
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Coalitievorming Kennisprogramma DuurzaamDoor Flevoland 2013-2016 

Doel van deze mededeling: 

Kennis te nemen van coalitievorming rondom het Kennisprogramma Duurzaam 
Door Flevoland 2013-2016. 

Toezegging/motie/amendement: 

Niet van toepassing. 

Inleiding: 

De Tweede Kamer heeft op 3 juli 2013 de kabinetsnota vastgesteld voor het 
nieuwe programma DuurzaamDoor 2013-2016. Het doel van het landelijke pro
gramma 'DuurzaamDoor: sociale innovatie voor een groene economie' is het 
bereiken van een groene economie door het ontwikkelen van kennis, het verster
ken van competenties en door het creëren van synergie tussen partijen. De 
provincie Flevoland is gevraagd door het ministerie van EZ om samen met andere 
overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen het programma 
voor Flevoland vorm te geven. De provincie heeft hierbij een licht coördinerende 
rol. Het landelijk programma biedt alle ruimte om een voor Flevoland specifieke 
invulling te geven. 
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Mededeling: 

De verkenning is gestart, programma bevindt zich in de kiem fase ('Kader voor 
samenwerking') 
De provincie heeft het initiatief genomen voor een ronde inventariserende ge
sprekken om te horen wat de wensen en ideeën zijn van gemeenten, waterschap 
en enkele (maatschappelijke) organisaties. In een bestuurlijke bijeenkomst op 3 
december jongstleden zijn de voorkeurthema's gepresenteerd (energie, voed-
sel/(stads)landbouw en grondstoffen (biobased/ circulair economy) en is er 
gesproken over de wijze van aansturing en financiering van het programma en 
wat voor type projecten met het programma kunnen worden gefinancierd. Er is 
afgesproken om in februari een tweede bestuurlijke bijeenkomst te organiseren 
over het projectenportfolio. Bijgevoegd is de voorbereidende notitie die naar de 
partijen is verzonden voor de bijeenkomst van 3 december en een e-mail naar de 
bestuurders met de gemaakte afspraken. Deelnemende partijen zijn: de zes 
gemeenten, het Waterschap Zuiderzeeland, IVN Flevoland, Natuur en Milieufede
ratie Flevoland, CAH Vilentum, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, Stad en 
Natuur Almere en de Duurzaamheidsalliantie Noordoostpolder. 

Het vervolg 

Komende periode wordt er gewerkt aan het opstellen van het programma Duur
zaamDoor Flevoland met een projectenportfolio voor 2014. De verwachting is dat 
dit in maart gereed is, dan wordt u hierover verder geïnformeerd. 

Ter inzage in de leesl<amer 

- Notitie BO DuurzaamDoor 3 dec. 2013 (HB 1558505) 
- Email afspraken BO DD 3 dec. 2013 (1564590) 
- Hoofdlijnen en thema's programma (HB 1553641) 



Naar een programma DuurzaamDoor Flevoland 2013-2016 

Notit ie ter voorbereiding van het bestuurl i jk overleg op dinsdag 3 december 
van 17.00 - 18.00 uur, provinciehuis Leiystad 

Inleiding 
Het doel van het landelijke programma 'DuurzaamDoor: sociale innovatie voor een 
groene economie' is het bereiken van een groene economie door het ontwikkelen van 
kennis, het versterken van competenties en door het creëren van synergie tussen partijen. 
Doelgroepen van het programma zijn burgers (met name jongeren), bedrijven, overheden, 
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het programma richt zich op de thema's 
energie, water, biodiversiteit, voedsel en grondstoffen. 
De provincie Flevoland is gevraagd door het ministerie van EZ om samen met andere overheden, 
maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen het programma voor Flevoland vorm te geven. 
De provincie heeft hierbij een licht coördinerende rol. Het landelijk programma biedt alle ruimte 
om een voor Flevoland specifieke invulling te geven. 

Totstandkoming programma 
De provincie heeft het initiatief genomen voor een ronde inventariserende gesprekken om te horen 
wat de wensen en ideeën zijn van gemeenten, waterschap en enkele maatschappelijke organisaties. 
In de bestuurlijke bijeenkomst van 3 december zullen de thema's worden gepresenteerd en gaan we 
graag verder met u in gesprek over de wijze van aansturing en financiering en welke projecten u in 
het programma wil terugzien. Daarna zal het programma worden uitgewerkt in een concreet 
projectenportfolio. 

In de bijlage vindt u ter informatie de lijst van organisaties waarmee de inventariserende 
gesprekken zijn gevoerd. 

Financiën 
Het Rijk stelt jaarlijks € 100.000,- beschikbaar en verwacht daarbij cofinanciering van de 
partners in Flevoland: 
De provincie Flevoland stelt jaarlijks € 50.000,- beschikbaar (middelen). 
Vraag aan de programmapartners om gezamenlijk jaarlijks € 50.000,- tot € 75.000,- voor het 
programma beschikbaar te stellen. Een mogelijkheid is € 7.500 per organisatie. 
Ten slotte dient in de projecten zelf nog jaarlijks € 75.000,- tot € 100.000,- aan cofinanciering 
bijgedragen te worden. Cofinanciering kan in uren en/of in euro's. 

In totaal over de volle drie jaar is het budget dan € 900.000,-. 

Focus op drie thema's 
Het landelijk programma DuurzaamDoor heeft met de vijf hierboven genoemde thema's een breed 
inhoudelijk spectrum. In de inventarisatieronde is de wens naar voren gekomen om te focussen op 
een beperkt aantal onderwerpen waar het programma een meerwaarde kan hebben. Redenen 
hiervoor zijn de beperkte financiële omvang van het programma DuurzaamDoor in Flevoland en de 
wens van programmapartners dat het programma een bijdrage levert aan eigen, reeds bestaande 
duurzaamheidsprogramma's en -beleid. Het moet gaan om thema's die er voor de provincie en de 
andere partners toe doen en waar het programma daadwerkelijk positief effect kan hebben. Uit de 
inventariserende gesprekken komen drie thema's naar voren waaraan de programmapartners willen 
werken. Het voorstel is hier de focus van DuurzaamDoor te leggen: 



- Energie - het ondersteunen en faciliteren op het gebied van kennis en organisatie van 
maatschappelijke initiatieven rond het opwekken van lokale duurzame energie 
Voedsel - initiatieven op het gebied van stadslandbouw, streekproducten, beleving van voedsel, 
gezond en duurzaam voedsel, verbinden van voedselketens. 
Grondstoffen - gericht op de biobased economy, energie uit biomassa, verbinden van groene 
grondstoffen ketens. 

