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Jaarrapportage Kénnisprogramma DuurzaamDoor Flevoland 2014 

Inleiding 
ln Flevoland werken diverse organisaties samen aan de uitvoering van het Kennisprogramma 
DuurzaamDoor. De provincie Flevoland neemt hierin een coördinatie rol. Deze rapportage 
doet verslag op hoofdlijnen van de uitgevoerde activiteiten tot nu toe en geeft een doorkijk 
naar de jaren 2015/2016. Alle projectdocumenten zoals projectvoorstellen en 
(eind)rapportages en zijn op verzoek beschikbaar. 
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Bijlagen: 
Notitie Uitgangspunten DuurzaamDoor Flevoland 
Begroting projecten 2014 

Over het Kennisprogramma DuurzaamDoor in Flevoland 

Doel: het doel van landelijke programma 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, 
organisaties) toe te rusten met kennis, bewustzijn, attitude en handelingsperspectieven om 
een wel geïnformeerde keuze te kunnen maken voor duurzaamheid. Doelgroepen van het 
programma zijn burgers {met name jongeren), bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen 
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. In dit programma staat sociale innovatie 
centraal: kennis ontwikkelen en met elkaar delen, verbindingen leggen tussen personen, 
initiatieven, organisaties en netwerken en het opschalen van praktijken met bewezen 
meerwaarde. 

Uitvoering in Flevoland: voor de uitvoering van activiteiten is het de wens van de 
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 partners 
van het programma toe doen en waar het programma daadwerkelijk posirief effect kan 
hebben. 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 

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. 

De Flevolandse programmapartners zijn: provincie Flevoland, de gemeenten Almere, 
Zeewolde en Dronten (wel partner in 2014, 2015 nog niet zeker), Lelystad (geen partner in 
2014, wel in 2015 en 2016), IVN Flevoland, de Natuur en Milieufederatie Flevoland, het 
Waterschap Zuiderzeeland en CAH Vilentum. Deze coalitie is verantwoordelijk voor 
aansturing van het programma en maakt keuzes voor uit te voeren activiteiten. 



Terugblik 2013 
Het Kennisprogramma DuurzaamDoor is in 2013 gestart met het ontwikkelen van het 
programma DuurzaamDoor Flevoland 2014-2016 en de start van twee projecten, te weten: 
- Duurzaam en gezond voedsel voor jong en oud, met de onderdelen: professionaliseren 

voedseleducatie voor de jeugd, 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. 

- Werk maken van duurzame energie, met de onderdelen: jeugd interesseren voor werk in 
de duurzame energiesector en vraag naar duurzame energie-/ energiebesparings
producten stimuleren. Uitgevoerd door: Natuur en Milieufederatie Flevoland en IVN 
Flevoland. 

Voor deze projecten is opdracht gegeven voordat het proces van coalitievorming tot stand 
kwam. Dit Is gedaan In verband met het moment van bevestiging van doorgang van het 
programma DuurzaamDoor als vervolg op het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 
en de budgetregels. De projecten zijn uitgevoerd onder de vlag van DuurzaamDoor maar 
hebben een wat aparte status omdat deze niet met de programmapartners zijn afgestemd 
(de coalitie is in 2014 gevormd). De projecten zijn in 2014 afgerond. Hierna vindt u een 
korte impressie van de projecten en de resultaten. 

Impressie 'Werk maken van Duurzame Energie' 
De uitdaging die in dit project centraal stond is het 'werk maken van duurzame energie'. 
Hiervoor zijn twee parallelle lijnen gevolgd: 
A) jeugd interesseren voor werk in de duurzame energiesector: zowel t.a.v. het maken van 
keuzes in persoonlijke levensstijl als beroepsoriëntatie 
B) vraag naar duurzame energie-/ energiebesparingsproducten stimuleren 

Voor Flevoland ligt hierin een groot belang: creëren van interesse voor techniek en 
duurzame energievraagstukken bij de nieuwe generatie, ontwikkelen van arbeidsplaatsen 
op technisch en duurzaam gebied en behoud van goed opgeleid (technisch) personeel voor 
Flevoland. 
Er is gekozen voor de doelgroepen: 
A) Jeugd/ jongeren in voortgezet onderwijs met technasiumprofiel: omdat zij staan voor 

keuze van vervolgopleiding en straks waarschijnlijk kiezen voor een beta-studie (doel: 
jongeren die meedoen aan het project kiezen voor een opleiding in de techniek. 
Achterliggend doel: goed opgeleide (beroeps)bevolking voor de duurzame energie 
sector). 

