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1. Inleiding 
.  

 

Na eerdere educatieve meerjarenprogramma’s over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling, is in 

2004 het vierjarig Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (verder: LvDO) gestart. De inhoud 

van opeenvolgende programma’s verbreedde steeds meer van ‘milieu-sec’ naar milieu, economische 

én sociale thema’s. Doelstelling van het programma LvDO is om ‘door het realiseren van sociale 

leerprocessen op verschillende niveaus in de samenleving duurzame ontwikkeling van de marge naar 

de mainstream te brengen’
1
. Voor een efficiënte uitvoering is het programma ingericht met drie pijlers:  

 

Pijler 1: lerende individuen, met een focus op onderwijs;  

Pijler 2: lerende organisaties, met een focus op de overheid; 

Pijler 3: lerende samenleving, waarbij initiatieven uit de samenleving centraal staan.  

 

Binnen de drie pijlers organiseert het programma leerprocessen, gericht op het vinden van duurzame  

oplossingen. Belangrijkste resultaat van het leerproces is dat de deelnemers in staat zijn om een 

integrale afweging te maken en competenties ontwikkelen om duurzaam te kunnen handelen.  

 

Het programma LvDO gaat haar tweede periode in. In de periode 2004-2007 hebben Rijk, provincies, 

waterschappen samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven veel concrete 

praktijkvoorbeelden en betrokkenheid bij het onderwerp duurzame ontwikkeling opgeleverd. Aan het 

eind van deze periode was duurzaamheid actueler dan ooit. Landelijk en provinciaal loopt duurzame 

ontwikkeling als rode draad door beleid. Er is een breed besef dat duurzaamheid alleen werkende 

weg te realiseren is. Onderweg zullen we steeds ons leervermogen moeten aanspreken. 

 

In haar brief van 14 januari 2008 verzoekt minister Verburg mede namens 7 andere departementen, 

de Provincie Flevoland om het programma LvDO op provinciaal niveau voort te zetten. Zij nodigt 

iedere provincie uit om voor de periode 2008-2011 de speerpunten voor de uitvoering van LvDO aan 

te scherpen 

 

De rol van de provincies in het nieuwe programma blijft gelijk. Zij nemen de regie voor pijler 3 en 

kunnen ook ambities voor pijler 1 en 2 formuleren. Het Rijk regisseert de pijlers 1 en 2. Om in 

aanmerking te komen voor Rijkssubsidie in de periode 2008-2011 maken de provincies een 

uitvoeringsprogramma LvDO 2008-2011. 

 

Het Uitvoeringsprogramma LvDO Flevoland 2008-2011 
Dit Uitvoeringsprogramma beschrijft de ambities, uitgangspunten en koers van het vervolgprogramma 

Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2008-2011 in Flevoland. De bestaande kaders voor LvDO ( de 

landelijke nota ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling – van Marge naar Mainstream’ en het Flevolandse 

PAS: de nota “Er zit een kiekendief op het dak!”) uit 2004 blijven richtinggevend. De landelijke en 

provinciale ervaringen en lessen van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2004-2007 

zijn verwerkt in dit uitvoeringsprogramma. Dit Uitvoeringsprogramma wordt aangeboden aan het 

ministerie van LNV om in aanmerking te komen voor de LvDO subsidie van het Rijk voor de periode 

2008-2011.  
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Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft kort de landelijke en Flevolandse successen en lessen van het LvDO 

programma 2004-2007 (paragraaf 2.1 en 2.2) én de daaruit voortvloeiende aanbevelingen voor het 

vervolgprogramma (paragraaf 2.3).  

 

In hoofdstuk 3 werken we de aanbevelingen uit in de inhoudelijke focus van het vervolgprogramma. 

Daarin komt aan bod bij welke ambities we uit het Flevolands Hoofdlijnenakkoord 2007-2011 willen 

aansluiten (paragraaf 3.1). Deze worden voor pijler 1, pijler 2 en pijler 3 uitgewerkt (paragraaf 3.2) 

 

Hoofdstuk 4 beschrijft de  strategie, koers en uitwerking van het programma.  

Beschreven wordt hoe we in het vervolgprogramma invulling geven aan: 

Het ontwikkelen en versterken van netwerken, samenwerkingsverbanden en projectcoalities 

(paragraaf 4.1) 

Het verbreden van projecten naar trajecten: inbedding van projecten in de mainstream (paragraaf 4.2); 

Het versterken van de noodzakelijke provinciale regie (paragraaf 4.3). 

In paragraaf 4.4 worden concrete voorbeelden gegeven van initiatieven waar we met het 

vervolgprogramma LvDO op willen aansluiten. 

 

Tot slot komt in hoofdstuk 5 het programmamanagement aan bod. Organisatie (paragraaf 51.), sturing 

van het vervolgprogramma (paragraaf 5.2),  kennismanagement & communicatie (paragraaf 5.3) en 

financiën (paragraaf 5.4) worden in dit hoofdstuk beschreven. 

 

In bijlage 1 wordt de specificatie van de middelen voor het vervolgprogramma 2008-2011 beschreven. 