Uitgangspunten programma 
De gesprekronde levert verder de volgende uitgangspunten voor het programma DuurzaamDoor 
Flevoland op: 

Tot stand brengen van verbindingen met nieuwe partijen, nieuwe relaties en het uitbouwen en 
onderhouden van (nieuwe) netwerken. 
De bedoeling is om gezamenlijk (In wisselende samenstelling) projecten op te zetten en uit te 
voeren. 
Het moet gaan om projecten met enige omvang, bijvoorbeeld vanaf € 50.000,-. Niet '1000 
bloemen bloeien'. 
Zorg voor een goede balans tussen wat er lokaal en op provinciaal niveau moet gebeuren. 
Zoveel mogelijk lokaal, met name in de relatie met burgers. 
Het (bescheiden) budget kan werken als een 'oliekannetje' om processen mogelijk te maken en 
samenwerking tot stand te laten komen. 'Enthousiasme' is een belangrijk resultaat. 
Samenwerking in grotere projecten vergroot de kans op extra financieringsmogelijkheden. 
Multipliereffect. 

Kennisuitwisseling tussen de programmapartners en hun omgeving blijft belangrijk. 

Organisatie programma 
Voorstel is om, rond dit gezien de beschikbare middelen een toch wat bescheiden programma, geen 
uitgebreide structuur in te richten. Projectvoorstellen zullen door de programmapartners In 
wisselende samenstelling ambtelijk worden vormgegeven en uitgewerkt. Deelnemende organisaties 
kunnen desgewenst projectvoorstellen aan hun eigen bestuurder voorleggen. Voor een praktische 
niet-bureaucratische organisatie is het voorstel dat de provincie de projecten formeel 
goedkeurt/beschikt, nadat In het voortraject overeenstemming is bereikt. 
Het voornemen is dat de komende drie jaar in elke gemeente op z'n minst één project plaatsvindt. 
Eens per jaar komen de bestuurders bij elkaar om de resultaten van het afgelopen jaar en de 
plannen voor het komend jaar te bespreken. 

i 
Programma Bestuurlijke bijeenkomst 3 december 

Presentatie hoofdlijnen programma DuurzaamDoor Flevoland. 
Reactieronde: wat vindt u van de programmahoofdlijnen, de organisatorische en financiële 
opzet en aan welke projecten denkt u bij uitvoering? 
Conclusies en afspraken. 



Overzicht inventariserende gesprekken 
Gemeente Almere 
Gemeente Dronten 
Gemeente Lelystad 
Gemeente Noordoostpolder 
Gemeente Urk 
Gemeente Zeewolde 
Ambtelijke sessie provincie Flevoland 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 
Natuur en Milieu Federatie Flevoland 

- IVN Flevoland 
CAH Vilentum Lector Dinand Ekkel 
CAH Vilentum Lector Gaston Remmers 
Stad en Natuur Almere 
Duurzaamheids Alliantie Noordoostpolder 
Volgt nog: Waterschap Zuiderzeeland 



Carina van Dijk 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Carina van Dijk 
vrijdag 6 december 2013 9:22 
Bert Gijsberts; 'hjwmulder@almere.nl'; 'wjansen@lelystad.nl'; 
'g.dijksterhuis@zeewolde.nl'; 't.van.amerongen@dronten.nl'; 
'a.poppe@noordoostpolder.nl'; 'g.post@urk.nl'; 'lida@schelwald.nl'; 
'j.de.weerdt@ivn.nl'; 'v.dam@nmfflevoland.nl'; 'w.bekkering@cahvilentum.nl'; 
'jwachtmeester@stadennatuur.nl'; 'Tiesinga'; 'mastenbroek@omfl.nl' 
'Vera Dam Almere'; 'Dick Everwijn'; 'John de Vries'; 'Arie vd Sluis'; 'Peter IVIusters'; 
'Diana Kapitein'; 'n.tabor@zuiderzeeland.nl'; 'Anna Bilker'; 'Robert Atkins'; 'Ekkel, D.'; 
'Gaston Remmers'; 'coort@stadennatuurnr; 'anjadoornbos@online.nl'; 'Jessie de 
Lange'; Philippe Spapens; 'Harm Blanken' 
Afspraken BO Kennisprogramma Duurzaam Door 3 december 
DOCUVITP-#1563462-vl-Partners_Kennisprogramma_Duurzaam_Door_Flevoland_ 
2013-2016.XLS; DOCUVITP-#1558505-v2-Notitie_BO_DD_3dec2013.DOCX; 
DOCUVITP-#1564568-vl-
Hoofdlijnen_en_thema_s_landelijk_programma_DuurzaamDoor_2013-2016.DOCX 

Geachte Bestuurder, 

Hierbij bevestigen wi j de afspraken die zijn gemaakt op het bestuurlijke overleg Kennisprogramma DuurzaamDoor 
Flevoland op 3 december jongstleden. 

Hieronder ziet u in het kort alle afspraken op een rij. Wanneer iets niet klopt of aangevuld moet worden verneem 
ik dat graag. U ontvangt tz t het complete verslag van de bijeenkomst. 

Bestuurders zijn akkoord met het voorstel om te focussen op de thema's Energie, Voedsel en Grondstoffen 
(op enige afstand van de eerste twee thema's). 

Bestuurders wil len zich committeren aan deelname aan het programma. 

