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1 INLEIDING 

1.1   Aanleiding 

Duurzaamheid staat momenteel hoog op de agenda. Burgers, bedrijven en overheden zijn zich steeds 
meer bewust van hun gedrag en hun verantwoordelijkheid jegens hun omgeving. De term ‘duurzame 
ontwikkeling’ komt terug in allerlei beleidsstukken, reclame-uitingen en jaarverslagen. Ook kiezen 
consumenten steeds vaker voor producten die het predikaat ‘duurzaam’ dragen.  
Van een morele overweging is het kiezen voor ‘duurzaam ondernemen’ en ‘ondernemen in duurzaamheid’ 
ook steeds meer een economische meerwaarde geworden. Duurzaamheid lijkt in toenemende mate een 
rol te gaan spelen bij de vestigingsplaatskeuze van bedrijven. Het is daarom voor regio’s van belang zich 
als duurzaam te profileren, om zo de (internationale) concurrentie aan te kunnen. 
 
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de Gemeente Amsterdam en de Kamer van Koophandel. In 
recente programma’s en plannen, als “Basisprogramma Economie, “Amsterdam Topstad”, het 
“Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010” en “Gaan voor Goud” van de Kamer van Koophandel wordt de 
ambitie geuit het zogenaamde ‘duurzaamheidscluster’ in de stad en de Metropoolregio Amsterdam te 
stimuleren. Het in dit rapport beschreven onderzoek is de eerste stap in het uitwerken van een 
gezamenlijke aanpak daartoe.  
 
 

1.2   Onderzoeksvragen 

De centrale onderzoeksvraag is: 
Op welke manier kan het economisch potentieel van het ‘duurzaamheidscluster’ in de Metropoolregio 
Amsterdam worden gestimuleerd? 
 
Om deze vraag te beantwoorden zijn drie deel vragen geformuleerd:  
 

1. Wat is het ‘duurzaamheidscluster’? 
- Welke types en aantallen bedrijven , overheden en wetenschappelijke organisaties zijn nu actief 
bezig met duurzame activiteiten op het gebied van onderzoek & ontwikkeling, bedrijfsvoering en 
producten en diensten? 
- Wat is een goede afbakening van het ‘duurzaamheidscluster’? 
 

2. Wat is de economische potentie? 
- Wat is de economische betekenis van het ‘duurzaamheidscluster’ op dit moment? 
- Wat is de economisch potentie van het ‘duurzaamheidscluster’? 
 

3. Hoe kan het ‘duurzaamheidscluster’  worden gestimuleerd? 
 
Bij de start van het project is de Noordvleugelregio genoemd als het onderzoeksgebied voor dit project. 
Hierbij werd uitgegaan van de regio indeling zoals gedefinieerd in het project Noordvleugel 2040. Er 
bleken twee Noordvleugelregio’s zijn: een grote en een kleine. De kleine Noordvleugel regio loopt van 
Haarlem, Aalmeer, Velzen, Zaanstad, Amsterdam en Almere. De grote Noordvleugelregio omvat ook 
Hilversum en Utrecht. 
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Figuur 1.1: Gebied van de Metropoolregio Amsterdam (of “kleine”Noordvleugel) en van de “grote” 
Noordvleugelregio. 
 
Halverwege het onderzoek bleek dat de (kleine Noordvleugel) regio heeft afgesproken dat er verder 
gecommuniceerd zal worden onder de naam Metropoolregio Amsterdam. Dit is in dit rapport 
overgenomen, behalve voor de rapportage over de enquête, omdat die uitgezet was in het gebied van de 
grote Noordvleugelregio.  
 
 

1.3   Project aanpak 

Dit onderzoek was een eerste inventarisatie van de mogelijkheden om het ‘duurzaamheidscluster’ in de 
regio te stimuleren. Daarbij werd dit cluster in kaart gebracht en werd een inschatting gemaakt van de 
economische potentie van het cluster. Belangrijk bij het project was vooral een brede aanpak, met 
interviews van sleutelpersonen, een inventarisatie van duurzame initiatieven, een enquête, workshops en 
een internationale vergelijking. Alles kort maar krachtig. Dit betekent dat in het project vooral de breedte is 
gezocht.  In totaal hebben meer dan honderd mensen hun input geleverd aan dit project.  
 
Dit rapport is geschreven op basis van de volgende projectonderdelen: 
 
1. Een startnotitie die is geschreven ter voorbereiding van de eerste klankbordbijeenkomst. In deze 

startnotitie wordt een toelichting gegeven op een aantal voor dit project relevante begrippen, als 
duurzaamheid, cluster en economische potentie. 

2. Een zestal interviews. Personen die zijn geïnterviewd zijn: 
H. Wijffels - Wereldbank 
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N. Frederiks – Gemeente Amsterdam  
A. Rinnooy Kan – SER 
B.J. Krouwel – RABO-bank 
P. de Ruyter – De Ruyter stategie 
J. Rotmans – Erasmus Universiteit en initiator van de Urgenda 

3. Een inventarisatie van 1050 duurzame initatieven in de Metropoolregio. 
4. Een enquête uitgezet onder 4000 bedrijven in de “grote” Noordvleugelregio. 
5. Vier workshops gehouden voor ondernemers en mensen uit de wetenschap, van NGO’s en de 

overheid. 
6. Een vergelijking tussen duurzame activiteiten van een zevental wereldsteden. 
 
 

1.4   Resultaten van het onderzoek en aanbevelingen 

1.4.1  Het huidige cluster 

• In de Metropoolregio zegt ongeveer een derde van de bedrijven serieus bezig te zijn met 
duurzaam ondernemen. Dat zijn bedrijven die bewust bezig zijn met het verduurzamen van hun 
bedrijfsvoering, met het verduurzamen van hun producten en diensten en/of met R&D op het 
gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is daarmee een belangrijke economische factor 
geworden.  
 

• Een eerste schatting is dat deze bedrijven gezamenlijk staan voor ongeveer 25% van het 
economische volume in de regio.  

 
• Grotere bedrijven geven vaker aan dat ze duurzaamheid belangrijk vinden. Maar bedrijven die 

echt aangewezen worden als koplopers op het gebied van duurzaamheid, zijn vaker kleine en 
jonge bedrijven. 

 
• Bedrijven die actief bezig zijn met duurzaamheid zijn meer dan andere bedrijven gericht op 

innovaties van producten en diensten en hun bedrijfsvoering dan bedrijven die daar niet mee 
bezig zijn. 

 
• Duurzame initiatieven zijn te vinden in alle sectoren van de economie. Maar duurzaam 

ondernemen is duidelijk sterker vertegenwoordigd in de productiesector, gevolgd door de 
bouwsector, dan in andere sectoren.  

 
• Er is een grote diversiteit aan thema’s waarop die initiatieven zich richten: milieuthema’s, sociale 

en economische thema’s, met een lichte voorkeur voor milieuthema’s. 
 

• Winstverwachtingen van bedrijven die zelf aangeven dat duurzaamheid een belangrijk thema is 
zijn significant hoger dan van bedrijven die dat niet aangeven. 

 
1.4.2  De toekomst 

• De verwachting van de geïnterviewde personen en de deelnemers aan de workshops is dat op de 
lange duur alle bedrijven duurzaam moeten gaan ondernemen. Voor de korte termijn is het 
economisch lonend om te verduurzamen. 
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• Clusters waar grote duurzame en economische kansen lijken te liggen voor de Metropoolregio 
zijn het bouw-, vastgoed-, voedings -, energie- en mobiliteitscluster. 

 
• Voor het stimuleren van het ‘duurzaamheidscluster’ is een afbakening van het cluster en een 

duurzaamheidsmeetlat niet nodig. 
 

• Stimuleringsprogramma’s voor duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam moeten recht 
doen aan de enorme diversiteit aan duurzame initiatieven in de regio. 

 
• Voor de profilering van de Metropoolregio Amsterdam op het gebied van duurzaamheid zijn juist 

focus, concrete ambities en aansprekende successen nodig. 
 

• Dit vraagt om én een generieke én een specifieke aanpak, waarbij overheid, bedrijfsleven én 
kennisinstituten hun eigen verantwoordelijkheden hebben. 

 
1.4.3  De strategie  

 
Toon Ambitie 
Kom als Metropoolregio Amsterdam met een uitgesproken duurzame ambitie. Deze ambitie dient te 
worden gedragen door zowel overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven en bestaat uit zowel een in 
algemene termen geformuleerde ambitie (generiek, vergelijk Amsterdam Topstad) als uit een vertaling in 
ambities binnen de specifieke kansgebieden (gebouwde omgeving, voeding, energie en mobiliteit). 
Kennisinstellingen en bedrijfsleven zijn bereid hierin het voortouw te nemen.  
 
Werk samen aan een icoon-project 
Formuleer een duurzaamheidsicoon, dat wil zeggen een begrip dat aansluit op het DNA van Amsterdam 
en dat als 'kapstok' of 'cement' kan dienen om een logische verbinding te vormen tussen een groot aantal 
duurzaamheidsinitiatieven. Uit het onderzoek komt naar voren dat het icoon 'Water' zich hiervoor goed zou 
lenen (water als infrastructuur voor bijvoorbeeld duurzame stadsdistributie, waterstof als duurzame 
energiedrager van de toekomst, de stijgende zeespiegel, N.A.P. 2010, ...);  
 
Ontwikkel een ‘open innovation playground’ 
Ontwikkel een ‘open innovation playground’. Schep ruimte voor experimenten waarin nieuwe, innovatieve 
en creatieve combinaties van bestaande elementen bijdragen aan duurzaamheid. De grote diversiteit van 
de regionale economie, de hoge kennisintensiteit, de internationale orientatie en het unieke creatieve 
vermogen van de Amsterdamse regio bieden hiervoor een uitstekende uitgangspositie. Naast de 
milieucomponent van duurzaamheid spelen sociale aspecten hierin een prominente rol. Een laboratorium 
en broedplaats voor duurzame producten en diensten die niet alleen een bijdrage leveren aan 
verduurzaming van de regionale economie, maar die ook exportpotentie hebben en daarmee een veel 
breder effect en uitstraling krijgen;  
 
Creëer een duurzame markt 
Creëer een duurzame markt; Een sterke thuismarkt is voor elke sector van wezenlijk belang. De rol die de 
overheid hierbij kan spelen als initiator, aanbesteder en launching customer is van groot belang;  
 
Communiceer! 
Communiceer over wat er al gebeurt, over de ambities, over mogelijkheden en resultaten. Zodat partijen 
beter van elkaar weten waar ze mee bezig zijn of waarnaar ze op zoek zijn. Zodat de metropool zich 
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internationaal profileert als een gebied waar niet alleen over duurzaamheid wordt geschreven en gepraat, 
maar waar het kan en waar het gebeurt.  
 
 

1.5   Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op de definitie van duurzaamheid die in dit onderzoek is gebruikt. Verder behandelt 
het de vraag of een afbakening van het ‘duurzaamheidscluster’ en een objectieve maatlat voor 
duurzaamheid noodzakelijk of wenselijk is voor het stimuleren van duurzaam ondernemen in de regio. 
Voor de lezer die bekend is met de discussie op dit gebied is wellicht de laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk voldoende. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de clustering van duurzame bedrijvigheid in de regio. De eerste paragraaf geeft 
een korte definitie van cluster. Paragraaf 3.1 is de kern van dit hoofdstuk. De paragrafen 3.2. en 3.3. gaan 
specifiek in op de enquête resultaten en de resultaten van de inventarisatie, en kunnen eventueel 
overgeslagen worden. De gezamenlijke conclusies zijn in 3.1 al besproken. 
Hoofdstuk 4 bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op de economische potentie van 
duurzaamheid. Dit geeft de argumentatie waarom het vanuit economisch perspectief zinvol is om 
duurzaam ondernemen te stimuleren. Het tweede deel richt zich op Metropoolregio Amsterdam als 
vestigingslocatie en ‘kraamkamer’ voor duurzame ondernemers. Het gaat in op de sterke kanten van de 
regio en de belemmeringen die duurzame ondernemers ondervinden. Dit geeft aan op welke punten de 
regio zich nog kan versterken voor het stimuleren van het ‘duurzaamheidscluster’.  
Hoofdstuk 5 gaat in op de dit stimuleren. Hierin wordt een vijf punten strategie gepresenteerd voor het 
stimuleren van het ‘duurzaamheidscluster’ in de Metropoolregio Amsterdam. Dit hoofdstuk geeft de basis 
voor een Plan van Aanpak voor deze stimulering en voor de profilering van de Metropoolregio Amsterdam 
op het gebied van duurzaamheid. Dit Plan van Aanpak zal in een vervolgtraject op dit onderzoek worden 
uitgewerkt. 
Hoofdstuk 6 geeft een korte samenvatting van het rapport. 
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2 DUURZAME BEDRIJVIGHEID, DEFINITIE EN AFBAKENING 

• Het begrip duurzaamheid is alleen op conceptueel niveau eenvoudig te definiëren. Er is geen 
overeenstemming over een concrete uitwerking van het begrip. 

• Over de noodzaak van de concrete afgebakende term duurzaamheid is ook geen 
overeenstemming. 

• Voor specifieke projecten, bedrijven en producten en diensten is het wel mogelijk om 
duurzaamheid te concretiseren.  

 
2.1  Definitie van duurzaamheid 

Het denken over duurzaamheid en duurzame ontwikkeling hebben een lange geschiedenis. Oorspronkelijk 
was de vraag vooral gericht op de mogelijkheden of onmogelijkheden een groeiende bevolking van 
voldoende voeding te voorzien, en hoe bij een groeiende welvaart er toch voldoende grondstoffen 
aanwezig zouden zijn. In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam daar de zorg om de aantasting van het 
milieu door toegenomen economische activiteiten bij. Het rapport “Our Common Future” uit 1987 van de 
Commissie Brundlandt legde een verband tussen economische ontwikkeling, uitputting van natuurlijke 
voorraden, aantasting van het milieu en armoede. Daarmee werd het begrip van duurzame ontwikkeling 
uitgebreid met een sociale dimensie. In 1992 tijdens de tweede VN wereldmilieuconferentie in Rio de 
Janeiro werd het begrip duurzame ontwikkeling als concept wereldwijd door nationale overheden en 
NGO’s omarmd. 
 
Ook discussies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen kennen een lange 
geschiedenis. In eerste instantie ging die discussie voornamelijk over de ‘sociale’ verantwoordelijkheid 
voor de directe werknemers en hun families. John Elkington introduceerde in 1997 het begrip People 
Planet Profit in zijn boek “Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business”. PPP is nu 
een sleutelbegrip in het denken over duurzaam ondernemen of maatschappelijke verantwoord 
ondernemen. People Planet Profit is zo krachtig als term dat het ook in het denken over de ontwikkeling 
van een land of regio vaak gebruikt wordt. Soms wordt PPP dan People Planet Prosperity om aan te 
geven dat een nationale of regionale economie iets anders is dan een ‘onderneming met winst 
doelstelling’.  
 
In dit onderzoek ligt de focus op duurzaam ondernemen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen drie 
verschillende aspecten van duurzaamheid bij bedrijven namelijk duurzame bedrijfsvoering, duurzame 
producten en diensten en duurzame onderzoek en ontwikkeling. 
 

2.1.1  Duurzame bedrijfsvoering 

Onder bedrijfsvoering verstaan we de directe activiteiten die bijdragen aan het realiseren van producten en 
diensten voor de onderneming: productieprocessen, transport, huisvesting. Een bedrijf met een duurzame 
bedrijfsvoering zorgt binnen deze kernprocessen voor een continue verbetering op sociaal en op 
milieugebied. Wat dit in de praktijk betekent hangt uiteraard af van het type bedrijf. De mogelijkheden voor 
verbeteringen bij een productiebedrijf liggen nu eenmaal op een ander vlak dan bij een bank of een 
adviesbureau. Maar er zijn wel richtlijnen die voor alle bedrijven handvatt en bieden. Een bedrijf dat 
serieus met het verduurzamen van de bedrijfvoering aan de gang gaat heeft bijvoorbeeld steun aan het 
raamwerk van de Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org). Het Global Reporting Initiative is in 
feite een set van prestatie-indicatoren waaraan een bedrijf zich jaarlijks meet om zichzelf te beoordelen op 
zijn duurzame prestaties, om zo inzicht te krijgen in zijn presteren en om zo verbeterdoelen te stellen voor 
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de volgende jaren. Het bedrijft geeft hiermee transparantie naar de buitenwereld en legt verantwoording af 
over zijn resultaten. Daarnaast biedt GRI de mogelijkheid om bedrijven onderling te vergelijken. 
 
Maar naast het raamwerk van de GRI zijn er nog verschillende andere soortgelijke hulpmiddelen die 
bedrijven kunnen gebruiken. Zo is de GRI erg omvangrijk en vaak ontmoedigend voor kleine bedrijven. 
Daarom zijn er specifiek voor het MKB ontwikkelde duurzaam heidscans en vragenlijsten. Ook voor 
overheden zijn specifieke hulpmiddelen ontwikkeld. 
 
Duurzame bedrijfsvoering is dus vooral gericht op het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. Maar 
de bedrijfsvoering van toeleveranciers, en in een enkel geval van afnemers, wordt ook steeds meer gezien 
als een aandachtspunt van duurzame bedrijfsvoering. Soms is er bijvoorbeeld meer milieuwinst te halen bij 
de toeleverancier dan in het eigen productieproces. Bij bedrijven met toeleveranciers uit landen met 
minder goed geregelde arbeidsomstandigheden wordt steeds meer aandacht gegeven aan de ‘people’ 
kant van deze ‘ketenverantwoordelijkheid’. Vooral bij grote ondernemingen wordt deze keten-
verantwoordelijkheid dan ook een steeds belangrijker onderdeel van het duurzaam  ondernemen.  
 
Zoals gezegd gaat het bij duurzame bedrijfsvoering vooral om het verbeteren van de bedrijfsvoering. Er is 
dus geen absolute beoordeling van de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf. De enige maatstaf is dat 
het gaat om ‘bovenwettelijke verbeteringen’. Voor banken die bedrijven willen opnemen in hun 
duurzaamheidsfondsen is dit echter niet voldoende. Van bedrijven die in een dergelijk fonds worden 
opgenomen wordt niet alleen verwacht dat ze hun bedrijfvoering verduurzamen maar ook dat die 
bedrijfsvoering al op een bepaald duurzaamheidsniveau ligt. Verschillende banken en verschillende 
fondsen hanteren verschillende eisen, maar vaak maakt een vergelijking van een bedrijf met andere 
bedrijven uit dezelfde branche onderdeel uit van de beoordeling. Dit omdat het moeilijk is, zo niet 
onmogelijk, om een objectieve maatstaf te maken voor duurzame bedrijfsvoering, zelfs niet een 
branchespecifieke. Maar het is wel mogelijk om bedrijven onderling te scoren. Een bedrijf is dan duurzaam 
als het significant beter scoort dan zijn concurrenten  
 

2.1.2  Duurzame producten en diensten 

Over het algemeen wordt er gesproken over een duurzaam product of dienst als dat specifieke product of 
die specifieke dienst duurzamer is dan het gangbare alternatief. Dit betekent dan ook dat de claim dat een 
product of dienst duurzaam is vaak discussies oproept over het alternatief waarmee het wordt vergeleken. 
Is die duurzame auto echt duurzaam omdat je hem kan vergelijken met de prestaties van een even grote 
auto, of is die niet duurzaam omdat die nog altijd meer vervuilt dan een kleine auto? Voor veel 
consumentenproducten zijn er keurmerken. Deze producten moeten aan meetbare criteria voldoen 
voordat ze een dergelijk keurmerk mogen voeren. Keurmerken zijn vaak gericht of op de milieukant van 
duurzaamheid (EKO, SKAL, Milieukeur/Europees Ecolabel), of op de sociale kant van duurzaamheid 
(FAIR trade). 
 

2.1.3  Duurzame onderzoek en ontwikkeling 

Een productiebedrijf of een bedrijf uit de dienstverlening kan zelf duurzaam onderzoek doen, maar 
duurzaam onderzoek kan uiteraard ook de kernactiviteit van een onderzoeksinstelling zijn. Duurzaam 
onderzoek is in feite onderzoek naar de (lange termijn) mogelijkheden voor het verduurzamen van de 
bedrijfvoering en het ontwikkelen van nieuwe duurzame producten en diensten.  
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2.2   Duurzaamheid in dit onderzoek 

Het gaat in dit onderzoek zowel om bedrijven met een duurzame bedrijfsvoering, als producenten van 
duurzame producten en diensten als om duurzaam onderzoek.  
 