 

Bijlage 2 is een overzicht van de in dit uitvoeringsprogramma opgenomen voetnoten.
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2. Lessen en aanbevelingen uit het programma LvDO 2004-2007 
 

2.1. Landelijke lessen 

Uit een tussentijdse evaluatie van het landelijke programma door EIM
2
 en uit rapportages uit de 

provincies blijkt dat het programma goed op koers ligt. LvDO brengt mensen in beweging en leidt tot 

meer duurzame werkwijzen en besluitvorming binnen het onderwijs, de rijksoverheid, provincies en 

waterschappen en bij maatschappelijke partners. Er bestaat over het algemeen veel waardering voor 

het programma. 

 

In de afgelopen periode is gebleken dat LvDO een unieke positie heeft ten opzichte van andere 

duurzaamheidsprogramma’s. Ten eerste omdat het competenties centraal stelt, ten tweede omdat het 

programma bruggen weet te slaan… 

- tussen duurzaamheidsbeleid en de samenleving; 

- tussen duurzaamheidsbeleid en het onderwijs; 

- tussen innovatieve partijen en de verbreding van innovaties bij een bredere groep 

actoren. 

 

LvDO heeft zich landelijk ontwikkeld tot een netwerkorganisatie met relaties tot internationale, 

landelijke en lokale organisaties. Het programma is allianties aangegaan met wetenschappelijke 

partners, maatschappelijke organisaties en andere duurzaamheidsprogramma’s (zoals MVO 

Nederland, Duurzaam Hoger Onderwijs etc.). Dankzij deze samenwerkingsverbanden blijkt het 

programma in staat met relatief bescheiden budgetten effectief en snel een toegevoegde waarde te 

leveren aan deze samenwerkingsverbanden. 

 

2.2. Successen en lessen in Flevoland 

Agendering van duurzaamheid en het in beweging krijgen van mensen is de voornaamste oogst van 

de afgelopen programmaperiode. In Flevoland is het programma erin geslaagd om steeds meer 

maatschappelijke actoren te betrekken bij projecten op het gebied van klimaat en energie, duurzame 

stedelijke ontwikkeling en duurzame ontwikkelingen binnen het landelijke gebied. Het programma is er 

ook in geslaagd om duurzaam handelen te agenderen binnen de eigen provinciale organisatie (zie 

box 1). 

 

Successen: 

 Een brede selectie van marktpartijen, overheden en maatschappelijke organisaties hebben in 

vernieuwende coalities in het programma geparticipeerd; 

 De projectpartners hebben heeft een cofinanciering gerealiseerd bijna 40%. Dit is ruim boven de 

norm van 15%; 

 LvDO heeft het netwerk Nieuw Flevolands Peil (verder: NFP) opgezet. 58 partijen hebben het 

“Manifest Nieuw Flevolands Peil” op 10 juni 2005 ondertekend; 

 De Stuurgroep LvDO Flevoland heeft bijgedragen aan de verbreding van de aandacht voor 

duurzame ontwikkeling in Flevoland.  

 

Lessen: 

 Er is behoefte aan  meer samenhang tussen  individuele projecten en meer regie daarop;  

 Aansluiting bij de mainstream behoeft aandacht. Nog té veel staan projecten op zichzelf. 

Aansluiten bij grotere trajecten biedt betere mogelijkheden voor gewenste voortzetting, verbreding 

en opschaling.  

 

 

 

 

 Box 1: Duurzaam handelen in de provinciale organisatie 

In het kader van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) is  de provincie Flevoland, met 

subsidie uit Pijler 2 van het programma LvDO, in 2006 de Cultuurbrug gestart. Het doel was de verbinding te 

leggen tussen cultuurontwikkeling, organisatieontwikkeling en duurzame beleidsontwikkeling door 

samenwerking te bevorderen. De Cultuurbrug heeft een impuls gegeven aan de ontkokering, het integraal 

werken en het ontwikkelen van het duurzame leervermogen binnen de provinciale organisatie.  

Bijzonder aan de Cultuurbrug is de vorm waarin het gegoten is. Het is door de afdeling Personeel en 

Organisatie opgezet als een informeel traject waarin geen sprake is van een formele opdrachtgever, een 
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2.3. Aanbevelingen voor het nieuwe programma. 

De doelstellingen uit het LvDO programma 2004-2007 staan niet ter discussie. In het licht van de 

Flevolandse bestuurlijke ambities en maatschappelijke behoefte heeft de doelstelling voor de periode 

2008-2011 zelfs aan actualiteit gewonnen. De geleerde lessen (landelijk én in Flevoland) bieden 

goede aanknopingspunten om het vervolgprogramma voortvarend in te zetten en te versterken. De 

landelijke én Flevolandse lessen uit het programma 2004-2007  leveren de volgende aanbevelingen 

op: 

 

1. Van project naar traject (van klein naar groot): aansluiten bij relevante beleidsprogramma’s en 

trajecten; 

2. Netwerkontwikkeling en coalities smeden zijn bepalend bij het vinden van duurzame oplossingen
3
; 

3. Regie op  het programma versterken: Van tender naar opdracht en sturen op kansrijke initiatieven; 

4. Van brede insteek naar thematische focus; aansluiten bij thema’s in landelijk en provinciaal beleid. 

 

Deze aanbevelingen krijgen in de koers en uitwerking van dit Uitvoeringsprogramma verder vorm. 
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3. Ambities  2008-2011 

3.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de inhoudelijke focus van het vervolgprogramma. We gebruiken het 

Hoofdlijnenakkoord 2007-2011  “Flevoland, dynamiek in balans” daarbij als kapstok. We sluiten aan bij 

de inhoudelijke ambities van het hoofdlijnenakkoord (focus op de duurzame samenleving
4
), en geven 

met het programma ook invulling aan  de wenselijke bestuursstijl en organisatiecultuur (omslag van 

beleid naar uitvoering: Provincie Flevoland als  ‘doe-provincie’ en lerende organisatie
5
). We zien veel 

synergie tussen de ambities uit het hoofdlijnenakkoord en de inpasbaarheid van het programma LvDO 

om deze ambities vorm te geven. Hieronder wordt per programmapijler (zie ook hoofdstuk 1) 

aangegeven welke ambities uit het Hoofdlijnenakkoord we met de verschillende pijlers ondersteunen. 

