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Doel van deze mededeling: 

Kennis te nemen van het Kennisprogramma DuurzaamDoor Flevoland 2014-2016 

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. 
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Mededeling: 

Het programma is het resultaat van een regionale samenwerking 
De provincie heeft in 2013 het initiatief genomen tot inventariserende gesprek
ken om te horen wat de wensen en ideeën zijn van gemeenten, waterschap en 
enkele (maatschappelijke) organisaties. In een tweetal bestuurlijke bijeenkom
sten in december 2013 resp. maart 2014 is er gesproken over voorkeurthema's, 
de wijze van aansturing en financiering van het programma en over het projec
tenportfolio. Bijgaand programma geeft invulling aan de door de partijen ge
wenste koers en het projectenportfolio voor 2014. De focus ligt op het ontwikke
len van kennis, het versterken van competenties en het verbinden van partijen 
op de thema's energie, voedsel/(stads)landbouw en grondstoffen (blobased/ 
circulair economy). Door de bevestiging van de genoemde partijen dat dit voor 
Flevoland belangrijke thema's zijn en het gezamenlijk gedefinieerde projecten
portfolio kan er effectief uitvoering worden gegeven aan de verdere verduurza
ming van Flevoland. In 2014/2015 wordt er gewerkt aan vier concrete projecten: 
'Flevodelen', 'Scholier zoekt waarde', 'Eetbare leefomgeving' en 'Verbinden met 
de bron'. 

Het vervolg 

De vier genoemde projecten worden uitgevoerd. In het vierde kwartaal 2014 
wordt er een verkenning gestart voor de vorming van het programma 2015. 

Ter inzage in de leeskamer 

Verdere informatie 

www.duurzaamdoor.nl 
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KENiSPBflSBIii 

Kennisprogramma DuurzaamDoor Flevoland 2014-2016 
Landelijk programma vertaald naar Flevoland 
De Tweede Kamer heeft op 3 juli 2013 de kabinetsnota vastgesteld voor het pro
gramma 'DuurzaamDoor: Sociale Innovatie voor een Groene Economie'. Het pro
gramma is een vervolg op de eerdere programma's Leren voor Duurzame Ontwikke
ling (LvDO) en Natuur- en MilieuEducatie (NME). Het ministerie van EZ heeft de 
provincies verzocht om samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties 
en kennisinstellingen de regionale vertaling van het programma te coördineren. 

Totstandkoming programma DuurzaamDoor Flevoland 
De provincie Flevoland nam in het najaar van 2013 het initiatief voor Inventariserende gesprekken 
met beoogde partners om te horen wat de wensen en Ideeën zijn voor het programma. Er is gesp
roken met de zes gemeenten, het Waterschap Zulderzeeland, IVN Flevoland, Natuur en Milieufede
ratie Flevoland, CAH Vilentum, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, Stad en Natuur Aimere en de 
Duurzaamheidsalliantie Noordoostpolder. Het is dus geen programma van de provincie Flevoland, 
maar een gezamenlijk, regionaal programma van alle programmapartners. Het idee is dat alle 
programmapartners investeren in het programma met geld, uren en kennis, In de verwachting dat 
de gezamenlijke opbrengst groter is dan de inbreng: 1+1=3. 

Op 3 december 2013 zijn de resultaten van de verkenning aan alle bestuurders van de programma
partners gepresenteerd en is er gesproken over de thema's van het programma, over de wijze van 
aansturing en financiering en wat voor type projecten met het programma kunnen worden gefinan
cierd. De programmapartners hebben vervolgens 30 projectideeën ingediend, waaruit op 4 maart 
2014 in een tweede bestuurlijk overleg een keuze is gemaakt om vier projecten met Duurzaam-
Door-budget te financieren. 

Doel programma 
Het doel van programma DuurzaamDoor Flevoland 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 is de bedoeling om de samenleving (jongeren, volwassenen, bedrijven, organi
saties) toe te rusten met kennis, bewustzijn, attitude en handelingsperspectieven om een welgeïn-
formeerde keuze te kunnen maken voor duurzaamheid. Doelgroepen van het programma zijn bur
gers (met name jongeren), bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke orga
nisaties. 