B) Burgers en bedrijven: omdat zij kunnen investeren/ de vraag kunnen creëren (beoogd 
effect: bereikte burgers en bedrijven Investeren in (duurzame) 
energ1e(besparing)maatregelen. Achterliggend doel: groei van werkgelegenheid in de 
duurzame energie sector). 

Algemene doelen van het project: 
• vergroten kennis en competenties jongeren 
• vergroten bewustwording en Investeringsbereidheid bij alle inwoners van Flevoland 
• Indirect: het versterken relatie bedrijfsleven - onderwijs 

IVN Flevoland en de Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) hebben in dit project 
samengewerkt en het afgesloten met een Slotsymposium 'Werk maken van Duurzame 
Energie' op 
28 novemljer 2014. 

Resultaten onderdeel A, uitvoerins door IVN Flevoland 
De koppeling Duurzame Dinsdag en technasia is In dit project concreet gemaakt. Er is 
vastgesteld dat de formule werkt: concrete, lokale ideeën van burgers en bedrijven kunnen 
goed dienen als basis voor een lokaal educatief project over duurzaamheid en duurzame 
energie. 



Het is voor IVN landelijk een pilot geweest om Duurzame Dinsdag en EnergyXploreLab te 
combineren met werken volgens de technasiumaanpak in achtweekse projecten. Voor 
Stichting Technasium en het Technasium Netwerk Flevoland was het de eerste keer dat 
binnen het netwerk aan één groot gezamenlijk thematisch project werd gewerkt, dat werd 
afgesloten met een gezamenlijk podium op een symposium. 

IVN heeft als bemiddelaar en intermediair opgetreden tussen de provincie als 
opdrachtgever, Duurzame Dinsdag en EnergyXploreLab (IVN landelijk), NMFF, de 
Flevolandse indieners van de gekozen duurzame Ideeën en de technatoren/docenten van de 
5 technasia. Er hebben vier klassen 2 en één klas 1 van de vijf Flevolandse technasia aan 
het project meegewerkt. De klassen gingen gelijktijdig van start In september 2014 en 
hebben hun resultaten gezamenlijk gepresenteerd op het slotsymposium op 28 november. 
De leerlingen hebben gewerkt aan vi j f opdrachten voortkomend uit ideeën die zijn 
ingediend voor Duurzame Dinsdag. De onderwerpen waren: verpakkingsmateriaal, duurzaam 
moblUteltsconcept, Energierijk/ De Flevolandse EnergieFabriek, buurtcomposteerderij en 
herinrichting paden 'op de kuierlatten'. 

Algemene leerervaringen en resultaten zijn dat: 
- IVN en de Technasia scholen elkaar beter hebben leren kennen en een convenant 

hebben afgesloten voor samenwerking. 
- Duurzaamheid in het onderwijs nog niet vanzelfsprekend is, IVN wi l voor vervolg meer 

inzetten op gastlessen en train- de trainer. 
- Leerlingen met veel enthousiasme hebben gewerkt aan de projecten. 
- De indieners van de ideeën waren vereerd door hun rol als opdrachtgever en voelen zich 

erg betrokken bij de opdrachten en de leerlingen/ scholen. 
- Het landelijk team van Duurzame Dinsdag onderzoekt op dit moment de mogelijkheid 

om ook in andere provincies scholieren ideeën uit de Duurzame Dinsdag koffer te laten 
uitwerken. IVN Flevoland heeft hiervoor een presentatie gegeven op het landelijk 
bureau in Amsterdam. 

De technasiumopdrachten zijn voor andere technasia en andere vo-scholen ontsloten via de 
websites van Stichting Technasium en EnergyXploreLab. Duurzame Dinsdag is een jaarlijks 
terugkerend evenement. De vanuit FlevoLand ingediende Ideeën zijn ook voor het volgend 
schooljaar (2014-2015) weer gepresenteerd aan de 5 Technasium scholen. 