3.2. Pijler 1 (lerende individuen, met een focus op onderwijs) 

Pijler 1 richt zich op de mogelijkheden om binnen onderwijsinstellingen duurzame ontwikkeling verder 

vorm te geven. Daarbij ligt de focus op competentieontwikkeling en het inbedden van het thema 

duurzame ontwikkeling in onderwijsprogramma’s. In Flevoland is de Christelijke Agrarische 

Hogeschool verbonden aan het “Werkprogramma Regionale Transitie” van het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  Dit programma ontwikkelt nieuwe kennisdomeinen en 

infrastructuren voor regionale ontwikkelingen vanuit het principe  ‘leren door te doen’. De aard en 

aanpak binnen het programma past goed binnen de LvDO-insteek en biedt ook voor Flevoland 

kansen voor duurzame  regionale ontwikkelingen (bijvoorbeeld in noordelijk Flevoland) en het 

realiseren van de provinciale ambities op het gebied van duurzame energie.   

In het nieuwe programma zal dan ook worden onderzocht of en, zo ja hoe het programma LvDO  kan 

aansluiten bij het Werkprogramma Regionale Transitie, om daarmee invulling te geven aan Pijler 1.  

3.3. Pijler 2 (lerende organisaties, met een focus op de overheid )  

In het kader van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) heeft de provincie 

Flevoland, met subsidie van SenterNovem, in 2006 het traject de Cultuurbrug gestart (zie box 1). Box 

2 (zie hieronder) beschrijft een bijzondere opbrengst van het project  Cultuurbrug. De Cultuurbrug is 

een voorbeeld van hoe de afdeling Milieu & Water concreet invulling geeft aan de ambitie uit het 

Hoofdlijnenakkoord om een ‘doe-provincie’ te zijn en een lerende organisatie. In het 

vervolgprogramma willen we de oogst van De Cultuurbrug benutten om verbinden (samenwerken) 

verder in de provinciale organisatie in te bedden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 2: 

 In 2007 is uit een fusie van 2 milieuafdelingen de afdeling Milieu & Water ontstaan. Het betreft twee 

afdelingen die wat betreft werkvelden en cultuurkenmerken sterk van elkaar verschillen. Door de 

samenvoeging (naar een afdeling  van circa 80 personen) is de organisatie- en 

managementstructuur gewijzigd met alle gevolgen van dien voor individuele en groepen 

medewerkers.   

In het kader van het zogeheten Spoor 2 van het fusietraject heeft de nieuwe afdeling Milieu & Water 

een tweedaagse bijeenkomst gehad met als thema ‘ Sturen op Verbinding’.  Aan de hand van het 

principe  van verbinden heeft de afdeling gekeken naar wat belangrijk voor hen is, welke resultaten 

ze willen bereiken, met wie ze dat gaan doen en wat ze daarvoor nodig hebben. Daarmee wil de 

afdeling een bijdrage leveren aan ontkokering,  integraal werken en het ontwikkelen van het 

duurzame leervermogen. Concrete resultaten uit dit traject zijn de zgn. ‘2 oktoberprojecten’ waar 

zichtbaar en expliciet met het principe van verbinden gewerkt wordt. Deze projecten zijn ook 

onderdeel van  het afdelingsplan 2008. De afdeling Milieu en Water is een voorbeeld waarin, door  

middel van de Cultuurburg, de uitgangspunten van het programma Leren voor Duurzame 

Ontwikkeling in het hart van de organisatie zijn geland.  

(Bron: eindevaluatie project Cultuurbrug, afdeling P & O, Provincie Flevoland, februari 2008) 
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3.4. Pijler 3 (lerende samenleving, de samenleving centraal) 

In Pijler 3 staat de lerende samenleving centraal. Binnen deze pijler richten we ons op 3 sporen: 

1. Naar 60% duurzame energie in 2013 (exclusief transport). 

2: Nieuw Flevolands Peil  

3. Vrije ruimte 

 

Spoor 1: Naar 60% duurzame energie in 2013 (exclusief transport). 

De strategische visie “Werk maken van duurzame energie”(vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 6 

december 2007) is de eerste uitwerking van deze ambitie. De strategische visie wordt uitgewerkt in 

een actieplan “Werk maken van duurzame energie”.  Met LvDO sluiten we aan bij dit actieplan door 

zowel op strategisch niveau (visieontwikkeling) als in projecten (uitvoering) een bijdrage te leveren. 

 

Spoor 2: Nieuw Flevolands Peil als instrument voor het realiseren van provinciale 

energiedoelstellingen en samenwerkingsverband voor duurzame stedelijke ontwikkeling. 

