
Informatie voor het bezoek aan de Duurzaamheidswinkel in Lelystad. 
 
Mw. Vera Dam, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) 
nodigt de Statenleden van harte uit voor een bezoek aan de Duurzaamheidswinkel op 
het Stadhuisplein  te Lelystad op 15 februari 2017 van 15.30 uur tot 18.00uur. 
 
Men wordt tijdens dit bezoek geïnformeerd over de kenmerken en kwaliteiten 
van de Duurzaamheidswinkel en de NMFF en over de resultaten van het 
programma DuurzaamDoor 2013-2016, dat dit jaar ten einde loopt. Daarnaast 
kan men kennis nemen van interessante projecten die in Flevoland door diverse 
partijen met hart voor duurzaamheid worden uitgevoerd. 
 
 
Achtergrondinformatie over de NMFF 
De NMFF is voor de provincie een belangrijke partners voor onder meer het 
perspectief duurzame energie van de Omgevingsvisie Flevoland en voor 
duurzaamheid in het algemeen. Vooral in het verbindend van burgers, bedrijven en 
overheden speelt  zij voor de provincie een belangrijke rol. 
 
Verder is de NMFF projectleider en deelnemer in de DuurzaamDoor projecten uit het 
programma 2013 – 2016. 
 
Achtergrondinformatie Duurzaamheidswinkel en duurzaamheids-communities. 
De NMFF heeft de afgelopen jaren duurzaamheids-communities  ontwikkeld in de 
gemeenten Almere, Lelystad, Urk en de Noordoostpolder. Dit zijn virtuele 
ontmoetingsplaatsen en in Lelystad heeft het de vorm van een fysieke winkel. Hier zet 
men zich op allerlei manieren in voor het verbinden van partijen die zich met –o.m.- 
duurzame energie bezighouden en het versterken van draagvlak en het beleefbaar 
maken van het klimaatvraagstuk. 
In de Duurzaamheidswinkel bevindt zich het Servicepunt Energie Lokaal Flevoland 
(SELF) waar men onafhankelijk advies geeft over energiebesparing, het zelf 
opwekken van energie en ondersteuning biedt aan energie-initiatieven. De provinciale 
ambities en het SER-energieakkoord zijn richtinggevend voor de activiteiten vanuit 
SELF. 
 
Achtergrondinformatie Duurzaam Door 2013-2016 
DuurzaamDoor 2013-2016 is een programma waarin Rijk, provincies, gemeenten, 
maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek met elkaar samenwerken aan 
Duurzaamheidsthema’s. De provincie heeft de coördinerende rol.  
De afgelopen 4 jaar is in Flevoland door het Rijk € 100.000 per jaar geïnvesteerd in 
Duurzaam Door. Financiering door de provincie bedroeg € 50.000,- per jaar en door 
overige overheden en organisaties 150.000 per jaar (inclusief tijdsinvestering).  
Totaal dus 4 x € 300.000 per jaar = € 1,2 mln. 
 
Projecten die getoond worden zijn: 
 

1. Duurzame Energie Leren en Stimuleren: door IVN Flevoland en NMFF in 
samenwerking met Technasium Netwerk Flevoland, Voortgezet onderwijs, 
diverse gemeenten, DE-on en bedrijfsleven. 



- Scholieren zijn aan de slag gegaan met het oplossen van technische 
problemen van bedrijven en overheden in het kader van Duurzame energie. 

- Bewoners namen deel aan een 10 weken durende wedstrijd, waarin zij 
oplossingen aandragen voor het energiezuiniger maken van hun woning, 
uitmondend in de hoofdprijs: een complete energy-make-over van de 
woning. 

 
2. Flevodelen: projectleider NMFF, in samenwerking met energiecoöperaties en 

Rescoop. 
Uitwerken hoe bewoners kunnen participeren in windenergie via 
energiecoöperaties.  

 
3. Verbinden met de energieke samenleving: projectleider NMFF in 

samenwerking met diverse gemeenten, waterschap Zuiderzeeland, Pioniers 
van de toekomst, Aeres hogeschool etc. 

Kennisnetwerk dat zich buigt over het samenspel tussen maatschappij 
en overheden; Hoe bewegen overheden mee met de veranderende 
samenleving.  
 

4. Duurzame voedsellandschappen, projectleider Aeres Hogeschool Dronten, in 
samenwerking met: IVN Flevoland, NMFF, Landschapsbeheer Flevoland, 
PPO WUR Centrum voor Biologische Landbouw, bedrijfsleven. 

Verbreden van voedselproductie gerelateerde kennis in relatie met 4 
dimensies: 
 Jeugd en Jongeren 
 Productie en vermarkting 
 Eetbare natuurlandschappen 
 Gezondheid enWelzijn 
Inmiddels is het onderdeel Lokale Voedselagenda verbreed via een 
Interreg aanvraag en in relatie gebracht met de Floriade.  
 

5. Scholier zoekt waarde: projectleider IVN Flevoland, in samenwerking met 
Technasium netwerk Flevoland, Voortgezet onderwijs, gemeenten Almere, 
Lelystad, Zeewolde, Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland. 

Scholieren hebben voor overheden als opdrachtgever onderzocht hoe 
reststromen als grondstof kunnen worden ingezet, of hoogwaardiger  
kunnen worden toegepast.  