Resultaten onderdeel B, uitvoerins door NMFF 
1) Bijeenkomst: Wat betekent het SER Energie-akkoord voor Flevolandse gemeenten? Dit 
overleg heeft uiteindelijk geleid tot een succesvol voorstel bij de VNG en het opzetten van 
een Energie Ondersteuningstructuur in de regio Flevoland. 
2) Meerdere bijeenkomsten met de energiecoöperaties De Groene Reus en Zeenergie (ook is 
gesproken met LEON Zeewolde en de Energiepioniers), de Provincie Flevoland en de 
Federarie van Windverenigingen Flevoland over de mogelijkheden van participarie In 
Flevolandse windenergie. Dit heeft geleid tot het project Flevodelen waarin de 

.energiecoöperaties een propositie gaan ontwikkelen voor de bewoners van de woonkernen 
van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. 
3) Meerdere bijeenkomsten met de klimaatcoaches Lelystad, gemeente Lelystad en 
woningstichting Centrada over de doorstart en begeleiding van de klimaatcoaches (= 
energiecoaches). Dit heeft er toe geleld dat 3 klimaatcoaches weer met workshops 
energiebesparing zijn gestart voor de minder draagkrachtigen van Lelystad. 
4) Kennissessie financiering van PV op schooldaken. De aanwezige scholen en 
opvanglocaties hebben kennis gemaakt met verschillende manieren om zonnepanelen op 
hun gebouwen te financieren (24 aanwezigen). 
5) Netwerkbijeenkomst verduurzaming van bestaande bouw met bedrijven uit de 
Noordoostpoider. Tijdens deze bijeenkomst Is de behoefte bij ondernemers voor een 
energieloket In de Noordoostpolder voor het eerst ter sprake gekomen. Dit heeft geleld tot 
een gezamenlijk voorstel van de NMFF en de gemeente Noordoostpolder voor de oprichting 
van een energieloket (realisatie 2015). 



6) Brainstormsessie met woningcorporatie Mercatus en gemeente Noordoostpolder over 
verduurzaming bebouwde omgeving en bestaand woningbezit. Een van de ontwikkelde 
routes zal in 2015 ook daadwerkelijk worden uitgevoerd: Mercatus gaat een nul-op-de-
meter demonstratiewoning realiseren. 
8) Energiemarkten In juni (7/6), september (13/9) en november (15/11) in Lelystad en In 
maart woningmarkt op Urk. Een voorbeeld van een effect: de energiemarkt van 15/11 
georganiseerd door de NMFF, de gemeente Lelystad, woningstichting Centrada en enkele 
MKB bedrijven heeft geleid tot 34 concrete PV-offertes. 
9) Ondersteuning ondernemersweek studenten Duurzame Bouwkunde van Hogeschool 
Windesheim (oa biobased bouwmateriaal). 
10) Er zijn in 2014 meer dan 700 energievragen van bezoekers beantwoord. 

Voor NMFF en IVN is het de eerste keer geweest dat zij gezamenlijk aan een grootschalig en 
langdurig project hebben gewerkt, met verschillende podia, doelgroepen en 
instrumentarium. 

Zij hebben elkaar al werkende beter leren kennen en gezien waar de samenwerking een 
volgende keer nog beter kan. Ook hebben de netwerken van beide organisaties 
(ondernemers, overheden, inwoners van Flevoland, onderwijs) elkaar ontmoet en hebben 
zij kennis gemaakt met eikaars behoeften en expertise. Er Is geconstateerd dat er meer 
koppelingen te maken zijn tussen de verschillende netwerken. Zij zien concrete kansen In 
opdrachtgeverschap en inzet van expertise vanuit de kant van NMFF, en uitwerking van 
Ideeën In schoolprojecten aan de kant van IVN. Op deze manier kunnen zij samen 
interessante lokale koppelingen tot stand brengen, die ook effect hebben op de langere 
termijn. 

Impressie 'Duurzaam en gezond voedsel voor jong en oud' 
IVN Flevoland, Centrum Biologische Landbouw, WUR-PPO en CAH Vilentum hebben 
gezamenlijk het project Gezond Flevolands Voedsel voor Jong en Oud uitgevoerd. Een 
belangrijke doelstelling van het landelijke programma is het realiseren van een duurzame, 
groene samenleving door het stimuleren van voedingsbewustzijn, kennisdeling en -
verspreiding op het gebied van stadslandbouw en het verbinden van de (jonge) burger In de 
stad met voedseL Partijen hebben met dit project een bijdrage geleverd aan die 
doelstelling, met als kernwoord het VERBINDEN; verbinden van jeugd met voedsel, 
verbinden van netwerken in Almere met elders in Flevoland, verbinden van de landbouwers 
met de stad. Dit project beoogde doelen op twee niveau's, nl. 
I. ) partijen rond een drietal cases uit het rapport kennisagenda Stadslandbouw 2.0 verder 
brengen door netwerkvorming en kennisverspreiding. 
II. ) als gezamenlijke kennisinstellingen op het gebied van voedsel en landschap nieuwe 
doelgroepen (jongeren, ouderen in zorginstellingen) bereiken met vernieuwde en 
verbreedde educatie en nieuwe vormen van samenwerking. 