De Provincie Flevoland ziet Nieuw Flevolands Peil als hét instrument om haar duurzame 

energiedoelstellingen in de gebouwde omgeving realiseren. Met LvDO dragen we bij aan verbreding 

van het netwerk NFP, het neerzetten van een robuuste organisatie rond Nieuw Flevolands Peil en het 

uitvoeren en opschalen van nieuwe  NFP-projecten. Verder willen we NFP koppelen aan landelijke 

mogelijkheden ( zoals het PEGO: Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving) en kennis binnen 

NFP verder ontwikkelen en ontsluiten. 

 

Spoor 3: Vrije ruimte 

Binnen het vervolgprogramma willen we ruimte behouden om kansrijke ontwikkelingen te kunnen 

ondersteunen. Nu al zien we een aantal van deze ontwikkelingen ontstaan. De vrije ruimte willen we 

benutten om verder te onderzoeken of en hoe we vanuit LvDO kansrijke concepten verder kunnen 

brengen. De volgende initiatieven zijn in beeld: 

 Succesvolle projecten uit het vorige programma indien mogelijk vervolgen en waar mogelijk 

richting en binding te geven door koppeling met relevante thema’s en aan te sluiten bij de ambities 

en uitgangspunten van dit vervolgprogramma LvDO;  

 Onderzoek naar ‘Cradle to cradle’ als duurzaam principe in de Schaalsprong Almere. 
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4. Strategie, koers en uitwerking 
Dit hoofdstuk beschrijft de strategie, koers en uitwerking voor de uitvoering van Pijler 3. We richten 

ons daarbij op de uitgangspunten die nodig zijn om “van agendering naar doen” te komen. Dit zijn 

 

1. het ontwikkelen en versterken van netwerken en samenwerking; 

2. van project naar traject; 

3. Regie versterken:  LvDO daar inzetten waar het nodig is. 

4.1. Netwerken en samenwerkingsverbanden  

Samenwerking staat centraal bij het behalen van energiedoelstellingen, het realiseren van een 

duurzame stedelijke omgeving en alle andere duurzaamheidsvraagstukken. Daarom zijn netwerken en 

samenwerkingsverbanden in projecten de rode draad binnen het programma LvDO. Door partijen 

samen te brengen ontstaat de voedingsbodem voor duurzame resultaten (zie box 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We onderscheiden 2 vormen van samenwerking: netwerken en (project-)coalities (zie hiervoor 

paragraaf 4.2). Op netwerkniveau faciliteert het programma visievorming en kennisuitwisseling. 

Bestaande netwerken worden uitgebreid en waar nodig nieuwe ontwikkeld om leren en 

kennisuitwisseling te stimuleren. We begeleiden en ondersteunen samenwerkingsprocessen op 

coalitieniveau. Dit doen we door in projecten expliciet ruimte in te bouwen voor belangrijke processen 

(zie box 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Van project naar traject: inbedding van projecten in de mainstream  

Een belangrijke les uit het vorige programma LvDO is dat aansluiten bij de mainstream noodzakelijk 

is. In Flevoland doen we dat, zoals gezegd, door aan te sluiten bij de ambities uit het 

Hoofdlijnenakkoord (zie paragraaf 3.2).  Maar daarmee zijn we er nog niet. Aansluiten bij mainstream 

Box 3: NFP als resultaat van samenwerking  

In 2003 start de aanloop naar het Manifest Nieuw Flevolands Peil. In Flevoland kijken Provincie en 

gemeenten dan terug op meer dan acht jaar Duurzaam Bouwen(DuBo)-beleid en DuBo-projecten. De 

regionale ambitie en activiteiten hebben zich in die jaren vooral gericht op de nieuwbouw van woningen. 

Een belangrijke drager voor de focus op projectmatige woningbouw was de Intentieverklaring Duurzaam 

Bouwen Flevoland, die in november 1998 door zestien partijen was ondertekend. Per 1 januari 2003 is 

deze intentieverklaring verlopen. In mei 2003 wordt er een Regionaal Duurzaam Bouwen Consulent 

(RDC) aangesteld die het maken van een nieuw convenant Duurzaam Bouwen als één van zijn taken 

heeft. Door slimme samenwerking tussen de RDC, de programmamanager Leren voor Duurzame 

Ontwikkeling en de programmamanager van het Uitvoeringsprogramma Klimaat van de Provincie 

Flevoland ontstaat het initiatief om in een brede maatschappelijke context aan de slag te gaan met een 

nieuw convenant dat uitmondt in ondertekening van het Manifest Nieuw Flevolands Peil, waar 55 

partijen zich aan verbinden. 

(bron: eindrapport Learning History Nieuw Flevolands Peil, TNO Bouw en Ondergrond, april 2007) 

 

 

Box 4: Procesbegeleiding als smeerolie voor succes 

Bij de ontwikkeling van het project Samenwerkingsverband Landbouw & Zorg Flevoland is door het 

programma LvDO een procesbegeleider aan het projectteam toegevoegd. De rol van deze 

procesbegeleider was om de projectleider te ondersteunen bij de inrichting van het project en expliciet 

de samenwerking tussen de partijen in het project te begeleiden. Deze ondersteuning heeft er mede 

voor  gezorgd dat in het project landbouw en zorg een gezamenlijke urgentie werd ontdekt waardoor 

verschillen in inzichten en blokkades konden worden overwonnen en elkaars rol en  meerwaarde in het 

project zichtbaar werd. Hierdoor is naar een gezamenlijk resultaat toegewerkt waar iedere partij baat bij 

had. In het projectplan was een van de doelstellingen het organiseren van de samenwerking, maar 

tijdens het traject bleek dat de betrokken partijen eerst met elkaar het waarom van samenwerking 

moesten definiëren en waartoe samenwerking moest leiden! Daarbij bleken verschillende 

verwachtingen. Omdat alle betrokken partijen steeds de "zorgvrager" als uitgangspunt zijn blijven nemen 

en dat ook de focus binnen het project is gebleven, bleef er dynamiek en energie binnen de projectgroep 

en bleef men met elkaar in gesprek.  