Projecten waarvoor het programma meerwaarde kan bieden zi jn geen projecten die toch al zouden 
plaatsvinden, maar projecten die iets extra's nodig hebben, opgeschaald, versterkt of meer zichtbaar gemaakt 
worden of nieuwe (samenwerkings)projecten. 

Eind februari komt er een vervolgbijeenkomst (sessie van twee uur) waarin verder wordt gesproken over de 
meerwaarde van het programma (wat wil len we bereiken) en vooral welke projecten/ init iatieven we met het 
programma wil len ondersteunen/ laten uitvoeren. 

Elke bestuurder brengt daartoe tenminste één project / ini t iat ief naar voren waarvan h i j / z i j vindt dat dit 
verdient om in 2014 vanuit het programma te worden gefinancierd. Alle ingebrachte projecten/ init iatieven 
worden op de bijeenkomst eind februari besproken. 

Voor de laatst genoemde afspraak vragen wi j u om uiterl i jk vrijdag 7 februari 2014 uw idee/ in i t iat ief naar ons toe 
te sturen met naam en korte omschrijving (naar ondergetekende). Het kan een (project)idee zi jn vanuit uw eigen 
organisatie en/of een idee/ kans/ parel van een ini t iat ief dat u kent vanuit uw netwerk waarvan u vindt dat het 
met het programma verder versterkt, opgeschaald of verbreed kan worden. 



De presentatie van Harm Blanken op de bijeenkomst vindt u hier terug: http://prezi.com/ulkvvfysbkix91 /duurzaam- 
door/ 

Voor de volledigheid ontvangt u hierbij ook nogmaals de notitie die we u ter voorbereiding op 3 december hadden 
toegestuurd en de notitie die we eerder naar de geïnterviewde medewerkers hebben gestuurd met informatie over 
het landelijk programma. U kunt hierin nog teruglezen dat er alle ruimte is voor een regionale invulling van het 
programma. 

Tevens bijgevoegd is een overzicht met contactgegevens van alle bestuurders en medewerkers. 

We zijn benieuwd naar de projecten die u zult insturen en hebben er het volste vertrouwen in dat we de komende 
drie jaar een mooi, gezamenlijk programma DuurzaamDoor tegemoet zien. 

Met vriendelijke groet, 

CD. (Carina) van Dijk 

Provincie Flevoland 
Afdeling Ruimte Et Mobiliteit 
Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad 
Postbus 55, 8200 AB Lelystad 
Tel. 0320-265722 

E-mail: carina.van.d1ik@flevoland.nl <mailto:carina.van.di1k@flevoland.nl> 

P is printen van deze mail echt nodig? 
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Hoofdlijnen programma 'DuurzaamDoor: Sociale innovatie voor een 
groene economie' 

De Tweede Kamer heeft op 3 juli 2013 de kabinetsnota vastgesteld voor het nieuwe programma 
DuurzaamDoor 2013-2016. 

Doel 
"Het doel van het Kennisprogramma 'DuurzaamDoor: Sociale Innovatie voor een Groene Economie' is het 
bereiken van een groene economie door het ontwikkelen van kennis, het versterken van competenties en 
door het creëren van synergie tussen partijen. Het programma beoogt daarvoor actoren (kinderen, 
volwassenen, scholen, bedrijven, organisaties) toe te rusten met de nodige kennis, bewustzijn, attitude en 
handelingsperspectieven om een welgeïnformeerde keuze te kunnen maken voor duurzaamheid."1 
Doelgroepen van het programma zijn burgers (met name jongeren), bedrijven, overheden, 
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Kernbegrippen van het programma zijn: 

Ontwikkelen van competenties om op ondernemende wijze duurzame activiteiten te ontplooien. 
Verbinden: matches maken tussen thema's en tussen samenwerkende personen en organisaties. 
Opschaien: belangrijk om te leren wat werkt en in de praktijk zijn meerwaarde bewezen heeft. 

Groene economie vraagt om sociale innovatie 
Een groene, duurzame economie. Dat is het wensbeeld van bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, 
burgers en maatschappelijke organisaties. Een groene economie vraagt om het stimuleren van de 
Nederlandse economie en het versterken van de internationale concurrentiepositie, zonder het natuurlijk 
kapitaal van onze aarde uit te putten. Voor een groene economie zijn zowel technologische 
ontwikkelingen als sociale innovaties van belang. Technologische ontwikkelingen leiden tot een afname 
van de uitputting van grondstoffen, van energie en van water en dragen ertoe bij dat kringlopen worden 
gesloten. Sociale innovaties (complementair aan technologische ontwikkeling) gaan over de inzet van 
kennisontwikkeling, kenniscirculatie, leerprocessen en organisatorische vormgeving in verbindende 
netwerken en arrangementen. Die component is onontbeerlijk, duurzaamheid is mensenwerk. 

Partijen verbinden 
Partijen die werken aan technologische innovaties zijn (nog) onvoldoende aangesloten op de partijen die 
werken aan sociaal innovatieve processen om groene groei te realiseren. Beschikbare proceskennis en 
ontwikkelde competenties worden nog onvoldoende toegepast. Het komt èr op aan partijen bij elkaar te 
brengen en hen uit te dagen nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen te vinden. Hiervoor is 
een multi-stakeholder aanpak noodzakelijk. Deze aanpak is effectiever, leidt tot meer draagvlak, 
creativiteit en efficiëntie en is daardoor uiteindelijk ook goedkoper. 
In het huidige beleid ligt de focus op economische en technologische ontwikkeling. Er zijn veel ideeën 
voor een groene economie. Echter samenhang en opschaling ontbreekt vaak. Daarom is aanvullend beleid 
voor sociale innovatie en competentieontwikkeling noodzakelijk. Kernwoorden hierbij zijn ontwikkelen, 
verbinden en opschalen. 

' Nota DuurzaamDoor, pag. 3. 
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Bouwen op ervaring 
Gelukkig is er in Nederland al de nodige ervaring met een aanpak gericht op sociale innovaties. In het 
programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) en het programma Natuur en Milieu Educatie 
(NME) is ook de afgelopen periode gewerkt aan competenties voor een groene economie waarbij de 
rijksoverheid, provinciale overheden, gemeenten, waterschappen, bedrijven, onderwijsinstellingen en 
scholen samen werken. In deze programma's is veel kennis opgebouwd over leerprocessen en 
netwerkvorming. Een stevige aansluiting met technologische innovatie kan echter beter. 