De concretisering van duurzaamheid speelt op twee manieren een rol in dit onderzoek. Ten eerst wordt in 
het onderzoek op twee momenten om een duurzaamheidsoordeel gevraagd: in de enquête en bij de 
inventarisatie van duurzame initiatieven. Ten tweede is één van de vragen in dit onderzoek om te komen 
tot een gedragen afbakening van het ‘duurzaamheidscluster’. Dat impliceert ook een gedragen afbakening 
van het begrip duurzaamheid. 
 

2.2.1  Duurzaamheid in de enquête  

De uitdaging bij het opstellen van de enquêtes was om in een beperkt aantal gesloten vragen voldoende 
informatie te krijgen om een bedrijf als meer of minder duurzaam te kunnen aanmerken. Aangezien een zo 
breed mogelijke groep van bedrijven benaderd zou worden konden de vragen niet bedrijfstak specifiek 
gemaakt worden. De volgende uitgangspunten waren belangrijk bij het beoordelen van de duurzaamheid 
van de repondenten van de enquête: 

• Bedrijven moeten beter presteren dan hun concurrenten. Aangezien het niet mogelijk was in de 
omvang van dit onderzoek om hier een ‘objectief’ oordeel over te vellen, is gevraagd naar het 
subjectieve oordeel van de ondernemer zelf. 

• Bedrijven moeten aandacht voor duurzaamheid hebben bij de eigen bedrijfsvoering en bij de 
producten en diensten, en indien relevant bij research en development. 

• Bedrijven werden bevraagd naar hun prestaties op de People, Planet en Profit onderwerpen. 
 
De people, planet en profit onderwerpen die bevraagd moesten worden zijn tijdens een eerste klankbord-
bijeenkomst besproken.  
 
De operationalisatie van duurzaamheid voor de enquête richt zich op vier onderwerpen: besparing van 
materiaal, energie en afval, ruimte, water en transport, het bevorderen van ecologische verantwoord 
materiaal en energie en transport, het bevorderen van levensduur en kringlopen en het bevorderen van 
sociale verantwoordelijkheid.  
 

2.2.2  Duurzaamheid bij inventarisatie 

Ook bij het opstellen van de lijst met duurzame initiatieven is een oordeel over het duurzaamheidsgehalte 
van ondernemingen geveld. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar “for profit” en “not for profit” 
organisaties. Er is gekeken naar aandacht van de organisaties voor people- en planetonderwerpen. Er is 
op twee manieren een subjectief oordeel gegeven. De lijst van duurzame initiatieven is tot stand gekomen 
door in het netwerk van de projectgroep te vragen om namen van ondernemingen die gezien kunnen 
worden als voorbeelden op het gebied van duurzaamheid. Deze snelle inventarisatiemethode is 
bijvoorbeeld ook gebruikt is in vergelijkbaar onderzoek naar de economische potentie van “sustainable 
industries” in Oregon. Het resultaat leunt zwaar op de netwerken en het subjectieve oordeel van de 
informanten.  
Daarna heeft Innovaders vanuit de eigen expert judgement een selectie gemaakt van koplopers 
(resultaten zijn besproken in paragraaf 3.3). Als richtlijn voor deze koplopers is aangehouden dat het 
bedrijf al op grote schaal duurzame producten en diensten levert en/of zich richt op een duurzame 
bedrijfsvoering en/of duurzame research & development. Bovendien moet het excelleren op het gebied 
van duurzaamheid een belangrijk onderdeel zijn van de (toekomst)visie van het bedrijf. 
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2.2.3  Naar een gedragen afbakening van duurzaamheid? 

Zoals al bleek uit de inleiding op dit hoofdstuk bestaat er geen algemeen gedragen afbakening van het 
begrip duurzaamheid. Ook uit de discussies tijdens de workshops en tijdens de interviews is er geen 
eenduidig beeld ontstaan over de mogelijkheid het begrip verder te concretiseren. Sterker nog, er is geen 
eenduidige mening over de noodzaak om tot zo’n concrete afbakening te komen. 
 
Veel van de discussies over duurzaamheid focussen zich al snel op milieuaspecten van duurzaamheid. 
Begrippen als CO2-neutraal en Cradle to Cradle1 worden vaak als synoniem gezien voor duurzaamheid. 
Bij het bespreken van de sociale kant van duurzaamheid gaat het meestal over de niet gewenste 
‘afwenteling’ naar ontwikkelingslanden. Dit raakt discussies over onveilige arbeidsomstandigheden en 
kinderarbeid in lagelonenlanden, maar ook over de concurrentie voor biomassa tussen energie en 
voedsel. De deelnemers aan de workshops gaven aan dat zij ook belang hechten aan een meer ‘locale’ 
invulling van de sociale aspecten van duurzaamheid. Discussie over de profitkant van duurzaamheid gaat 
vaak over de balans binnen een bedrijf tussen lange termijn investeren in duurzaamheid en korte termijn 
winstdoelstellingen. Maar de oproep uit één van de workshops “helpt elkaar, koop locaal duurzame waar” 
geeft al aan dat ook op het profit aspect een bredere invulling van duurzaamheid mogelijk is.  
 
Is het erg dat er geen concrete invulling is van het begrip duurzaamheid, en dat er geen algemene meetlat 
is voor duurzaamheid? Tijdens de workshops was de mening daar niet eenduidig over. Bij een deel van de 
deelnemers bleek er wel behoefte te zijn aan een duidelijke definiëring van het begrip. ‘Waar hebben we 
het nu eigenlijk over?’ Voor anderen is de definiëring niet nodig. Zij weten zelf wat ‘goed’ is. De definiëring 
van duurzaamheid wordt vanzelf duidelijker door voortschrijdende inzicht. 
 
Tijdens de interviews waren de meningen nog het meest eenduidig; de definitie van duurzaamheid is niet 
interessant. Het gaat om denken in “waardecreatie” in plaats van “kostenreductie” (De Ruyter), om denken 
in cyclische processen zoals de “cradle to cradle” filosofie (Frederiks, Wijffels, Rinnooy Kan). Er bestaat 
geen blauwdruk of kompas (Rotmans). En zo’n blauwdruk is ook niet wenselijk, “we willen geen 
duurzaamheidspolitie” (Frederiks). Alle geïnterviewden wijzen er op dat duurzaam ondernemen betekent 
dat bedrijven bewust bezig zijn met de toekomst. Dat ze een visie hebben over waar ze over 5 tot 10 jaar 
willen staan, en hoe dat past in algemene sociaal-maatschappelijke, economische en ecologische 
ontwikkelingen.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 McDonough en Braungart, 2002, “Cradle to Cradle/Remake the Way we Make Things”, Northe Point 
press 
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3 DUURZAAMHEID EN CLUSTERS IN DE METROPOOLREGIO AMSTERDAM  

• Duurzame initiatieven in de Metropoolregio Amsterdam worden genomen in alle sectoren van de 
economie.  

• Wel zijn vooral productiebedrijven actief met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering en 
producten. 

• Ongeveer 1/3 van de respondenten van de enquête zegt actief bezig te zijn met duurzaamheid. 
De bijdrage van deze bedrijven aan het volume van de totale economie in de Noordvleugelregio 
wordt geschat op ongeveer 25%.  

 
Paragraaf 3.1 gaat kort in op de definitie van clusters en netwerken. Paragraaf 3.2 gaat in op het 
‘duurzaamheidscluster’ in de Metropoolregio Amsterdam. In deze paragraaf zijn de uitkomsten van de 
enquête, de inventarisatie, de workshops en de interviews geïntegreerd. Hoe past duurzaamheid binnen 
het raamwerk van pijlers en fundamenten zoals door de Kamer van Koophandel geformuleerd. Is er een 
duidelijke afbakening mogelijk van het ‘duurzaamheidscluster’ in de regio. Maar ook een indicatie van die 
sectoren en clusters binnen de Metropoolregio waar interessante duurzame initiatieven worden genomen. 
De paragrafen 3.3 en 3.4 gaan iets verder in op de enquête cq. de inventarisatie en kunnen gelezen 
worden als verdieping van paragraaf 3.2. (Overigens staat een uitgebreidere verslaglegging van de 
resultaten van de enquête in bijlage 1. De lijst met bedrijfsnamen en adressen die het resultaat van de 
inventarisatie was, is separaat aan die rapport opgeleverd.) 
 

3.1  Clusters en netwerken 

Voor de kracht en het groeivermogen van de regionale economie is de aanwezigheid van sterke clusters 
en netwerken evident. ICT in Silicon Valley, mode in Parijs en Milaan, financials in Londen en Frankfurt: de 
voorbeelden zijn aansprekend. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen clusters en netwerken. O. 
Atzema (2006) van de Universiteit van Utrecht definieert het verschil als volgt:  
 

Netwerken = samenwerkingsverbanden van bedrijven, die mogelijk maar niet per sé in elkaars nabijheid 
opereren 
 
Clusters = ruimtelijke concentraties van gerelateerde bedrijven, die mogelijk maar niet per sé met elkaar 
samenwerken 

 
Bij netwerken van bedrijvigheid gaat het om strategische samenwerking, onderlinge uitwisseling van 
informatie en kennis en om het genereren van gezamenlijke leerprocessen. De economische betekenis uit 
zich onder meer in het spreiden van afzetrisico’s en het stimulerend effect op innovaties. 
 
Porter gaf aan economische clusters de volgende invulling:  
 

Clusters vormen een alternatieve manier om een waardeketen te organiseren. Het bedrijfsleven 
organiseert zichzelf gemakkelijk en flexibel in een cluster (bekendheid, vertrouwen). Clusters verhogen de 
concurrentiekracht van bedrijven en plaatsen: 
• Verhoogde productiviteit 
• Meer innovatie 
• Meer nieuwe bedrijven 
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Clusters komen veelal voort uit gezamenlijke vestigingsplaatsvoordelen (kostenvoordelen, off spring uit 
een ander segment), en hebben de neiging zelfversterkend te zijn. Waar eenmaal een concentratie van 
een bepaald type bedrijvigheid bevindt, heeft dit aantrekkingskracht op bedrijven van elders en ook via de 
arbeidsmarkt worden nieuwe initiatieven vaak in dezelfde regio opgestart.  
 
Relaties tussen actoren en rondom het cluster zorgen voor een regionale ‘embeddedness’: een dynamisch 
systeem van sociale en economische relaties dat er voor zorgt dat een cluster ‘wortel schiet’ in een 
bepaalde geografische eenheid. Daarbij gaat het niet alleen om structurele relaties (samenwerking, 
collectief leerproces), maar ook culturele en politieke aspecten. 
 

3.2  Het ‘duurzaamheidscluster’ in de Metropoolregio Amsterdam 

De voorbeelden van clusters uit de paragraaf 3.1 als ICT, mode, en financials geven aan dat het met 
clusters vaak gaat om bedrijven die gerelateerd zijn door het type product of dienst dat zij leveren. Voor de 
Metropoolregio Amsterdam worden clusters als Food (regio Zaanstad), Financiële dienstverlening 
(Zuidas), agribussiness (rond Aalsmeer) genoemd. De vraag is of op soortgelijke wijze een 
‘duurzaamheidscluster’ kan worden onderscheiden. Zoals immers bleek uit hoofdstuk 2 gaat het bij 
duurzaamheid niet zo zeer om een specifiek product of dienst, maar om de manier waarop een product of 
dienst tot stand is gekomen, of om specifieke eigenschappen van een product of dienst. Dit wordt ook 
onderstreept door de resultaten van de enquête en de inventarisatie: duurzaam ondernemen komt in alle 
bedrijfstakken en sectoren voor. Als het gaat over clustering is het dus de vraag of duurzame food 
bedrijven meer gezamenlijke vestigingsplaatsvoordelen hebben met duurzame financiële dienstverlening 
dan met niet-duurzame food bedrijven.  Dit is maar ten dele het geval (hier wordt verder op ingegaan in 
hoofdstuk 4 als het gaat over kansen en belemmeringen voor duurzaamheid in de Metropoolregio.) 
 
Voor duurzame ondernemers zelf is in de economie brede aandacht voor duurzaamheid belangrijk. Om 
duurzaam te kunnen produceren moeten er immers ook duurzame toeleveranciers en afzetmarkten zijn 
voor duurzame producten en diensten.  
In “Gaan voor Goud” spreekt de Kamer van Koophandel over Economische pijlers en Economische 
fundamenten (zie figuur 3.1) 
 
 

Het ‘duurzaamheidscluster’ is economiebreed en gaat dwars door alle sectoren, producten en diensten 
heen. Het is dus niet een echt ‘cluster’ zoals geformuleerd in paragraaf 3.1. In dit rapport wordt echter 
verder wel gesproken over het ‘duurzaamheidscluster’. Daar bedoelen we dan de verzameling van alle 
bedrijven mee die zich op het gebied van duurzaamheid in positieve zin onderscheiden.  
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§ Internationaal zaken- en handelscentrum
§ Luchthaven Schiphol
§ Internationaal logistiek complex / greenport
§ Haven- en industriecomplex
§ Kennis en innovatie
§ Cultuur en toerisme

• Onderwijs & arbeidsmarkt
• Wonen
• Groen en water
• Bereikbaarheid

Economische fundamenten

Economische pijlers

 
Figuur 3.1: economische pijlers en economische fundamenten uit “Gaan voor Goud” van de Kamer van 
Koophandel. 
 
De pijlers zijn de economisch sterke sectoren in de regio, de fundamenten zijn de omstandigheden of 
vestigingsplaatsfactoren die nodig zijn voor deze sectoren. Het ‘duurzaamheidscluster’ zoals dat in dit 
onderzoek is gevonden gaat dwars door alle economische pijlers heen. Waarbij wel duidelijk is dat het in 
sommige van deze economische pijlers sterker is dan in anderen. Uit de enquête bleek dat het thema 
duurzaamheid vooral leeft onder productiebedrijven. In de inventarisatie zitten vooral veel initiatieven op 
het gebied van voeding, kleding en mobiliteit. Rotmans noemt de ontwikkelingen rondom het veiling-
gebied en in de glastuinbouw spectaculair. Uit de enquête en de inventarisatie van duurzaamheids -
initiatieven, blijkt dat duurzaam ondernemen geen niche meer is. Het ‘duurzaamheidscluster’ als derde 
aandachtsgebied  en als onderdeel van alle economische pijlers, lijkt daarmee gerechtvaardigd. Dit blijkt 
ook uit de enorme aandacht die duurzaamheid momenteel krijgt in een heel breed scala van media en in 
reclame-uitingen. Dat er ook nog sceptici bestaan doet daar niets aan af. Als reactie op een trendwachter 
die een ‘eco-fatique’ voorspelt voor 2008 vertelt Rotmans dat je ‘incidentele trends’, ‘conjuncturele trends’ 
en ‘structurele trends’ moet onderscheiden. De ‘incidentele trends’ zijn vaak het zichtbaars, en krijgen van 
trendwachters de meeste aandacht. Maar de ‘structurele trends’ zijn uit eindelijk het meest bepalend. Als 
je dan kijkt naar de ontwikkelingen in de afgelopen twintig jaar, zie je een gestage groei van duurzame 
bedrijven. Binnen de Metropoolregio zijn de kansen om hier op in te spelen volop aanwezig.  
 
De breedte van duurzaamheid wordt duidelijk zichtbaar in de volgende clustering van interessante 
ontwikkelingen in de Metropoolregio, zoals die in kaart zijn gebracht door de inventarisatie, de enquète, 
interviews en expert judgement van de deelnemers aan de workshops. De kansen voor verdere groei van 
deze deelgebieden binnen het ‘duurzaamheidscluster’ worden hoog in geschat. Deze kansen bestaan uit 
een groeiende maatschappelijke noodzaak of belangstelling voor duurzame ontwikkeling op deze 
gebieden en uit het feit dat er binnen de Metropoolregio Amsterdam al verschillende duurzame 
ondernemers actief bezig zijn op dit gebied.  
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3.2.1  Kansen voor duurzame ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam 

Kansgebieden voor duurzame ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam in kaart gebracht op basis 
van de inventarisatie, enquète, interviews en expert judgement van deelnemers aan de workshops. 
 
Duurzame energie en nieuwe brandstoffen 
In de regio zijn meerdere interessante initiatieven rond tweede generatie biobrandstoffen, aardgas en 
waterstof. 
Projecten die bijvoorbeeld spelen in de regio: waterstofproductie, windenergieproductie, biofuelproductie, 
ontwikkeling van keten van tankstations voor aardgas en in de toekomst waterstof, eerste productie van 
biofuels uit afvalstromen, ontwikkeling vrachtwagen op waterstof, waterstofboot, en een racekart op 
waterstof, diverse partijen zijn actief met elektrische mobiliteit, enkele grote researchcenters zijn actief met 
alternatieve brandstoffen. Daarnaast krijgt restwarmte een steeds grotere waarde. Voor bijvoorbeeld de 
kassenbouw en andere intensieve agroindustrie wordt het steeds interessanter om gebruik te maken van 
zonnepanelen, warmtewinsystemen, warmteopslagsystemen en warmtelevering aan omringende 
woonwijken. 
 
Integrale mobiliteit  
Goede bereikbaar voor mensen en goederen waarbij de milieu-impact op de omgeving laag is, s 
essentieel voor deze regio. Elementen van de toekomstige integrale mobiliteit zijn: multimodaliteit, 
efficiënt, schoon transport, ketenbeheer, samenwerking. 
Projecten zijn ondermeer: ontwikkeling goederen distributienetwerk met alternatieve brandstofvoertuigen, 
goederenvervoer per tram, green port, grachtenvervoer voor goederen en afvalstromen, en gezamenlijke 
projecten van de haven, de luchthaven, openbaar vervoersbedrijven en rijksoverheid die samenwerken 
aan nieuwe vervoersconcepten. 
 
Sustainable gateway: transparant ketenbeheer  
De regio is een hub voor goederen en mensen die via de haven en Schiphol het land inkomen en weer 
vertrekken. In combinatie met de vele NGO’s kan de regio een belangrijke rol spelen in het transparant en 
maken en verduurzamen van ketens. Opslag, overslag, eerlijke herkomst, duurzame materialen, etc 
Tientallen bedrijven en NGO’s zijn actief op het vlak van keurmerken voor het bevorderen van eerlijke 
handel, eerlijke kleding, eerlijke voeding. Diverse partijen zijn actief met het (inter)nationaal toekennen en 
certificeren van duurzaam opererende bedrijven. Een nieuwe activiteit is het leveren van CO2 certificaten 
voor bedrijven en CO2 compensatie voor burgers en werknemers. Het Global Reporting Initiative is 
gevestigd in de hoofdstad, een instituut die een internationale standaard zet voor duurzame 
jaarverslaglegging. De douane, de haven en luchthaven, logistieke bedrijven en IT bedrijven zijn actief op 
het vlak van tracking en tracing en inklaring van goederen.  
 
Zero-energy data-warehouses:  
Op dit moment gebruiken data-warehouses enorm veel electriciteit.  De dichtheid aan data-warehouses is 
in deze regio hoog en de verwachting is dat de vraag naar server-ruimte zal stijgen. In deze sector is op 
het gebied van energie veel te besparen.  
Diverse partijen zijn gestart met het leveren van hostingdiensten vanuit energiezuinige data-warehouses, 
daarnaast vindt verduurzaming van IT diensten plaats, en worden nieuwe communicatie vormen zoals 
teleconferencing opgestart. 
 
Water 
Water is internationaal een zeer belangrijk thema. Water is gezichtsbepalend in de regio. Daarnaast zijn er 
vele voorbeelden die laten zien hoe de regio met water omgaat (Amsterdam staat op palen, Schiphol ligt 4 
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meter onder de zeespiegel). Er is veel kennis over veilig water en gesloten waterkringloop. Deze kennis 
kan verder uitgebouwd worden en geëxporteerd worden. 
 
Kleding  
In Amsterdam zijn veel initiatieven op het gebied van duurzame mode: ontwerpers, agenten, 
productiebedrijven, productorganisaties, marketingorganisaties en verkoopkanalen zoals grote 
warenhuizen en modewinkels. Daarnaast zijn er ook enkele keurmerken die duurzame labels voeren en 
waarbij kledingmerken zich kunnen aansluiten. 
 
Toerisme 
Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor de regio. De sector zou zich extra kunnen profileren 
met ambities op het gebied van duurzaamheid. ‘In Amsterdam komt het duurzaamste hotel ter wereld’. 
Lopende initiatieven: meerdere hotels profileren zich met hun duurzame bedrijfsvoering, ontwikkeling van 
een waterstof rondvaartboot, rondvaartboten op biofuels, introducte van electrische fluisterboten, diverse 
reisorganisaties zijn actief. Ook hier zijn diverse certificeringsbedrijven en adviesbureaus actief.  
 