Behaalde resultaten zijn: 
• VINDplaats Zenit (=archeolog1sche vindplaats ingericht als ontmoetingsplek met 

stadslandbouw, www.v1ndplaatszenit.nl) In Almere is opgeschaald: er is verbinding 
gelegd met zorginstelling Kwintes en ondernemers als Tang Dynastie. Er is een stichting 
voor opgericht die zich richt op de vier sporen: buurtmoestuinen, schooltuinen, 
archeologisch speeldorp en een voedselbos. De schooltuinen zijn aangelegd en worden 
bezocht door scholen en ook buurtmoestuinen zijn actief. Er zijn in 2014 ook meerdere 
publieksevenementen gehouden. 

• Er Is een voedingsleerlijn voor scholen ontwikkeld op basis van bestaand materiaal van 
oa IVN en CBL, die wordt nu op meerdere BO- en VO-scholen vergeleken met huidige 
lesmethoden en er zijn stappen gezet voor Implementatie (via oa GroenGelinkt). Doel 
van het in kaart brengen van educatiemateriaal voor thema voeding en verbinden aan 
het onderwijs is behaald. 

• Op 27 November is de provinciale conferentie 'Gezond ouder worden met Flevolandse 
producten' georganiseerd. Het aantal belangstellenden was wat geringer dan vooraf 
gedacht, maar de aanwezigen waren zeer enthousiast om met elkaar als netwerkcoalitie 



'Beter Eten Beter Leven' verder na te denken over hoe ook in Flevoland cliënten in 
zorginstellingen kunnen worden voorzien van regionaal voedsel. Afspraken voor vervolg 
zijn gemaakt. CAH Vilentum en CBL nemen iniriatief voor follow-up. 

• De Natuurkoffer voor zorginstellingen Is uitgebreid met aspecten rond streekvoedsel, 
meerdere nieuwe zorginstelling gaan er mee werken. Uitreiking van het eerste 
exemplaar is voorzien voor Januari 2015. 

• De database over stadslandbouw-initiatieven in Almere Is up-to-date gemaakt en zal 
worden gepubliceerd in voorjaar 2015. Inventarisatie van Initiatieven in Lelystad en 
Dronten is gestart, hier zijn nog geen goede overzichten, verkrijgen van informatie en 
medewerking kosten veel t i jd . 

• Er zou een kenniskring buurtmoestuinen opgestart worden in Dronten, maar met een 
extra investering van CAH Vilentum is dit een lerend netwerk geworden dat maandelijks 
bij elkaar komt. Condenz (BO-ondervvijs) participeert, IVN Dronten en Buitenlokaal van 
BO de Klimboom. Ervaringen vanuit Almere zijn expliciet omschreven en uitgewisseld 
met Dronten, Lelystad en de NOP. 

• Een van de doelstellingen was ook een Flevolandse kenniscoalitie Duurzaam Door 
Voeding te vormen om de kennis- en actieagenda 2014 - 2016 te formuleren. Dit is niet 
gebeurd, vanwege een andere procesgang bij DuurzaamDoor voor 2014 en verder. 

In de projectperiode is ervaren dat de vier projectpartners, CAH Vilentum Hogeschool, 
WUR PPO, IVN en Centrum Biologische Landbouw als gezamenlijke kennisinstellingen 
op het gebied van voedsel en landschap een goede aanvulling op elkaar vormen en wat 
betreft expertise en netwerken goed op elkaar aansluiten. Hoezeer ' l i jnt jes in Flevoland 
ook kort z i jn ' , men bleek elkaar wat organisaties betreft en wat betreft eikaars 
werkzaamheden toch nog wel slecht te kennen. Voorbeeld: de educatieve activiteiten van 
CBL voor jongeren (o.a. fruitbomen) waren bij IVN amper bekend en bleek een goede 
aanvulling op hun portfolio. Het netwerk van IVN kon weer worden gebruikt voor verbreding 
naar contacten die CBL minder goed kende. Hetzelfde geldt voor de zorginstellingen; die 
waren bij CBL al veel beter in beeld dan bij CAH Vilentum en erg goed bruikbaar bij de 
organisatie van de conferentie. CBL kreeg vla het project meer inzicht in de activiteiten 
van CAH Vilentum en WUR-PPO rond stadslandbouw en is als gevolg daarvan aangesloten bij 
het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere van CAH Vilentum, WUR-PPO, OMFL en 
Witteveen&Bos. 



