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O n d e r w e r p  

Dutch Sustainable Growth Coalition: Samenwerken aan SDGs en wereldwijde welvaart  
 

 

Geachte heer Tjeenk Willink,  
 

De Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) beoogt versterking van ‘sustainable growth business models’ 

volgens een strategie van share, shape en scale. De acht leden van de coalitie hebben de gezamenlijke 

overtuiging dat economische groei hand in hand moet gaan met ecologisch en maatschappelijk rendement. 

Zij doen dit door zelf duurzame bedrijfsmodellen te ontwikkelen, kennis en inzicht hierover te delen met 

anderen (share) en beleidsmakers aan te moedigen hiervoor ondersteunend beleid te ontwikkelen (shape). 

Dit met het doel om duurzame bedrijfsmodellen op te schalen (scale).  

 

Het afgelopen jaar is voor de gehele wereld een ongekend jaar geweest. De Covid-19 pandemie heeft veel 

leed berokkend. Tegelijkertijd hebben we het afgelopen jaar als bedrijfsleven – van multinational tot MKB – 

samen met de wetenschap en de overheid op een bijzondere, intensieve manier samengewerkt. Door deze 

intensieve samenwerking hebben we resultaten geboekt waar we in ‘normale’ tijden jaren over gedaan 

zouden hebben en die een veel grotere impact hebben gehad. Deze samenwerking kenmerkte zich door een 

groot vertrouwen; ieder met de eigen verantwoordelijkheden, maar wel samen voor de samenleving. Graag 

zouden wij de samenwerking met de overheid en de wetenschap op deze manier voortzetten, in het belang 

van onze gemeenschappelijke doelen, zoals de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde 

Naties. 
 
De in 2015 vastgestelde SDGs van de Verenigde Naties bieden ons een toekomstperspectief om in 2030 een 
meer sociale, rechtvaardige en duurzame wereld te realiseren. Dit lukt alleen door gecombineerde 
oplossingen te zoeken die gericht zijn op de lange termijn en die alle domeinen verbinden (sociaal, 
ecologisch en economisch). Cruciaal bij dit alles is partnerschap met alle betrokkenen. De dialoog is essentieel 
voor wederzijds begrip en vertrouwen. Overheden hebben hierin een belangrijke rol maar dat geldt 
evenzeer voor maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, financiële sector en het bedrijfsleven. Nu is 
het meer dan ooit tijd voor actie.  
 
Graag doen wij als DSGC het aanbod aan het nieuwe kabinet om samen op te trekken om de SDGs te 

realiseren. Het vliegwiel dat we samen kunnen aanzetten zal meer impact hebben dan ieder van ons los van 

elkaar voor elkaar kan krijgen. In dat licht doet de DSGC daarom een klemmend beroep op de bij de 

formatie betrokken partijen de volgende maatregelen te verankeren in het regeerakkoord: 
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1. Zet SDGs centraal in het regeerakkoord 

• De SDGs vormen de wereldagenda tot 2030 en dienen dan ook centraal te staan in het beleid van 
alle leden van de Verenigde Naties;  

• Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de SDGs. Dat geeft ons 
een mooi uitgangspunt voor de komende periode waaronder de realisatie van de 
duurzaamheidsdoelstellingen en het creëren van brede welvaart voor iedereen; 

• Met het oog op het daadwerkelijk realiseren van alle SDG doelen is een effectieve SDG governance 
essentieel;   

• Aangezien de SDGs zowel het nationaal als internationaal beleid omvat, dienen deze verankerd te 
worden in het beleid van alle ministeries. Het verdient de aanbeveling om de coördinatie van het 
SDG beleid te beleggen bij een integraal opererend ministerie;   

• Zorg voor concrete cijfermatige inbedding van de SDGs, inclusief brede welvaartsindicatoren, in de 
Miljoenennota en afzonderlijke begrotingen alsmede in de rapportage over de voortgang van 
implementatie op Verantwoordingsdag (3de woensdag in mei);  

• Wij zijn actief betrokken bij het topsectorenbeleid en koppelen graag de wereldwijde uitdagingen 
zoals vervat in de SDGs aan dat beleid;  

• Wij nodigen het nieuwe kabinet uit om met ons te kijken hoe we ook andere bedrijven stimuleren 
om SDGs te integreren in hun bedrijfsstrategie;  