Afval en recycling 
Op dit moment zijn de hoogrendement-afvalverbrandingsovens in de regio in combinatie met warmte- en 
energielevering toonaangevend in de wereld. Deze kennis kan wereldwijd worden ingezet om duurzame 
energie te winnen uit afval. De ontwikkelingen staan niet stil: afval wordt steeds meer waard, kunststoffen 
en andere waardevolle afvalstromen zijn interessant om op te werken tot secundaire grondstoffen. De 
ambitie is om voorop te blijven lopen. Het is daarom interessant om nu al verder te kijken naar nieuwe 
afvalverwerkingsprincipes gebaseerd op bijvoorbeeld de cradle-to-cradle filosofie 
 
Financiële en zakelijke dienstverlening 
De financiële en zakelijke dienstverlening is groot in de regio. De sector kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan het realiseren van duurzame initiatieven door het aanbieden van nieuwe financiële 
diensten/oplossingen. Banken, venture capitalists kunnen samen ook met pensioenfondsen, NGO’s, GRI, 
en universiteiten zich inzetten op een wereldpositie op het gebied van sustainable investment. 
 
Creatieve industrie:  
Amsterdam zet sustainable consumption wereldwijd op de kaart. De creatieve industrie (kunstenaars, 
ontwerpers, reclame/marketing, media) is een belangrijke kracht van de regio. Deze sector kan van grote 
betekenis zijn bij het ontwikkelen van duurzame concepten en vermarketing van duurzame producten en 
diensten. Voor stappen naar een duurzamere samenleving moeten creatieve sprongen worden gemaakt. 
Dit vraagt om dwarsdenkers. 
 
Bouw, verbouw en energie voor gebouwde omgeving  
Met het oog op klimaatneutraal in 2040 is het belangrijk de gebouwde omgeving te verduurzamen 
(woningen, bedrijven, infrastructuur). Energie speelt een zeer belangrijke rol. (Decentrale) duurzame 
energie, stadswarmte, restwarmte warmtepompen, wind in zee, energiebesparing. Daarnaast kan er veel 
worden bereikt met nieuwe inzichten/technologiën op het gebied van bouwen en verbouwen. Amsterdam 
heeft een enorme voorraad oudbouw. Dit kan gezien worden als een enorme experimenteerruimte voor 
het verduurzamen van bestaande gebouwen. In andere delen van de regio zijn weer enorme nieuwbouw 
opgaven. Daar kan, zoals in Almere, weer ervaring worden opgedaan met nieuwe bouwconcepten als 
Cradle2Cradle, passiefhuis, klimaatbestendige drijvende huizen. Er zijn tientallen partijen actief in het veld 
van de duurzaam gebouwde omgeving: de eerste duurzame bouwmarkt, diverse aannemersm, 
woningbouwcoörporaties, gebouwbeheerders, vastgoedinvesteerders, energiebedrijven, adviesbureaus en 
productleveranciers. 
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Voeding 
In de regio zijn veel initiatieven op het gebied van biologische en regionale voeding. De initiatieven 
bevinden zich in de gehele keten: productie, verkoop, restaurants. Uit bouwen van deze initiatieven levert 
interessante kansen voor de regionale economie.  
Maar ook voor de landbouw en voedingsindustrie die niet gericht is een regionale afzet kan dit interessant 
zijn liggen er kansen. Bijvoorbeeld de  “Transitie duurzame voeding” en ontwikkelingen in de glas tuinbouw 
die van een kas een netto leverancier van energie maken.   
 
Duurzame clusters en duurzame ketens 
Omdat duurzaam ondernemen niet alleen gaat over duurzame producten en diensten maar ook over 
duurzame bedrijfsvoering en duurzame R&D hangt het ene duurzame thema zeer nauw samen met het 
andere duurzame thema. Duurzame voeding gaat dan niet alleen om de duurzame landbouw, maar ook 
over het transport van grondstoffen, verpakkingen, verwerking, en alle andere aspecten van de 
bedrijfsvoering van bedrijven in de voedingsketen. Om te laten zien hoe verschillende soorten bedrijven en 
organisaties met elkaar samenhangen en elkaar kunnen versterken, zijn twee voorbeelden van duurzame 
ketens uitgewerkt. Hierbij is gekozen voor de thema’s “duurzaam wonen” en “duurzame producten
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Duurzaam wonen: samenhang tussen mobiliteit, energie en bouwen in een woonwijk  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2: voorbeeld van clustering rondom duurzame mobiliteit, energie en bouwen  

 

Als voorbeeld nemen we de gemeente Almere, die een nieuwe woon- en werkwijk gaat creëren die volledig duurzaam 

is: Cascade park. De hier gegeven uitwerking gaat verder dan de gemeente op dit moment voor ogen heeft, het dient 

puur als illustratie voor de mogelijke raakvlakken van diverse disciplines.  

 

De wijk wordt gebouwd volgens het cradle-to-cradle principe (van wieg tot wieg), dat wil zeggen dat alle 

(bouw)activiteiten tot hun natuurlijke materialen zijn te herleiden bij de bouw, het gebruik en de afvalfase.  

Aan een planbureau en architectenbureau is gev raagd om een schets op te stellen van de nieuwe wijk. Samen met het 

vervoersbedrijf is gekeken naar goede ontsluiting naar het openbaar vervoer van de wijk. Bij verdere uitwerking wordt 

invulling gegeven aan de thema’s duurzaam bouwen, duurzaam materiaalgebruik (ecologisch/uitneembaar tot 

basisgrondstoffen) en duurzame energie-opwekking (centraal versus decentraal). Hierin kunnen energie- en 

bouwkundig adviesbureaus een goede rol spelen.  

 

De bouw vindt plaats door een gecertificeerd bouwbedrijf en installateurs leggen duurzame systemen aan voor eigen 

energie-opwekking, waterrecycling, warmteopslag, etc. Het energiebedrijf en waterbedrijf leveren groene stroom, gas en 

water tegen aantrekkelijke tarieven. Het huis krijgt het energielabel A door een hiertoe beedigd bureau. 

 

De bewoners krijgen hun huis opgeleverd en kunnen zelf aan de slag. Bij de duurzame bouwmarkt kunnen ze 

duurzame bouwmaterialen kopen. Bij de electronicawinkel worden de bewoners voorgelicht over energiezuinige 

apparaten, en kunnen ze de oude TV inruilen. En nu maar genieten van het wonen. 
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Duurzame producten: van grondstof, via productie, financiering en marketing naar hergebruik 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.3 :voorbeeld van clustering rondom duurzame producten 

 

Dit voorbeeld gaat over de partijen die meewerken in de keten voor realisatie en verkoop van duurzame producten. 

Gekozen is voor fashion als voorbeeld, dit is een sterke sector in de Amsterdamse regio.   

 

Duurzaam heeft in dit voorbeeld enerzijds te maken met openheid, eerlijkheid, transparantie van de keten, anderzijds 

gaat het om milieuvriendelijk, ecologisch, herleidbaar tot grondstoffen (cradle-to-cradle). Het product heeft een fair wear 

label met hierop informatie dat het product is geaccrediteerd. De keten wordt gecontroleerd door organisaties die in de 

Amsterdamse Metropool gehuisvest zijn. Zij doen tracking en tracing, geven voorschriften voor productie en distributie, 

zien wat Europa binnenkomt en weer weggaat, van grondstof tot recycling en weer terug tot grondstof.  

 

Nieuwe productinnovaties worden gefinancierd door banken en groene venture capitalists. De markt voor deze 

duurzame producten is groot, mede dankzij de inspanning van gerenommeerde marketingbureaus en reclamebureaus 

in de metropool. Deze combinatie van financiering, marketing en creatieve stad maakt het aantrekkelijk voor duurzame 

productorganisaties om zich hier te vestigen.  

 

In de metropool zijn vele verkooppunten van de duurzame producten, consumenten kunnen op vele plaatsen terecht om 

een breed scala aan eigentijdse en persoonlijke producten te kopen. Betalen doe je met een mastercard die CO2 

compenseert. Kleding heeft persoonlijke waarde, is uitwisselbaar via secondlife shops; redesign en recycling gaan hand 

in hand. Amsterdam staat bekend om zijn straatdesigns, multicultureel en multi-expressief, jonge mensen kiezen voor 

een nieuwe levensstijl: bewust, eigen, creatief en duurzaam..  
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3.3   Omvang van duurzame bedrijvigheid: enquête resultaten 

In het kader van dit project is een enquête uitgezet onder 4000 ondernemers in de grote 
Noordvleugelregio (Noord-Holland, Utrecht, Almere). De ondernemers zijn schriftelijk uitgenodigd op 
internet de enquête in te vullen, waarin zij werden gevraagd naar verschillende thema’s rondom 
duurzaamheid: bedrijfsvoering, producten&diensten, innovatie en het belang dat de organisatie aan 
duurzaamheid wordt gehecht. 
Doel van de enquête is het in beeld brengen en meetbaar maken in welke mate deze 
duurzaamheidsthema’s voor verschillende types bedrijvigheid van belang zijn en in welke mate zij hier ook 
in praktijk daadwerkelijk invulling aan geven. Door de resultaten te wegen ten aanzien van verschillende 
bedrijfskenmerken (sector, omvang, groeiverwachting, etc.) ontstaat zo een beeld van het 
‘duurzaamheidscluster’ in de Noordvleugel. 
De respons op de enquête van ongeveer 5% is laag, maar niet veel lager dan in vergelijkbare studies naar 
dit onderwerp (onder meer MNP/EIM ivm MVO). Sommige in de enquête opgenomen vragen leiden 
daardoor niet tot resultaat, aangezien de respons niet representatief is. Desondanks komt er veel 
interessante informatie en ook voor het onderzoek bruikbare resultaten uit de enquête (zie bijlage 1 voor 
een uitgebreidere toelichting op de resultaten). 
 
Duurzaamheid is vooral voor bedrijven in de productiesector een belangrijk thema. Ook de bouwsector is 
er relatief veel mee bezig en ook de groothandel. Vanuit detailhandel, dienstverlening en onderwijs & 
onderzoek is minder aandacht voor het thema. 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid is het belangrijkste motief voor de bedrijven die duurzaam 
ondernemen. Daarna volgt imago als belangrijk motief en vervolgens komen pas de directe 
bedrijfseconomische voordelen die er mee zijn te behalen.  
 
Duurzame bedrijfsvoering 
De productiebedrijven zijn in de bedrijfsvoering het meest actief bezig met zaken als besparing en 
hergebruik. Daarnaast zijn de geleverde producten meer dan gemiddeld milieuvriendelijk. Ook de 
bouwsector is duidelijk actief bezig met milieuvriendelijke methoden en materialen. Bedrijven in de 
dienstverlening zijn juist actiever op het gebied van duurzame innovaties. 
In de bedrijfsvoering wordt meer aandacht gegeven aan besparingen op materialen en transport dan aan 
bijvoorbeeld zorgvuldiger omgaan met energiebronnen. Met name productiesectoren zijn actief met 
besparingen in het materiaalgebruik, dienstverlenende bedrijven zijn relatief veel bezig met afvalscheiding 
en afvalpreventie. Voor alle sectoren geldt dat besparing op transport een belangrijk thema is.  
 
Duurzame producten en diensten 
Kijkend naar de geleverde producten en diensten is vooral wederom de productiesector actief met 
duurzame producten. Daarbij gaat het om zowel materiaalgebruik als bijvoorbeeld aspecten als 
waterverbruik, energiezuinige werking en afvalbeperking. De bouwsector levert (mede gezien de 
bouwnormering) ook veel energiezuinige producten op. Daarnaast wordt in de bouw ook relatief veel met 
duurzame keurmerken gewerkt.  
 
Duurzame R&D 
Ook als het gaat om duurzame innovaties scoren productiebedrijven hoog. Het gaat bij duurzame 
innovaties veelal om methoden voor besparing van materiaalgebruik en energie. In de productiesector 
vindt daarnaast ook veel innovatie plaats op het gebied van water en afval. Als motief voor duurzame 
innovatie geldt veelal het streven naar een efficiëntere bedrijfsvoering. 
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Omvang van het ‘duurzaamheidscluster’ 
Uit de respons op het totaal aan thema’s uit de enquête is een gemiddelde score berekend van de mate 
waarin bedrijven bovengemiddeld bezig zijn met duurzaamheid. Uit deze analyse blijkt dat ca. 1/3 van de 
bedrijven zich totaal niet bezig houdt met duurzaamheid, ca. 1/3 in enige mate en ook ca. 1/3 juist 
aanmerkelijk meer.  
Die laatste categorie bevat bedrijven die – zo blijkt uit de respons – aanmerkelijk meer gericht zijn op 
samenwerking met andere bedrijven. Daarnaast zijn de bedrijven dynamisch en relatief meer geneigd te 
verhuizen. Die neiging hangt ook samen met een bovengemiddelde groeiverwachting. Belangrijk 
aandachtspunt is dat een groot deel van de duurzame bedrijven die willen verhuizen, aangeven naar 
buiten de regio te willen verhuizen.  
Gekeken naar de sectorale samenstelling van het ‘duurzaamheidscluster’ blijkt wederom dat vooral een 
groot aandeel van de productiebedrijven hiertoe behoort. Daarnaast scoren vooral bouw, de logistieke 
sector en de ‘overige dienstverlening’ (waaronder: milieudienstverlening) een redelijk aandeel duurzame 
bedrijven.  
Op basis van het aandeel duurzame bedrijven per sector (enquêteresultaat) en de omvang van die sector 
in de Noordvleugelregio (regionale economische statistiek) is een eerste ruwe schatting gemaakt van het 
economische volume van het ‘duurzaamheidscluster’. Deze schatting komt uit op een economisch volume 
van het ‘duurzaamheidscluster’ van ca. 33 miljard euro op jaarbasis, dat wil zeggen ongeveer een kwart 
van de totale economie.  
Wanneer wordt gekeken naar de groeipotentie blijkt uit zowel de eigen verwachting van de duurzame 
ondernemers als uit een analyse op basis van de CPB Lange Termijn Verkenningen dat bedrijven uit het 
‘duurzaamheidscluster’ de komende jaren nadrukkelijk een bovengemiddelde economische groeipotentie 
vertegenwoordigen. 
 

3.4  Inventarisatie duurzame initiatieven Metropoolregio Amsterdam 

In dit onderzoek is gekeken naar welke duurzame initiatieven nu aanwezig zijn in de regio. Deze 
initiatieven geven een beeld van wat er allemaal al speelt en geven een globale richting van de 
toekomstige potentie van duurzame bedrijvigheid. Innovaders heeft een korte inventarisatie gedaan om 
een overzicht van duurzame initiatieven te krijgen en komt tot een lijst van zo’n 1050 initiatieven. De lijst 
van duurzame initiatieven is tot stand gekomen door in het netwerk van de projectgroep te vragen om 
namen van ondernemingen die gezien kunnen worden als voorbeelden op het gebied van duurzaamheid. 
Deze snelle inventarisatiemethode is bijvoorbeeld ook gebruikt in vergelijkbaar onderzoek naar de 
economische potentie van “sustainable industries” in Oregon. Het resultaat leunt zwaar op de netwerken 
en het subjectieve oordeel van de informanten. De lijst is zeker niet compleet, de verwachting is dat het 
aantal groter is. De lijst is bovendien ook dynamisch: de afgelopen twee jaar zijn er veel initiatieven bij 
gekomen.  
 
Binnen de groep van 1050 initiatieven zijn zo’n 270 koplopers te onderscheiden, varierend van kleine 
initiatieven tot enkele grote multinationals. Als richtlijn voor deze koplopers hebben we aangehouden dat 
het bedrijf al op grote schaal met duurzame producten en diensten en/of bedrijfsvoering en/of research & 
development (R&D) bezig is, zich hier ook actief mee profileert, en het ook als toekomstvisie ziet om hierin 
te excelleren ten opzichte van andere bedrijven in de eigen sector.  
 
Van deze groep duurzame koplopers is gekeken in welke sectoren ze voorkomen. Zie figuur 3.4: 
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Figuur 3.4: typering van top 270 duurzame initiatieven naar sector. 
 
In figuur 3.4 zien we een aantal sectoren dat goed vertegenwoordigd is:  voeding (10%), transport (9%), 
kleding (9%), financieel (7 %), energie (10%), creatief/communicatie (7%), bouw (11 %) en advies (11 %). 
 
De lijs t geeft de diversiteit van duurzame activiteiten in de regio aan. Het is niet mogelijk om te 
concluderen dat een bepaalde sector er uitspringt. Dat is ook niet verstandig, de diversiteit aan sectoren is 
juist een sterkte van de regio. Het merendeel van de organisaties (87%) is te benoemen onder de 
categorie commerciële bedrijven, daarnaast zijn er non-profit organisaties (13%), overheidsorganisaties 
(7%; vooral universiteiten) en enkele projecten (4%). Binnen de sectoren zijn alle soorten ketenspelers 
vertegenwoordigd: producenten, tussenpersonen, winkels/ restaurants/hotels, adviseurs en ontwikkelaars. 
 
In figuur 3.5 is gekeken met welke thema’s de organisaties bezig zijn: richten ze zich vooral op planet- 
aspecten, of met name op people-aspecten? Of beiden? Ook hier is weer per sector gekeken. Uit de lijst is 
te zien dat beide aspecten rijk vertegenwoordigd zijn met een beperkte voorkeur voor milieugerelateerde 
activiteiten. Geconcludeerd kan worden dat zowel people-aspecten en planetaspecten een belangrijke rol 
spelen bij duurzame initiatieven in de Amsterdamse regio. 
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Indeling sectoren naar aandachtsgebied people / planet
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Figuur 3.5: typering van top 270 duurzame initiatieven naar people en/of planet bijdrage. 
 
 
Van de 270 beoordeelde organisaties levert zo’n 85% duurzame producten en diensten, heeft 25% een 
duurzame bedrijfsvoering (d.w.z. doet beduidende inspanningen op het gebied van inzet van duurzame 
energie, energiebesparing, afvalreductie en recycling, mobiliteit en duurzaam transport), en is 35% actief 
bezig met duurzame Research en Development. Zo’n 65 bedrijven zitten in het retailkanaal. 
 
De grootte van de geselecteerde organisaties is hieronder weergegeven. 
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Figuur 3.6: typering van de top 270 duurzame initiatieven naar grootte van bedrijf; 
 
 
Uit de inventarisatie blijkt dat zo’n 50% van de initiatieven bestaat uit MKB-bedrijven met 1-10 
werknemers, 30% bestaat uit bedrijven met 10-50 werknemers, 15% met 50-500 werknemers en 5% zijn 
multinationals met meer dan 500 werknemers. Hierbij moet opgemerkt worden dat bij een toename van de 
bedrijfsgrootte, de mate waarin het bedrijf duurzaam is (in producten en diensten, bedrijfsvoering, R&D) 
afneemt vanwege de recente aandacht voor het onderwerp en de langzame doorvoering door de gehele 
bedrijfsactiviteit.  
 
De hieronder genoemde grote multinationals zijn geen van allen als volledig duurzaam te benoemen, maar 
geven aan koploper te willen zijn binnen hun sector op het gebied van duurzaamheid: Rabobank 
(financieel), AKZO Nobel (industrie), Cargill (voeding), Cisco Systems (ICT), Corus (industrie), IKEA 
Nederland (bouw/interieur), KLM (transport), Nike (kleding), Nuon (energie), Philips (consumenten-
producten), Schiphol (transport), Shell (energie), TNT (transport) en KPMG (advies). 
 
Verder zijn er in de regio ook internationaal erkende organisaties die zich specifiek met duurzame 
verslaglegging en certificering bezig houden zoals GRI en UtzCertified. 
 
De conclusie is dat er zeer veel bedrijven in de regio actief bezig zijn met nieuw initiatieven en duurzaam 
ondernemen. We hebben het idee dat we maar het topje van de ijsberg hebben verzameld in de -korte-  
tijd die we eraan besteed hebben, en dat er veel meer initiatieven zijn. Daarnaast is de groei ook groot: 
een paar jaar geleden was het aantal initiatieven veel kleiner, door alle aandacht voor het klimaat en de 
energieproblematiek neemt het aantal initiatieven fors toe, in alle sectoren, hetgeen we natuurlijk van harte 
toejuichen.  
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4   DE POTENTIE VAN DE METROPOOLREGIO VOOR DUURZAAMHEID 

• Op de lange termijn is duurzaam ondernemen een noodzaak, op de korte term ijn biedt het veel 
kansen. 

• De Metropoolregio heeft een sterke uitgangspositie voor het duurzame ondernemers door de 
aanwezigheid van een grote diversiteit aan bedrijven, kennis en consumenten in een relatief 
kleine regio.  

• Die uitgangspositie kan nog verstevigd worden door het versterken van de positie voor duurzame 
ondernemers op de terreinen van kennisuitwisseling, financiering, wet en regelgeving en de 
(locale) afzetmarkt. 