Activiteiten 2014 
In 2014 is het raamwerk neergezet voor het Kennisprogramma in coalitievorm en zijn er vier 
projecten gestart. Het programma is zo opgezet dat de kern van de coalitie bestaat uit 
partijen die financieel bijdragen aan het programma. Dit zijn provincie Flevoland, de 
gemeenten Almere, Zeewolde en Dronten (wel partner in 2014, 2015 nog niet zeker), 
Lelystad (geen partner in 2014, wel in 2015 en 2016), IVN Flevoland, de Natuur en 
Milieufederatie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland en CAH Vilentum. Deze coalitie is 
verantwoordelijk voor aansturing van het programma en maakt keuzes voor uit te voeren 
activiteiten. 
Het is gelukt om het Kennisprogramma DuurzaamDoor in Flevoland met een coalirie van 
partners neer te zetten met een sluitende begroting voor de projecten. De 
programmabegroting bestaat voor een deel uit financiële middelen en voor een deel uit 
cofinanciering in uren. Er wordt voldaan aan de wens van 1 /3 financiering door het Rijk en 
2/3 uit de regio. De coalitie en vele andere organisaties zorgen voor de benodigde 
financiering. 

In de bijlage is de leidende notitie 'Uitgangspunten DuurzaamDoor' over de inhoud en het 
proces van het Kennisprogramma in Flevoland terug te vinden. Ook is de gehele begroting 
(incl. een overzicht van deelnemende partijen) voor 2014 bijgevoegd. 

Op 1 oktober 2014 is opdracht gegeven aan de projecten: Verbinden met de bron, 
Flevodelen, Eetbare Leefomgeving en Scholier zoekt waarde. De projecten worden voor de 
zomer 2015 afgerond. 

Ter informatie is hieronder een korte omschrijving van de projecten bijgevoegd. 

Energiecoöperaties & Flevodelen 
Doel 
Bijdragen aan de vorming en de profilering van energiecoöperaties in Zeewolde, Dronten, 
Lelystad en Almere. 
Bijdragen aan de invulling van de participatievoorwaarde voor 
bedrijveaen bewoners van de kernen van Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland. 

Resultaat 
Op 1 jul i is duidelijk hoe de energiecoöperaties en de FWF̂  gezamenlijk 
invulling gaan geven aan de financiële participatie vanuit stedelijk 
gebied. 
Over 1 jaar kunnen de inwoners van Lelystad, Dronten, Almere 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 coöperaties gefaciliteerd om zich tot een goed 
georganiseerde en slagvaardige organisaties te ontwikkelen 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 Windeshelm uitgedaagd om een campagne te ontwikkelen. 

^ De koepel FWF (federatie van windverenigingen) is sinds begin 2015 niet meer het eerste 
aanspreekpunt, contacten zijn nu met de individuele windverenigingen. 



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 'lint' komen van noord tot zuid Flevoland. 

De eetbare leefomgeving 

Ecologisch eetbaar groen 'linf dat dorp, stad en landschap i/erbindt en 
door jong en oud gekend, geplukt, geproefd en beleefd wordt V. 

Inspiratiesessie . . . i i -

CoP 
Wat 15 er al ?< 

Visie voedselbossen 

Aanleg sho.wcase 
,wildpluktuin\ , 

Concept wiid^ékttuih: . yrerbindingmet 
as " onderwijs 

Meer eetbare locaties en weer bekendheid aan bestaande locaties 
"van Friese sluis tot Laakse Hoek" 

Scholier zoekt Waarde 
Jongeren aan de slas met reststromen 

Doelstelling: het thema 'verwaarding van reststromen' 
toegankelijk maken voor een breed publiek. Leerlingen in 
het voortgezet onderwijs doen projectonderzoek in 
opdracht van een ondernemer. 
Resultaten: minstens 5 schoolprojecten in heel Flevoland. 
Leerlingen presenteren de projectresultaten op een 
slotbijeenkomst, en geven tips aan ondernemers en 
overheden voor een nieuwe kijk op reststromen. 
Convenant: de leerlingen steUen een 'convenant' op voor "*^.**f^' 
overheden en ondernemers. Zij geven hun frisse visie op 
Flevoland In 2025 (van reststromen naar stromen van waarde) en vertellen wat er In hun 
ogen moet veranderen. 