• Veranker tevens SDGs in curricula van het onderwijs zowel met het oog op de ontwikkeling van 
leiderschap alsmede concrete competenties van de nieuwe generatie;  

 

2. Nederland voor een bloeiend leefklimaat (SDG 2, 3, 15)  

• De link tussen de klimaat- en de circulaire economie agenda moeten we expliciet maken, net zoals 
de bijdrage van beide aan een gezonde leefomgeving (bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, 
waterkwaliteit, afvalreductie); 

• Een toekomstbestendig zorg-en welzijnssysteem is cruciaal gebleken. Waar we kunnen, zullen wij 
als bedrijven en als werkgevers bijdragen aan de verschuiving van curatief naar preventief d.m.v. 
een focus op gezonde leefpatronen (inclusief voeding), preventie en digitale zorg/zorg op afstand. 
Wij vragen de overheid om hier samen met ons in te investeren;   

• Nederland is een van de meest geavanceerde voedselproducenten ter wereld. Om die positie te 
behouden op een duurzame manier moeten we blijven investeren in gezonde bodem, 
biodiversiteitsherstel en regeneratieve voedselsystemen samen met de agrarische sector en de 
partijen in de keten;   

 

3. Nederland in transitie naar klimaatneutraliteit (SDG 7 & 13) 

• We zijn gecommitteerd aan het Klimaatakkoord en de EU Green Deal. Zorg dat deze plannen 
uitgevoerd worden - in publiek-private samenwerking – en ondersteund door eenduidig en stabiel 
(inter)nationaal beleid, en door financieringsmechanismen die opschaling van veelbelovende 
technologieën mogelijk maken. Dit geeft het bedrijfsleven zekerheid om te blijven investeren in 
duurzame oplossingen;   

• Voor het slagen van de EU Green Deal is een level playing field essentieel. Dit vraagt om een goed 
functionerend Europese Carbon Border Adjustment Mechanism en een ETS waarvan opbrengsten 
weer terugvloeien naar innovatie in deelnemende sectoren; 

• Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie als belangrijke Europese leverancier van 
duurzamere en schonere brandstoffen, energieoplossingen en de circulaire economie. Wij stellen 
voor deze gezamelijk te benutten en verder uit te bouwen door gericht stimuleringsbeleid;  

• Om klimaatambities waar te maken moet er ook stevig worden ingezet op de verduurzaming van 
de gebouwde omgeving. Daarvoor moet Nederland aansluiting zoeken bij de Renovation Wave en 
Green Building plannen binnen de EU Green Deal; 

• Nederland dient leidende internationale initiatieven, zoals het Global Center on Adaptation, 
ruimhartig te ondersteunen; 

 

4. Nederland aanjager van de circulaire economie (SDG 12) 

• Circulaire bedrijfsmodellen, producten en grondstoffen leiden tot substantiële CO2-reducties, ook 
als deze reducties soms in het buitenland hun beslag krijgen. Zonder circulariteit kunnen de 
klimaatdoelen niet behaald worden. Wij zetten dit graag gezamelijk in de versnelling; 
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• Zorg voor goede aansluiting tussen het uitvoeringsprogramma Nederland Circulair 2050 en het EU 
New Circular Economy Action Plan door o.a. gebruik te maken van bestaande platformen zoals het 
Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE);   

• Binnen het uitvoeringsprogramma Nederland Circulair 2050 vragen wij meer aandacht voor 
gecoördineerde sturing op de transitieagenda’s, en ook expliciet voor de ‘sectoroverstijgende 
thema’s zoals ‘inkoopbeleid’, ‘circulair ontwerp’, ‘transparante meetinstrumenten’ en ‘regelgeving’; 

• Een eenduidig stimulerend wettelijk kader welke ingericht is om bestaande barrières (bijv. het 
optimaal verwerken van reststromen) weg te nemen, draagt bij aan duurzame vooruitgang. Dit kan 
door beleid continu te toetsen en te actualiseren aan de laatste ontwikkelingen en door een sterke 
synergie tussen de Nederlandse en Europese wetgeving; 

• De focus in de circulaire strategie, het beleid en de monitoring moet liggen op alle drie de 
kerndoelen van de circulaire economie: 1. waardebehoud en waardecreatie, 2. vermindering milieu-
impact en 3. leveringszekerheid. Voorkom eenzijdige focus op enkel grondstoffen en recycling;  