• Hoewel er veel steden zijn die zich actief met duurzame ontwikkeling bezighouden, profileren ze 
zich niet als vestigingslocatie voor duurzame ondernemingen. Hier ligt voor de Metropoolregio 
Amsterdam een kans.  

 
Paragraaf 4.1 gaat in op de economische potentie van duurzaam ondernemen in algemeenheid. Paragraaf 
4.2 gaat in op de sterke en zwakkere kanten van de Metropoolregio Amsterdam als vestigingslocatie in het 
algemeen, en als ‘voedingsbodem’ voor duurzame ondernemers in het bijzonder.  
 
 

Metropoolregio Amsterdam 2025: Een uitdagend toekomstbeeld 
Input van de deelnemers uit de workshops 
 
Het is goed wonen in de groene metropoolregio. De groene structuren zijn een visitekaartje voor bedrijven, 
toeristen en burgers. Een onderdeel van die groene structuur is de regionale landbouw. Deze sector groeit 
omdat de vraag naar regionale en biologisch producten blijft stijgen.   
Sowieso is de consument ten opzichte van begin van deze eeuw veel bewuster gaan kopen. Eerlijke en 
milieuvriendelijke producten zijn zeer gewild en elke winkel heeft een brede keus. Een bredere keus dan in 
de meeste landen om ons heen en dat is een absolute trekker voor de toerist.  
 
De regio is klaar voor de toekomst en ingesteld op de dalende hoeveelheid fossiele brandstoffen. Tijdens 
de Olympische Spelen van 2024 in Metropoolregio Amsterdam brandde de Olympische vlam op biogas. 
De nieuwe gebouwen zijn allen energie-neutraal. De Zuid-As, Werkstad A4 in de Haarlemmermeer en een 
aantal woonwijken van Almere zijn projecten die internationaal vaker worden genoemd als voorbeeld 
projecten. Gelukkig is de regio 17 jaar geleden de uitdaging aangegaan om te data-centers zo te bouwen 
en te gebruiken dat ze energie leveren.  En dat doen ze nu, aan bedrijven op het zelfde bedrijventerrein. 
Maar ook de oudere gebouwen kunnen tegenwoordig op zo’n manier gerenoveerd worden dat ze energie-
neutraal zijn.  
Naast grotere windparken in de Noordzee, zijn er voor in stedelijk gebied kleinere decentrale energie- 
opwekkers ontwikkeld. Deze vinden gretig aftrek.  
Op het gebeid van duurzaamheid is schoon water nog steeds een issue. De centrale overheid is al enkele 
jaren bezig om op grote schaal een gescheiden watersysteem te bouwen 
 
Veel transport is al elektrisch waarbij waterstof een belangrijke energiedrager is. Daarnaast rijden 
voertuigen op 2de en 3de -generatie biobrandstof gemaakt uit afvalproducten en aardgas.  
 
Het aanbod van openbaar vervoer is enorm verbeterd: sneller en meer. Een light-rail systeem verbindt de 
randstad. Virgin-train biedt goedkope verbindingen naar buitenlandse steden. 
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De Haven en Schiphol zijn gefuseerd tot één bedrijf dat gevestigd is op de Tulp, een zero-footprint eiland 
voor de kust van Velsen. Daarmee is een enorme efficiëntieslag gemaakt met betrekking tot 
goederentransport en ketenbeheer.  Op dit moment is de Tulp DE duurzame poort van Europa. 
 
In Amsterdam -Noord is een locatie waar ondernemerschap, kennisinstituten, scholen en publiekstrekkers 
rondom duurzaamheid zijn gevestigd.  New Energy Docks was hier gevestigd maar de Open-Innovation-
Playground is dermate succesvol dat een onafhankelijke partij niet langer nodig is. Rondom thema’s en 
innovaties weten de partijen zich snel te bundelen en via het  reeds bewezen samenwerkingsproces 
vertaalt dat zich in de meeste gevallen tot succesvolle implementaties. De proactieve opstelling van de 
overheid blijkt cruciaal in dit proces. De regio en Nederland hebben dan ook een toppositie wat betreft 
onderzoek en realisatie van duurzame innovaties.  
 
Als we terugkijken op de afgelopen 20 jaar heeft de overheid een belangrijke rol gespeeld om 
duurzaamheid op de kaart te zetten. Met name de beslissing om 100 % duurzaam en waar mogelijk 
regionaal in te kopen heeft een gigantische push gegeven. Bedrijven en maatschappelijke organisaties 
hebben dit voorbeeld gevolgd.  
De markt werd dermate interessant dat de reclamewereld en de financiële sector zich er sindsdien volop 
mee bemoeien. Verantwoorde producten en diensten zijn sindsdien de maatstaf en ook nog eens 
betaalbaar. Internationaal staat de regio bekend als DE plek om je producten te lanceren. Wat van deze 
regio komt is bijna vanzelf een hit in het buitenland. 
 

 
 

4.1   Economische potentie van duurzaamheid 

Uit de enquête bleek dat bedrijven die duurzaamheid een belangrijk thema vinden voor hun bedrijf, 
gemiddeld een hogere groeiverwachting hebben dan bedrijven die duurzaamheid niet of minder belangrijk 
vinden. Maar duurzaamheid zelf wordt niet altijd als “selling point” gezien. Bij de inventarisatie van 
bedrijven bleek dat sommige bedrijven zich helemaal niet profileren als duurzaam. Ook sommige 
ondernemers die aanwezig waren tijdens de workshops bevestigden dit: “sommige van onze klanten 
weten niet eens dat ze een duurzaam product kopen”. En het ging hier niet om consumenten maar om 
professionele klanten. Als duurzaamheid dus geen ‘unique selling point’ is, wat is dan de grote 
economische potentie van duurzaamheid? Op deze vraag is een lange en een korte termijnantwoord te 
geven. 
 

4.1.1  Economische potentie van duurzaamheid op lange termijn 

Het eenvoudige antwoord is dat er duurzaam ondernemen op de lange termijn een pure noodzaak is. Wie 
nu de omslag naar duurzaam ondernemen niet maakt bestaat over tien jaar niet meer. Met een soort 
gelijke boodschap kwamen alle geïnterviewde personen. Dit beeld werd bevestigd door de deelnemers 
van de laatste workshop. Mondiale trends leiden tot ontwikkelingen die hier voor gaan zorgen. Door de 
enorme groei van de productie in BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) is er nu al een enorme 
extra vraag naar grond- en hulpstoffen. Ook de vraag om energiebronnen stijgt enorm. Dit lijdt tot 
prijsstijgingen maar ook tot allerlei ongewenste milieu- en sociale gevolgen. Of zoals Rinnooy Kan het 
formuleert: “De grootste zorgen moet je je misschien wel maken over de gevolgen voor natuur en milieu. 
Het klimaatprobleem illustreert dat, maar is (haast letterlijk) misschien maar een tipje van de ijsberg.” Maar 
niet alleen energie- en grondstof- intensieve bedrijven zullen hun activiteiten opnieuw moeten doordenken. 
Behalve de stijgende energie en grondstofprijzen zijn er echter nog meer ontwikkelingen die de trend 
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richting duurzaamheid versterken. Tijdens de workshops werden de volgende drie ontwikkelingen 
genoemd: 
Een groeiende “corporate involvement” met duurzaamheid. Niet alleen in de directiekamers maar ook een 
groeiend aantal jonge ‘high potentials’ vraagt van de bedrijven waar ze werken een duidelijke visie en 
strategie op het gebied van duurzaamheid.  
Ook aan de consumentenkant is er een groeiende groep mensen die hun lifestyle willen verduurzamen.  
Groeiende behoefte aan transparantie: om te kunnen beoordelen of iets duurzaam is wil men de herkomst 
en achtergrond van de producten, de diensten en het bedrijf weten.  
 
Als een groeiend aantal bedrijven duurzaam gaat ondernemen, zullen die ook steeds meer eisen stellen 
aan bedrijven die dat nog niet doen. Krouwel stelt tijdens lezingen vaak de vraag wie van de aanwezigen 
denkt dat banken binnen vijf jaar doelstellingen op het gebied van energiebesparing zullen toevoegen aan 
de kredieteisen. Een groeiend aantal mensen denkt dat inderdaad het geval zal zijn. 
 
De Ruyter geeft aan dat duurzaamheid vooral over waardecreatie gaat. Veel bedrijven beconcurreren 
elkaar op de prijs en komen daarmee in een neerwaardse spiraal waarin alles steeds goedkoper moet. 
“Iedereen gaat voor een ‘bigger slice of the pie’. Maar je moet naar een ‘bigger pie’.” Volgens De Ruyter 
zijn veel systemen nu gericht op wat we niet willen. De gezondheidzorg is georganiseerd op ziekten, 
bedrijven zijn gericht op schaarste, het milieubeleid is gericht op milieuvervuiling. Deze systemen zullen 
opnieuw ontworpen moeten worden, gericht op wat we wel willen. Net als Wijffels stelt De Ruyter dat “het 
gaat om het herontwerp van alles en daar ontkomt niemand aan.” 
 

4.1.2  Economische potentie van duurzaamheid op korte termijn 

Voor de korte termijn is de overgang naar duurzaamheid minder eenvoudig. Wijffels ziet twee 
fundamentele knelpunten. 
1. Veel van het geïnvesteerde vermogen zit nu in niet-duurzame productietechnieken. Investeringen zijn 

nog niet terug verdiend. 
2. Veel mensen denken dat duurzaam synoniem is met duur. Dit komt omdat de eerste stap in de 

richting van milieuvriendelijker produceren gezet is met “end-off pipe” maatregelen. Dat zijn 
maatregelen die extra investeringen vroegen, kostprijsverhogend werkten, maar geen waarde 
toevoegden aan het product zelf. 

 

Duurzaamheid is duur? 
Lock-in of waarom zelfs potentieel kostenbesparende innovaties in aanvang “duur” zijn 
 
Producten en diensten, technologieën, maar ook werkwijzen en organisatievormen, doorlopen een 
zogenaamde “leercurve”. In het begin hebben ze vaak last van allerlei ‘kinderziektes’. Het tweede deel van 
de leercurve verloopt vrij stijl. Voor producten is dat de fase van marktintroductie. Als een marktintroductie 
soepel verloopt, kan een product of het achterliggende productieproces in korte tijd een enorme 
‘kostenbesparende’ ontwikkeling doormaken: al doende leert men. Nieuwe producten, technologieën en 
organisatievormen lopen per definitie achter op het leerproces van de voorgangers. Hierdoor ervaren zelfs 
potentieel superieure producten, technologieën en organisatievormen een concurrentienadeel ten opzichte 
van ‘gevestigde’ alternatieven. Hierdoor wordt de overstap naar nieuwe (duurzamere) alternatieven vaak 
bemoeilijkt. Dit wordt in de literatuur ‘lock-in’ genoemd. De sterke positie van fossiele brandstoffen ten 
opzicht van allerlei duurzame alternatieven is hier een duidelijk voorbeeld van.  
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Maar ook bedrijven die geen last hebben van deze twee knelpunten lopen tegen tal van opstakels op als 
ze duurzaam willen ondernemen. Volgens Rotmans bestaat het stimuleren van duurzaamheid voor 50% 
uit het opheffen van bestaande belemmeringen: “Je moet net zoveel afbreken als opbouwen”. Maar als het 
zo lastig is, hoe komt het dan dat bedrijven uit het ‘duurzaamheidscluster’ een bovengemiddelde 
groeiverwachting hebben (zie paragraaf 3.2)?  
 
Zowel Wijffels als Krouwel wijzen op de ‘voorlopers -winst’. De eerste bedrijven krijgen de beste deals. 
Krouwel noemt als voorbeeld de CO2 handel. Bedrijven die daar tijdig op hebben geanticipeerd krijgen nu 
goede prijzen voor hun CO2 credits. 
 
Het bewijs dat duurzaamheid ook op korte termijn economische kansen oplevert wordt wellicht nog het 
best geleverd door al die bedrijven die dat nu al doen. De lijst met koplopers uit de inventarisatie die voor 
dit onderzoek is gemaakt. En door de voorbeelden die worden gegeven in het recent verschenen boek van 
Anne-Marie Rakhorst, “Duurzaam ontwikkelen …. Een wereldkans”2 
 

4.2   Sterktes en zwaktes van de Metropoolregio Amsterdam 

De regio als inbedding voor bedrijven heeft een aantal specifieke economische eigenschappen. Ten 
eerste gaat het om de nabijheid van toeleveranciers en afnemers. Dit heeft efficiencyvoordelen en relaties 
kunnen door de korte afstand worden bestendigd en uitgebouwd. Dit geldt ook voor de arbeidsmarkt: 
binnen de regio bevindt zich veelal de poel van specialisten waaruit moet worden geput.  
Daarnaast brengt een hoge dichtheid van ketenrelaties in een regio grote schaalvoordelen met zich mee. 
Enerzijds door concentratie van vraag (geringere transactiekosten), anderzijds door de grotere 
keuzemogelijkheid waar het gaat om toeleveranciers.  
De regio is verder heel belangrijk waar het de reputatie van een bedrijf betreft. Binnen regionale netwerken 
wordt het imago van een bedrijf bestendigd. Tevens ontlenen bedrijven een deel van hun imago aan de 
plaats en regio waar zij gevestigd zijn. Zeker voor nichebedrijven en hoge margeproductie gaat vaak op 
dat dit regionale/stedelijke imagoaspect een belangrijke rol speelt in de externe profilering (vlg. creatieve 
sector, advocatuur). 
Ook door sam enwerkingsverbanden worden kostenvoordelen en afzetvoordelen bereikt. Hieruit komen 
ook de multiplier effecten voort: investeringen of groei bij een bepaald sleutelbedrijf of een bepaalde 
branche leiden eveneens tot groei bij bedrijven waarmee samenwerkingsrelaties bestaan. In het geval van 
netwerken slaan deze multiplier effecten niet per se neer in de regio zelf. Dat hangt ervan af of de 
netwerken ook in een regionaal cluster zijn ingebed. 
 
Het kiezen van een vestigingsplaats door bedrijven is steeds minder een keuze op basis van ‘harde’ 
factoren, zoals politieke stabiliteit, inflatie, arbeidskosten en belastingen. Dit is helemaal het geval wanneer 
er sprake is van een shortlist van mogelijke vestigingsplaatsen. De ‘zachte’ factoren, zoals kwaliteit van 
leven, spelen een steeds grotere rol. Ook de perceptie van de persoon of het team dat de keuze maakt 
speelt een belangrijke rol. Hierdoor is het van groot belang dat het beeld van de Metropoolregio naar 
buiten toe positief is.  
Tijdens de Noordvleugel 2040 conferentie ‘Horizon in beeld’ is de volgende tekst geformuleerd:  
“De kracht van de Noordvleugel is de diversiteit van de economie (industrie & logistiek, zakelijke 
dienstverlening, creatieve sector, consumenten- & bedrijfsdiensten en toerisme & recreatie). Er dient niet 
te worden ‘gekozen’, als daar al op gestuurd kan worden, voor bepaalde sectoren, ondanks het feit dat de 
creatieve sector heel sterk ‘en vogue’ is. 

                                                 
2 Rakhorst, 2007, “Duurzaam ontwikkelen …. een wereldkans” Scriptum. 
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Creativiteit betekent niet alleen cultuur, maar ook de technische innovatie waarin bedrijven als Hoogovens 
en Corus sterk zijn. Innovatie is een belangrijke factor in de internationale concurrentie. 
Het blijven inzetten op diversiteit is vanuit het oogpunt van risicoreductie van belang. Die inzet kan de 
kwetsbaarheid van de regionale economie verminderen, want als het in de ene sector tegenzit, kan het in 
de andere sector nog goed gaan. Het is verstandig wel selectief te zijn bij het versterken van sectoren. 
Daarnaast moet er oog zijn voor mogelijke synergie tussen al die verschillende economische activiteiten 
en de mogelijkheden voor nieuw ondernemerschap. 
Omgevingskwaliteiten (groen en blauw) en woningmarkt/-milieus vergen bijzondere aandacht bij de 
versterking van de internationale concurrentiepositie van de regio.” 
 
Binnenkort zal een onderzoek gepresenteerd worden dat in opdracht van Economische Zaken van 
Amsterdam een internationale vergelijking heeft uitgevoerd naar vestigingsplaatsfactoren in Amsterdam. 
Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de Amsterdam onder andere sterk scoort op de toegankelijkheid van de 
markt en klanten, de goede transportverbindingen, de talenkennis, en als woonomgeving voor expats door 
het grote culturele aanbod en de kwaliteit van het onderwijs. Minder sterke punten zijn de 
personeelkosten, en de beschikbaarheid van ruim te en kosten voor huisvesting, zowel als het gaat om 
kantoorruimte als om hotelaccomodatie en woningen voor expats. Voor duurzame bedrijven zijn dergelijke 
vestigingsplaatsfactoren net zo belangrijk als voor niet specifiek duurzame bedrijven.  
 
Naast de algemene vestigingsplaatsfactoren die van belang zijn voor bedrijven zijn er nog meer factoren 
die voor duurzame bedrijven van extra belang zijn. Daarbij is het goed om te realiseren dat de 
vestigingsplaatsfactoren die onderzocht worden in internationale vergelijkingen vaak gericht zijn op het 
binnenhalen van internationale bedrijven. Maar als het gaat om het ‘duurzaamheidscluster’ gaat het veelal 
ook over kleine, nieuwe, innovatieve bedrijven die in de regio zijn ontstaan omdat degene die het bedrijf 
gestart is daar ‘toevallig’ woonde. Het gaat er dus ook om de Metropoolregio zodanig te versterken dat 
dergelijke initiatieven in de regio ontstaan en zich verder kunnen ontwikkelen. Om twee redenen is het 
belangrijk om hier specifiek aandacht aan te schenken. Ten eerste omdat uit de enquête bleek dat 
dergelijke bedrijven ook een grotere geneigdheid hebben te gaan verhuizen.  De enquête is niet ingegaan 
in de redenen hier achter. Ook kan op basis van de enquête geen uitspraak gedaan worden over hoe 
groot die geneigdheid is, en bij hoeveel bedrijven dat speelt. Maar het is wel een signaal, wat wellicht 
verder onderzocht kan worden. De tweede reden voor aandacht voor vestigingsplaatsfactoren voor kleine 
innovatieve duurzame bedrijven is dat juist dergelijke bedrijven een belangrijke invloed hebben op het  
duurzame innovatieve imago van de regio. Deze invloed is wellicht meer dan evenredig met het directe 
economische belang van dergelijke bedrijven voor de regio. De glans van deze parels straalt voor de hele 
regio.  
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Duurzaamheid als vestigingsplaatsfactor, een internationale vergelijking 
 
Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling dringen steeds verder door als vestigingsplaatsfactoren voor 
bedrijven. Om die reden is het voor de handliggend dat steden en stedelijke regio’s zich profileren als 
duurzame vestigingsplaatsen. Ook Amsterdam wil zich op ondermeer duurzaamheid onderscheiden om zo 
in de top-5 van Europese vestigingslocaties te komen.  
 
Internationale duurzaamheidsinitiatieven 
Er bestaan veel verschillende organisaties en netwerken die duurzaamheid willen stimuleren en waar 
overheden zich bij aan kunnen sluiten. Een van deze organisaties is ECLEI. ECLEI voert als slogan “local 
governments for sustainability”. Door trainingen, informatie en advies worden de 716 aanges loten lokale 
en regionale besturen gestimuleerd om kennis te delen. Hierdoor kan duurzame ontwikkeling op lokaal 
niveau geïmplementeerd worden. 
Een andere organisatie die zich ondermeer richt op duurzame ontwikkeling is Eurocities. Dit Europese 
netwerk heeft naast kennisdeling ook tot doel om de Europese regelgeving geen beperkende factor te 
laten zijn om lokale duurzaamheidinitiatieven in de praktijk te brengen. 
Ook het Clinton Climate Initiative (CCI) is een netwerk van wereldsteden die concreet bezig zijn met 
duurzaamheid. Het netwerk is in eerste instantie bedoeld voor steden met meer dan 3 miljoen inwoners. 
Ook Rotterdam en Amsterdam zijn hierbij aangesloten als zogenaamde “affiliate cities”. Rotterdam heeft in 
navolging van de CCI het Rotterdam Climate Initiative opgericht met als doelstelling om in 2025 de CO2- 
uitstoot met 50% te verminderen ten opzichte van 1990. 
 
Naast deze drie is er nog een hele lijst te noemen van netwerken en organisatie die zich ondermeer 
bezighouden met lokale duurzaamheidinitiatieven en waarbij steden zich kunnen aansluiten. Wereldwijd is 
er veel aandacht voor duurzaamheid en veel organisaties proberen verschillende initiatieven bij elkaar te 
brengen om zo een bron van informatie en inspiratie voor anderen te zijn. 
 