" 

Wi 

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, 'J-^' 



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 participatiemogelijkheden en Inspirarie bieden. 

Concrete resultaten: 
Meer Flevolanders zijn op bezoek gegaan bij een van de parels, zijn Ud geworden, doen 
mee met een duurzaam Initiatief of gaan nu zelf met een soortgelijk initiatief aan de 
gang (ook opschaling). Bijvoorbeeld: de Almeerse Wolunie, Streekmarkten, 
Energiecorporaties/ Flevodelen, Poep en Plas als grondstof. 
Er is kennis en ervaring gedeeld tussen de parels voor het optimaliseren van: vormen 
van parricipatie, nieuwe organisatievormen (zoals de coöperatie), andere 
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 meerzicht 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. 

Er zijn eind december 2014 een aantal tussenresultaten te benoemen. We noemen u: 
Voorbereidingen voor de CoP Eetbare natuurlandschappen (begin januari gestart met 
een inspiratiesessie en informatie/kennismarkt). 
Bijeenkomst Energie participatiemodellen (masterclass door REScoop voor 
energiecoöperaties). 
Een document met het aanbod van lokale energiecoöperaties aan de Federatie 
Windverenigingen Flevoland voor participatie van burgers en bedrijven in het proces 
van opschalen en saneren Windenergie (door omstandigheden bulten dit project is er 
geen contact meer met de Federatie maar met de individuele Windverenigingen, het 
aanbod blijft echter bestaan). 
Startbijeenkomst 'Parel initiatieven Flevoland' waarbij gebruik gemaakt Is van een 
analyse model tbv het kennisdelen over succesvolle Initiatieven. 
Studiedag Technasiumdocenten over reststromen. 
Ondernemersbijeenkomst Scholier zoekt waarde over opdrachtgeverschap voor 
Technasium onderwijs incl. Inventarisatie vraagstukken/opdrachten voor scholieren 
(aanleg database) Et matching met scholen/ scholieren. 

Vooruitblik 2015 en 2016 
De coalitie heeft In februari 2015 besloten dat er voor de jaren 2015 en 2016 op de huidige 
projecten en programma aanpak verder wordt voortgeborduurd. Er wordt Ingezet om de 
2013/2014 projecten op een aantal punten verder te verdiepen, te verbreden, te borgen en 
op te schalen. In de eerste helft van 2015 worden de'projectvoorstellen hien/oor In co-
creatie ontwikkeld. In de tweede helft van het jaar gaan de activiteiten van start en 
worden eind 2016 afgerond. 



Kennisprogramma DuurzaamDoor Flevoland 2014-2016 
Landelijk programma vertaald naar Flevoland ^ 
De Tweede Kamer heeft op 3 juli 2013 de kabinetsnota vastgesteld voor het 
programma 'DuurzaamDoor: Sociale Innovatie voor een Groene Economie'. Het 
programma is een vervolg op de eerdere programma's Leren voor Duurzame 
Ontwikkeling (LvDO) en Natuur- en MilieuEducarie (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 
gesproken met de zes gemeenten, het Waterschap Zuiderzeeland, IVN Flevoland, Natuur en 
Milieufederatie Flevoland, CAH Vilentum, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, Stad en Natuur 
Almere 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 
programmapartners 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 gefinancierd. 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 DuurzaamDoor-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, 
organisaties) toe te rusten met kennis, bewustzijn, attitude en handelingsperspectieven om een 
welgeïnformeerde keuze te kunnen maken voor duurzaamheid. Doelgroepen van het programma 
zijn burgers (met name jongeren), bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en 
maatschappelijke organisaties. 

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 
opschalen 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 
onderwerpen 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 
programmapartners dat het programma een bijdrage levert aan eigen, reeds bestaande 
duurzaamheidsprogramma's en -beleid. Het moet gaan om thema's die ervoor de partners van het 
programma toe doen en waar het programma daadwerkelijk positief effect kan hebben. 