Kern van het programma 
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. In dit programma staat sociale innovatie centraal: kennis ontwikkelen en met elkaar 
delen, verbindingen leggen tussen personen, initiatieven, organisaties en netwerken en het opscha
len van praktijken met bewezen meerwaarde. 

Flevoland focust op de thema's energie, voedsel en grondstoffen 
Het landelijk programma DuurzaamDoor heeft een breed inhoudelijk spectrum met vijf thema's als 
energie, water, materialen, biodiversiteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Integrale 
gebiedsontwikkeling, duurzaam produceren en consumeren en onderwijsgerelateerde vraagstukken. 
In de verkenning is de wens naar voren gekomen om te focussen op een beperkt aantal onderwer
pen waar het programma een meerwaarde kan hebben. Redenen hiervoor zijn de relatief beperkte 
financiële omvang van het programma DuurzaamDoor in Flevoland en de wens van programmapart
ners dat het programma een bijdrage levert aan eigen, reeds bestaande duurzaamheidsprogram
ma's en -beleid. Het moet gaan om thema's die er voor de partners van het programma toe doen 
en waar het programma daadwerkelijk positief effect kan hebben. 
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In Flevoland hebben de programmapartners ervoor gekozen om te concentreren op drie thema's: 
Energie - het ondersteunen en faciliteren op het gebied van kennis en organisatie van maat
schappelijke 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 blobased economy, energie uit blomassa, verbinden van groene 
grondstoffen ketens. 

Programmapartners maken het programma 
De provincie heeft in eerste instantie dertien organisaties uitgenodigd om partner van het pro
gramma te worden: de zes gemeenten, het Waterschap Zulderzeeland, IVN Flevoland, Natuur en 
Milieufederatie Flevoland, CAH Vilentum, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, Stad en Natuur 
Aimere en de Duurzaamheidsalliantie Noordoostpolder. Programmapartners hebben het recht om 
projectideeën/ voorstellen in te dienen, beslissen mee over de selectie van projecten en denken 
mee bij de uitwerking tot projectvoorstellen. Van alle programmapartners wordt een jaarlijkse 
financiële bijdrage gevraagd a €7.500,-. Niet alle uitgenodigde partners zijn in staat gebleken deze 
middelen te willen of kunnen bijdragen. Ook hebben een aantal partijen aangegeven dat zij per 
jaar willen beslissen of zij wel of niet meedoen in het programma. 

Werkwijze programma 
In het programma werken we vanuit de volgende uitgangspunten: 

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'. 
Tot stand brengen van verbindingen met nieuwe partijen, nieuwe relaties en het uitbouwen en 
onderhouden van (nieuwe) netwerken. 
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 
Door de programmapartners is besloten om geen uitgebreide organisatiestructuur in te richten. 
Projectvoorstellen zullen in gezamenlijkheid worden vormgegeven en uitgewerkt. Deelnemende 
organisaties kunnen desgewenst projectvoorstellen aan hun eigen bestuurder voorleggen. De pro
vincie zal uit praktische overwegingen de projecten formeel goedkeuren en de opdrachten verle
nen, nadat in het voortraject overeenstemming is bereikt. Eens per jaar komen de bestuurders bij 
elkaar om de resultaten van het afgelopen jaar en de plannen voor het komend jaar te bespreken. 
Financiën 
Het Rijk stelt jaarlijks € 100.000,- beschikbaar voor DuurzaamDoor en verwacht daarbij cofinancie
ring van de partners in Flevoland. Het Rijk hanteert hierbij het volgende principe: 1/3 Rijksmidde
len; 1/3 decentrale overheden; 1/3 maatschappelijke partijen. Inclusief cofinanciering is er voor pro
jecten minimaal € 300.000 beschikbaar. 

