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Samenvatting van het groeidocument Noorden Duurzaam 

Duurzame ontwikkeling gaat niet snel genoeg. Het besef groeit dat doorgaande groei in 

een eindige wereld uiteindelijk vastloopt in crises. Het antwoord, zegt de Verenigde 

Naties, is duurzame ontwikkeling en dat komt al op gang in vele duurzame initiatieven, 

technologieën, producten en diensten. Het mondiale marktaandeel hiervan is echter nog 

beperkt. Daardoor zijn de globale effecten op milieu en grondstoffen nog veel te klein om 

het tij te keren, en weegt de sociale winst ervan nog niet op tegen de ellende in de 

wereld. Veel energie dus maar te weinig beweging. Er is een opschalingsmotor nodig. 

Hoe werkt een opschalingsmotor? Duurzame ontwikkeling vraagt om uitbreiding van het 

duurzame marktaandeel. Een opschalingsmotor hiervoor moet dus duurzame onder-

nemers helpen groeien. Niet tegen de stroom in, maar zo dat ze met brede steun vaart en 

volume maken. Slimme en vooral brede opschalingsprojecten kunnen daarbij helpen. 

Daarin moeten ondernemers, klanten, ketenpartners, onderwijs, media èn overheden 

kunnen samenwerken. En daar hapert het vaak: geen van deze sectoren krijgt deze 

breedte gemakkelijk in beweging. Duurzaamheidsnetwerken van sectoren (transitietafels) 

kunnen echter het verschil maken. Ze kunnen samen projecten in de steigers zetten, 

verdiepen, verbreden en verspreiden. Als dat routine wordt is er een opschalingsmotor.  

 

Noord-Nederland als proeftuin. In Noord-Nederland al een kleine opschalingsmotor 

ontwikkeld: lokaal ketenoverleg. Het is een werkvorm voor duurzaamheidsnetwerken 

waarin zes lokale geledingen samen acties ontwikkelen voor ketenverduurzaming. In 

Groningen heeft dat een succesvolle actie voor betonrecycling opgeleverd, en de vorm is 

inmiddels vaak gekopieerd. De ambitie is nu om op grotere schaal te demonstreren dat 

samenwerking tussen duurzaamheidsnetwerken effectief en efficiënt is. Het voorstel is 

om daarvoor een vereniging op te richten. Deelnemende netwerken ('transitietafels') 

kunnen dan samen beslissen over werkproces, begeleiding en facilitering, en ze kunnen 

alle duurzame organisaties in de regio uitnodigen om aan te sluiten en de kosten te delen.  

Oprichting Noorden Duurzaam. Dit voorjaar is het idee voor een vereniging besproken 

met directies en besturen in de regio. De reacties waren bemoedigend en er is een 

groeidocument geschreven waarin de terugkoppeling is verwerkt. Het stelt dat Noorden 

Duurzaam klein en eenvoudig begint en organisch groeit. De projectgroep die Noorden 

Duurzaam heeft voorbereid wordt oprichtingsbestuur. Er komt een grondleggersgroep die 

startkapitaal bijeenbrengt en als adviesraad fungeert. Duurzame organisaties kunnen 

aansluiten. De opschalingsmotor start met enkele bestaande netwerken en een paar 

nieuwe transitietafels, en enkele demonstratieprojecten gericht op regionaal significante 

effecten voor people, planet en profit (Zie bijlage 3 van het groeidocument voor een 

groslijst waaruit gekozen kan worden). De tafels en projecten worden begeleid en krijgen 

gezamenlijke faciliteiten voor projectcommunicatie. 
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Stellingen 

Tijdens de informatiebijeenkomst van 19 september 2013 wordt het groeidocument 

gepresenteerd. Aan de hand van de onderstaande stellingen wordt gepeild of er 

voldoende draagvlak voor is en of er voldoende middelen bijeengebracht zullen kunnen 

worden om over te gaan tot de oprichting van de vereniging. 

1. Duurzame ontwikkeling is urgent, het transitietempo ligt te laag. 

2. Nieuwe vormen van samenwerking tussen 'transitieversnellers' bieden kansen. 

3. De regio is een geschikt laboratorium voor ontwikkelen van die samenwerking. 

4. Een nieuwe vereniging 'Noorden Duurzaam' die hierop inzet is een goed idee.  

5. Noorden Duurzaam moet openstaan voor alle organisaties in Noord-Nederland die 

willen investeren in de transitie naar een duurzame economie en samenleving. 

6. Noorden Duurzaam moet trendinzicht in duurzame ontwikkeling bevorderen door 

onderzoeksopdrachten aan leden.  

7. Noorden Duurzaam moet de visies van de leden op duurzame ontwikkeling 

inventariseren en bundelen in regionale agenda's voor beleid en onderzoek.  

8. Noorden Duurzaam moet een transitiemotor zijn die leden in staat stelt samen te 

werken aan opschalen van kansrijke duurzaamheidsinitiatieven en daarmee aan 

marktaandeel voor duurzaamheid. 

9. Noorden Duurzaam moet een lichte organisatievorm hebben en moet eigen 

werkzaamheden zo veel mogelijk uitbesteden aan leden. 

10. In de statuten van Noorden Duurzaam moet democratisch bestuur en intern toezicht 

vastliggen. 

11. Noorden Duurzaam moet op korte termijn worden opgericht. 

12. Ik vind dat wij voor minimaal één jaar lid moeten worden van Noorden Duurzaam, 

als de contributie in proportie is met ons belang en onze draagkracht. 

13. Ik vind dat wij ons moeten aansluiten bij een van de transitietafels en daar 

samenwerking te zoeken voor opschaling van eigen projecten. 

14. Ik vind dat wij moeten deelnemen in de grondleggersgroep die middelen voor de 

oprichtingskosten bijeenbrengt en als adviesraad zal fungeren. 

15. Ik vind dat wij de uitbreiding van de grondleggersgroep moeten steunen. 

 