Aansluiting beleid 
Het Kennisprogramma 'Duurzaam Door - sociale innovatie voor een groene economie' geeft concrete 
invulling aan beleid van gezamenlijke overheden. Ten eerste vanuit Rijksbeleid de Topgebieden en 
bijbehorende kennis- en innovatie agenda's en Human Capital Agenda's, waarin - binnen de 'gouden 
driehoek' - overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken. Ten tweede de Agenda 
Duurzaamheid die nationaal en internationaal verschillende inhoudelijke beleidsvelden op koers zet. 
Tevens geeft dit programma invulling aan de relatie met 'de energieke samenleving'. Op het vlak van de 
groene economie is enorm veel initiatief in de samenleving. Bijvoorbeeld in Green Deals. Voor individuele 
partijen is het echter lastig om verbinding en opschaling te realiseren. De overheden kunnen daarbij een 
krachtige rol spelen in de kenniscirculatie. Een rol die interbestuurlijk vorm krijgt in het 
uitvoeringsprogramma. 

Beoogd resultaat 
Dit programma versnelt de realisatie van de complexe opgave van een groene economie. Resultaat van 
het programma is dat: 

rond de specifieke thema's water, materialen, energie, voeding en biodiversiteit meer samenhang 
ontstaat qua kennisdeling en initiatieven worden opgeschaald, met als doel het vergroten van de 
concurrentiekracht van Nederland; (Kennis- en Educatie- Deals) 
de competenties om te werken aan een groene economie bij zowel de huidige als de toekomstige 
generatie Nederlanders aanwezig is, via onderwijs en andere leerprocessen; 
er sterke (regionale) netwerken voor een groene economie ontstaan en landelijk verbonden zijn; 
de kennisinfrastructuur voor een groene economie versterkt wordt. 

Doen 
Dit uitvoeringsprogramma richt zich op jongeren (zowel in als buiten het onderwijs), bedrijven, 
overheden, (groepen van) burgers en maatschappelijke organisaties. Het programma kent vier 
hoofdlijnen in de uitvoering: 
1. focus op inhoudelijke thema's en processen, 
2. versterken van competenties, 
3. regionale netwerken en 
4. kennisinfrastructuur. 

1. Focus op inhoudelijke thema's en processen. 
De gewenste aanpak kent een inhoudelijke en een procesmatige component. Inhoudelijk staan in de 
programmaperiode 2013-2016 vijf thema's centraal (zie ook bijlage met beschrijving van de thema's): 

Energie (in relatie tot Biobased Economie, klimaatbeleid, Topsector Energie) 
Biodiversiteit (in relatie tot Topsector Life Science, advies Taskforce Biodiversiteit) 
Water (in relatie tot klimaat, ruimtelijke ordening, aanbevelingen Stuurgroep Watereducatie, 
Topsector Water) 
Materialen (in relatie tot afval, chemie, Topsector High Tech en materialen) 
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Voedsel (in relatie tot topgebied Agrofood en Tuinbouw, maar ook Ontwikkelingssamenwerking en 
Gezondheid). 

Het programma legt vooral accenten op processen waar een grote impact door sociale innovatie te 
verwachten valt. Het gaat dan om: 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Integrale gebiedsontwikkeling 
Duurzaam produceren en consumeren 
Onderwijs gerelateerde vraagstukken. 

Deze thema's en processen vinden plaats in verschillende arena's, waarbij de mondiale component steeds 
belangrijker wordt. Het gaat om wereldomvattende problemen zoals ketens van voedsel, materialen en 
energie, en de samenhang tussen water, klimaat, voedselzekerheid, biodiversiteit en sociale 
verdelingsvraagstukken. 
De thema's krijgen provinciaal en lokaal uiteraard een specifieke regionale of lokale inkleuring. Lokale en 
regionale partijen dragen hun eigen accenten en onderwerpen aan. Te denken valt aan leefbaarheid in de 
wijk, duurzaam bouwen, kinderen die de kinderboerderij bezoeken, stadslandbouw, behoud en 
ontwikkeling van natuur en landschap, duurzame inrichting van een bedrijventerrein of een innovatieve 
aanpak van een sociaal ondernemer, zoals een woningbouwcorporatie. Rond de thema's en 
dwarsdoorsnijdende processen worden 'Kennis- en InnovatieDeals' gesloten waarbij op basis van 
bestaande initiatieven partijen gezamenlijk vragen om verbinding en opschaling. Partnerschap, cocreatie 
en cofinanciering zijn hierbij de leidende principes. 

2. Competenties 
Werken aan een groene economie vraagt het vermogen om in ketens, systemen en verschillende 
schaalniveaus te denken. Het vraagt om competenties zoals creativiteit, oog hebben voor samenhang, 
proces-sensibiliteit en het zoeken naar onverwachte ontmoetingen. Maar vooral ook: het productief 
maken van verbindingen tussen partijen, het smeden van onverwachte allianties en het bij elkaar brengen 
van partijen. Het kunnen en willen maken van afwegingen en keuzes voor de meest duurzame 
oplossingen. Versterking van bovengenoemde competenties krijgt vorm op twee niveaus: 

als beroepscompetenties voor een groene economie (die veelal leiden tot technische innovaties). 
als burgercompetenties in een energieke samenleving (die tevens leiden tot sociale innovaties). 