Duurzame steden 
Om inzicht te krijgen in de manier waarop steden zich profileren op het gebied van duurzaamheid is een 
beperkte internationale vergelijking uitgevoerd. Deze vergelijking heeft tot doel om duidelijk te krijgen hoe 
steden omgaan met duurzaamheid als vestigingsplaatsfactor.  
De steden die in de vergelijking zijn meegenomen zijn de Europese concurrenten Londen, Parijs en 
Barcelona en de in de Verenigde Staten als duurzaam bekend staande steden Portland en Seattle. 
Daarnaast worden ook de ‘nieuwe’ Chinese concurrenten Beijing en Shanghai meegenomen in de 
vergelijking. 
Het uitgangspunt van de vergelijking is dat steden die duurzaamheid een belangrijke factor vinden waarop 
zij zich willen profileren, dat op de officiële site van hun stad kenbaar maken. Deze sites zijn doorzocht op 
duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. De focus ligt daarbij op twee onderwerpen, namelijk de manier 
waarop de steden zich op het gebied van duurzaamheid profileren (de belangrijkste projecten en plannen) 
en de praktische steun die aan bedrijven geboden wordt die zich op duurzaamheid willen onderscheiden. 
 
Londen 
De burgermeester van Londen, die verantwoordelijk is voor het beleid heeft een aantal commissies 
aangesteld die zich bezig houden met het opstellen en uitvoeren van beleid. Een van deze commissies is 
de London Sustainable Development Commission met als doel om een wereldwijde voorbeeldstad te 
worden op het gebied van duurzame ontwikkeling. Hierbij worden drie elementen onderscheiden: sterke 
en brede economische groei, sociale betrokkenheid van alle bewoners bij de toekomst van de stad en 



 DHV Sustainability 

MD-SU20080040 33

sterke verbetering in milieumanagement en gebruik van hulpbronnen. Om dit te bereiken zijn er een aantal 
producten ontwikkeld die de bewoners, bedrijven en overheden in de stad bewust maken van de 
mogelijkheden die zij hebben om duurzamer te leven en te werken.  
De Olympische Spelen die in 2012 in Londen worden gehouden, geven een extra versnelling aan de 
duurzame ontwikkelingen die voor de toekomst gepland stonden. De burgemeester van Londen, Ken 
Livingston heeft hier de volgende uitspraak over gedaan: “The London Games in 2012 will be far more 
than just a four week festival of sport. They will be quite simply the most sustainable ever - leaving a 
lasting legacy of jobs, homes and environmental improvements for East London, London and Britain.” 
Om bedrijven te stimuleren hun bedrijfsvoering duurzamer te maken is een speciale supportservice 
opgezet, de Green Procurement Code. Dit is een onderdeel van het project ‘making your plans 
sustainable’. Bedrijven, die hun ecologische impact willen verkleinen, kunnen advies krijgen over 
verantwoord inkopen. De adviezen zijn gratis voor bedrijven die zich hebben aangemeld. Ook bestaat er 
de mogelijkheid om een bronzen, zilveren of gouden status te verwerven op het gebied van duurzaam 
inkopen. Hiervoor wordt een jaarlijkse controle van de genomen maatregelen en hun effecten uitgevoerd. 
Deze controle moet betaald worden door het bedrijf zelf. (http://www.london.gov.uk)  
 
Parijs 
Parijs heeft een plan voor de toekomst opgesteld onder de naam “Agenda 21 de Paris: agir pour le 
developpement durable”. De focus in dit plan ligt voornamelijk op wat burgers kunnen doen om minder 
milieuvervuiling te veroorzaken. Voorbeelden zijn het reizen met het openbaarvervoer, het gescheiden 
inzamelen van afval en het kopen van regionale producten.  De stad investeert in de betrokkenheid van de 
bewoners bij de ontwikkeling naar een duurzame stad. 
Een voorbeeld van het betrekken van bewoners bij het terugdringen van klimaatveranderingen is de actie 
“un Parisien, un arbre”. Het doel hiervan is dat de inwoners van Parijs geld doneren om bomen te planten 
in drie Franstalige ontwikkelingslanden. 
De stad wil samen met kleine en middelgrote bedrijven die zich willen inzetten voor duurzaamheid, een 
handboek ontwikkelen met aansprekende voorbeelden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 
In november 2007 werd aan een van deze ondernemingen de prijs Duurzame Ontwikkeling uitgereikt. 
Daarnaast stelt de stad ook een prijs in voor de meest sterke bijdrage aan het terugdringen van 
klimaatveranderingen. (http://www.paris.fr)  
 
Barcelona 
Net als Parijs, heeft ook Barcelona een lokale Agenda 21 opgesteld. De stad wil op tien onderwerpen 
inzetten om een duurzame toekomst te realiseren. Een aantal onderwerpen is uitgewerkt in concrete 
projecten. Het 22@ project is een van de grootste projecten en is gericht op het ontwikkelen van de stad 
om zo de juiste condities te creëren voor duurzame groei. 
Een ander onderwerp dat naar voren komt in Agenda 21 is duurzame economie. Barcelona wil inzetten op 
eco-efficiëntie, innovatie en milieumanagementsystemen. Bedrijven die daar actief mee bezig zijn kunnen 
belastingvoordelen krijgen van de stad. (http://www.bcn.es/agenda21/english/index_eng.htm)  
Het is niet duidelijk of Barcelona, naast de Agenda 21, nog andere projecten of plannen heeft op het 
gebied van duurzaamheid.  
 
Portland 
De stad Portland is door SustainLane (http://www.sustainlane.com) uitgeroepen tot de meest duurzame 
stad van de Verenigde Staten in 2006. Portland maakt hier zelf geen melding van. Via het overheidsdeel 
van de website van de stad blijkt dat Portland veel organiseert op het gebied van duurzame ontwikkeling. 
Het Office of Sustainable Development heeft tot doel om leiding te geven en praktische oplossingen te 
bieden om een welvarende gemeenschap te creëren, waarin de mensen en de omgeving van Portland 
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kunnen bloeien, nu en in de toekomst. De projecten die zij uitvoeren hebben betrekking op 
zowel de bevolking als de bedrijven.  
Voorbeelden van projecten voor de bevolking zijn het bewustmaken van vervuiling, het 
stimuleren van het gebruik van regionale, duurzaam geproduceerde producten en het 
uitgeven van een handleiding om een huis duurzamer te maken. De plannen om Portland 
duurzaam te maken staan niet alleen op papier, maar worden in projecten daadwerkelijk 
uitgevoerd.  
Net als voor bewoners worden ook veel projecten gestart voor bedrijven. Ondermeer een 
grootschalig afvalinzamelingproject waarbij 75% van het afval gerecycled wordt, Green buildings (het 
bouwen van duurzame bedrijfsruimten) en het door belastingmaatregelen stimuleren van het terugdringen 
van energiegebruik. Ook worden elk jaar de BEST-awards (Businesses for an Environmentally Sustainable 
Tomorrow) uitgereikt aan een aantal bedrijven die zich op specifieke onderdelen onderscheiden. 
(http://www.portlandonline.com/osd/index.cfm?c=32927)  
 
Seattle 
De stad Seattle is de enige stad in deze vergelijking die op de website duidelijk aangeeft dat duurzame 
ontwikkeling belangrijk is. Het project Seattle Climate Action Now heeft tot doel om iedereen in Seattle 
instrumenten te bieden om thuis, op het werk of op straat te beginnen met het verbeteren van het klimaat. 
Enkele voorbeelden van projecten zijn het verbeteren van het fietsnetwerk, het verminderen van het 
energieverbruik door de overheid en het onder de aandacht brengen van besparingen bij schoolkinderen. 
Voor bedrijven zijn er veel verschillende projecten om duurzamer te produceren. Een voorbeeld is het 
project Enegy Smart Services, wat bedrijven wil stimuleren om bewust om te gaan met hun energiegebruik 
door het bieden van financiële voordelen. (http://www.seattle.gov)  
 
Beijing 
De officiële site van Beijing is in het Engels beschikbaar, maar de Engelse versie is erg gericht op 
buitenlandse bezoekers. Concrete plannen en beleid zijn daardoor niet beschikbaar. Wel is een van de 
taken van Beijing Municipal Commission of Development and Reform het opstellen van een strategie voor 
duurzame ontwikkeling in de stad. Verdere informatie ontbreekt. (http://www.bjpc.gov.cn/english/)  
Het organiseren van de Olympische Spelen in 2008 in Beijing is een reden om 
bewust bezig te zijn met het milieu. Een van de drie doelstellingen is “Green 
Olympics”. Dit komt tot uiting in de bouw van de sportcomplexen. Bij de bouw 
wordt rekening gehouden met waterbesparing, energiebesparing en het inzetten 
van schone energie. Ook wordt geprobeerd om de plaatselijke natuur zo veel 
mogelijke in tact te houden. (http://en.beijing2008.cn)  
 
Sjanghai 
Net als bij Beijing is de Engelstalige site van Shanghai gericht op buitenlandse bezoekers waardoor de 
beschikbarre informatie beperkt is. Op de site is het document “National Economic and social 
Development of Shanghai” te vinden. Hierin staat de visie van Shanghai voor het jaar 2011 verwoordt. Een 
van de onderwerpen die aan de orde komt is het ontwikkelen van een circulaire economie. De circulaire 
economie is gericht op het zo veel mogelijk hergebruiken van materialen en afvalstoffen. Hierdoor wordt 
zowel de input van natuurlijke hulpbronnen als de uitstoot van stoffen in het milieu beperkt. De invoering 
van het model gaat gepaard met een aantal maatregelen dat van bovenaf op bedrijven en burgers wordt 
opgelegd. Op deze manier wil Shanghai een pilot-stad in China worden. (http://www.shanghai.gov.cn)  
 
Conclusie 
Ondanks dat duurzaamheid hoog op de agenda van veel steden staat, is dat niet altijd duidelijk op de 
website. Van de onderzochte steden heeft alleen Seattle op de eerste pagina een link naar 
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duurzaamheidprojecten. Bij de andere steden zijn een aantal zoekslagen nodig. Voor buitenlandse 
bezoekers komt daar vaak ook nog een taalprobleem bij omdat de Engelstalige informatie vrij beperkt is. 
Steden willen zich internationaal dus vaak wel profileren als duurzame stad, maar doen dit vooral door 
grote projecten duurzaam op te zetten. Verder lijkt het duurzaamheidsbeleid van steden vooral gericht op 
de eigen bevolking en bedrijfsleven De voorlichting van de overheid op het gebied van duurzaamheid krijgt 
veel aandacht: “hoe bespaart u energie”, ”hoe koopt u duurzaam in”.  De profilering is dus meer gericht op 
het overtuigen van bedrijven die nog niet duurzaam bezig zijn dat het duurzamer kan, dan op het 
stimuleren en ondersteunen van die bedrijven die vanuit de eigen motivatie en overtuiging duurzaam 
ondernemen. Voor de Metropoolregio Amsterdam een grote kans om dat anders te doen en zich te 
profileren als regio waar bedrijfsleven en overheid gezamenlijk werken aan duurzaamheid en als regio alle 
kansen biedt voor duurzame ondernemers. 

 
 
 

4.2.1  Sterkte van Metropoolregio Amsterdam voor ‘duurzaamheidscluster’ 

Als het gaat om de economische fundamenten in de Metropoolregio die specifiek van belang zijn voor het 
‘duurzaamheidscluster’ worden vier factoren genoemd: 
1. Diversiteit aan bedrijven, kennisinstituten, NGO’s. 
2. Grote groep bewuste en experimenteerlustige consumenten. 
3. Enorme energie en betrokkenheid van mens en bij de regio. 
4. De Metropoolregio Amsterdam is klein en compact. 
 
De grote diversiteit aan bedrijven, kennisinstituten en NGO’s maakt dat rond vrijwel elk onderwerp een 
heel netwerk te organiseren is dat alle aspecten van het onderwerp dekt. Zoals in hoofdstuk 3  
clusteringen van bedrijven zijn geschetst rond bouw en consumentenproducten, zo is dat in de 
Metropoolregio voor heel veel onderwerpen mogelijk. Vooral ook de aanwezigheid van de financiële en 
zakelijke dienstverlening en de creatieve industrie worden als belangrijk gezien. Zelfs als deze sectoren nu 
zelf niet zeer duurzaam zijn, worden zij toch beschouwd als heel belangrijke sectoren voor het 
verduurzamen van de regio.  
Binnen de Metropoolregio Amsterdam is ook een enorme diversiteit aan mensen, waaronder een groep 
mensen die kritisch bewust consumeert en die bereid is nieuwe dingen uit te proberen. Zij vormen een 
prima proefgroep voor nieuwe producten.  
De grote diversiteit heeft echter ook een keerzijde. Door de enorme diversiteit is de Metropoolregio lastig 
te profileren als “De Regio op het gebied van Duurzame …..”.  Vooral als het gaat om de grote diversiteit 
aan stimuleringsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid in de regio. Dan zien degene waar die 
programma’s voor bedoeld zijn door de bomen het bos niet meer. 
 
Een groot deel van de deelnemers van de workshops sprak een grote betrokkenheid bij de regio uit. Dit is 
niet een regio waar je toevallig woont en werkt. Mensen zijn daardoor ook bereid zich in te zetten voor die 
regio.  
 
De Metropoolregio Amsterdam is niet erg groot. Bedrijven en mensen zitten fysiek dicht bij elkaar en 
reisafstanden zijn beperkt. Hierdoor zijn er veel mogelijkheden voor directe interactie.  
 

4.2.2  Belemmeringen voor ‘duurzaamheidscluster’ in de Metropoolregio 

Duurzame ondernemers komen ook veel problemen en belemmeringen tegen. Deels zijn dit de ‘gewone’ 
knelpunten die alle ondernemers ervaren. Deels zijn het ook knelpunten waar specifiek innovatieve 
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ondernemers tegenaan lopen. En voor een deel zijn het knelpunten die zeer specifiek zijn voor duurzaam 
innovatieve ondernemers. Het zijn meestal geen belemmeringen die specifiek zijn voor de Metropoolregio 
Amsterdam. Dit betekent echter niet dat er geen mogelijkheden zijn om deze belemmeringen weg te 
nemen. Het betekent wel dat ook niet-specifiek duurzame ondernemers zullen mee profiteren van 
sommige van de oplossingen. En in enkele gevallen betekent dit dat de oplossingen gevonden zullen 
moeten worden bij of in samenwerking met partijen van buiten de Metropoolregio. Hieronder staan de 
knelpunten die in de interviews en workshops zijn genoemd.3  
 
Kennis 

• Er is een enorme behoefte aan kennisuitwisseling tussen bedrijven onderling, tussen grote en 
kleine bedrijven en tussen bedrijven en kennisinstituten. Rinnooy Kan heeft het over de 
kennisparadox of innovatieparadox in Nederland en Europa. Er is heel veel kennis aanwezig 
maar de valorisatie hiervan is gebrekkig.  

• Gebrek aan kennis en vaardigheden bij anderen in een ‘productketen’. Weinig bedrijven 
beheersen een hele keten. Zo zijn de producenten van duurzame bouwmaterialen en duurzame 
installatietechnieken afhankelijk van opdrachtgevers, architecten, aannemers en vakmensen voor 
het gebruik van hun producten in ‘duurzame gebouwen’. 

• Om hoogwaardig ‘top’ onderzoek te kunnen doen, moet je de wereldwijde ‘top’-onderzoekers 
kunnen aantrekken en die eisen een ‘top’-woon- en werkomgeving. In de regio is het voor ‘top’- 
onderzoekers die nog niet aan een ‘top’ salaris zitten lastig om goede woonruimte te vinden. 

Financiering 
• De kosten en baten van duurzame investeringen liggen vaak niet bij dezelfde partij. Een 

voorbeeld is de energiezuinige verwarmingsinstallatie die duurder is voor de eigenaar van het 
gebouw, en kosten bespaart voor de gebruiker van het gebouw. 

• Zelfs als kosten en baten wel bij dezelfde partijen liggen vormen de hoogte van de initiële 
investering of de lengte van de terugverdienperiode soms een probleem. 

• Vooral beginnende ondernemers hebben moeite met het vinden van startkapitaal. 
 
Wet en Regelgeving 

• Wet en Regelgeving zijn ingewikkeld en niet altijd ondersteunend aan duurzame initiatieven. 
• Er zijn in de regio zoveel initiatieven en projecten voor het stimuleren van duurzame ontwikkeling 

dat sommigen ook door de bomen het bos niet meer zien.  
• Er is soms ook twijfel over de oprechtheid van overheden op het gebied van duurzaam 

ondernemen. “Er wordt zoveel gepraat, maar wordt er ook echt iets gedaan.”  
 
Markt 

• Veel duurzame producten en diensten hebben nog moeite met het bereiken van potentiële 
klanten. In sommige gevallen zijn de klanten er wel, maar vinden leverancier en klanten elkaar 
niet.  

• Voor nieuwe producten is het vaak lastig om een lauching customer te vinden.  
 
 
                                                 
3 In het algemeen zijn het belemmeringen die ‘bekend’ zijn uit de innovatie-literatuur en adviezen van 
bijvoorbeeld de SER op het gebied van innovatiebeleid. Voor een specifieke studie naar innovatiebeleid op 
het gebied van duurzaamheid zie bijvoorbeeld Van den Bergh, Faber, Idenburg en Oosterhuis, 2007,  
“Evolutionary Economics and Environmental Policy, Survival of the Greenest”, Edward Elgar, Cheltenham 
UK, of A. Faber en R. Kemp, 2005, “Nederlands beleid voor milieu-innovatie” MNP rapport 
500051001/2005. 



 DHV Sustainability 

MD-SU20080040 37

5 STIMULEREN DUURZAAMHEID IN METROPOOLREGIO 

• Voor het stimuleren van het ‘duurzaamheidscluster’ is een afbakening van het cluster en een 
duurzaamheidsmeetlat niet nodig. 

• Stimuleringsprogramma’s voor duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam moeten recht 
doen aan de enorme diversiteit aan duurzame initiatieven in de regio. 

• Voor de profilering van de Metropoolregio Amsterdam op het gebied van duurzaamheid is juist 
focus nodig. 

• Dit vraagt om én een generieke én een specifieke aanpak, waarbij overheid, bedrijfsleven én 
kennisinstituten hun eigen verantwoordelijkheden hebben. 

• Samengevat leidt dit tot een vijf punten strategie: 
o Toon ambitie; 
o Werk samen aan een icoonproject; 
o Ontwikkel een ‘open innovation playground’; 
o Creëer een duurzame markt; 
o Communiceer!; 

 
In paragraaf 5.2 wordt een vijf punten strategie voor het stimuleren van het ‘duurzaamheidscluster’ 
gepresenteerd. Paragraaf 5.1 gaat eerst in op de uitgangspunten bij deze strategie. 
 

5.1   Uitgangspunten voor stimulering ‘duurzaamheidscluster’ in Metropoolregio 

Een enquête, een inventarisatie van duurzame initiatieven, ddn internationale vergelijking, interviews en 
works hops. In totaal hebben meer dan 100 mensen hun bijdrage geleverd aan dit project. Er zijn veel 
duurzame initiatieven in de Metropoolregio en ondernemers die zeggen duurzaamheid belangrijk te 
vinden, hebben een meer dan gemiddelde groeiverwachting. Ook door de interviews en de workshops 
kunnen we concluderen dat de verwachting is dat duurzaam ondernemen steeds belangrijker wordt. In de 
interviews en de workshops zijn belangrijke kansen en ontwikkelingen geïdentificeerd voor duurzaam 
ondernemen in het algemeen en in de Metropoolregio in het bijzonder. Daarbij ging het niet alleen om de 
sectoren, bedrijfstakken of individuele ondernemingen (economische pijlers) maar ook om zaken die de 
Metropoolregio als kraamkamer en vestigingslocatie voor duurzame ondernemingen interessant maakt 
(economische fundamenten). En er is aangegeven tegen welke knelpunten en belemmeringen duurzame 
ondernemingen aanlopen. Hiermee is in de interviews en de workshops de vraag gesteld hoe de 
Metropoolregio verder versterkt kan worden. Dit leverde vele ideeën op die samengebracht zijn in vijf 
hoofdpunten. Samen vormen ze de basis voor een verder uit te werken strategie, zoals aangegeven in 
paragraaf 5.2.  Iedere strategie is gebaseerd op een visie of uitgangspunten. De volgende subparagrafen 
gaan in op de visie op duurzaam ondernemen in de Metropoolregio Amsterdam, zoals die voor de laatste 
workshop is geformuleerd, op de vragen of de strategie gebaseerd moet zijn op een objectieve meetlat 
voor duurzaamheid, waar de strategie zich specifiek op moet richten en op de keuze tussen een generieke 
of specifieke aanpak. 
 

