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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 
 
De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
 
 
 
 
Datum 6 december 2022 
Betreft Kamervragen 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Esch (PvdD) over het 
uitstel van de presentatie van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. (2022Z19268, 
ingezonden 12 oktober 2022). 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Ernst Kuipers 
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Antwoorden op Kamervragen van het lid Van Esch (PvdD) over het uitstel van de 
presentatie van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. (2022Z19268, ingezonden 12 
oktober 2022). 
 
 
Vraag 1 
Kent u de berichten ‘De zorg moet duurzamer, maar organisaties zijn het oneens 
over de manier waarop’ en ‘Zorg moet in beweging komen om milieu-impact te 
verkleinen’? 1) 2) 
 
Antwoord vraag 1 
Ja. 
 
Vraag 2 
Klopt het dat de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 afgelopen donderdag zou worden 
gepresenteerd, maar dat dit is uitgesteld? 
  
Antwoord vraag 2 
Op 4 november jongstleden hebben 14 partijen die betrokken waren bij het 
opstellen, de Green Deal ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’ ondertekend. De 
minister voor Klimaat en Energie, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de 
minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en ikzelf deden dat 
namens de Rijksoverheid. Aansluitend heb ik uw Kamer geïnformeerd1.  
Op 8 december aanstaande zullen naar verwachting ruim 100 partijen deze Green 
Deal ook ondertekenen.  
 
Vraag 3 
Klopt het dat dit uitstel komt doordat nog niet alle partijen de Green Deal 
Duurzame Zorg 3.0 hebben ondertekend, omdat verplichtingen die aan 
duurzaamheid worden gesteld nog onvoldoende vorm hebben gekregen? Zo nee, 
hoe zit dit dan? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat verplichtende 
duurzaamheidsafspraken wel voldoende vorm krijgen? 
 
Antwoord vraag 3 
De ondertekening vond plaats op 4 november omdat partijen nog 
overeenstemming zochten over de laatste punten. Dat ging zowel over de 
concreetheid van de afspraken als over de beoogde uitvoering van de afspraken 
na ondertekening.  
 
Vraag 4 
Wat is uw reactie op het gegeven dat sommige partijen twijfelen om de Green 
Deal Duurzame Zorg 3.0 te ondertekenen, omdat zij bedenkingen hebben over 
hoe verplichtingen moeten worden gecontroleerd en over welke gevolgen er 
worden verbonden aan een niet behaalde doelstelling? 
 
Antwoord vraag 4 
Het is een eigen afweging voor partijen om de Green Deal ‘Samen werken aan 
Duurzame Zorg’ te ondertekenen. Green Deals zijn afspraken tussen de 
Rijksoverheid en andere partijen om duurzame plannen uit te voeren. Met 
ondertekening committeren partijen zich aan het werken aan de doelstellingen en 
aan het gezamenlijk uitvoeren van de geformuleerde afspraken. Een bestuurlijke 
regiegroep voert regie op die uitvoering. Niet-nakoming kan niet rechtens 
afgedwongen worden.  
  

 
1 TK 32 813, nr. 122 
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Er wordt in de zorgsector een grote urgentie gevoeld om bij te dragen aan het 
verminderen van de klimaat- en milieu-impact van de zorg. Het was een grote 
wens van veel partijen om daar nieuwe en betere afspraken over te maken in een 
nieuwe Green Deal. 
 
Vraag 5 
Welke zorgorganisaties hebben allemaal hun twijfels bij het ondertekenen van de 
Green Deal Duurzame Zorg 3.0? 
 
Antwoord vraag 5 
Dat is mij niet bekend. Sinds de eerste ondertekening van de nieuwe Green Deal 
op 4 november hebben talloze partijen interesse getoond om deze Green Deal 
mede te ondertekenen. Op 8 december organiseert het ministerie van VWS 
daarvoor een tweede ‘tekenmoment’ waar zich inmiddels al ruim 100 organisaties 
voor hebben aangemeld.  
 
Vraag 6 
Wat gaat u doen om het belang van verplichtende afspraken in de Green Deal 
Duurzame Zorg 3.0 bij deze organisaties te benadrukken en deze organisaties 
ervan te overtuigen de Green Deal wel te ondertekenen? 
 
Antwoord vraag 6 
Zoals ik heb aangegeven in antwoorden op vragen over de ontwerpbegroting van 
VWS, stuur ik niet aan op een verplichtend karakter van afspraken in de Green 
Deal. De bereidheid en betrokkenheid van alle grote brancheorganisaties van de 
zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de banken, geven mij het vertrouwen dat 
verplichtende afspraken niet nodig zijn. De grote interesse bij andere partijen om 
de nieuwe Green Deal te ondertekenen, met daarin veel concretere afspraken, 
bevestigen wat mij betreft dat beeld.  
 
Vraag 7 
Welke zorgorganisaties zijn allemaal enthousiast over de Green Deal Duurzame 
Zorg 3.0? 
 
Antwoord vraag 7 
Op 4 november hebben Actiz, De Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, VGN, KNMP, 
Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken, Groene 
Zorgalliantie, Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid, Patiëntenfederatie 
Nederland, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Vereniging Milieuplatform 
Zorgsector en TNO de Green Deal ondertekend. 
Daarnaast hebben zich voor de bijeenkomst op 8 december inmiddels al ruim 100 
organisaties aangemeld. Nadat deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden zal op de 
website van de Rijksoverheid een lijst geplaatst met de actuele ondertekenaars.  
 
Vraag 8 
Hoe betrekt u in de verdere gesprekken over de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 
uw toezegging over het meenemen van de adviezen van de Gezondheidsraad over 
verduurzaming van hulpmiddelen in de Green Deal? 3) 
 
Antwoord vraag 8 
De aanbevelingen van de Gezondheidsraad sluiten aan bij de doelen, ambities en 
afspraken zoals opgenomen in de Green Deal ‘Samen werken aan Duurzame 
Zorg’. Ik zie het advies van de Gezondheidsraad als ondersteuning van de 
beweging die ik en de andere ondertekenaars van de Green Deal met elkaar willen 
bewerkstelligen. Later dit jaar kom ik met een afzonderlijke reactie op het advies. 
De opvolging van die reactie en de uitwerking van de Green Deal zullen komende 
jaren in samenhang moeten worden bezien.  
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Vraag 9 
Tot wanneer is de presentatie van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 uitgesteld? 
 
Antwoord vraag 9 
Op 4 november jongstleden is de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ 
ondertekend, aan uw Kamer verzonden en terug te vinden op de website van de 
Rijksoverheid.  
 
Vraag 10 
Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk beantwoorden, vóór de 
begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(gepland in de week van 17 oktober aanstaande)? 
 
Antwoord vraag 10 
Helaas is het niet gelukt deze vragen te beantwoorden voor de 
begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS. Hiervoor bied ik u mijn 
verontschuldiging aan.  
 
 
 
1) NOS, 6 oktober 2022, 'De zorg moet duurzamer, maar organisaties zijn het 
oneens over de manier waarop' 
(https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2447324-de-zorg-moet-duurzamer-maar-
organisaties-zijn-het-oneens-over-demanier-waarop). 
2) BNR, 10 oktober 2022, 'Zorg moet in beweging komen om milieu-impact te 
verkleinen' (https://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/10490816/zorg-moet-in-
beweging-komen-om-milieuimpact-te-verkleinen). 
3) Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Kabinetsreactie op het WRR–
rapport 'Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk 
draagvlak' d.d. 29 september 2022. 
 