Die gezamenlijke drive heeft ervoor gezorgd dat partijen met elkaar tot een duurzame samenwerking zijn 

gekomen. De concrete uitwerking in de vorm van een "loket", uitgevoerd door MEE Flevoland ( een 

nieuwe partner in de samenwerking) waarborgt de continuïteit en heeft het samenwerkingsverband 

uitgebreid met een belangrijke partner." 
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betekent zicht hebben op de eindbeelden en doelstellingen en op onderdelen daarvan (projecten) 

concreet aan de slag gaan. Werken aan duurzame ontwikkeling betekent projecten initiëren die 

bijdragen aan een lange termijn doel en tegelijkertijd zicht hebben en houden op de lange termijn 

doelstellingen.  

 

Afbeelding 1 illustreert dit: de “LvDO-verrekijker” richt zich op de gewenste situatie en lange 

termijndoelstellingen. LvDO ondersteunt door kennisuitwisseling, netwerkbijeenkomsten en 

visievorming te faciliteren. 

De “ LvDO-loep” richt zich op de processen in de concrete projecten (de pijlen in de afbeelding). We 

bieden met het LvDO programma ondersteuning om de noodzakelijke processen in projecten te 

ondersteunen. Vragen die we daarmee beantwoorden zijn: hoe draagt het project concreet bij aan de 

lange termijn doelstelling? Wat moet er dan veranderen? Welke barrières levert dat op? Hoe gaan we 

die slechten? Welke partijen zijn er nodig?   

Box 5 illustreert een praktijksituatie waar gewerkt wordt aan de lange termijn én de korte termijn in 

projecten. 

 

 

Duurzame situatie

LvDO

Tijd

Transitie 
richting 

duurzaamheid

Huidige 

situatie

LvDO

 
 

Afbeelding 1:  Aansluiten bij de mainstream door te ondersteunen  ‘van project naar traject’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 5: Schaalsprong Almere als transitie naar duurzaamheid  

De schaalsprong Almere is een goed voorbeeld van een transitie richting duurzaamheid. Binnen 

ongeveer 30 jaar moet een volledig nieuw stadsdeel gerealiseerd zijn, terwijl ook de huidige stad aan 

dynamiek onderhavig is. De uitdaging ligt er om Almere op een duurzame en verantwoorde manier te 

ontwikkelen. Het toekomstbeeld van Almere is in ontwikkeling . Er zijn veel verschillende beelden over 

en visies op hoe Almere er over 30 jaar uit moet zien. Één ding staat vast: duurzaamheid is het leidende 

principe.  

Nu al worden projecten geïnitieerd die bijdragen aan een duurzaam Almere. Tegelijkertijd is het 

toekomstbeeld van Almere ook nog in ontwikkeling.  Werken aan duurzaamheid in Almere betekent dus 

werken op 2 niveaus: 

1. activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan het scherp krijgen/houden van de gewenste 
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Box 5 illustreert dat het realiseren van duurzame doelstellingen staat of valt met de activiteiten die 

erop ondernomen worden. Er zal moeten worden gezocht naar concrete, kansrijke routes en 

mogelijkheden die bijdragen aan de nieuwe situatie. LvDO ondersteunt dit door: 

 

 Netwerken te faciliteren om richting te  geven aan de geformuleerde ambities voor duurzame 

energie en NFP. Zie nogmaals afbeelding 1: de huidige situatie is benoemd, de “LvDO-verrekijker” 

richt zich op de gewenste situatie en de pijlen geven richting aan. 

 

 In de  projecten  processen te ondersteunen. Zie afbeelding 1:  de “ LvDO-loep” richt zich op de 

processen die de noodzakelijke verandering  ondersteunen. 

 

 

4.3. Regie versterken 

We verstevigen de regie van het vervolgprogramma. We willen expliciet bijdragen in de wijze waarop 

de duurzaamheidsdialoog tot stand komt, gevoerd wordt en in projecten concreet gestalte krijgt. 

Hierbij zien we duurzaamheid als de afweging tussen milieu, economische en sociale aspecten én 

rekening houdend met de mondiale dimensie
6
.  Binnen het programma maken we daarom duidelijke 

keuzes om deze ondersteuning zo effectief mogelijk vorm te geven. We geven in het 

vervolgprogramma invulling aan de provinciale regietaak door:  

 

 Focus op de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord (duurzame energie en Nieuw Flevolands Peil); 

 Gerichte ondersteuning vanuit LvDO aan te bieden aan netwerken en coalities binnen de 

thematische focus (processen faciliteren); daarbij gericht opdrachten uitzetten en geen 

subsidietenders meer uitschrijven; 

 Ruimte in het programma te bewaren om kansrijke initiatieven  te ondersteunen die (ook) 

bijdragen aan het realiseren van provinciale doelstellingen ( zie paragraaf 3.2) .  
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4.4.  Concrete uitwerking 

Deze paragraaf beschrijft voorbeelden voor Pijler 3 waar we met LvDO concreet aansluiten bij de 

inhoudelijke ambities. De voorbeelden zijn bedoeld als mogelijke scenario’s  van kansen die we zien 

en willen benutten, maar kunnen nog niet als definitief worden beschouwd. 