3. Regionale netwerken 
ln dit programma worden netwerken en knooppunten voor duurzaam leren, onderwijs en werken 
opgericht, zichtbaar gemaakt en ondersteund, zowel op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Overheden, 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers werken steeds vaker samen in platforms en knooppunten aan 
duurzame, innovatieve initiatieven. Deze netwerkvorming wordt vanuit het programma ondersteund 
zodat er een landelijk dekkend systeem van regionale netwerken ontstaat voor de groene economie. 
4. Kennisinfrastructuur 
Voor een efficiënte en effectieve leer- en onderwijsomgeving rond groene economie is een goede 
kennisinfrastructuur essentieel. Versterken van deze infrastructuur is een doorlopende activiteit in dit 
programma, die continu aandacht vraagt. Voor de komende beleidsperiode ligt de focus op: 

Het versterken van de infrastructuur met het nieuwe leren over duurzaamheid en sociale innovatie. In 
het verbindend (net)werken zijn het ophalen en vastleggen van 'leerervaringen' en meta-leren 
belangrijke onderdelen voor de kennisinfrastructuur. Daarbij wordt aangesloten bij sterke netwerken 
in groen onderwijs, bestaande educatieve partners, bestuurlijke regio's (bijv. RUD's), 
bedrijvennetwerken en andere vormen van 'regio-leren'. 
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Verder uitbreiden van het ICT-systeem GroenGelinkt zodat iedereen de bestaande goede initiatieven, 
lesmaterialen, excursies en programma's snel en effectief digitaal kan vinden en benutten. 
Het verder ontwikkelen van een landelijk Kennis en Ervarings Netwerk (KEN) als web tussen regio's en 
inhoudelijke netwerken. Regionale netwerken kunnen daar zelf hun ervaring en kennis inbrengen. 
Ook de ervaringen met het aansluiten van het (groene) onderwijs bij de wensen van de arbeidsmarkt 
(Human Capital Road Maps van de Topsectoren) kunnen in het KEN verbinding krijgen. 

Sturing 
Het programma kent twee niveaus: landelijk en-decentraal. Het zwaartepunt ligt bij de decentrale 
uitvoering. 
Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoeken in de eerste plaats naar 'zinvolle 
partnerschappen' meer dan naar 'opdrachtnemer-opdrachtgever relaties'. Het programma krijgt in deze 
opzet daarom vooral vorm aan de basis in (lokale en regionale) netwerken en knooppunten. Daar ontstaat 
de maatschappelijke energie bij bedrijven, bij maatschappelijke organisaties, bij burgers (individueel en/of 
in collectieven) om zelf te werken aan een duurzame toekomst. Gemeenten vormen een cruciale schakel 
om initiatieven vanuit de energieke samenleving te verbinden met landelijke doelstellingen en omgekeerd 
soms abstracte concepten te vertalen in de praktijk van het dagelijks handelen en de leefwereld van 
burgers. De uitvoering ligt dus zo dicht mogelijk bij de partijen zelf. De overheid schept ruimte, geeft 
kaders aan en faciliteert processen om die (lokale en regionale) partijen in de samenleving te 
ondersteunen. Met netwerken, met regels (of het wegnemen daarvan), met kennis en soms met geld (dat 
schaars is). 
Om de diversiteit aan initiatieven op lokaal en regionaal niveau te overzien is aan de provincies gevraagd 
om - op basis van collegiaal bestuur met de andere overheden en met maatschappelijke partijen - een 
lichte coördinerende rol te vervullen in de decentrale delen van het programma. 

Financiering 
De financiering van het programma kent verschillende bronnen. Rijksoverheid, andere overheden, 
maatschappelijke partijen, bedrijven, fondsen en Europese subsidiemogelijkheden dragen samen bij. De 
uitvoering van dit programma start bij een vraag van een coalitie van partijen. Ook de financiering start 
hier. Als de coalitie de benodigde financiering voor het idee helder heeft, dan kan de overheid dit co 
financieren. Elke euro die vanuit de rijksoverheid wordt uitgegeven wordt op deze wijze minimaal 
verdubbeld. 
Financiering van de decentrale programmadelen bestaan dus uit (max) 1/3 Rijksmiddelen; 1/3 decentrale 
overheden; 1/3 maatschappelijke partijen. 
Vanuit de rijksoverheid wordt 4 miljoen euro op jaarbasis geïnvesteerd. Daarvan gaat 1,5 miljoen euro 
rechtstreeks naar decentrale overheden die daarbij zelf ook jaarlijks minimaal 1,5 miljoen euro 
investeren. 
De overige 2,5 miljoen wordt landelijk geprogrammeerd, maar daarvan kan door decentrale overheden en 
andere projectpartners ook nog eens 1 miljoen worden benut, als een zelfde bedrag aan cofinanciering 
beschikbaar komt (1:1). De rest wordt aan landelijke activiteiten zonder specifieke cofinanciering vooraf 
besteed (kennisinfrastructuur, programmamanagement, monitoren evaluatie). 

Draagvlak 
Dit uitvoeringsprogramma is mede tot stand gekomen op basis van diverse stakeholderdialogen. Met 
bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en onderwijsinstellingen is de kern 
uitgebreid besproken. Er bestaat groot draagvlak bij de betrokken partijen. 
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Bijlage - Beschrijving landelijke thema's 

Themabeschrijving Energie 

(Beschrijving op basis van het Kennisprogramma Duurzaam Door 2013-2016) 

Introductie onderwerp 

De Topsector Energie wil dat in 2020 minimaal 14% van de energievoorziening duurzaam is. De 
inhoudelijke gebieden waarop het Topteam Energie wil focussen zijn biomassa, gas. Smart Grids, zon-PV, 
offshore wind, energiebesparing in de bebouwde omgeving en energiebesparing in de industrie. In relatie 
tot het programma Duurzaam Door draait het bij het onderwerp energie vooral om: 

Het proces van herlokalisering: de groei van lokale/regionale netwerkorganisaties met 
kennisinstellingen, bedrijven en overheden (triple helix). Daarbij wordt energieverbruik als 
gezamenlijk vraagstuk efficiënter opgepakt en worden voorzieningen anders gebruikt. 
De toename van burgerinitiatieven (energiecoöperaties). Decentrale energie opwekking krijgt, als 
tegenhanger van de mondialisering, op veel plekken vorm. 
Het vinden van adequaat personeel en draagvlak in de samenleving voor de toepassing van 
technologische innovaties. 
De relatie met andere thema' s uit dit programma zoals voedsel en water. 