• Nederland moet haar circulaire economie uitgangspositie optimaal benutten en daarbij zorgen dat 
bestaande instrumentarium en investeringsgelden beschikbaar zijn en worden geprioritiseerd voor 
alle investeringen die bijdragen aan de bovengenoemde doelen. Voorbeelden zijn 
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++ / SDE-K), 
Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), Renewable Energy Directive (REDII), InvestNL, 
en het Nationaal Groeifonds. Veel van dit instrumentarium zal moeten worden verbreed en 
aangescherpt om expliciet de transitie naar circulaire producten, diensten en materialen (zoals 
circulaire plastics) financieel te belonen;  

• Wij vragen het kabinet samen met het bedrijfsleven te investeren in duurzame innovatieve 
technologieën, zoals o.a. circulaire plastics, reparatie en ‘refurbishment’, chemische recycling en 
groene waterstof;  

 

5. ‘Holland branding’: Nederland het land van duurzame innovatie (SDG 9)  

• Nederland heeft de expertise en de bedrijven in huis om een rol te spelen in de wereldwijde 

verduurzaming. Hoe maken we die rol samen waar?; 

• Wij zouden graag Nederland structureel internationaal promoten als ‘Dutch Sustainable Growth 

Valley'. De DSGC-leden zullen hieraan bijdragen door samen te werken met de overheid en het slim 

delen van haar ‘best practices’ en duurzame oplossingen;  

• Om die rol blijvend te kunnen vervullen is een concurrerend Nederlands vestigings- en 
investeringsklimaat nodig. Daartoe behoren belangrijke elementen als innovatiebeleid inclusief 
sociale innovatie, infrastructuur, digitalisering en fiscaliteit;  

 

6. Nederland op de bres voor duurzaamheid binnen Europa  

• Veranker de EU Green Deal waaronder het New Circular Economy Action Plan in voorgenomen 

beleid en nationale herstelplannen;  

• Overheden vervullen een belangrijke rol als marktpartij en als ‘launching customer’. Nederland 

moet zich inspannen om duurzaamheidscriteria op te nemen in Europese aanbestedingsregels. 

Nationale inkoopcriteria (bijvoorbeeld circulariteit) dienen afgestemd te zijn op internationale 

standaarden om een Europees level playing field te bewerkstelligen. Duurzame inkoopcriteria op 

nationaal als decentraal overheidsniveau helpen door een stimulans te zijn voor duurzame 

koplopers die continu investeren in product-, proces- en ketenverduurzaming; 

• Met het oog op het verder stimuleren van internationaal maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (IMVO) steunt de DSGC een voor het bedrijfsleven werkbare due diligence-

verplichting in EU-verband, die in lijn is met de OESO-richtlijnen voor multinationale 

ondernemingen en de UN Guiding Principles;  

• In Europees verband heeft Nederland een rol zich in te spannen voor de SDGs, klimaatbeleid en de 

circulaire economie als onderdeel van een herpositionering van Europa en dit onderdeel te maken 

voor EU-beleidsinzet zoals diplomatie, handel en investeringen. 
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De leden van de DSGC zijn graag bereid met u in gesprek te gaan over deze oproep.  

 

Gezien het belang van het onderwerp hebben wij een afschrift van deze brief gestuurd naar de 

fractievoorzitters.  

 

Ten slotte wensen wij u veel succes toe met het volbrengen van de aan u opgedragen 

informatiewerkzaamheden.  

 

 

Hoogachtend,  

Namens de leden van de DSGC,   

 

 

 

 

 

Jan Peter Balkenende, Voorzitter DSGC  

 

Thierry Vanlancker, CEO AkzoNobel 

Dimitri de Vreeze, Co-CEO DSM 

Hein Schumacher, CEO FrieslandCampina 

Dolf van den Brink, CEO HEINEKEN 

Pieter Elbers, CEO KLM 

Hans de Jong, President Philips Nederland 

 

Marjan van Loon, President-directeur Shell Nederland 

Annemarieke de Haan, CEO Unilever Benelux 

Ingrid Thijssen, Voorzitter VNO-NCW 

 

 

  

 
 

 

  

 

  

 

 
  

DSGC is supported by VNO-NCW and facilitated by Accenture 

https://www.akzonobel.com/
http://www.dsm.com/corporate/home.html
https://www.frieslandcampina.com/en/
http://www.theheinekencompany.com/
http://www.klmtakescare.com/en/
http://www.philips.com/global
http://www.shell.com/
https://www.unilever.com/

