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Onderwerp 

Voortgang Kennisprogramma DuurzaamDoor  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Afdoen van toezegging mbt overzicht 2013 Kennisprogramma DuurzaamDoor 
 

Toezegging/motie/amendement: 

Betreft Ruimte & Leefomgeving Toezeggingen, RL-10, dd 14 mei 2014:  
Jaarstukken 2013: Er komt voor de zomer een schriftelijk overzicht van de stand 
van zaken van het subsidietraject 'Duurzaam Door' project waarbij ook inzicht 
wordt gegeven in de resultaten over 2013. 
 

Inleiding: 

In het laatste kwartaal van 2013 is er, na besluitvorming in juli in de Tweede 
Kamer over DuurzaamDoor, gestart met een verkenning onder veertien partijen 
(waaronder de gemeenten en het waterschap) over een Flevolandse invulling van 
het Kennisprogramma DuurzaamDoor 2013-2016. De middelen voor 2013 dienden 
echter al wel te worden bestemd (waardoor besteding in 2014 kan plaatsvinden). 
Besloten is de middelen onder andere in te zetten voor twee projecten, te weten 
‘Werk maken van Duurzame Energie’ en ‘Duurzaam en gezond voedsel voor jong 
en oud’. Over de invulling van het programma 2014-2016 en inzet van overige 
middelen moet nog, in overleg met de deelnemende partners, worden besloten.  
 
Mededeling: 

De financiële verantwoording voor 2013 heeft inmiddels met de Sisa methodiek 
plaatsgevonden. De verplichtingen hebben betrekking op:  

a) de afronding van de projecten en activiteiten uit voorgaande program-
maperiode Leren voor Duurzame Ontwikkeling, 

b) de voorbereiding op de programmaperiode 2014-2016, en 
c) twee concrete projecten die in 2013 zijn verplicht en in 2014 worden uit-

gevoerd. 
 
Omschrijving van de projecten: 
1. Duurzaam en gezond voedsel voor jong en oud, thema's: Professionaliseren 

voedseleducatie voor de jeugd, naar meer streekproducten in de zorg en 
groene voedselgerelateerde ontwikkeling van stad en land. Uitgevoerd door: 
CAH Vilentum, WUR-PPO, Centrum Biologische Landbouw en IVN Flevoland. 

2. Werk maken van duurzame energie, thema's: jeugd interesseren voor werk in 
de duurzame energiesector en vraag naar duurzame energie-/ energiebespa-
ringsproducten stimuleren. Uitgevoerd door: Natuur en Milieufederatie Flevo-
land en IVN Flevoland. 

 
De verwachting is dat het programma 2014-2016 in juli in samenspraak met de 
deelnemende partners wordt vastgesteld.  
 
Het vervolg 

Het overleg met de deelnemende partners voor de invulling van het programma 
voor 2015/2016 wordt in september opgestart (projectenportfolio). Voor deze 
jaren is er ook de mogelijkheid de programmagelden de koppelen met Leader-
middelen.       
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Verdere informatie 

Geen.       
 
  

 