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 
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. 

Programmapartners maken het programma 
De provincie heeft in eerste Instantie derrien organisaties uitgenodigd om partner van het 
programma te worden: de zes gemeenten, het Waterschap Zuiderzeeland, IVN Flevoland, Natuur en 
Milieufederatie Flevoland, CAH Vilentum, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, Stad en Natuur 
Almere en de DuurzaamheidsalUantle 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 bl i j f t 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 
provinde zal uit praktische overwegingen de projecten formeel goedkeuren en de opdrachten 
verlenen, 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 
cofinanciering van de partners In Flevoland. Het Rijk hanteert hierbij het volgende principe: 1/3 
Rijksmiddelen; 1/3 decentrale overheden; 1/3 maatschappelijke partijen. Inclusief cofinanciering Is er 
voor projecten minimaal € 300.000 beschikbaar. 

Het uitgangspunt van het programma Is dat er een multiplier Is: gezamenlijk investeren alle 
partners en een leder 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 
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 
programmapartners 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 
thema'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 praktijker/aringen. 

Voor te financieren projecten zijn in het programma specifieke criteria opgenomen: 
'Binnen dit programma worden alleen die inhoudelijke projecten en activiteiten 
gefinancierd 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 kennlsbehoefte. 
- 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, tijd en 

bijdragen 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. 
- 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 
DuurzaamDoor 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 



voedselgerelateerde ontwikkeling van stad en land. Uitgevoerd door: CAH Vilentum, WUR-PPO, 
Centrum Biologische 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 Milleufederarie 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 slas met reststromen 

Doelstelling: het thema 'verwaarding van reststromen' 
toegankelijk maken voor een breed publiek. Leerlingen In 
het voortgezet onderwijs doen projectonderzoek in 
opdracht van een ondernemer. 
Resultaten: minstens 5 schoolprojecten in heel Flevoland. 
Leerlingen presenteren de projectresultaten op een 
slotbijeenkomst, en geven tips aan ondernemers en 
overheden 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 (s'an reststromen naar stromen van waarde) en vertellen wat er in hun ogen moet 
veranderen. 



Energiecoöperaties ft Flevodelen 
Doel 
Bijdragen aan de vorming en de profilering van energiecoöperaties in Zeewolde, Dronten, Lelystad 
en Almere. 
Bijdragen aan de invulling van de participatievoorwaarde voor 
bedrijven 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, Almere en 
Zeewolde Windenergie Flevodelen® aanschaffen. If _ j 
Aanpak en activiteiten 
De coöperaties worden in staat gesteld om zich als partner voor de overheden te ontwikkelen. De 
windparticipatie wordt daarbij als leer/ontvrikkelomgeving gebruikt. Tijdens het project wordt 
enerzijds een concreet product gemaakt In de vorm van de Flevodelen. Anderzijds worden de 
coöperaties gefaciliteerd om zich tot een goed georganiseerde en slagvaardige organisaties te 
ontwikkelen 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 buiten 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 'lint' 
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 

CoP 
visie voedselbossen 

Inspiratiesessie 
-''^ ... " 'Aanleg showcase 

" * • concept wildplulmin:^ Verbindingmet 
UI:.: ~ ~ " " onderwijs 

Meer eetbare locaties en meer bekendheid aan bestaande locaties 
"van Friese sluistot Laakse Hoek" 



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 
participatiemogelijkheden en inspiratie bieden. r;^-^ ^ Ï - ' , ^ I <^s' -

Concrete resultaten: 
Meer Flevolanders zijn op bezoek gegaan bij een van de parels, 
zijn Ud geworden, doen mee met een duurzaam Initiatief of 
gaan nu zelf met een soortgelijk initiatief aan de gang (ook 
opschaling). Bijvoorbeeld: de Almeerse Wolunie, 
Streekmarkten, Energiecorporaties/ Flevodelen, Poep en Plas 
als grondstof. 
Er is kennis en en/aring gedeeld tussen de parels voor het optimaliseren van: vormen van 
participatie, nieuwe organisatievormen (zoals de coöperatie), andere 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 
os'erheden 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. 