5.1.1  Duurzaam ondernemen in de Metropoolregio Amsterdam:  

Op de lange termijn moet het, op de korte termijn loont het. 
We kunnen het nu doen! Hoe kunnen we het nog sneller? 
Op de langere termijn is het verduurzamen van de bedrijfsvoering pure noodzaak: vanuit het oogpunt van 
kosten voor energie en grondstoffen, omdat de maatschappelijk kosten te hoog worden, omdat klanten het 



                                                                                                                                                                      MD-SU20080040 38 

steeds meer gaan eisen, omdat de regelgeving het zal verlangen, uit Den Haag of uit Brussel, én omdat 
als we het niet gaan doen dit tot grote ecologische en sociale rampen gaat leiden. 
Voor de kortere termijn is duurzaam ondernemen nog een keuze. Wie een koploper is, kan daar juist 
economisch van profiteren; zij heeft de beste uitgangspositie, zij kan die kennis verkopen. 
 
Voor de positie van de Metropoolregio Amsterdam werd na drie workshops het volgende geconcludeerd. 
De duurzame initiatieven in de Metropoolregio zijn talrijk, divers, groeiende, innovatief en bestaan uit grote 
en kleine bedrijven, en nieuwe samenwerkingsverbanden. Duurzame producten, diensten, technologieën, 
kansen en ideeën zijn er. De vraag is dus niet of de Metropoolregio duurzaam kan ondernemen. De vraag 
is: hoe kunnen we de verandering richting een duurzamere samenleving versnellen?  
 

5.1.2  Duurzame meetlat niet nodig voor stimulering van ‘duurzaamheidscluster’ 

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de definitie en afbakening van het begrip duurzaamheid. Hoewel er een 
heldere definitie gegeven kan worden van het begrip is de afbakening een stuk lastiger. Het lijkt ook niet 
echt mogelijk om een algemene objectieve meetlat voor duurzaamheid te maken. Voor het stimuleren van 
het ‘duurzaamheidscluster’ in de regio is dat ook niet nodig. Bij het stimuleren van het 
‘duurzaamheidscluster’ gaat het juist om het stimuleren van continue verbeteringen op het gebied van 
duurzaamheid en op het stimuleren van koplopers. Om het stimuleren van innovaties die bijdragen aan 
een betere inpassing van de productie en het gebruik van producten en diensten in de fysieke en sociale 
leefomgeving. Winst, als een belangrijke factor voor de economische levensvatbaarheid van productie is 
daarbij een voorwaarde. Immers als er geen winst gemaakt wordt, is er ook geen duurzame productie.  
 

5.1.3  Welk deel van het ‘duurzaamheidscluster’ stimuleren 

Hoofdstuk 3 laat vooral zie hoe divers de duurzame initiatieven in de Metropoolregio Amsterdam zijn. Er 
zijn enorm veel kansen om vanuit die initiatieven verder te bouwen. Het hoofdstuk laat ook zien dat er een 
sterke verwevenheid is tussen de verschillende initiatieven. Duurzame voeding kan niet zonder duurzame 
mobiliteit, energie en diensten. Maar ook andersom. Op al deze vlakken worden in de regio duurzame 
initiatieven genomen. Dit resulteerde in één van de workshops tot de conclusie: “De Metropoolregio 
Amsterdam zit op goud”. Als er dan toch vanuit die hele breedte een selectie gemaakt moet worden van 
uitermate kansrijke gebieden, zoals opgesomd in paragraaf 3.2.1, lijken de volgende gebieden, op basis 
van de workshops en interviews, goede kandidaten.  
 
Duurzaam bouwen en vastgoed 
Duurzaam bouwen en vastgoed gaan enorm belangrijk worden. Binnen de regio is nog een enorme 
bouwopgave en zijn nog heel veel gebouwen die gerenoveerd kunnen worden. Er is een enorm potentieel 
aan nog niet toegepaste technologieën waar veel energiewinst mee te behalen is. Er zijn veel sectoren bij 
betrokken: van de productie van bouwmaterialen, installatietechnieken, tot de zakelijke dienstverlening, 
architecten, woningbouwcoörporaties, onderwijsinstellingen (ROC’s). Maar ook gebruikers van de 
gebouwen kunnen betrokken worden. Vanuit het gebouw is de stap naar de omgeving van het gebouw 
klein. Groen in de stad, water in de stad. Klimaatbestendig bouwen, natuurlijke koeling. En de stap naar 
‘gebruik’ van het gebouw: verlichting, apparaten, watergebruik, e.d. is ook klein. 
 
Metropoolregio Amsterdam als duurzame hub 
In diverse logistieke stromen vormt Amsterdam de poort van en naar de wereld. Historisch gezien is dit 
zelfs één van de belangrijkste fundamenten onder Amsterdam als handelsstad. Deze zogenaamde 
‘hub’functie vervult Amsterdam voor internationaal personenvervoer en luchtvracht natuurlijk via Schiphol. 
Maar ook is Amsterdam een ‘hub’ voor voedingsmiddelen (o.a. cacao) en energiedragers via de zeehaven, 
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voor dataverkeer via het glasvezelknooppunt en voor sierteeltproducten via Bloemenveiling Aalsmeer. In 
elk van deze ‘hubs’ kan Amsterdam concrete ambities formuleren om wereldwijd leidend te zijn in de 
transitie richting duurzaam. In de regio zijn niet alleen veel duurzame initiatieven op het vlak van 
internationaal vervoer, ook voor regionale en locale vervoerstromen zijn diverse duurzame initiatieven. Met 
internationaal erkende onderzoekinstellingen op dit gebied en initiatieven op het gebied van waterstof en 
tweede generatie biobrandstoffen, liggen hier grote kansen. 
  
 
Bloemenveiling Aalsmeer 
Op dit moment komen in Aalsmeer nog veel handelstromen fysiek samen. Bloemen uit Kenia worden er 
bijvoorbeeld geveild en verstuurd naar Sydney. De bloemenveiling verwacht in de toekomst veel meer als 
agent te gaan optreden in het aan elkaar knopen van productie en consumptie. Bloemen die in Kenia 
worden geproduceerd worden daarbij nog steeds door Aalsmeer geveild (virtueel), maar vervolgens direct 
verscheept van Kenia naar Sydney (inclusief alle daarbij behorende formaliteiten en financiële 
afhandeling). Gevolg is versnelling van afhandeling en een enorme transportpreventie. De globalisering 
van de bloemenhandel buigt Aalsmeer hiermee om van een bedreiging in een kans gebaseerd op haar 
eigen sterktes: marktkennis, de hoge kwaliteit van de logistieke organisatie en het krachtige tracking & 
tracingsysteem vormen de basis voor de bouw van een wereldwijd digitaal handelsplatform. In de 
toekomst kan ook milieu- of duurzaamheidslabelling onderdeel van de informatiestromen worden 
(transparante ketens). Een ontwikkeling met een duidelijke duurzame component gebaseerd op typische 
regionale sterktes als marktleiderschap, handelsgeest, inventiviteit en innovatieve logistieke concepten. 
 

 
Duurzame voeding 
Ook op het gebied van voeding liggen grote kansen. Binnen de regio zijn tal van duurzame initiatieven die 
gerelateerd zijn aan de productie, verwerking, certificering en verkoop van duurzame voeding. Van 
duurzame ontwikkelingen in de glastuinbouw, tot duurzame catering en horeca. Van boerderijen tot 
multinationals. En er zijn initiatieven op alle aspecten van duurzaamheid: van energiebesparing, tot 
mensenrechten, van dierenwelzijn tot gezondheid.  
 
Belang aanhaken van financiële en creatieve sector 
Een belangrijke conditie voor de ontwikkeling van een 'duurzaamheidssector' is onder andere een sterke 
en vooruitstrevende financiële sector, die het antwoord kan bieden op de behoefte aan nieuwe 
financieringsvormen van het ‘duurzaamheidscluster’. De huidige financieringstermijnen schieten vaak 
tekort voor de investeringen en terugverdienmodellen die gelden in de startende duurzaamheidsmarkt. 
Ook staat of valt een gezonde ontwikkeling van de duurzaamheidsmarkt met een sterke creatieve sector. 
Enerzijds vanuit het oogpunt van het creëren van een duurzame markt met voldoende schaalgrootte, 
anderzijds als ingrediënt en inspiratie voor het noodzakelijke innovatieproces en het 'herontwerp' van de 
toekomst. Het is dan ook een extra pluspunt voor de metropoolregio dat juist deze twee sectoren, de 
financiële en creatieve sector, sterk ontwikkeld zijn. Voor het succesvol kunnen inspelen op de duurzame 
kansen in de regio is het echter wel belangrijk dat deze sectoren aanhaken bij de ontwikkeling van de 
duurzaamheidsmarkt. Op dit moment zijn ze nog niet altijd even actief op het gebied van duurzaamheid. 
Verschillende banken roepen wel dat ze duurzaamheid belangrijk vinden, maar doen in feite nog vrij 
weinig. Andere bedrijven uit de zakelijke dienstverlening laten zich nog veel minder horen op het gebied 
van duurzaamheid.  
 

5.1.4  Generieke aanpak versus een specifieke aanpak 

Is het stimuleren van het ‘duurzaamheidscluster’ wel nodig, als er al zoveel gaande is en er zoveel kansen 
voor duurzame bedrijvigheid liggen? Hoofdstuk 4 bespreekt dat er voor duurzaam ondernemen op den 
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duur een economische noodzakelijkheid is, maar dat er op de korte termijn economische kansen liggen. 
Ook als het gaat om het vestigingsklimaat voor duurzame ondernemingen lijkt de Metropoolregio 
Amsterdam een sterke uitgangspositie te hebben. Maar hoofdstuk 4 noemt ook belemmeringen voor 
duurzame ondernemers. Als de Metropoolregio dus echt voor duurzaam goud wil gaan, is het zinvol om 
het ‘duurzaamheidscluster’ te stimuleren. 
De keuze tussen generiek beleid of sector/technologiespecifiek beleid is een belangrijk discussiepunt voor 
het stimuleren van het ‘duurzaamheidscluster’ in de Metropoolregio.  
 
Generiekbeleid 
Belangrijk is dat het beleid ondersteunend is aan de diversiteit in het ‘duurzaamheidscluster’ (wat betreft 
bedrijven, technieken, producten en strategieën), en aan duurzame innovatie (experimenteerruimte, 
scholing, samenwerking, durfkapitaal, nichemarkten en toekomstbeelden). Omdat, zoals Wijffels en De 
Ruyter aangegeven, in het duurzame herontwerp alle sectoren zullen moeten meedoen, en omdat het 
vantevoren nooit duidelijk is welke producten, technologieën of strategieën de grootste (maatschappelijke) 
winst zullen behalen, is een sterk op duurzaamheid gericht generiek beleid belangrijk.  Een dergelijk beleid 
moet ondersteunend zijn aan de initiatieven van ondernemers, maar creëert de condities waarbinnen 
ondernemers uitgedaagd worden tot duurzame initiatieven, die ook lonend zijn. Daarmee ligt 
duurzaamheidsbeleid dicht tegen het (energie-)innovatiebeleid aan4. Op nationaal niveau is het 
transitiebeleid hier een goed voorbeeld van. Maar in veel gevallen is het innovatiebeleid, en ook het 
transitiebeleid, vrij eenzijdig gericht op technologische innovaties en krijgen de andere aspecten van het 
duurzame herontwerp nog te weinig aandacht.  
 
 

Herontwerp van alles  
De transitie naar een duurzame economie vraag om het ‘herontwerp’ van alles. Het gaat niet alleen om het 
vervangen van onduurzame productietechnieken, maar ook om beleid, strategieën, wet- en regelgeving en 
organisaties die het gebruik van dergelijke technieken in stand houden. Dit kan zelfs betekenen dan de 
beloningsstructuren van individuele werknemers zullen moeten veranderen. Soms zijn dergelijke gewenste 
veranderingen evident. Zoals bij een busmaatschappij (velen jaren geleden) waar buschauffeurs 
opgeroepen werden tijdens glad winterweer veiliger te rijden, maar wel gekort werden op hun salaris als ze 
niet op tijd reden. Vaak zal het gewenste herontwerp minder direct zichtbaar zijn. Wijffels gebruikt de 
beeldspraak van de rotonde, die een soepeler doorstroming van het verkeer bewerkstelligt door de 
fundamentele verkeersregel, rechts heeft voorrang, om te keren.  In feite vraagt dit herontwerp dat in alle 
beleidsterreinen en programma’s gekeken wordt naar de relevantie voor duurzaamheid in de 
Metropoolregio Amsterdam. Dit geldt niet alleen voor de overheid, maar voor alle stakeholders.  

 
 
Sector-, thema- of technologiespecifiek beleid 
Zoals gezegd stuurt generiek beleid op de condities waarbinnen het ‘duurzaamheidscluster’ zich kan 
ontwikkelen. Dit beleid stuurt dus niet op specifieke uitkomsten. Het lastige is daarbij dat de opbrengsten 
van dergelijk beleid niet altijd direct zicht- en meetbaar zijn. Het is echt beleid met een lange termijnfocus. 
Om ook op de korte termijn successen te behalen, en om als vliegwiel te fungeren, is het zinvol om 
daarnaast sector,- thema- of technologiespecifiek beleid te ontwikkelen. Hier zou bijvoorbeeld heel goed 
een drie- tot vijfjaren aanpak gekozen kunnen worden. Drie tot vijf jaar wordt de focus gelegd op één 
specifiek thema, waarbinnen allerlei activiteiten worden ondersteund, subsidies worden vergeven, om 

                                                 
4 Zie Van den Bergh, Faber, Idenburg en Oosterhuis, 2007,  “Evolutionary Economics and Environmental Policy, 

Survival of the Greenest”, Edward Elgar, Cheltenham UK. 
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vervolgens weer een ander thema te kiezen. Er zijn tijdens het project verschillende thema’s genoemd 
waar dat prima voor zou kunnen: duurzame mobiliteit, voeding, toerisme, vastgoed, water en energie. Hier 
heeft de regio een luxeprobleem. Belangrijk is de zichtbaarheid van het onderwerp en dat er veel 
bestaande initiatieven bij kunnen aanhaken. Maar waarschijnlijk is dat voor al de bovenstaande thema’s 
het geval. Doorslaggevend is daarom misschien wel of de politieke wil bestaat om er echt voor te gaan en 
of er private partijen zijn die er echt aan willen trekken. Gezien de urgentie en potentie van duurzaamheid 
voor de Metropoolregio Amsterdam geldt dan ook de aanbeveling om aan te sluiten bij lopende privaat-
publieke initiatieven die aansluiten bij de kracht van de regio. Bijvoorbeeld bij het project voor flexkantoren 
voor forensen uit de regio binnen het thema duurzame mobiliteit. Binnen het thema duurzame energie zou 
kunnen worden aangesloten bij initiatieven als een Powerhouse op de noordelijke IJ-oever waar kennis, 
publiek en bedrijven gebundeld worden en waar opleidingen en banen worden gegenereerd voor allerlei 
‘duurzaamheidsclusters’ zoals finance, mobiliteit, energie, etc. De overheid kan dit soort initiatieven 
ondersteunen door bijvoorbeeld launching customer te zijn of subsidies te verschaffen.  
 
 

5.2   Vijf punten strategie voor stimuleren van het duurzaamheidcluster 

De volgende vijf speerpunten vormen samen het raamwerk voor een stimuleringsstrategie voor het 
‘duurzaamheidscluster’ in de Metropoolregio Amsterdam.  
 
1. Toon ambitie; 
2. Werk samen in een icoon project; 
3. Ontwikkel een ‘open innovation playground’; 
4. Creëer een duurzame markt; 
5. Communiceer; 
 
In de onderstaande paragrafen worden deze speerpunten toegelicht en zullen de suggesties die gedaan 
zijn voor een invulling daarvan worden genoemd. Hoewel tijdens de workshops is gevraagd welke partij 
verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor wat, is die vraag niet echt beantwoord. Vaak zal snel 
gekeken worden naar overheden of overkoepelende organisaties als de Kamer van Koophandel om de 
regierol op zich te nemen. Maar dit hoeft niet te betekenen dat zij die ook automatisch moeten oppakken. 
Dit is een belangrijk punt voor verdere uitwerking. 
 
Verder is het van belang te bedenken dat de vijf speerpunten niet altijd in nieuwe programma’s hoeven te 
worden opgepakt. Aansluiting bij bestaande programma’s, projecten en beleidskaders als “Amsterdam 
Topstad”, het Milieubeleidsplan 2007-2010 en “Gaan voor Goud” is uitermate belangrijk. 
 

5.2.1  Toon Ambitie  

Kom als Metropoolregio Amsterdam met een uitgesproken duurzame ambitie. In alle interviews wordt de 
regio uitgedaagd om met een duidelijke inspirerende ambitie te komen. Eén van workshopdeelnemers 
formuleerde dat als “get serious instead of curious”.  
 
De ambitie voor de Metropoolregio Amsterdam is een ambitie van iedereen; overheid, bedrijfsleven, 
NGO’s en burgers. Deze partijen zijn namelijk ook nodig om de ambitie te realiseren. Of zoals één van de 
workshop deelnemers opmerkte: ‘It takes 3 to tango’.  De ambitie moet uitdagen, maar niet ontmoedigen 
of bij voorbaad als niet haalbaar worden afgedaan: “Definieer een uitdagende ambitie als grote uitdagende 
sprongen, en vertaal die dan naar kleinere realistische stappen.” 
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Een uitdagende ambitie brengt risico’s en belemmeringen met zich mee. Een aantal workshopdeelnemers 
waren sceptisch en poneerden op grond van hun ervaring dat er de komende jaren niets zal veranderen. 
Er zijn krachten die er alles aan zullen doen om verandering te belemmeren ten gunste van zichzelf. Het 
realiseren van de ambitie vraagt om radicale maatregelen en een stevige ruggengraat van verschillende 
partijen.  
Vooral voor dit speerpunt is de afstemming met ander beleid belangrijk. Zelfs als de ambitie die 
uitgesproken wordt een thema of sectorspecifieke ambitie is zal die ondersteund moeten worden door 
generieke aanpak. Niets zo desastreus voor de geloofwaardigheid van een uitgesproken ambitie als  
binnen dezelfde organisatie beleid en programma’s worden ontwikkeld die de ambitie niet ondersteunen 
of, erger nog, ondermijnen. 
 
 
Suggesties uit workshops: 
- De overheid heeft een zeer belangrijke voorbeeldrol. Overheden moeten dus zeker de ambitie 

uitspreken en tonen. 
- Koop 100% duurzaam in.  
- Proactief beleid, bereid om onnodig belemmerende wet- en regelgeving aan te passen 
- Werk samen met andere regio’s nationaal en internationaal 
- Gebruik de kennis van NGO’s en GRI in Amsterdam op het gebied van ‘transparantie’ om te laten zien 

dat er ook echt invulling wordt gegeven aan de ambitie. 
- Volg voorbeeld van Interface Flor: hun ambitie Zero Ecological footstep in 2020 motiveert hen al jaren 

om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. 
- Vraag een voortrekker, een (bekend) gezicht van de duurzame regio 
 

 
 

5.2.2  Werk samen aan een icoonproject of thema 

De diversiteit van de Metropoolregio Amsterdam is meerdere malen genoemd als de kracht van de regio. 
Tegelijkertijd wordt aangegeven dat het hierdoor lastig communiceren is over één regio met een duidelijke 
duurzaamheidsambitie. Of zoals Krouwel opmerkte : “In Amsterdam gebeurt alles hapsnap.”  
Tijdens de interviews en de eerste drie workshops werd aangegeven dat het wenselijk is om een 
gezichtsbepalend project, of thema te formuleren. Een typische sector of thema specifieke aanpak dus. De 
functie van zo’n icoonproject is om te komen tot een bundeling van activiteiten. De keuze voor een 
dergelijk project moet erop gebaseerd zijn dat:  

• de regio kan uitblinken op iets waar ze al goed in is; 
• er veel sectoren en regionale bedrijven bij betrokken kunnen worden; 
• de duurzaamheidswinst in het project overtuigend is; 
• het meerdere al lopende duurzame initiatieven bundelt; 
• het goed communiceerbaar is; 
• het Metropoolregio Amsterdam eigen is; 
• het economisch interessant is; 

In Nederland zijn verschillende regio’s die zich op duurzaamheidsgebied met een specifieke sector of 
thema profileren. Zo heeft Rotterdam de Haven, komt Venlo met Cradle to Cradle, hebben de Noordelijke 
provincies Energy Valley.  
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In paragraaf 5.1.3 zijn verschillende thema’s genoemd die hier voor in aanmerking komen, zoals duurzaam 
bouwen, voeding, ‘hub’ of energie. Maar ook het project N.A.P. 2010 met het thema duurzaam water zou 
zich hiervoor uitstekend lenen.  
 
