarlemmermeer door een proeftuin en business case te ontwikkelen voor (duurzame) 
gelijkspanning in een wereld waar wisselspanning de boventoon voert. Terwijl Green Deal ZES zich 
inzet voor een betere luchtkwaliteit in steden. Meer dan zeventig partijen pakten de handschoen 
op om steden emissievrij te beleveren en dragen behalve aan de luchtkwaliteit ook een steentje bij 
aan de verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid van binnensteden. 
 



                                
 

 

 
De nieuwe ondertekenaars van Green Deal ZES op 14 april 2016 
 
Nieuwe impuls 
De vooruitstrevende samenwerking in Green Deals krijgt bovendien een nieuwe impuls. Minister 
Kamp ondertekende de 200ste Green Deal, Groene Daken. En ook vier andere Green Deals en één 
City Deal zagen het levenslicht. Partijen in de Green Deals - Elektrisch Vervoer 2016-2020, 

Business met biomassa en biobased gas, Geothermie Brabant en Stimuleren van biobased 
producten voor de openbare ruimte - zetten zich in voor het verduurzamen van de samenleving. 
De City Deal Warm Welkom Talent  wil de economische positie van steden versterken door 
bijvoorbeeld jonge talentvolle ondernemers aan te trekken en het vestigingsklimaat te verbeteren. 
 
Einde persbericht 
 

Noot voor de redactie 
 
Meer informatie 

Meer informatie over Green Deals en de Green Deal aanpak vindt u op: www.greendeals.nl. Over 
de Green Deal Zero Emissie Stad kunt u contact opnemen met Veronique Meines van Connekt, 
015-2516565, meines@connekt.nl. Naast EVO, TLN en Connekt zijn tientallen verladers en 
vervoerders bij de deal betrokken. 

 

Bijlage: Interview ‘De energie is aanstekelijk’  
 
Green Deal ZES (Zero Emissie Stadsvervoer) won de Green Deal Award 2016. Een goede 
reden om Gert Jan Prummel, secretaris van de deal, te vragen naar de succesfactoren.  
“De toekenning van de Green Deal Award ervaren wij als een enorme steun in de rug. Vooral 
omdat we het aandurfden om met zo veel partijen de Green Deal te ondertekenen”, zegt Prummel. 
Bij de eerste ondertekening sloten bijna vijftig partijen aan, tijdens de AutoRAI in 2015 kwamen er 
twintig bij en aan het eind van deze maand telt Green Deal ZES meer dan 80 ondertekenaars. De 

omvang van de Green Deal vereist een goede organisatie. “We zijn op veel fronten in binnen- en 
buitenland actief en willen veel initiatieven oppakken. Om dat allemaal te kunnen doen hebben we 
met steun van IenM en Connekt extra mensen  aangetrokken die bijvoorbeeld de dagelijkse 
contacten met de partijen onderhouden.” 

 
Inspiratie 

Gevraagd naar de grootste winstpunten van de afgelopen jaren, zegt Prummel dat de Green Deal 
veel awareness heeft gecreëerd. “We genereerden veel aandacht en publiciteit. Maar wat ons met 
name inspireert is de energie en het enthousiasme van de mensen waarmee we aan tafel zitten. Er 
is en enorme wil om de Deal tot een succes te maken en ik verwacht dat die drive ons ook helpt 
om door te gaan mocht het een keer tegenzitten..” 
 
Eenvoudig opschalen 

http://www.greendeals.nl/
mailto:meines@connekt.nl


                                
 

 

De inzet van alle partijen, waaronder ook 16 gemeenten, leidt ertoe dat het straks eenvoudiger is 
om op te schalen. “We zien dat gemeenten al maatregelen hebben getroffen om over te schakelen 
op elektrisch vervoer of hun regels – bijvoorbeeld m.b.t. het parkeerbeleid – aanpassen. 

Daarnaast merken we dat er sprake is van kruisbestuiving. De Green Deal is een netwerk 
geworden, waarin kennis wordt uitgewisseld en kansen worden gedefinieerd. Dat maakt deze 
samenwerking erg aantrekkelijk en het is bovendien een goede voedingsbodem om gezonde 
business modellen te ontwikkelen.” 
 
Producenten 
Een punt dat nog wel aandacht vraagt is de ontwikkeling van elektrische distributievoertuigen. 

“Het is een beetje het bekende verhaal van de kip en het ei. Leveranciers zeggen dat er geen 
vraag is naar elektrisch aangedreven bestelauto’s en vervoerders zeggen dat er onvoldoende 
voertuigen op de markt zijn. Om die impasse, met name richting de grote producenten te 
doorbreken werken we samen met andere landen uit de EU en kijken we of we een 
gemeenschappelijke vraag bij de producenten neer kunnen leggen. Ondertussen liggen er 

natuurlijk mooie kansen voor kleinschalige producenten uit Nederland om in te springen op de 

huidige behoefte.” 
 
 