Operationele doelen van het programma Duurzaam Door: 
Aandacht moet vooral uitgaan naar: 

Het verbinden van de sociale innovaties aan de doelstellingen voor technische innovatie om de kans 
op slagen daarvan te vergroten. 
Maatschappelijke bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van energiebesparing bij 
verschillende doelgroepen. 
Het dichten van de kwalitatieve kenniskloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt (Energy Valley). De 
Human Capital Agenda's (HCA's) van de topsectoren en het overkoepelende Masterplan Bèta en 
Technologie zijn hierbij de aanjagers ('green skills for new jobs'). De hele bouwketen - architecten, 
aannemers, installateurs -dienen een bijscholing op het gebied van energie te krijgen. 
Jongeren interesseren voor werken in de energiesector en het volgen van opleidingen daartoe. 
Aandacht voor het thema in de hele onderwijskolom, met continuïteit in het curriculum (m.n. MBO is 
daarbij aandachtspunt). 
In scholing en opleiding aandacht geven aan nieuwe financiële constructies zoals investeringen door 
partijen in de gouden driehoek (PPS: publiek en privaat), fondsen (innovatiecontracten) en zelf 
genererende modellen ('revolving funds'). 

Themabeschrijving Voe(dsel 

(Beschrijving op basis van het Kennisprogramma Duurzaam Door 2013-2016) 

Introductie onderwerp: 

Bij het thema voeding gaat zowel om de productie als om de consumptie. De hele voedselketen is aan de 
orde, van de veehouderij tot de supermarktketens en de koelkast. Het is een breed onderwerp met veel 
verschillende belangen en partijen en een directe relatie heeft met gezondheid en lifestyle. 
Er worden enkele urgente problemen genoemd: 

ln de maatschappij zijn veel mensen vervreemd van de voedselproductie. Kennis aan de basis 
ontbreekt, onder andere bij jongeren. 
Op gebied van consumptie is er sprake van te veel en te ongezond gebruik van voedsel. 
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Bij grote organisaties in de voedselketen is wel beleid ontwikkeld maar het doorvertalen naar MKB-
niveau gebeurt vervolgens te traag of in het geheel niet. 
Bij levensmiddelenbedrijven maakt men zich zorgen over de instroom van jonge, goed opgeleide 
mensen. 

Operationele doelen van het programma Duurzaam Door: 
ln het programma worden de volgende te verzilveren kansen genoemd, gekoppeld aan de vorming van 
netwerken en het opschalen van goede initiatieven: 

Vergroten van het bewustzijn bij jongeren over het productieproces van voeding (bijvoorbeeld de 
schooltuin). 
Vergroten van het bewustzijn bij de ondernemers van lokale supermarkten dat lokale betrokkenheid 
en een duurzame uitstraling meer mensen trekt (naar voorbeelden in Duitsland of de UK). 
Het laten landen van het thema Voeding in profielen van het Voortgezet Onderwijs. Dit sluit aan bij de 
behoefte van VO aan herkenbaarheid van profielen. 
Koppelen supermarktketens en boeren aan regionale HBO en MBO opleidingen. 
Verbinden lange termijn visie op duurzame voeding met korte termijn handelen. 
Verbinden van verschillende partijen en initiatieven. Het convenant overgewicht is daarvoor een mooi 
voorbeeld. Deze aanpak kan veel vaker en nog "steviger". 
Het starten van kringen van stakeholders: netwerken met daar omheen steeds nieuwe cirkels. 
Nieuwe cirkels waarin steeds nieuwe partijen met andere onderwerpen aan de slag gaan. Nieuwe 
cirkels waar partijen elkaar regionaal ontmoeten en overgaan tot gezamenlijke actie. 

Themabeschrijving Biodiversiteit 

(Beschrijving op basis van het Kennisprogramma Duurzaam Door 2013-2016) 

Introductie onderwerp: 

Biodiversiteit is de allesomvattende term die 'leven op aarde' op systeemniveau beschrijft. Het omvat 
planten, dieren, elementen van niet-levende natuur, ecosystemen en biotopen. Daarmee is het de basis 
voor alle ecologische processen, maar ook voor alle daaraan gelieerde maatschappelijke processen. Om 
invulling te geven aan het thema biodiversiteit in het kader van 'duurzaam door' zijn daarom verschillende 
invalshoeken belangrijk: 
1. Bewustwording en waardenvorming: vanuit de gedachte dat je de natuur moet leren kennen pm 

ervan te houden en te (willen) beschermen. Natuurbeleving staat hier centraal. 
2. Ecologische basisvorming: 'alles wat men zou moeten weten, kennen en kunnen' over planten, dieren 

en mensen voor een verantwoorde omgang met onze planeet. 
3. Ecosysteemdiensten: Hierbij gaat het om de diensten die biodiversiteit levert, zoals de bijdrage aan 

klimaatbeheersing, waterhuishouding, voedselproductie, medicijnen, grondstoffen, energiebronnen, 
recreatiemogelijkheden etc. Het zichtbaar maken van de waarde van biodiversiteit in economische 
grootheden geeft het een betere positionering in belangenafwegingen van mensen. 

4. Duurzaam gebruik, blo mimicry en circulaire economie: Uiteindelijk moet de duiding van de waarde 
van biodiversiteit leiden tot een (meer) duurzaam gebruik en het in stand houden van soorten en 
ecosystemen. Er is ook nog veel dat we kunnen 'leren' van natuurlijke producten en systemen, als 
model voor bijvoorbeeld industriële producten en processen en zelfs maatschappelijke mechanismen 
(bio mimicry). Bij het streven naar groene groei hoort ook het idee van een circulaire economie, 
waarin kringlopen gesloten worden, zowel natuurlijke loops als materiele kringlopen. Daarvoor is het 
herkennen en erkennen van ecosysteemdiensten niet genoeg, maar moet ook actief het verband 
worden gelegd tussen biodiversiteit en dossiers als grondstoffen en materialen, energie, water, 
klimaat, afval en voedsel. 