Het uitgangspunt van het programma is dat er een multiplier is: gezamenlijk Investeren alle part
ners en een ieder krijgt er een veelvoud voor terug. Mogelijk in een deel van de middelen, maar 
met name in de waarde van de uitgevoerde activiteiten voor het gebied en het bijdragen aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de programmapartners en daarmee een duurzamere provincie 
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voor alle Flevolanders. Er is geconstateerd dat er met name aan de thema's energie en voedsel 
door heel veel partijen wordt gewerkt. Door nu samen een budget te vormen en afspraken te 
maken over gezamenlijke projecten kan er effectief en efficiënt versnelling worden gegeven. Het 
doel is dat er concrete activiteiten worden uitgevoerd en kennis en ervaring opgedaan waar iedere 
partner belang bij heeft. 

Gezamenlijke vaststelling en uitwerking projecten 
Op 4 maart 2014 zijn er in het bestuurlijk overleg van de programmapartners vier projectideeën 
geselecteerd uit 30 ingebrachte projectideeën, die met DuurzaamDoor financiering in 2014 worden 
opgestart. Het voorstel Is om de volgende projectenronde (2015) meer in gezamenlijkheid in het 
voortraject vorm te geven. Het idee ligt voor om niet te kiezen voor de methode dat de program
mapartners individueel Ideeën indienen, maar dat er in een gezamenlijke workshop wordt gekeken 
hoe op de thema's goede ontwikkelingen kunnen worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door de al 
lopende projecten te verlengen of te versterken, de hoog scorende projectideeën uit de ronde van 
2014 mee te nemen en nieuwe ontwikkelingen ruimte te bieden. Ook de koppeling met andere 
programma's als bijvoorbeeld LEADER worden nadrukkelijk verkend. 

Criteria projecten 
In het door de Tweede Kamer vastgestelde programma, staan een aantal voorwaarden waar de 
decentrale programma's aan moeten voldoen. Zo moet het passen binnen een of meerdere van de 
volgende thema's: water, materialen, energie, voeding en biodiversiteit, en moet het gaan over 
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, en onderwijs gerelateerde vraagstukken. 

In de kern van het programma gaat het over ontwikkelen, verbinden en opschalen. 
Bij ontwikkelen gaat het over persoonlijke competenties van kinderen, jongeren en volwassenen 
om op ondernemende wijze duurzame activiteiten te ontplooien vanuit het motto 'een leven lang 
leren'. 
Bij verbinden gaat het om vaardigheden om proactief waardevolle matches te maken tussen the
ma's, maar vooral tussen samenwerkende personen en organisaties. Juist op het snijvlak van nieuwe 
matches ontstaan baanbrekende innovaties. 
En opschalen is belangrijk om van elkaar te leren wat wél werkt en in de praktijk zijn meerwaarde 
bewezen heeft. Zo hoeven initiatiefnemers niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden maar kunnen 
zij van elkaar leren uit praktijkervaringen. 

Voor te financieren projecten zijn in het programma specifieke criteria opgenomen: 
'Binnen dit programma worden alleen die inhoudelijke projecten en activiteiten gefi
nancierd die aan de volgende criteria voldoen: 
- Er is sprake van vraagsturing. De uiteindelijke kennisvrager zit ook als partner mee aan tafel en 

formuleert mede de kennisbehoefte. 
- Er is een duidelijke koppeling met inhoudelijk beleid en/of de maatschappelijke opgave zoals 

die voor een thema of proces geformuleerd is (beleidsrelevantie) 
- Er is sprake van een coalitie van partijen die een gezamenlijk belang hebben, en die er ook 

daadwerkelijk toe doen. Dus niet 'over' actoren praten, maar 'met' actoren werken. 
- De betrokken partijen dragen ook actief bij in het project en hebben een aantoonbare rol, 

waardoor sprake is van co-creatie, geen papleren partners 
- Er is sprake van een gemeenschappelijk werkplan, waarbij doel, resultaat, proces, ti jd en bij

dragen helder zijn, zodat de cofinanciering ook helder Is. 
- Het project is adequaat beschreven en gedocumenteerd t.b.v. kenniscirculatie, opname in een 

projectenbank, vindbaarheid via ICT etc. 
- Er is bereidheid om de kennis actief te delen en deel te nemen aan bijvoorbeeld communities 

of practice en/of publicaties. 
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- Projecten kunnen worden bevraagd in monitor en evaluatie trajecten en werken daar actief 
aan mee'. 