In de vierde workshop bleek echter dat dit speerpunt enorm veel discussie op riep. Wellicht dat hier mee 
speelt dat de suggestie vóór één thema of project vaak impliciet wordt opgevast als géén keuze voor een 
ander thema of project. De suggestie was om niet over een project te spreken maar over een paraplu of 
een kapstok.  Een andere suggestie was om de verschillende opties door een SWOT-analyse tegen elkaar 
af te zetten. Maar in feite heeft de Metropoolregio Amsterdam hier een luxeprobleem. De verschillende 
opties zoals genoemd in paragraaf 5.1.3, maar in feite alle kansgebieden zoals genoemd in paragraaf 
3.2.1,. scoren goed op de bovengenoemde punten en is het een kwestie van kiezen. 
 

5.2.3  Ontwikkel een Open Innovation Playground 

Het verduurzamen van de economie vraagt om veel innovatie. Wijffels en De Ruyter spreken over het 
totale herontwerp van de economie en het beleid. Rotmans heeft het over transities en regimeshifts. 
Rinnooy Kan en Frederiks benadrukken het belang van innovaties. En tijdens de workshops is gesproken 
in termen van paradigmaverschuivingen en holistische processen. 
 
Als het gaat om fundamentele veranderingen in productieketens zijn er altijd meerdere partijen betrokken. 
Het stimuleren van samenwerking en het creëren van dwarsverbanden wordt dus gezien als erg belangrijk 
voor een duurzame Metropoolregio. 
 
Open innovatie biedt waarschijnlijk grote kansen, maar we zijn het nog niet gewend. Hoe zet je het in 
gang? Het vereist in ieder geval een nieuwe manier van denken (lateraal denken, open source 
benadering, wikinomics). Opleidingen zouden hier aandacht aan moeten besteden. Je kunt het leren! 
Verder is er behoefte aan meer en treffende voorbeelden van nieuwe combinaties en hoe die oplossingen 
bieden voor de duurzame uitdaging.  
De Open Innovation Playground moet ruimte bieden voor experimenten, kennisuitwisseling en 
kruisbestuiving. Het is daarbij belangrijk dat het niet alleen gaat om technische innovaties, maar ook om 
nieuwe manieren van samenwerking, financiële arrangementen en mogelijk zelfs een experimenteerruimte 
voor nieuw beleid.  
 
Elementen binnen de Open Innovation Playground: 

- Een uniek proces voor open samenwerking.  Open mind, nieuwsgierig, ‘just do it’, op basis  van 
vertrouwen, 1+1=3, ontkokeren, resultaat gericht.  

- Aktief makelen en schakelen door dwarsdenkers en verbinders  
- Vraaggestuurd onderzoek door kennisinstituten 
- Belangrijke rol voor creatieve industrie: Inzet van reclame, media, marketingstrategieën en 

concepten, branding, etc om duurzame producten en diensten aan de man te brengen. Van 
prijsgedreven naar kwaliteitgedreven aankopen. 

- Belangrijke rol voor de financiële sector: Creatieve terugverdienmodellen, alternatieve 
businesscases, nieuwe financiële cons tructies, levenscyclus en langere termijndenken 

- Rol van overheid: Proactief bestuur.  Duurzame ondernemers lopen vaak tegen belemmerende 
wet- en regelgeving aan. Innovatie van wet- en regelgeving maakt dan ook onderdeel uit van de 
Playground. 

- Verder kan de overheid een faciliterende rol spelen binnen de Open Innovatie Playground. Maak 
partijen en initiatieven zichtbaar, breng mensen met elkaar in contact - bijvoorbeeld via 
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rondetafels, zet kennismakelaars in, organiseet 'schakelkasten' - ook partijen als Syntens, Kamer 
van Koophandel en andere netwerkorganisaties. 

 
Het idee van een Open Innovation Playground vraagt eigenlijk om een generieke aanpak. De Playground 
biedt immers de ruimte en de faciliteiten voor het experiment, en op welke thema’s of sectoren de 
initiatieven genomen zullen worden is dan van minder belang. Maar het is ook goed denkbaar dat de 
Playground in eerste instantie voor een specifiek thema wordt opgezet en pas nadat daar ervaring mee is 
opgedaan een meer generiek karakter krijgt. 
 

Suggesties uit workshops: 
- Open een koplopersloket voor bedrijven die experimenteerruimte krijgen met een tijdelijke ontheffing 

voor verschillende regels. 
- Betrek de jeugd en de ‘multiculturele lappendeken’. 
- Onderzoek mogelijkheden van nieuwe samenwerkingsverbanden (NGO’s en producenten, winkels en 

banken). 
- Geef bedrijfsruimten voor startende ondernemers in de nabijheid van grote ondernemingen. De kleine 

ondernemingen kunnen de grote inspireren, de grote de kleine coachen.  
- Amsterdam Bright City, en New Energy Docks zijn goede voorbeelden die verder ontwikkeld kunnen 

worden.  

 
 

5.2.4  Creëer een duurzame markt 

Het verduurzamen van productieprocessen, het ontwikkelen van duurzame producten en diensten is één 
stap, maar vervolgens zal daar ook afzet voor moeten zijn. Die afzetmarkt is er niet altijd meteen. Een 
duurzame markt creëren kan op verschillende manieren maar komt in essentie eigenlijk neer op drie 
verschillende strategieën: verleiden of overtuigen van afnemers, verplichten van afnemers, of zelf optreden 
als duurzam e afnemer.  
Verleiden en overtuigen kan door goede productinformatie en marketing. De ruime aanwezigheid van 
certificeringsorganisaties en de creatieve industrie in de Metropoolregio Amsterdam kunnen hier bij 
helpen. Retailers en de media spelen een belangrijke rol in de communicatie naar de consument. 
Overheden kunnen duurzame retailers wellicht helpen met goede verkooplocaties.  
Het verplichten van afnemers is een minder populaire strategie, maar moet niet bij voorbaad worden 
gemeden. In sommige gevallen kan een vergunningverlener of kredietverlener wel eisen stellen. Zo zou in 
een festivalvergunning gekeken kunnen worden naar de mogelijkheden voor biologisch afbreekbare 
bierglazen, of milieuvriendelijke generatoren.  
Indien een bedrijf of organisatie zijn eigen koopkracht inzet, creëert hij direct een duurzame markt. De 
100.000+ gemeenten in Nederland hebben zich al, net als de rijksoverheid gecommiteerd aan 100% 
duurzaam inkopen. Ook bedrijven kunnen hun voorbeeld volgen. Zelfs als de aanschaf wellicht een kleine 
bijdrage lijkt te leveren aan het verduurzamen van de eigen bedrijfvoering (een duurzame catering bij een 
chemisch concern) kan het voor de leverancier veel betekenen.  
 

“Help elkaar, koop duurzaam waar!” 
 
 

Suggesties uit workshops: 
- Duurzaam inkopen door overheden en bedrijven; 
- Heldere product-informatie, labeling, Product-checker; 
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- Best-in-class producten extra goed laten zien; 
- Early adaptors stimuleren; 
- Werknemers van bedrijven en overheid kunnen duurzame consumptie-aanbiedingen krijgen; 
- Duurzame producten ‘om de hoek’ te koop. In iedere winkel een duurzame hoek. 
- Retail actief inzetten (voorbeeld BCC volgen). 
- Groene bedrijven platform: bedrijven die het goed doen extra in het licht zetten; 
 

 
 

5.2.5  Communiceer! 

Goed voorbeeld doet goed volgen. Het belang van voorbeeld- of demonstratieprojecten wordt binnen het 
innovatiebeleid algemeen erkend. Ook binnen de Urgenda5 onder leiding van Rotmans is veel aandacht 
voor positieve voorbeelden. Rinnooy Kan formuleert het als volgt: “Het begint met bewustzijn dat 
veranderingen nodig (kunnen) zijn en vaak tot betere uitkomsten leiden, economisch, maar ook voor het 
personeel, de omgeving en het milieu. Een volgende stap is het bij elkaar brengen van geestverwanten die 
ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren. Aansprekende voorbeelden helpen enorm.”  
 
 

Suggesties uit workshops: 
- Practice what you preach! 
- Laat zien dat het een leer- en groeiproces is. 
- De ambities mogen/moeten uitdagend zijn. De communicatie moet eerlijk en transparant zijn. 
- Biedt duurzame initiatieven de ruimte om te communiceren. 
- De burger als ambassadeur. 
- Kies een slogan, voorstellen uit workshops: 
        Smart Healthy Sustainable Energy 
 Amsterdam Made smart 
 Amsterdam de leukste global village 
 Amsterdam New Energy Link 
 Amsterdam Connects  
 Water City 
 Amsterdam laat zien wat zij in huis heeft 
 More than Gore 
 Hub to the future 
 Energyzing Amsterdam  
 
 

 
 

                                                 
5 Zie www.urgenda.nl 



                                                                                                                                                                      MD-SU20080040 46 

 

6  SAMENVATTING EN CONCLUSIE: DE METROPOOLREGIO AMSTERDAM:  

Poort en Speelveld voor Duurzaamheid 
 
Duurzaamheid is een thema van deze tijd. Onderzoek wijst uit dat duurzaamheid flinke economische 
potentie heeft. Sterker nog: duurzaamheid wordt op termijn een dwingende economische factor. Maar wat 
betekent duurzaamheid voor de Metropoolregio Amsterdam? Wat is de economische potentie? Dat zijn de 
onderwerpen van dit rapport.  
 
Het doel van dit onderzoek, dat de gehele Metropoolregio Amsterdam beslaat, is tweeledig: inzicht krijgen 
in de economische potentie van duurzaamheid voor de regio én scherp krijgen of de stakeholders een 
gezamenlijke visie op de ontwikkelingen en de mogelijkheden hebben om duurzaamheid te stimuleren.  
Om een antwoord op deze vragen te krijgen, is dit quickscan onderzoek breed opgezet. Allereerst is het 
begrip ‘duurzaamheid’ gedefinieerd; vervolgens is in kaart gebracht welke bedrijven in de regio zich al met 
duurzaamheid bezighouden; een internationale vergelijking hoe andere steden zich profileren op 
duurzaamheid fungeert als benchmark; om een brede visie te verkrijgen werden  zes interviews gehouden 
met grote namen zoals Herman Wijffels en Alexander Rinnooy Kan; ten slotte zijn er brainstormsessies 
gehouden met de drie stakeholders: overheid (zowel op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau), 
kennisinstellingen en bedrijfsleven. De begeleidingsgroep bestond uit afgevaardigden van UvA en VU 
namens de kennisinstellingen; AIM, New Energy Docks/Shell, Schiphol en Haven Amsterdam namens het 
bedrijfsleven en de provincie Noord-Holland en het ministerie van Economische Zaken namens de 
overheid. 
 
Duurzaam ondernemen heeft toekomst! 
De onderzoeksresultaten zijn positief. Duurzaam ondernemen heeft de toekomst en de regio heeft de 
potentie om daarbij voorop te lopen. Duurzaamheid moet ‘mainstream’ worden. In Nederland kunnen we 
koploper zijn in het toevoegen van de duurzame waarden aan producten en diensten. Er moet dan op een 
andere manier worden gekeken naar kansen. Zo moeten bijvoorbeeld kredietverleners inspelen op het feit 
dat duurzame investeringen op dit moment een langere terugverdientermijn hebben dan traditionele 
investeringen. Maar vanuit uiteindelijke rendementsoverwegingen zullen deze ‘first movers’ wel gesteund 
moeten worden. De verwachting is dat deze omwenteling veel economische kansen biedt voor Nederland 
op de wereldmarkt. Er ligt een kans voor de Metropoolregio Amsterdam om te excelleren in de 
duurzaamheidsmarkt, in het aanbieden van kennis op het gebied van duurzaamheid, op 
concurrentievoordeel door de duurzame bedrijfsvoering en op duurzame producten en diensten. Veel 
internationale steden blijken de economische kansen nog niet zo benoemd te hebben als de Amsterdamse 
regio dit nu doet. 
 
Duurzaam ondernemen loont! 
Eenderde van de ondernemers noemt zichzelf een duurzame ondernemer. Niet alleen multinationals als 
Corus en Philips, maar ook MKB-ondernemingen uit alle branches  werken aan innovaties, aan een 
duurzame bedrijfsvoering en produceren en exporteren duurzame producten en diensten. De 
glastuinbouw en de productiesector lopen voorop, gevolgd door de bouw- en installatiesector en de 
energiesector. Bedrijven die bezig zijn met duurzaamheid, innoveren ook meer en hebben, - niet 
onbelangrijk, - een significant hogere groeiverwachting. Het zijn vooral grote bedrijven (51-200 
medewerkers) die duurzaamheid belangrijk vinden. Daarentegen zijn de koplopers juist vooral de kleine 
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bedrijven (0-10 medewerkers). Ook betreft het vaak jonge bedrijven (0-5 jaar). Gezamenlijk zijn de 
ondernemingen die actief bezig zijn op het gebied van duurzaamheid goed voor ongeveer 25% van de 
toegevoegde waarde in de regio. 
Het ‘duurzaamheidscluster’ in de Metropoolregio Amsterdam 
In meer detail komen de volgende conclusies over omvang en potentie van ‘duurzaamheidscluster’ in de 
Metropoolregio Amsterdam uit het onderzoek:: 
 
- Economiebreed, in alle sectoren, zijn bedrijven die actief met duurzaamheid bezig zijn. Dat zijn 

bedrijven die zich bewust richten op: 
o het verduurzamen van hun bedrijfsvoering; 
o het verduurzamen van hun producten en diensten 
o en innovaties op het gebied van duurzaamheid. 

 
- Vooral bedrijven in de productiesector en de glastuinbouw zijn actief op het gebied van 

duurzaamheid, gevolgd door bedrijven uit de bouw- en installatiesector. 
- Bedrijven die zeggen dat duurzaamheid een belangrijk thema voor hen is zijn vaker bezig met 

innovaties van producten en diensten dan bedrijven die duurzaamheid geen belangrijk thema vinden.  
- Grotere bedrijven (51-200 medewerkers) geven vaker aan dat ze duurzaamheid belangrijk vinden. 

Maar bedrijven die echt aangewezen worden als koplopers op het gebied van duurzaamheid, zijn 
vaker kleine bedrijven (0-10 medewerkers).  

- Veel jonge bedrijven (0-5 jaar) zijn actief bezig met duurzaamheid. 
- Bedrijven die actief bezig zijn op het gebied van duurzaamheid zijn gezamenlijk goed voor ongeveer 

25% van de toegevoegde waarde in de regio.  
- Bedrijven die duurzaamheid belangrijk vinden hebben een significant hogere groeiverwachting dan 

andere bedrijven.  
- Steden als Londen, Parijs, Barcelona, Portland en Seattle, willen zich internationaal onderscheiden op 

het gebied van duurzaamheid. Dit doen ze onder andere met projecten gericht op de eigen bevolking 
en lokale bedrijven. Er zijn veel projecten gericht op bewustwording, voorlichting en het stimuleren en 
belonen (met een jaarlijkse prijs) van duurzaam gedrag en duurzame bedrijfsvoering.  

 
- De workshops hebben meer dan honderd mensen bijeengebracht:  Ondernemers van grote bedrijven 

en het MKB, kenniswerkers van universiteiten, NGO’s, en Incubators, beleidsmakers van nationale en 
lokale overheden. Allen hebben meegedacht over de economische kansen van duurzaamheid. 

- Er bleken in de markt veel meer initiatieven op het gebied van duurzaamheid te zijn dan vooraf is 
gedacht. Vooral waren er interessante kruisbestuivingen tussen de huidige krachten van de regio en 
het thema duurzaamheid. Zo blijken in Amsterdam gevestigde investeringsmaatschappijen wereldwijd 
toonaangevend te zijn in de (door-)ontwikkeling en commercialisering van photovoltaische zonne-
energie (zonnecellen) 

- Er was opvallend veel behoefte aan het uitwisselen van informatie en naamkaartjes tussen de 
geïsoleerde spelers van het duurzaamheidcluster. Menig vervolgafspraak is gemaakt.  

- De diversiteit aan duurzame initiatieven is groot. Dit werd genoemd als een grote kracht van de 
Metropoolregio. 

- Maar die diversiteit wordt ook gezien als een valkuil, zeker als het gaat om stimuleringsprogramma’s 
en projecten op het gebied van duurzaamheid. Dan blijkt er behoefte aan meer focus op het gebied 
van duurzaamheid.  

- Uit de workshops en de interviews blijkt dat het draagvlak voor een gezamenlijke aanpak ter 
versterking van het duurzaamheidcluster ruimschoots aanwezig is.  

- De financiële sector, zakelijke dienstverlening en de creatieve industrie zijn cruciale onderdelen voor 
het ‘herontwerp’ naar een duurzame economie. In Amsterdam zijn deze sectoren sterk aanwezig.  Zo 
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is het ‘duurzaamheidscluster’ gebaat bij financiële innovaties vanuit de financiële sector om de 
langere terugverdientermijn van duurzame producten en diensten kunnen overbruggen. 

- Gezien de economische potentie van het duurzaamheidcluster en de gezamenlijke visie van de 
verschillende stakeholders is er zowel mandaat als urgentie om duurzaamheid breed en integraal op 
de beleidsagenda’s te zetten.   

 
Stimuleren van duurzaamheid in de Metropoolregio Amsterdam 
 
In de regio liggen veel kansen voor verder duurzame ontwikkeling. De regio heeft een uitstekende 
uitgangspositie als vestigingsplaats en ‘kraamkamer’ voor duurzame ondernemers. En deze kansen 
kunnen worden vergroot en de regio kan verder worden versterkt. Ondernemers, kennisinstellingen en 
overheden geven aan dat vijf speerpunten van belang zijn om de Metropoolregio Amsterdam te versterken 
en te  profileren als koploper op het gebied van duurzaam ondernemen: 
 
1) Toon Ambitie 
De Metropoolregio Amsterdam is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. Dat betekent dat de overheid, 
het bedrijfsleven en de kennisinstellingen hoge ambities tonen en het bijpassende gedrag gaan vertonen. 
Samenwerking is van belang op alle niveaus: regionaal, nationaal, internationaal.  
 
2) Werk samen aan een Icoonproject 
Een icoonproject is een project waarin de regio haar kracht laat zien: een project waar veel sectoren en 
regionale bedrijven bij betrokken zijn en dat op een overtuigende manier duurzaam én economisch 
winstgevend is. Er wordt gedacht aan het internationale waterjaar in 2010. Hiermee kan de Amsterdamse 
regio zichzelf internationaal op de kaart zetten. 
 
3) Ontwikkel een ‘open innovation playground’ 
De rode loper gaat wereldwijd uit voor innovaties. Gezamenlijk ontwikkelen we een zogenaamde ‘open 
innovation playground’, het wereldwijde ‘lab’ op het gebied van duurzaamheid. Commerciële en niet- of 
semi-commerciële partijen proberen nieuwe samenwerkingsverbanden uit.  
 
4) Creëer een duurzame markt 
De krachtige creatieve sector in de metropoolregio stimuleert om duurzame producten ‘mainstream’ te 
maken. Het koppelen van initiatieven en snelle marktentrees van innovaties biedt de betreffende 
ondernemingen een ‘first mover advantage’ en zorgt voor waardevergroting van hun producten.  
 
5) Communiceer!  
De regio communiceert wat er gebeurt, wat we leren, wat er fout gaat, welke successen we boeken. We 
profileren ons vooral ook internationaal met onze sterke kanten! 
 
Bij de uitwerking van deze speerpunten is het belangrijk dat er wordt aangesloten bij lopende 
programma’s, projecten en beleidskaders. Om de uitkomsten en inzichten voortkomend uit het 
onderzoeksproces en de analyses uit het rapport ten volle te benutten, zal er een Plan van Aanpak 
opgesteld worden. Dit Plan van Aanpak zal acties bevatten die de verduurzaming van de regionale 
economie stimuleren.  
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De enquête 
 
In totaal zijn 4000 enquêtes uitgezet. 
De inhoud van de enquête was toegespitst op de afbakening van duurzaamheid uit de eerste fase van het 
onderzoek. 
Doel: meetbaar maken in welke mate duurzaamheid in de productie en bedrijfsvoering. een rol speelt, 
tegelijkertijd inbedding van de bedrijven in de regio. 
Helaas was de respons slechts een kleine 5%. Dit percentage ligt overigens redelijk in lijn met de respons 
van 8% die het NMP in samenwerking met EIM verkreeg met een enquête met vergelijkbare opzet maar 
veel grotere populatie naar het thema MVO. Bij deze enquête heeft ook nog een nabelronde 
plaatsgevonden. 
Wel een redelijk goede verdeling over de populatie: 
 
Hoofdactiviteit bedrijven
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(glas-) tuinbouw 0,5% 0,2%
bouw en installatie 7,6% 12,0%
detailhandel 14,7% 15,5%
groothandel 3,8% 9,5%
onderwijs en onderzoek 2,7% 4,5%
overige dienstverlening 28,3% 15,5%
productie - elektronica 0,5% 1,0%
productie - kunststoffen 0,0% 0,2%
productie - overig 3,3% 4,3%
productie - textiel 0,0% 0,2%
productie - voeding 0,5% 0,8%
transport 4,3% 4,0%
zakelijke of financiële dienstverlening 33,7% 32,3%  
 
Vanwege de beperkte respons wordt de productie tot een categorie samengevoegd in de analyse en de 
(glas)tuinbouw wordt achterwege gelaten. 
Meeste scores op schaal van 1 tot 3: toenemende mate van betrokkenheid bij het thema. In de bijlage is 
het enquêteformulier met de exacte vraagstelling opgenomen. 
 