Operationele doelen van het programma Duurzaam Door: 
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Natuurbeleving, zoals in de vorm van schooltuinen, kinderboerderijwerk, groene speelplekken e.d. 
wordt gestimuleerd door het verzamelen en beschikbaar maken van kennis en netwerk, het 
opschalen van good-practices en het aanspreken van verantwoordelijke partijen (o.a. gemeenten en 
terreinbeheerders) om hier vorm aan te geven. 
Binnen de context van het onderwijsbeleid en passend bij curricula wordt actief de positie van natuur 
en biodiversiteit ingebracht, in activiteiten, materialen, invloed in curricula-ontwikkeling en andere 
onderwijs ontwikkelingen 
Het concept ecosysteemdiensten evenals concepten als Bio mimicry en circulaire economie worden 
ingebracht in leerprocessen en communicatieve activiteiten. 

Themabeschrijving Water 

(Beschrijving op basis van het Kennisprogramma Duurzaam Door 2013-2016) 

Introductie onderwerp: 

Water is de bron van alle leven op aarde. Het is nodig om bewust om te gaan met water vanuit het belang 
van veiligheid, gezondheid, rentabiliteit en duurzaamheid. Wie in Nederland woont, moet kennis van 
water hebben ('Nederland leeft met water'). Belangrijke aspecten in dit verband zijn: het watersysteem, 
de waterketen (drinkwater, riolering en afvalwater), waterleven en aquatische biodiversiteit, 
waterveiligheid, watertransport en waterrecreatie. Partijen die daarin een belangrijke rol spelen zijn de 
waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies, rijksoverheid, watertransporteurs en 
ondernemers in waterrecreatie. 

Operationele doelen van het programma Duurzaam Door: 
Bewustmaking van de rol van water in de waterketen en het watersysteem. En het duurzaam omgaan 
met het gebruik ervan (gezien de schaarste aan water). 
Vergroten van de beleving, waardering en kennis van waterleven en aquatische biodiversiteit. 
Het interesseren van jongeren voor een opleiding en werken in de (internationale) watersector, waar 
duurzaamheid hoog op de agenda staat. 
De inzet van de kennis over watertechnologie en deltatechnologie in relatie tot integrale 
gebiedsontwikkeling en klimaatverandering (Topsector Water). 
Stimuleren dat de centrale partijen uit de watersector op een meer duurzame en integrale wijze 
opereren. 
Het stimuleren van de samenwerking tussen uiteenlopende partijen met verschillende belangen en 
het leggen van verrassende verbindingen 
Bottom-up werken aan concrete projecten via lokale en regionale netwerken en in dialoog met de 
burgers. Mobiliseren van stakeholders. 
Het makelen van de vraag van partijen en aanbieders van informatie. 
Het organiseren van effectiviteit, onder meer door opschaling van 'good practices'. 

Themabeschrijving Materialen/ Grondstoffen 

(Beschrijving op basis van het Kennisprogramma Duurzaam Door 2013-2016) 

Introductie onderwerp: 

Grondstoffen worden schaars en duur, kringlopen moeten worden gesloten en nieuwe techniek en design 
moet worden toegepast om stoffen adequaat te kunnen gebruiken én terugwinnen. Belangrijke 
deelaspecten zijn Cradle to Cradle netwerken, de circulaire economie en cascadeprincipes. Het thema 
materialen heeft directe relaties met andere thema's uit dit programma zoals water, energie en 
biodiversiteit. Het speelveld karakteriseert zich door de termen duurzame handel, duurzaam 
ketenbeheer, de circulaire economie (het sluiten van kringlopen) en het verbinden van de technische en 
sociale milieulevens-cyclusanalyse. Relevante spelers in de materialen kringloop zijn de winners van 
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materialen, de inkopers van materialen, producenten, consumenten en afvalverwerkers. Het regionaal 
houden van het verwerken van afvalstromen is van belang voor de bewustwording van consumenten 
(burgers), de tussenhandel (het MKB) en de retailers. 

Operationele doelen van het programma Duurzaam Door: 
Het verbinden (soort makelaarsrol) van relevante partijen en netwerken aan de veelheid aan 
initiatieven. Voorbeeld: onderwijsnetwerken rond duurzaamheid zoals Duurzaam MBO kunnen 
verbonden worden met het initiatief van de Sustainable Growth Coalition. 
Het in beeld brengen en opschalen van succesvolle, bestaande proeftuinen. Zodat niet iedereen 
opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. 
Het werken aan bewustwording, samen met duurzame koplopers. Doel daarbij is een duurzame 
maatschappij en een 'sustainable playing field'. 
Ontmoetingen organiseren ter ondersteuning van initiatieven. 

Samenvatting Doorsnijdende thema's/ processen 
(Beschrijving op basis van het Kennisprogramma Duurzaam Door 2013-2016) 

Bij alle inhoudelijke thema's wordt aandacht gegeven aan mogelijkheden om ook MVO, duurzaam 
produceren/consumeren, integrale gebiedsontwikkeling en duurzaam onderwijs te versterken. 

Integrale gebiedsontwikkeling 
Sociale innovatie vergt vernieuwende vormen van samenwerking en nieuwe allianties. Dit 
vraagt competenties om verbindingen te kunnen leggen tussen thema's onderling en tussen 
de thema's en de doorsnijdende processen. En niet minder belangrijk: het verbinden van ' 
organisaties, netwerken en het (doen) vormen van coalities. Deze kunnen juist via een 
gebiedsgerichte aanpak verder worden gestimuleerd en aan de inhoudelijke thema's worden 
verbonden. 
De integrale gebiedsontwikkeling krijgt met name op decentraal niveau vorm. Decentrale 
partijen bepalen welke thema's bottom-up in het gebiedsproces op de agenda staan en dus 
aandacht zullen krijgen. Vanuit de decentrale partijen wordt bezien welke thema's 
gebiedsgerichte prioriteiten kunnen versterken en in gebiedsgerichte projecten integraal 
kunnen worden benut. 