Projectbegrotingen 

Reststromen IVN RINGG WUR St. Technasium TOTAAL 

Begroting £•(0.100 €10.000 €9.875 £3.000 € 62.975 

Cofinanciering €6.000 €3.000 € 9.000 

DD finandering €34.100 £ 10.000 € 9.875 €0 e 53.975 

Verbinden met de Bron 

• 
NMFF S6N DAN IVN CAH Zeewolde Aimere Dronten Lelystad NOP Overige i<osten TOTAAL 

Begroting € 26.481 €9.200 €9.200 €9.700 €1.100 € 3.800 €5.400 £4.200 €4.200 € 4.200 C 14,000 £ 91.481 

Cofinanciering € 4.000 € 1.500 € 1.500 £1.500 C1.100 € 3.800 €5.400 € 4.200 €4.200 €4.200 € 0 £ 31.400 

DD financiering € 22.481 € 7.700 €7.700 €8.200 €0 €0 £ 0 £0 € 0 € 0 €14.000 € 60.081 

Flevodelen DGR Zeenergie REScoop NMFF FWF overheden derden Overige kosten TOTAAL 

Begroting €21.700 £21.700 € 6.890 € 22.698 € 3.300 e 8.700 €1.600 € 1.500 € 88.088 

Cofinanciering €3.330 €3.330 € 1.034 €3.480 £ 3.300 £8.700 e 1,600 € 0 € 24.773 

DD financiering £18.370 €18.370 €5.857 € 19.218 CO € 0 €0 £ 1.500 € 63.315 

Eetbare Leefomgeving NMFF 
Embergy/ 

Urgenda 
DWEL LBF IVN CAH Deelnemers Overige kosten TOTAAL 

Begroting £ 10.476 €8.360 € 5.200 € 11.800 £14.800 €9.650 £ 10.360 €5.000 € 75,646 

Cofinanciering € 1.088 € 1.088 C 1.088 € 3.000 £ 2.475 €4.000 £ 10.360 € 23.099 

DD financiering £9.388 €7.272 € 4.112 €8.800 € 12.325 C 5.650 € 0 € 5.000 € 52.547 



FINANCIEN DUURZAAMDOOR IN/UIT 

Betalen euro's Inbreng euro's Inbreng In kind uren totaal cofin Begroting Ontvangen in euro's 

Ministerie EZ € 100.000 £ 100,000 

Provincie € 60.000 €60,000 

IVN €7,500 € 3,000 € 6,975 £ 17,475 € 64,600 e 54,625 

NMFF £7,500 € 3,000 e 5,568 € 16,068 €75,155 € 66,587 

CAH € 7,500 €5,100 € 12,600 € 15.750 € 10,650 

Waterschap £ 7,500 €7,500 

Almere € 7,500 €5.400 € 12,900 € 5.400 

Zeewolde € 7,500 €3.800 €11.300 € 3.800 

Lelystad €4.200 £4.200 £4.200 
Dronten € 7,500 € 4.200 € 11.700 €4.200 
Noordoostpolder €4.200 €4,200 £4.200 

Urk € 0 

DAN €1.500 €1.500 £9.200 € 7.700 

S6N €1,500 € 1.500 £9,200 €7.700 

RINGG € 1.500 € 1.500 €10,000 € 10.000 

WUR € 1,500 €1.500 € 9.875 € 9.875 

Zeenergie € 3.330 €3.330 €21,700 € 18.370 

REScoop € 1,034 £1.034 € 6,890 € 5.857 

FWF € 3,300 €3.300 €3.300 € 0 

DGR € 3.330 €3.330 £ 21,700 C 18,370 

Embergy/Urgenda € 1.088 €1.088 £ 8,360 €7,272 

DWEL £ 1.088 £ 1.088 e 5,200 €4,112 

LBF € 3,000 €3.000 £ 11,800 € 8,800 

St, Technasium £ 3.000 £3.000 €3,000 

overheden € 5,500 € 8.700 £14.200 E 8,700 

derden €11.960 € 11.960 €11,960 

TOTAAL € 212.500 € 17.500 € 79.272 € 309.272 £ 318.190 e 229.918 

in kas: € 230.000 verschil € -82 

cofin regio: £ 209.272 

Projectleiders ontvangen (bijdrage DD - financieringkolom inbreng euro's) 
projectbijdrage inbreng euro's ontvangen 

IVN € 53,975 £6.000 C 47,975 
NMFF € 123,396 €8.500 € 114,896 
CAH € 52,547 € 3,000 € 49,547 

€ 17.500 €212,418 