 

 

De bedrijfsvoering 
 

Besparingen in de bedrijfsvoering Afval en hergebruik
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groothandel 2,33           2,00           2,33           2,25          2,25          2,00          
detailhandel 2,13           2,11           2,33           2,00          2,13          2,08          
Productie 2,50           2,00           2,17           2,25          2,29          2,17          
transport 1,50           2,00           2,25           2,00          2,75          2,50          
bouw en installatie 1,88           1,80           2,00           2,00          2,00          2,18          
onderwijs en onderzoek 2,00           3,00           3,00          3,00          3,00          
zakelijke + fin. dienstverlening 2,05           2,12           2,33           1,93          2,29          2,22          
overige dienstverlening 2,12           2,15           2,29           2,08          2,30          2,24          

 
 
Besparingen op materialen en transport zijn meer populair dan directe besparing op energiebronnen. 
De productiesector geeft relatief de meeste aandacht aan besparing op materialen, in vrijwel alle sectoren 
is aandacht voor de efficiënte/milieuvriendelijke transportmethoden.  
De respondenten uit de bouwsector geven aan niet meer dan de concurrenten bezig te zijn met 
besparingen in de bedrijfsvoering.  
De dienstverlenende sectoren (incl. onderwijs en onderzoek) zijn relatief veel bezig met afvalscheiding en 
afvalpreventie. Ook hier valt de relatief inactieve opstelling van de bouwsector op. 
 

Personeel en arbeid
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groothandel 1,7            2,3            2,7            
detailhandel 2,0            2,2            2,2            
productie 2,0            2,4            2,5            
transport 2,0            2,0            2,0            
bouw en installatie 2,0            2,3            1,8            
onderwijs en onderzoek 3,0            3,0            3,0            
zakelijke + fin. dienstverlening 2,3            2,3            2,3            
overige dienstverlening 2,4            2,3            1,9             

 
Waar het gaat om het onderwerp ‘people’ binnen het thema duurzaamheid, zijn met uitzondering van de 
transportsector, alle sectoren hier in zekere mate actief.  
Deeltijdwerk krijgt meer aandacht in de dienstverlening.  
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Is uw bedrijfsvoering gecertificeerd: aandeel niet

groothandel 3,1%
detailhandel 12,3%
productie 3,1%
transport 3,1%
bouw en installatie 5,6%
onderwijs en onderzoek 2,5%
zakelijke + fin. dienstverlening 28,4%
overige dienstverlening 28,4%  
 
 
Vooral in de diensten zijn bedrijven minder gecertificeerd (ISO 14001, OSHA 18001). Uitzondering zijn 
onderwijs en onderzoek. 
De bedrijven in de transport, groothandel en productie en bouw, zijn grotendeels gecertificeerd. Hierbij 
worden overigens ook veelal branche-eigen certificeringen aangevoerd. 
 
 
Let u bij het kiezen van leveranciers op hun…
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groothandel 2,5      2,8      3,0      2,5      2,7      3,0      
detailhandel 1,0      1,7      1,3      1,1      1,3      1,4      
productie 2,2      2,7      2,2      2,2      2,3      2,5      
transport 2,5      2,5      2,0      2,0      2,3      
bouw en installatie 1,5      2,4      1,4      1,6      1,9      2,1      
onderwijs en onderzoek 1,0      2,5      1,0      1,0      1,0      2,5      
zakelijke + fin. dienstverlening 1,6      2,0      1,7      1,6      1,6      2,3      
overige dienstverlening 1,5      2,0      1,3      1,1      1,4      1,9      
(glas-) tuinbouw 3,0      3,0      3,0       
 
 
 
 
Respondenten uit de productiesector en de groothandel geven aan het meest zorgvuldig om te gaan met 
de selectie van leveranciers.  
Vooral materiaalgebruik en arbeidsomstandigheden krijgen aandacht.  
 
 



 

 

Producten en diensten 
 
Product milieuvriendelijker dan alternatieven?
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groothandel 1,7        2,4        2,7        2,0        
detailhandel 1,7        1,8        1,7        1,5        
productie 2,4        2,6        2,2        2,4        
transport 2,0        2,0        3,0        2,5        
bouw en installatie 2,4        2,2        2,2        2,0        
onderwijs en onderzoek 1,0        3,0        2,0        
zakelijke + fin. dienstverlening 1,7        1,6        1,6        1,5        
overige dienstverlening 2,0        1,9        1,7        1,4        
(glas-) tuinbouw 3,0        3,0        3,0        3,0         
 
 
 
Vooral de productiebedrijven in de Noordvleugel zijn relatief milieuvriendelijk waar het gaat om hun 
producten. Vooral waar het gaat om de gebruikte materialen, maar ook wat betreft energie, water en afval 
zijn de producten milieuvriendelijker dan alternatieven.  
Ook de bouwsector is relatief milieuvriendelijk, en dan met name op het gebied van energieverbruik.  
 
Heeft uw product of dienst (voor een deel) een of meer van de volgende keurmerken?
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groothandel 2% 2% 2% 2% 8%
detailhandel 2% 4% 6%
productie 2% 2% 2% 2% 8%
transport 6% 6%
bouw en installatie 10% 2% 6% 2% 4% 24%
onderwijs en onderzoek 2% 2%
zakelijke + fin. dienstverlening 2% 18% 20%
overige dienstverlening 4% 4% 2% 16% 26%
(glas-) tuinbouw 2% 2%  
 
 
 
Vooral in de bouw wordt relatief veel met duurzame keurmerken gewerkt.  
De dienstverlening heeft vooral een hoge score op keurmerken die niet als ‘duurzaam’ bekend staan. 
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Innovatie 
 
Is uw bedrijf bezig met de innovatie van producten of diensten?

Ja
, v

an
 e

ig
en

 p
ro

du
ct

 
of

 d
ie

ns
t

Ja
, v

an
 p

ro
du

ct
 o

f 
di

en
st

 v
an

 a
nd

er
en

groothandel 1,3% 0,7%
detailhandel 2,0% 0,7%
productie - overig 3,3%
transport 2,0%
bouw en installatie 2,0% 0,7%
onderwijs en onderzoek 0,7% 0,7%
zakelijke + fin. dienstverlening 9,2% 2,6%
overige dienstverlening 12,4% 2,6%  
 
 
Innovatie vindt het meest plaats binnen de dienstverlening. Dit is overigens impliciet aan de aard van de 
activiteiten (innovatie van diensten is veel goedkoper en eenvoudiger door te voeren). 
Binnen de overige sectoren scoort de productiesector het hoogst waar het gaat om innovatie van eigen 
producten en diensten. 
 
Innovaties: gericht op reductie
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groothandel 2,5       2,3       2,0       2,0       
detailhandel 2,0       2,0       1,8       1,5       1,6       
productie 2,3       2,5       2,4       2,7       2,2       
transport 2,0       2,0       2,0       2,0       2,3       
bouw en installatie 2,6       2,3       2,0       2,0       2,7       
onderwijs en onderzoek 2,0       2,0       2,0       
zakelijke + fin. dienstverlening 2,3       2,4       2,2       2,0       1,9       
overige dienstverlening 1,8       2,0       2,2       1,6       1,6        
 
 
Gemiddeld zijn innovaties relatief meer gericht op besparing van materialen en energie. Besparing van 
water en afval krijgt relatief de minste aandacht, met uitzondering van de productiesector.  
 
 
 



 

 

Innovatie: bevorderen van
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groothandel 1,67             1,67             
detailhandel 1,80             2,00             
productie 2,67             2,67             
transport 1,67             1,33             
bouw en installatie 2,00             2,33             
onderwijs en onderzoek 2,00             
zakelijke + fin. dienstverlening 1,80             2,25             
overige dienstverlening 1,89             1,70             
(glas-) tuinbouw 2,00             2,00              
 
 
Alleen in de productiesector is men actief bezig met het bevorderen van vernieuwbare materialen (bijv. 
biologische of organische materialen) en vernieuwbare energiebronnen (bijv. groene stroom, zonne-
energie, windenergie, biomassa). 
Dit lijkt erop te wijzen dat bedrijven zich met name inzetten op duurzame innovaties voor de eigen 
economische bedrijfsvoering. 
 
Thema's bij innovatie van producten
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groothandel 2,00          1,33          
detailhandel 2,00          2,25          
productie 2,67          2,80          
transport 1,75          1,67          
bouw en installatie 2,00          1,60          
onderwijs en onderzoek 2,00          2,00          
zakelijke + fin. dienstverlening 2,00          1,71          
overige dienstverlening 2,54          1,89          
(glas-) tuinbouw 3,00          2,00           
 
 
Die conclusie wordt bevestigd als wordt gevraagd naar de doelstelling van innovaties waar het gaat om het 
verlengen van de levensduur van producten of mogelijk hergebruik daarvan. 
Ook hier is alleen de productiesector aanmerkelijk actief. 
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Thema's bij innovaties van diensten
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groothandel 1,5            1,0            1,7            1,7            
detailhandel 2,3            2,5            2,4            1,8            
productie 2,5            2,5            2,8            2,2            
transport 1,0            1,0            2,0            2,0            
bouw en installatie 2,5            2,5            2,3            2,3            
onderwijs en onderzoek 1,0            1,0            1,0            3,0            
zakelijke + fin. dienstverlening 2,3            2,3            2,3            2,2            
overige dienstverlening 2,4            2,6            2,1            1,9             
 
 
Waar het gaat om arbeidsomstandigheden, zijn met name productie, bouw en zakelijke dienstverlening 
actief.  
De aandacht gaat verspreid uit naar alle betreffende thema’s  
 



 

 

Duurzaamheid als thema 
 
Duurzaam ondernemen een belangrijk thema voor uw bedrijf?
groothandel 3,8                
detailhandel 2,9                
productie 4,5                
transport 3,2                
bouw en installatie 3,8                
onderwijs en onderzoek 2,3                
zakelijke + fin. dienstverlening 3,2                
overige dienstverlening 3,1                
(glas-) tuinbouw 5  
 
 
Duurzaamheid is toch vooral voor productiebedrijven erg belangrijk, gevolgd door de bouw en de 
groothandel.  
Vanuit de detailhandel, onderwijs/onderzoek en dienstverlening is relatief minder aandacht voor 
duurzaamheid. 
Vooral de geringe prioriteit in de sector onderwijs & onderzoek is opvallend. 
 
Duurzaam ondernemen een belangrijk thema voor uw bedrijf?

1 medewerker 2,93             
2 - 10 medewerkers 3,42             
11 - 50 medewerkers 3,60             
51 - 200 medewerkers 4,33             
201 - 500 medewerkers  
 
 
Opvallend is dat juist grotere ondernemingen het thema belangrijker vinden voor het bedrijf. 
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Waarom is duurzaam ondernemen belangrijk voor uw bedrijf?
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groothandel 1,2% 0,6% 0,6% 1,8% 1,8%
detailhandel 1,8% 0,6% 1,2% 1,2% 2,4% 3,6%
productie 1,2% 1,2% 2,4% 1,2% 0,6% 0,6%
transport 1,2% 1,2% 0,6% 1,2% 1,2% 1,8%
bouw en installatie 2,4% 1,2% 0,6% 1,2% 3,0%
onderwijs en onderzoek 0,6% 0,6% 1,2%
zakelijke + fin. dienstverlening 3,6% 1,8% 2,4% 3,0% 6,0% 8,4% 2,4%
overige dienstverlening 4,2% 1,2% 3,0% 2,4% 4,8% 9,0% 1,2%  
 
 
Gevraagd naar de motieven voor duurzaam ondernemen valt op dat de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid het hoogst scoort (31%). 
Daarop volgend is een aantal motieven rondom imago (indirect bedrijfseconomisch): 
Reputatie van het bedrijf (21%) 
Klanten verlangen het (16%) 
De derde categorie motieven zijn direct bedrijfseconomisch: 
Efficiëntie van de bedrijfsvoering (12%) 
Nieuwe markten (8%) 
 
 
Cluster en netwerk 
 
Is duurzaam ondernemen een belangrijk thema voor uw bedrijf?

Samenwerking, anders dan toeleveranciers en afnemers:
Ja, voornamelijk binnen de regio 3,7            
Ja, voornamelijk buiten de regio 3,7            
Nee 2,9            

Heeft het bedrijf verhuisplannen?
Ja 3,9            
Nee 3,1            

Waar heen verhuizen?
Binnen de regio 3,6            
Buiten de regio 4,4             
 



 

 

 
Meer op duurzaamheid georiënteerde bedrijven zijn evident meer op samenwerking gericht en zijn 
dynamischer in hun verhuisgeneigdheid (hangt ook samen met groeiverwachting). 
Vraag: natuurlijk niet publiceren van laatste onderdeel, maar wel belangrijk signaal lijkt me. 
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Omvang van het cluster 
 
Methode om duurzame bedrijven te selecteren: 
4 thema’s:  
Bedrijfsvoering 
Product / dienst dat wordt geleverd 
Innovatie 
Belang van duurzaamheid 
Op elke thema een score (%): mate waarin bovengemiddeld aandacht is voor duurzaamheid 
 Deze duurzaamheidsscore’s gewogen ten opzichte van het gemiddelde van de populatie 
De vier wegingen opgeteld geven een totaalscore, met het volgende beeld: 
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Resultaat: 1/3 totaal geen aandacht voor duurzaamheid, 1/3 in enige mate, 1/3 fors meer dan andere 
bedrijven (in grafiek: totaalscore boven 5:  is 31% van de respondenten) 
Deze bedrijven zijn samenwerkingsgericht en dynamisch: 
 

Verdeling: duurzaamheid

Totaal: 31%

Leeftijd onderneming
0 - 5 jaar 37%
5 - 25 jaar 26%
25 - 100 jaar 35%
meer dan 100 jaar 25%

Samenwerking met anderen
Ja binnen regio 55%
Ja buiten regio 52%
Nee 30%

Verhuisplannen?
ja 56%
nee 34%
(leeg) 5%  
 



 

 

 
 
 
Verdeling over de sectoren: 
 

Verdeling: duurzaamheid

Totaal: 31%

Sector
bouw en installatie 50%
detailhandel 11%
groothandel 43%
onderwijs en onderzoek 20%
overige dienstverlening 40%
productie 75%
transport 38%
zakelijke + fin. dienstverlening 19%  
 
 
 
 
Vooral in de productiesector zijn de respondenten voor een zeer groot deel actief bezig met duurzaamheid 
(75%). Zowel in de bedrijfsvoering als ook op gebied van innovatie. Daarnaast dragen de geleverde 
producten in veel gevallen in bepaalde mate bij aan een duurzame wereld en wordt ook veel belang 
gehecht aan het thema duurzaamheid in het algemeen. 
In de bouw is men daarnaast ook veel bezig met duurzaamheid (50%). 
Vervolgens zijn transport en groothandel in redelijke mate actief met duurzaamheid (43%, 38%). Dit heeft 
vooral veel te maken met bedrijfsvoering en belang dat wordt gehecht aan het thema.  
Ook in de overige dienstverlening is nog redelijk veel aandacht voor duurzaamheid (40%). Hierin zit echter 
ook de milieudienstverlening.  
Duidelijk minder aandacht voor duurzaamheid is er in de dienstensectoren (ook onderzoek en onderwijs!) 
en de detailhandel .  
 
Wanneer de mate van duurzaamheid per sector wordt omgerekend naar het totaal economisch volume 
van de projectregio (NH, Utrecht, Almere), dan ontstaat het volgende beeld: 
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2006

bouw en installatie 2.675      

detailhandel 701         

groothandel 5.335      

onderwijs en onderzoek 1.016      

overige dienstverlening 2.234      

productie 8.422      

transport 4.074      

zakelijke of financiële dienstverlening8.687      

Duurzaam cluster 33.145   26%

Totaal 126.250  
 
 
Het ‘duurzaamheidscluster’ vertegenwoordigd met een economisch volume van 33 miljard euro een 
aandeel van 26% van de regionale economie. 
 
 
Groeipotentie van het ‘duurzaamheidscluster’ 
 
Het beeld uit de enquête is duidelijk dat bedrijven die duurzaam ondernemen een boven gemiddeld goed 
bedrijfseconomisch perspectief hebben: 



 

 

Is duurzaam ondernemen een belangrijk thema voor uw bedrijf?

omzet onderneming:

Minder dan 100.000 euro 3,1            

100.000 tot 500.000 euro 3,2            

500.000 tot 1 miljoen euro 3,5            

1 miljoen tot 2 miljoen euro 3,3            

2 miljoen tot 5 miljoen euro 3,6            

Meer dan 5 miljoen euro 4,0            

Verwachting omzet ontwikkeling naar 2010

Daling van meer dan 10 % 2,9            

Daling tot 10% 3,2            

Blijft gelijk 2,9            

Stijging tot 10% 3,4            

Stijging van meer dan 10% 3,5            

Verwachting winst ontwikkeling naar 2010

Daling van meer dan 10 % 2,9            

Daling tot 10% 3,0            

Blijft gelijk 2,9            

Stijging tot 10% 3,5            

Stijging van meer dan 10% 3,6             
 
 
De groeipotentie van het ‘duurzaamheidscluster’ wordt vervolgens verkend middels confrontatie met de 
Lange Termijn Verkenningen van het Centraal Planbureau. 
In deze LTV zijn – in 4 scenario’s – de groeivolume’s van economische sectoren verkend. 
Door deze groeivolumes voor de duurzame sectoren te vergelijken met de gemiddelde groeiverwachting 
ontstaat een inschatting van de groeipotentie: 
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T
oe

ge
vo

eg
de

 w
aa

rd
e 

(x
 1

 m
ilj

. 
eu

ro
)

R
eg

io
na

l C
om

m
un

iti
es

S
tr

on
g 

E
ur

op
e

T
ra

ns
at

la
nt

ic
 M

ar
ke

t

G
lo

ba
l E

co
no

m
y

R
eg

io
na

l C
om

m
un

iti
es

S
tr

on
g 

E
ur

op
e

T
ra

ns
at

la
nt

ic
 M

ar
ke

t

G
lo

ba
l E

co
no

m
y

2006 2020 2020 2020 2020

bouw en installatie 2.675      0,2-  0,7  0,7  2,5  2.601      2.950      2.950      3.780      

detailhandel 701         1,6  2,6  2,8  4,1  875         1.004      1.032      1.230      

groothandel 5.335      1,6  2,6  2,8  4,1  6.663      7.642      7.854      9.364      
onderwijs en onderzoek 1.016      0,9  1,9  2,6  2,8  1.152      1.322      1.455      1.496      

overige dienstverlening 2.234      0,9  1,9  2,6  2,8  2.533      2.908      3.200      3.289      

productie 8.422      0,6  1,7  2,1  2,3  9.176      10.688   11.270   11.604   

transport 4.074      2,5  2,7  4,3  5,4  5.757      5.916      7.346      8.508      

zakelijke of financiële dienstverlening8.687      1,2  2,0  2,7  3,0  10.230   11.452   12.671   13.133   

Duurzaam cluster 33.145   26% 1,2  2,0  2,6  3,3  38.988   43.883   47.778   52.403   

Totaal 126.250 1,0  1,8  2,2  2,9  145.122 162.070 171.216 188.386  
 
 
Hieruit blijkt dat het duurzame cluster een bovengemiddelde impliciete groeikracht heeft in de komende 
jaren. 
In de periode 2006 – 2020 is de gemiddelde verwachting voor de totale jaarlijkse economische groei in het 
laagste scenario 1,2% ten opzichte van 1,0% gemiddeld voor de economie. In het hoogste groeiscenario 
groeit het duurzame cluster met 3,3% op jaarbasis, terwijl een gemiddelde economische groei van 2,9% 
hier wordt verwacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