MVO 
Bedrijven, en zeker het MKB, richten zich steeds meer naar een duurzame samenleving. Dat blijkt uit de 
steeds toenemende aantallen bedrijven die zich aansluiten bij MVO Nederland en De Groene Zaak. Deze 
bedrijven vragen om medewerkers met kennis en vaardigheden rond duurzaamheid. Hoe produceren we 
duurzaam, hoe consumeren we duurzaam? Overheden voeren beleid uit gericht op duurzaamheid. En ze 
werken aan hun eigen 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Ook dat roept vele vragen op, 
bijvoorbeeld bij inkopers of HRMafdelingen. Bedrijfsleven en overheden zijn op zoek naar nieuwe 
manieren van samenwerken om hun duurzame doelstellingen te realiseren. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is daarbij een doel in zichzelf, niet een middel om een ander doel te bereiken (bijvoorbeeld 
een groen imago). Het gaat erom dat de ondernemers van nu en van de toekomst zich bewust zijn van de 
waarde die zij aan de samenleving toevoegen. Een groene economie is eerder een 'economie van 
samenwerken' dan een 'economie van eigendom'. Samen werken voor een groene economie vraagt om 
daarbij horende competenties: 

actief kunnen participeren; 
verbindend tot resultaten komen; 
kennis hebben van duurzaam produceren en consumeren; 



kennis en waarden ontwikkelen over een leefbare wereld. 

Duurzaam produceren en consumeren 

Daar waar MVO beleid zich vooral richt op de rol van bedrijven zal dit programmaonderdeel aandacht 
besteden aan de dynamiek in de relatie tussen producent en consument. Er zal geen verduurzaming van 
de productie komen als er ook niet consumenten zijn die daar (al dan niet latent) een behoefte aan 
hebben en er dus een 'markt' ontstaat. Veel duurzame producten zijn tot stand gekomen vanuit behoefte 
en druk vanuit de maatschappij. Denk bijv. aan Fair Trade producten. Consumenten hebben voor een 
weloverwogen keuze informatie nodig. Zij moeten zich echter wel bewust zijn van het belang van deze 
informatie en deze kunnen hanteren om een bewuste en kritische keuze te kunnen maken. Dat begint al 
in opvoeding en onderwijs (bijv. als onderdeel burgerschap of maatschappijleer). Maar in een snel 
veranderende en globaliserende markt hebben ook volwassenen behoefte aan competentieontwikkeling, 
bijvoorbeeld door inzet opinformeel leren via (social) media. Oude paradigma's van 'gedragssturing' uit de 
jaren '80 en '90 zijn niet meer aan de orde in onze moderne informatiemaatschappij, maar er is een 
maatschappelijke opgave om de dialoog tussen produceren en consumeren te faciliteren. Acties rond dit 
thema kunnen worden geplaatst in de context van bijvoorbeeld streekproducten, voedselverspilling, 
duurzaam inkopen, burgeractieplannen, nieuwe (collectieve) modellen voor inkoop rond energie, etc. 

Onderwijsprocessen 
Om te werken aan een groene economie is het onderwijs, van basisschool tot universiteit, een essentiële 
doelgroep. Competenties om een positieve bijdrage te leveren aan een groene economie worden immers 
voor een deel hier ontwikkeld. Deze competenties zijn inmiddels omschreven, onder meer in de NIVOZ 
lezing van Tex Gunning en documenten van UNESCO en de UN-ECE. Het is nu zaak om deze competenties 
te implementeren. Om deze implementatie te ondersteunen worden er, naast de activiteiten in de vijf 
thema's, specifieke activiteiten gericht op doelgroepen in het onderwijs uitgevoerd: 

ln het basis- en voortgezet onderwijs staan natuur, milieu en duurzaamheid genoemd in de 
kerndoelen en examenprogramma's. In het MBO staat duurzaamheid genoemd in het 
kwalificatiedossier voor de sector techniek. Ook in het hoger onderwijs staat duurzaamheid 
verankerd in de voor de opleidingen beschreven doelen (NVAO). Echter, naast inhouden in het 
curriculum is er aandacht nodig voor de concrete ontmoeting met natuur, milieu en duurzaamheid in 
de fysieke omgeving. 
Beschikbaar maken van lesmateriaal en lesactiviteiten. Rond de thematiek van natuur, milieu en 
duurzaamheid is ongelofelijk veel (digitaal) educatief materiaal voorhanden. Het wordt echter 
onvoldoende gebruikt, omdat het onvindbaar is, de kwaliteit niet helder is en omdat er zo veel van is 
dat leerkrachten door de bomen het bos niet meer zien. Het gestructureerd aanbieden via een slim 
digitaal systeem is essentieel om te komen tot duurzaam onderwijs. Het inmiddels gelanceerde 
kennissysteem GroenGelinkt zal hiervoor worden uitgebouwd. 

Docenten ondersteuning. Er is veel vraag naar duurzaam onderwijs. Docenten van de basisschool tot 
onderzoekers op de universiteit zijn met dit thema aan de slag. Er zijn netwerken opgericht die 
docenten op de werkvloer steun geven in het ontwikkelen en toepassen van duurzaam onderwijs. De 
bestaande netwerken Duurzame PABO, Duurzaam MBO, Het Groene brein en DUPLO (netwerk van 18 
hogescholen) worden door het programma gefaciliteerd in de doorontwikkeling. 
Duurzaam leren. Naast lesgeven over duurzaamheid (de inhouden) is er ook een groeiende groep 
docenten die duurzaamheid als een didactische manier van onderwijs geven uitwerkt. Uit onderzoek 
blijkt dat kinderen beter leren rekenen en schrijven als ze werken aan vraagstukken die hun interesse 
hebben. Betekenisvol leren (waaronder de concept-contextbenadering) neemt een grote vlucht in het 
onderwijs. Het programma stimuleert deze beweging door het aanzwengelen van de dialoog hierover 
en door het beschikbaar maken van methoden en materialen om concreet inhoud te geven aan deze 
manier van lesgeven. De netwerken en het kennissysteem van GroenGelinkt worden hiervoor ingezet. 