 

 

Uitwerking strategische visie “Werk maken van Duurzame Energie” 
 

Binnen de 3 sporen van de strategische energievisie (windenergie, bio-energie &groene grondstoffen 

en gebouwde omgeving) gaan we aan de slag met onderstaande projecten. Naast de context zal ook 

de procesmatige behoefte worden beschreven én de wijze waarop we met LvDO ondersteunen. 

 

Pilotproject opschaling/sanering in het kader van Landelijk Uitvoeringsprogramma Windenergie. 

Het pilotproject moet bijdragen aan de ervaring met het nieuwe beleid voor windenergie dat we in 

Flevoland hanteren, nl. opschalen en saneren. Die ervaring willen we vastleggen en delen om de 

koudwatervrees bij toekomstige initiatiefnemers weg te nemen. Met LvDO ondersteunen we het 

project door het proces te monitoren en de ervaringen in het project te documenteren en te 

verspreiden. We doen dat door een procesbegeleider aan het project toe te voegen en een 

kennisdocument te maken van het project. 

 

Symposium Windenergie (medio 2009) 

De talrijke ontwikkelingen op het gebied van windenergie in Flevoland geven aanleiding v oor een 

symposium. Doel is om de knelpunten die uitvoering van het nieuwe beleid in de weg staan weg te 

nemen. Met het programma LvDO bieden we op het symposium een workshop aan die zich specifiek 

richt op het inzichtelijk maken en oefenen met oplossingsrichtingen om deze knelpunten op te lossen. 

 

Stroomlijnen van beleidsregels en vergunningverlening bij de productie van bio-energie en groene 

grondstoffen  

Vanuit de Provincie stimuleren wij in de strategische visie ‘Werk maken van duurzame energie’ 

productie van bio-energie en groene grondstoffen. Initiatiefnemers ervaren dit nog lang niet als 

zodanig doordat diverse beleidsregels en vergunningprocedures ontwikkelingen soms in de weg 

zitten. Hoe kunnen wij beleid en uitvoering beter op elkaar afstemmen? 

Aan de hand van een drietal concrete cases gaan we kijken naar kansen/belemmeringen die door de 

Provincie worden opgeworpen ten aanzien van initiatieven die worden ontplooid in de richting van de 

bio-based economy. Dat betekent betrekken van afdelingen EZ/ROV/MW om economische, ruimtelijke 

en juridische aspecten scherp in kaart te brengen. De rol van LvDO is om in deze 3 cases een 

procesbegeleider in te schakelen die het proces tussen de verschillende belanghebbenden begeleidt 

en de cases begeleidt naar samen gedragen oplossingsrichtingen. 

 

Kenniskring Duurzame energie & Groene Grondstoffen 

In het voorjaar van 2008 zal er op de Christelijke Agrarische Hogeschool een lectoraat “Duurzame 

Energie & Groene Grondstoffen” starten. Onder de vlag van dit lectoraat zal ook een Kenniskring 

worden opgericht. Deze kenniskring zal zich intensief bezighouden met innovatie en ontwikkeling op 

het gebied van Duurzame Energie & Groene Grondstoffen en ook een provinciaal//regionale 

invalshoek hebben. Hiermee biedt de kenniskring een belangrijke meerwaarde voor de Provincie als 

het gaat om het spoor bio-energie &groene grondstoffen uit de strategische visie “Werk maken van 

Duurzame Energie”. Met LvDO zullen we financieel bijdragen aan deze kenniskring en activiteiten 

ontwikkelen om kennis te ontsluiten (bijvoorbeeld themabijeenkomsten). 
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Uitwerking Nieuw Flevolands Peil 
Organisatie en projecten Nieuw Flevolands Peil 

De Provincie Flevoland ziet Nieuw Flevolands Peil (NFP) als hét instrument om haar duurzame 

energie doelstellingen in de gebouwde omgeving te realiseren. Om de kansen en ambities van NFP in 

de toekomst te borgen is een robuuste organisatie NFP nodig. Met LvDO financieren we het 

onderzoek om te komen tot een dergelijke organisatie. Daarnaast zullen toekomstige projecten onder 

de vlag van NFP mede door LvDO worden ontwikkeld (inzet van de programmamanager LvDO) en 

gefinancierd. Onderstaande projecten zijn in beeld. 

 

Ondersteuning gemeenten bij duurzaam en energiezuinig bouwen.  

De provincie zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de ondersteuningsbehoeften van gemeenten 

bij het realiseren van hoge energieambities in de gebouwde omgeving. NFP zal in de uitvoering van 

de ondersteuningsbehoefte een rol spelen. LvDO draagt bij in projecten die deze behoefte vervullen. 

