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Geachte ministers Helder en Kuipers,  
 
Namens de ondertekende (zorg)partijen, verbonden in de Green Deal - Samen werken aan 
duurzame zorg 2023-2026, bieden wij u hierbij -in concept- het gezamenlijk ‘Integraal 
Uitvoeringsplan GDDZ – Zo Werken we Samen aan Duurzame Zorg’ aan.  
Samen hebben wij ons gecommitteerd aan de Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) waarin wij 
toewerken naar een duurzame nabije toekomst en een ecologisch verantwoorde zorgsector waar 
duurzaam de norm is. Als bewindspersonen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bent u mede-
initiatiefnemer van de GDDZ.  
 
Het gezamenlijk Integraal Uitvoeringsplan bevat forse ambities voor onder andere 
gezondheidsbevordering, het vergroten van de nodige relevante kennis en bewustzijn, het 
reduceren van de CO2-emissie, het circulair werken met grondstoffen en het verminderen van de 
milieubelasting door medicatie. Om deze ambities waar te maken zijn verschillende 
randwoordwaarden van belang. Wij vragen u daarom de regie te nemen en de zorgpartijen te 
ondersteunen bij de uitvoering.  
 
Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het opnemen van een investeringsbudget GDDZ in het 
licht van de voorjaarsnota 2023 en het aansluiten van de meerjarenramingen hierop. Wij vragen u 
hierover duidelijkheid te geven alvorens het gezamenlijk Integraal Uitvoeringsplan aan te bieden 
aan de Tweede Kamer, omdat zonder additionele middelen ambities niet gerealiseerd kunnen 
worden. Daarmee dient het gezamenlijk Integraal Uitvoeringsplan voorlopig als concept te worden 
gezien. Onderstaand lichten wij dit graag nader toe. 
 



  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ambities verduurzaming zorgsector 
Vanuit de gemeenschappelijk gevoelde urgentie en intrinsieke overtuiging dat verduurzaming van 
de zorgsector móet en ook kán, realiseren partijen met de GDDZ een transformatie naar zorg met 
minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving in 2050.  
 
Het gezamenlijk Integraal Uitvoeringsplan beschrijft concrete stappen, inclusief een inschatting van 
de benodigde financiële inspanning om de doelen en afspraken in de Green Deal te realiseren. Het 
laat mede zien voor welke onderdelen aanvullende financiële ondersteuning vanuit de Rijksoverheid 
nodig is. Naast voldoende financiële ondersteuning zijn adequate wet- en regelgeving, onderzoek 
en het beperken van administratieve lasten noodzakelijk. 
 
Investeringsbudget Green Deal 
Een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van de plannen is de beschikbaarheid van een 
investeringsbudget. Zonder financiële middelen kunnen onderdelen uit het gezamenlijk Integraal 
Uitvoeringsplan en individuele uitvoeringplannen niet of onvoldoende worden gerealiseerd en 
moeten doelstellingen worden bijgesteld.  
Op basis van beschikbare gegevens blijkt uit eerste berekeningen dat de plannen vragen om een 
geschatte eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro en leiden tot structurele jaarlijkse 
meerkosten van 350 tot 650 miljoen euro1. Deze gelden zijn nu en in de komende jaren niet in de 
sector beschikbaar. Dit komt mede door de ontwikkelingen van de Normatieve Huisvestings-
component (NHC) in de langdurige zorg waarmee de investeringsruimte om vastgoed te 
verduurzamen wordt beperkt. De zorgpartijen vragen u daarom in de voorjaarsnota 2023 de eerste 
stap mogelijk te maken en de meerjarenramingen hierop te laten aansluiten.  
 
Regierol VWS 
Bij de uitvoering van de GDDZ is betrokkenheid en inspanning van meer ondertekenende 
ministeries van belang. Onder andere het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 
het gebied van de verduurzaming van het vastgoed, het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat (I&W) waar het gaat om circulair werken en het verminderen van milieubelasting door 
medicatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met betrekking tot verduurzamen 
van de utiliteitsbouw waaronder het zorgvastgoed valt. Vanwege deze interdepartementale 
verantwoordelijkheid is het essentieel dat er een duidelijke regievoerder is waarmee de gedeelde 
visie in de GDDZ wordt gerealiseerd.  

  

 
1 De berekeningen geven een kostenindicatie. Op onderdelen zijn de verwachte investeringen nog onbekend en daarmee niet opgenomen: voor 

branches, zoals de Nederlandse ggz, VGN, KNMP en GZA zijn nog geen structurele meerkosten berekend. De eenmalige investeringen in vastgoed 
zijn een eerste inschatting, evenals de verwachte baten. Deze kunnen hoger of lager zijn. 
 



  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wij roepen het Ministerie van VWS op om vanuit een duidelijke visie op de 
verduurzaming van de zorgsector het voortouw te nemen om interdepartementaal de doelen 
uit de GDDZ te realiseren, alsmede de dialoog te voeren over het benutten van het klimaatfonds 
om de financierbaarheid en bekostiging van de verduurzaming te borgen.  
 
Alert op toename administratieve lasten 
De verantwoording op het gebied van verduurzaming leidt tot een aanzienlijke administratieve 
lastenverzwaring. De hiermee gepaard gaande werkdruk en kosten zijn onzichtbaar, maar leggen 
een grote druk op de sector. Denk hierbij aan de Energy Efficiency Directive (EED), de 
Informatieplicht, wetgeving over mobiliteit en de aankomende CSRD-rapportage.  
Ministeries werken afzonderlijk aan wetgeving en verantwoording. Dit staat haaks op het 
programma [Ont]Regel de Zorg van het ministerie van VWS en de in de GDDZ gemaakte afspraak 
over harmonisering van wetgeving. De zorgbranches vragen VWS de regie te nemen en te komen 
tot één aanpak voor de energietransitie, waarbij zorgaanbieders transparant verantwoording 
afleggen over de voortgang met enkelvoudige administratie die aansluit op de 
portefeuilleroutekaart-aanpak. 
 
Tot slot 
Wij vertrouwen erop dat wij met bovenstaand schrijven en het gezamenlijk ‘Integraal 
Uitvoeringsplan Green Deal – Zo Werken we Samen aan Duurzame Zorg’ inzichtelijk hebben 
gemaakt hoe essentieel uw steun is voor het realiseren van de ambities van de Green Deal.  
 
Graag gaan wij nader in gesprek om onze samenwerking op onderdelen verder uit te werken.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ad Melkert,      Bertine Lahuis, 
voorzitter NVZ       voorzitter NFU 
 
 
Anneke Westerlaken,     Ruth Peetoom, 
voorzitter ActiZ      voorzitter De Nederlandse GGZ 
 
 
 
Boris van der Ham     Evelyn Brakema 
voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland voorzitter Groene Zorg Alliantie 
 
 
 
Eppie Fokkema,     Nicole Hunfeld, 
voorzitter Milieu Platform Zorgsector   vice-voorzitter KNMP 
 