Projecten DuurzaamDoor Flevoland 2013 
In 2013 heeft het ministerie van EZ zijn budget voor het eerste jaar van het programma Duurzaam
Door Flevoland overgemaakt. Dit budget is benut voor: 

Het ontwikkelen van het programma DuurzaamDoor Flevoland 2014-2016; 
Project Duurzaam en gezond voedsel voor jong en oud, met de onderdelen: professionaliseren 
voedseleducatie voor de jeugd, meer streekproducten in de zorg en groene voedselgerelateer
de ontwikkeling van stad en land. Uitgevoerd door: CAH Vilentum, WUR-PPO, Centrum Biolo
gische Landbouw en IVN Flevoland. 
Project Werk maken van duurzame energie, met de onderdelen: jeugd Interesseren voor werk 
in de duurzame energiesector en vraag naar duurzame energie-/ energiebesparingsproducten 
stimuleren. Uitgevoerd door: Natuur en Milieufederatie Flevoland en IVN Flevoland. 

Hiermee Is voldaan aan de eis van het Ministerie om de middelen in 2013 te verplichten maar met 
de mogelijkheid om deze uit te voeren in 2014. De projecten vallen onder DuurzaamDoor maar 
hebben een wat aparte status omdat deze niet met de programmapartners zijn afgestemd. 

Projecten DuurzaamDoor 2014 
Op 4 maart 2014 hebben de programmapartners uit 30 projectideeën vier Ideeën geselecteerd om 
uit te werken tot projectvoorstellen. Het gaat om de volgende projecten: 

Scholier zoekt Waarde (werktitel) 
Jongeren aan de slag met reststromen 

Doelstelling: het thema 'verwaarding van reststromen' 
toegankelijk maken voor een breed publiek. Leerlingen in 
het voortgezet onderwijs doen projectonderzoek in op
dracht van een ondernemer. 
Resultaten: minstens 5 schoolprojecten in heel Flevoland. 
Leerlingen presenteren de projectresultaten op een 
slotbijeenkomst, en geven tips aan ondernemers en over
heden voor een nieuwe kijk op reststromen. 
Convenant: de leerlingen stellen een 'convenant' op voor 
overheden en ondernemers. Zij geven hun frisse visie op 
Flevoland in 2025 (van reststromen naar stromen van waarde) en vertellen wat er 
veranderen. 
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Energiecoöperaties & Flevodelen 
Doel 
Bijdragen aan de vorming en de profilering van energiecoöperaties in Zeewolde, Dronten, Lelystad 
en Aimere. 
Bijdragen aan de invulling van de participatievoorwaarde voor bedrij
ven en bewoners van de kernen van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. 

Resultaat 
Op 1 juli is duidelijk hoe de energiecoöperaties en de FWF gezamenlijk 
invulling gaan geven aan de financiële participatie vanuit stedelijk 
gebied. 
Over 1 jaar kunnen de inwoners van Lelystad, Dronten, Aimere en 
Zeewolde Windenergie Flevodelen© aanschaffen. 

Aanpak en activiteiten 
De coöperaties worden in staat gesteld om zich als partner voor de overheden te ontwikkelen. De 
windparticipatie wordt daarbij als leer/ontwikkelomgeving gebruikt. Tijdens het project wordt 
enerzijds een concreet product gemaakt in de vorm van de Flevodelen. Anderzijds worden de co-
operaties gefaciliteerd om zich tot een goed georganiseerde en slagvaardige organisaties te ontwik
kelen die -met wind als springplank- ook andere energie initiatieven gaan ontplooien. Er wordt een 
communicatieplan opgesteld om Flevodelen in de markt te zetten. 
Een 'learning history' is onderdeel van het project. Als mogelijk wordt de communicatie-opleiding 
van Windesheim uitgedaagd om een campagne te ontwikkelen. 