 

Flevoland PeGo Proeftuin 

De provincie wil bereiken dat Flevoland nationaal een voorbeeld wordt op het gebied van 

energiezuinige woningbouw. Hiervoor is aansluiting gezocht bij het PeGo (Platform Energietransitie 

Gebouwde Omgeving). Samen met PeGo en NFP wil de provincie een ambitieuze en langdurige 

samenwerking vormgeven die moet leiden tot een proces van ‘denken-doen-opschalen’ op het gebied 

van energiezuinige/energie-0 woningbouw. LvDO zal een bijdrage leveren aan dit project om het leren 

en kennis delen te borgen. 

 

Kennis –en bedrijvencluster duurzame bouw 

De enorme bouwopgave en de inmiddels ontwikkelde kennis en ervaring op het gebied van duurzaam 

bouwen bieden een uitstekende uitgangspositie voor het versterken van de Flevolandse positie op het 

gebied van kennisontwikkeling en bedrijvigheid rond duurzaam en energiezuinig bouwen. De 

initiatieven Cradle to Cradle, PeGo én de interesse van de TU Delft om een dependance van de 

faculteit Bouwkunde in Flevoland te vestigen biedt mogelijkheden deze kennis en ervaring om te 

zetten in de ontwikkeling van een “kennis en bedrijvigheidcluster duurzame bouw”. Flevoland wil deze 

kansen graag onderzoeken. Het centrale aspect kennisontwikkeling is aanleiding om met LvDO aan te 

sluiten bij dit initiatief. 

 

 

Vrije ruimte/kansrijke initiatieven 
 

Binnen de vrije ruimte zoeken we mogelijkheden voor het opschalen en /of uitbreiden van succesvolle 

initiatieven uit het vorige LvDO programma en het ondersteunen van nieuwe kansrijke initiatieven. 

Vooralsnog zien we 2 concrete invullingen. 

 

Voortzetting van kansrijke initiatieven uit vorige LvDO-programma 2004-2007 

We onderzoeken of en welke projecten kansrijk genoeg zijn om in het vervolgprogramma verder te 

brengen. Daarvoor zullen we gebruik maken van de eindrapportages van de projecten en bezien in 

hoeverre eventuele vervolgprojecten passen binnen de ambities en  uitgangspunten van dit 

vervolgprogramma. 

 

Cradle to cradle initiatieven in Almere 

Op 19 april 2008 zijn in Almere de ‘Almere Principles’ gepresenteerd. Deze duurzaamheidprincipes 

zijn leidend bij de verdere groei van Almere. Leren is een cruciaal aspect in dit 

duurzaamheidsconcept, dat nooit eerder in Nederland (en daarbuiten) op deze schaal is ingezet. In 

het vervolgprogramma willen we dan ook onderzoeken of we met LvDO een nuttige ondersteuning 

kunnen bieden aan het verder brengen van dit kansrijke concept in Flevoland. 
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5. Programmamanagement 
 

Dit hoofdstuk beschrijft het programmamanagement van het programma LvDO. Eerst komt  de 

organisatie aan de orde. Vervolgens worden de aspecten sturing,  kennismanagement en 

communicatie uitgewerkt. We sluiten af met een financiële paragraaf. 

 

5.1. Organisatie. 

Het Flevolands programma staat onder leiding van een programmamanager LvDO, werkzaam bij de 

Provincie. Binnen de provinciale organisatie wordt nauw contact onderhouden met de inhoudelijk 

verantwoordelijken van de thema’s waar we ons met het vervolgprogramma op richten (duurzame 

energie, Nieuw Flevolands Peil). Daarbij zoeken we expliciet ook andere afdelingen op  die zich met 

deze thema’s bezighouden en zoeken verbinding. Ook voor het vervolg van de Cultuurbrug willen we 

afdelingsoverstijgend aan de slag. We gaan op zoek naar een passende aanpak hiervoor.  

Het programma LvDO  zal op relevante momenten worden geagendeerd op bestaande 

interbestuurlijke overleggen.  

 

5.2. Sturing 

Van Stuurgroep naar breder perspectief 

In het programma 2004-2007 heeft de Stuurgroep LvDO Flevoland, waarin ook het college van GS 

was vertegenwoordigd, geadviseerd over het de koers van het programma. Daarnaast zaten er in de 

Stuurgroep personen uit maatschappelijke organisaties die in het programma participeerden (het 

Waterschap Zuiderzeeland, Christelijke Agrarische Hogeschool, het IVN-Consulentschap en de 

gemeente Dronten).  

Het nieuwe programma wordt anders ingericht als het programma 2004-2007. De koers en strategie 

richten zich expliciet op aansluiting bij de mainstream (zie hoofdstuk 4). In de Stuurgroep Leren voor 

Duurzame Ontwikkeling Flevoland is de suggestie geuit de sturing van het vervolgprogramma LvDO in 

breder perspectief te plaatsen
7
. In het nieuwe uitvoeringsprogramma willen we deze bredere 

consultatie/advisering door relevante partijen organiseren. Dit doen we door bestaande 

samenwerkingsrelaties in te zetten. Het Portefeuillehouderoverleg Milieu (POM) zal gevraagd worden 

vanuit overheidsperspectief te adviseren. Maatschappelijke en private partijen worden geconsulteerd 

via het NFP-newerk (voor energie in de gebouwde omgeving) en partijen als ACCRESS en OMFL (die 

nu al betrokken zijn bij het ontwikkelen van projecten voor biobrandstoffen en groene grondstoffen ). 

