Nog steeds met iedereen aan tafel!

Stelling: Er staat een
‘green deal’ voor
sportvelden op stapel
Dat de green deal voor de onkruidbestrijding op sportvelden niet zonder slag of stoot tot
stand komt, lijkt zo klaar als een klontje. Fieldmanager proeft tweespalt onder de onderhandelingspartners. De sportbonden en de Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek
(BSNC), vertegenwoordiger van de aannemers, hebben elkaar bij de totstandkoming
bestreden om een plekje aan het roer. Het stof daalt neer en de vraag rijst of de schermutseling een green deal gaat opgeleverd of niet.
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Ben Moonen, directeur van de BSNC
Wat BSNC Ben Moonen betreft, verlopen de
onderhandelingen over de ‘Green Deal’ nog
steeds voorspoedig. Als vertegenwoordiger van
aannemers in de groensector verwacht hij dat
het convenant er nog deze zomer ligt en door
het ministerie van bekrachtigd wordt: ‘We zitten
nog steeds met alle partijen om de tafel. Ik vind
dat een green deal door iedereen gedragen moet
worden.’

Het streven is één Green Deal,
branchebreed
Het streven is één Green Deal, branchebreed. Dus
één green deal getekend door de sportorganisaties, door de branchevereniging van aannemers
en uitvoerders als kennispartner, door de natuuren milieufederaties, door waterbedrijf Vewin en
door het ministerie van I&M.
Het bericht dat er tweespalt is tussen de onderhandelaars en dat de NGF nu een eigen koers
vaart, wordt door Moonen stellig weersproken.
‘Ik houd het op een misverstand.’
Wat Moonen betreft, is er geen vuiltje aan de
lucht. ‘De green deal was er al, op een haar na’,
zegt hij geruststellend. Enkele maanden geleden
lag er al een overeenkomst op het ministerie.
‘Maar die is teruggekomen.’
Niets aan de hand. Het zou slechts gaan om wat
juridische haarkloverij. Dat de onderhandelingen
misschien wat minder vlekkeloos verlopen dan
de BSNC-voorman wil doen voorkomen, blijkt als
op die laatste opmerking wordt doorgevraagd.
Moonen wil verrassend genoeg niet ingaan op de
vraag wat er mis was met die conceptovereenkomst. ‘Ik wil lopende de onderhandelingen niets
meer zeggen over het onderhandelingsproces.’

Niets doen is geen optie
Arwin Verschoor, VGR-Groep
‘Volgens mij loopt het op dit moment niet zo’n
vaart met de totstandkoming van een green deal
voor sportvelden. Bij mijn weten verlopen de
onderhandelingen erg stroef.’ Dat zegt Arwin
Verschoor van Verschoor Groen en Recreatie. De
groenondernemer wil liever geen tekst en uitleg
geven bij dat statement. ‘Het ligt gevoelig. We
leveren aan verschillende belanghebbenden in
deze discussie.’

Het is erg ambitieus om in
zo’n kort bestek een overeenkomst in elkaar te draaien
Verschoor verwijst daarom voor tekst en uitleg naar Ben Moonen, directeur van de BSNC.
Maar hij reageert verbaasd als hij verneemt dat
Moonen stellig beweert dat alle belanghebbenden nog harmonieus met elkaar aan tafel zitten
om over de green deal te onderhandelen: ‘Dat
vind ik heel raar.’
Maar of de totstandkoming ervan nu wel of niet
in goede harmonie en met alle partijen plaatsvindt, Verschoor verwacht wel dat er een green
deal komt: ‘Er komt altijd iets op papier.’ Hij laat
daarbij wel doorschemeren dat hij zijn bedenkingen heeft bij de waarde van een dergelijk
convenant. ‘Het is erg ambitieus om in zo’n kort
tijdsbestek een goede overeenkomst in elkaar te
willen draaien waar iedereen achter staat en ook
mee kan werken.’
Maar niets doen is geen optie, vindt Verschoor
ook. ‘We voelen de ogen van wetgevers op ons
gericht. We kunnen het ons niet permitteren om
regelgeving aan onze laars te lappen.’ Op de
vraag of alle betrokken partijen daar hun handtekening onder zetten, durft de ondernemer uit
Almkerk niet stellig te zijn: ‘Dat durf ik niet te
garanderen.’

De sportbonden hebben de
leiding genomen

Dé manier om vrijwillig afspraken
te maken

Marieke van Rhijn, bestuurslid van de NGF
Ook volgens Marieke van Rhijn komt de green
deal er nog voor de zomer. Het gerucht dat de
NGF daarin een geheel eigen koers vaart, weerspreekt ze. Dat er sprake is van tweespalt onder
de onderhandelingspartners, ontkent ze niet: ‘De
sportbonden, de milieuorganisaties, waterbedrijf Vewin en de gemeentelijke beheerders zijn
allemaal nog in gesprek met elkaar en met het
ministerie. Wie niet meer in dat overleg zit, is de
BSNC. Het gaat om de vraag wie aan het roer
moet staan: ‘De sportbonden hebben de leiding
genomen. Wij vinden dat we in deze discussie
moeten denken vanuit de spelers, de spelkwaliteit en beleving. Wij zijn klant. Wij bepalen.’

Chris Kuijpers, ministerie van IenM
Het ministerie laat weten alle vertrouwen te hebben in de totstandkoming van een green deal.
‘We naderen nu de voltooiing', zo laat Kuijpers
Fieldmanager via een woordvoerder weten.
De totstandkoming ervan lijkt bepaald geen
inkoppertje te zijn geweest, zo maken we voorzichtig op. Toch laat Kuijpers weinig concreets los
over hindernissen. We moeten het doen met een
wat cryptische omschrijving: ‘We zijn aan de hand
van voorgestelde teksten steeds opnieuw tot een
betere versie gekomen.’

We willen graag met de BSNC

stikken

praten en samenwerken
Dat wil volgens Van Rhijn niet zeggen dat de
BSNC wordt uitgesloten van het debat over de
green deal: ‘Zeker niet. We willen graag met
de BSNC praten en samenwerken. Maar de
BSNC zit niet meer samen met ons als formele
partner in het green deal-overleg met de staatssecretaris.’ De golfsport lijkt daarmee het roer te
hebben genomen bij de totstandkoming van de
green deal. Van Rhijn legt uit dat de golf altijd
al koploper: ‘Golf heeft het beheer veel meer in
eigen hand. Daardoor zijn we verder op weg in
het terugdringen van chemie. We hebben bijvoorbeeld al een certificeringssysteem voor het
beheer; dat hebben die andere sportbonden nog
niet. We trekken dus wel samen op. Niet altijd
in hetzelfde tempo, maar wel onder dezelfde
paraplu.’

Als onderhandelaars er niet uit
komen wordt het slikken of

Kuijpers lijkt, net als de andere bronnen die
Fieldmanager polste, niet getwijfeld te hebben
aan het feit aan de green deal. Als de onderhandelaars er in de green deal zelf niet uit komen,
dan wordt het slikken of stikken; daar lijkt iedereen zich van bewust. In een eerder interview
spreekt Kuijpers in omineuze bewoordingen
over het sectorinitiatief: ‘Het is voor de sector dé
manier om vrijwillig afspraken te maken.’
De dwingende blikken vanuit Den Haag lijken nu
hun vruchten af te werpen. ‘De partijen staan
geheel achter de bedoeling van de green deal’,
zo juicht het ministerie van I&M. ‘Enkele partijen
zijn zelfs al begonnen aan de uitvoering, zoals het
opzetten van de monitoring van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden.’

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-5224
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