De Eetbare Leefomgeving 

Eten uit je eigen stad, dorp of uit de 
natuur is enorm in ontwikkeling. Maar 
het is ook onbekend, en onbekend 
maakt vaak onbemind. Met dit project 
willen we meer bekendheid genereren 
voor plekken waar geplukt kan worden 
uit het openbaar groen en ook meer 
locaties realiseren in en bulten de stad 
waar voedsel kan worden gevonden, 
zoals voedselbossen en wildpluktuinen. 
Relevante kennis, bijvoorbeeld in de 
agroforestry willen we mobiliseren. 
Inwoners in de steden en dorpen in 
Flevoland willen we meer betrekken 
bij deze ontwikkelingen en de jeugd op 
school willen we laten beleven en 
proeven waar je uit de natuur kunt 
eten. Tot slot, nieuwe initiatieven 
moeten met elkaar worden verbonden, 
er moet een groen en eetbaar 'l int' 
komen van noord tot zuid Flevoland. 

De eetbare leefomgeving 

Ecologisch eetbaar groen'lint' dat dorp, stad en landschap verbindt en 
door jong en oud gekend, geplukt,geproefd en beleefd wordt II 

Inspiratiesessie 
CoP 
tVotlSeror? 

visie voedselbossen 

Aanleg showcase 
wildpluktuiri ,^ 

Concept wild0ktuin; verbinding met 
onderwijs 

Meer eetbare locaties en meer bekendheid aan bestaande locaties 
"van Friese sluis tot Laakse Hoek" 
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Verbinden met de Bron 

Het doel is een podium en een netwerk voor de duurzame parels van Flevoland te realiseren: goede 
voorbeelden op het gebied van duurzame ontwikkeling. Flevolanders krijgen gericht het aanbod om 
mee te doen of zelf een soortgelijk initiatief te starten. "Verbinden met de bron" gaat over de 
dagelijkse keuzes die je maakt bij hoe je je kleedt, wat je eet, welke energie je gebruikt en hoe er 
kan worden omgegaan met onze ontlasting (recycling, fosfaat). Meer aandacht voor de oorsprong 
van 'dingen' kan helpen om na te denken over gevolgen van eigen handelen. Het netwerk van 
parels biedt hierbij concrete handelingsperspectieven. Elk jaar worden enkele parels uitgelicht die 
sterke communicatiedragers zijn en nieuwe participatiemogelijkhe
den en inspiratie bieden. „ ''^ 

Concrete resultaten: 
Meer Flevolanders zijn op bezoek gegaan bij een van de parels, 
zijn lid geworden, doen mee met een duurzaam initiatief of 
gaan nu zelf met een soortgelijk initiatief aan de gang (ook op
schaling). Bijvoorbeeld: de Almeerse Wolunie, Streekmarkten, 
Energiecorporaties/ Flevodelen, Poep en Plas als grondstof. 
Er is kennis en ervaring gedeeld tussen de parels voor het opti
maliseren van: vormen van participatie, nieuwe organisatievormen (zoals de coöperatie), ande
re verdienmodellen (zoals crowdfunding), communicatie, educatie. 
Burgers zijn zich bewuster van duurzame keuzes in de eigen leefwereld en hebben meer zicht 
op handelingsperspectieven in de eigen gemeente. 
De overheden hebben meer zicht op hun rol bij de 'energieke samenleving'. Wanneer is meer 
top-down sturing nodig en wanneer bottom-up facilitering van burgerinitiatieven. 
Initiatieven hebben zelf meer zicht gekregen op volhoudbaarheid van hun initiatief, zoals 
wanneer is aanbodgericht of juist vraaggestuurd faciliteren nodig, en welke stimulansen van 
overheden en andere partijen zijn wenselijk of nodig. 
de 5 O's hebben door meer samen te werken ook meer van elkaar geleerd, waardoor meer zicht 
is verkregen op de gewenste wijze van samenwerken en de samenwerkingsvorm die daarbij past 
en er is meer eenheid in 'taal' en 'beelden' ontstaan. 