Waar nodig zullen ter zake kundige partijen die nu nog niet in beeld zijn ook gevraagd worden advies 

te geven. Besluitvorming blijft voorbehouden aan Gedeputeerde Staten. 

5.3. Kennismanagement en communicatie 

Kennismanagement en communicatie over het programma zal nader worden uitgewerkt. We kiezen er 

in principe voor de communicatie van LvDO mee te laten liften op bredere communicatie vanuit de 

Provincie. Dus liever een hoofdstuk LvDO in de provinciale nieuwsbrief milieu en water, dan een 

aparte nieuwsbrief LvDO. Dit jaar wordt de communicatiestrategie uitgewerkt. 
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5.4. Financiën 

Gezien de veranderde aard van het nieuwe programma is het noodzakelijk meer regie te voeren (zie 

hoofdstuk 4). Vanuit financieel perspectief willen we dit ook doorvoeren. Daarom kiezen we voor het 

verlaten van subsidietenders.  

Uit de Rijksmiddelen is voor de Provincie Flevoland € 448.000, - gereserveerd voor de totale 

programmaperiode (2008 t/m 2011). De provincie stelt zich garant voor een cofinanciering van  € 

153,000,-  gedurende de totale programmaperiode. In totaal is een budget beschikbaar van € 601.000, 

- voor de periode 2008-2011.  Deze middelen worden verdeeld over de financiering van projecten, 

programmamanagement en kennismanagement op programmaniveau. In Bijlage 1 wordt de verdeling 

van de middelen gespecificeerd. Gemiddeld wordt er een bijdrage van minimaal 15 %  cofinanciering 

door derden gevraagd (cofinancieringeis). In het programma 2004-2007 is deze eis ruimschoots 

gehaald.
8
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Bijlage 1: Specificatie van middelen voor het vervolgprogramma 
LvDO 2008-20119 
 

Ambitie Reservering 
 

Pijler 1 

Onderzoek aansluiting LvDO bij 

werkprogramma ‘regionale 

transities met Christelijke 

Agrarische Hogeschool 

€ 11.000, -· 

Pijler 2 

Vervolg Cultuurbrug Voor de financiering van Pijler 2 
wordt aanspraak gemaakt op 
subsidiemogelijkheden vanuit het 
landelijke programmabureau 
LvDO (Senter Novem). 

Pijler 3 

Spoor 1: Ondersteuning ambitie 

duurzame energie 

€  150.000, - 

Spoor 2: Ondersteuning ambitie 

Nieuw Flevolands Peil 

€  250.000, - 

Spoor 3: Vrije ruimte € 100.000, - 
Programmamanagement 

Kennismanagement op 

programmaniveau 

 

€ 90.000, - 
Programmamanagement 

Subtotaal € 601.000, - 
Cofinanciering door derden in 

projecten (15%)
10

 

€ 90.150, - 

Totaal:                                                                    € 691.150, - 
 



 

 

- 17 - 

Bijlage 2: Voetnoten 
                                                      
1
 Bron: landelijke nota ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling: van marge naar mainstream 2004-2007’; 

 
2
 EIM: Goed op weg?, Tussentijdse evaluatie Leren voor Duurzame Ontwikkeling, april 2007; 

 
3
 Duurzame ontwikkeling dient in samenspel te gebeuren met actoren die zich in de Flevolandse 

samenleving bewegen. In het Provinciaal Ambitiestatement LvDO 2004-2007 is daarvoor “de 

schildpad”als metafoor gebruikt voor coalitievorming, samenwerking en netwerkontwikkeling (zie 

afbeelding 2):  

 

“De ledematen (inclusief kop en staart) representeren coalitiegenoten in een maatschappelijk 

leerproject. Gezamenlijk leren ze, en realiseren ze uiteindelijk stappen in duurzame ontwikkeling. Het 

lijf representeert de Flevolandse maatschappij. 

Op zoek dus naar de juiste ledematen (coalitiegenoten in een project) om het lijf van de schildpad (de 

projecten om te komen tot een duurzame Flevolandse maatschappij) in beweging te krijgen. Voor een 

project zijn niet altijd alle ledematen nodig. Wel is het zaak een zekere compleetheid van de coalitie na 

te streven” (bron: PAS Flevoland 2004-2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding2: “De schildpad” als metafoor voor samenwerken aan duurzame ontwikkeling. 

 
4
 Hoofdlijnenakkoord 2007-2011: Flevoland, dynamiek in balans, blz. 3 + 9; 

 
5
 Hoofdlijnenakkoord 2007-2011: Flevoland, dynamiek in balans, blz. 14 + 15; 

 
6
 Een voorbeeld van de mondiale dimensie is bijvoorbeeld de discussie over het gebruik van bio-

energie op het effect op de voedselproductie in ontwikkelingslanden.  

 
7
 Bron: verslag vergadering Stuurgroep LvDO Flevoland d.d. 22 oktober 2007; 

 
8
 Het cofinancieringpercentage van het programma 2004-2007 zal uitkomen op minimaal 35% (bron: 

tussenbalans programma “Leren voor duurzame ontwikkeling Flevoland 2004-2007”; 

 
9
 Deze verdeling is indicatief en kan gedurende de programmaperiode wijzigen; 

 
10

 Cofinanciering is een eis om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning uit het 

programma LvDO. De minimale cofinanciering (bijdrage van derden) is, evenals in het vorige 

programma,  gesteld op 15%. 
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