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Duurzaamheid is het leidinggevend en richtinggevend principe voor 
Almere, nu en in de toekomst. Na de introductie van de Almere Principles 
in 2008 en de oprichting van het DuurzaamheidsLab Almere is met de 
Uitvoeringsagenda Almere Principles een belangrijke stap gezet in de 
verdere borging van duurzaamheid.

Er is een sterke behoefte, binnen zowel de overheden als de private  
partijen, om duurzaamheid verder in praktijk te brengen: van 
denken naar doen. De Uitvoeringsagenda Almere Principles biedt de 
aanknopingspunten om verder te werken aan de concretisering van de 
Almere Principles. De Agenda levert daarvoor een programma en nodigt 
een ieder uit zijn of haar bijdrage hieraan te leveren. 

De Agenda is sterk gebaseerd op de Concept Structuurvisie Almere 2.0. 
Deze visie zet in op een ecologisch, sociaal en economisch duurzame 
stad die bijdraagt aan de ontwikkeling van de noordelijke Randstad en de 
metropoolregio Amsterdam. Hier ligt de kans om Almere toonaangevend 
te laten zijn in (inter)nationaal opzicht door geslaagde experimenten 
op het gebied van duurzaamheid grootschalig te implementeren, 
duurzaam Almere 2.0 als nationaal praktijklab! De Uitvoeringsagenda 
benoemt naast een ecologische, sociale en economische dimensie van 
duurzaamheid ook nog de ambitie om de gemeentelijke organisatie zelf 
‘Principles proof’ te maken. 

De Almere Principles vormen sinds april 2008 een referentiekader om 
actuele milieuvraagstukken als klimaatverandering, omgaan met energie, 
grondstoffen en afval op een positieve manier te benaderen, ecologie 
en economie te verbinden en sociale ontwikkeling te versterken. De 
uitdaging is om diverse partijen hun verantwoordelijkheid te laten nemen 
om oplossingen op maat te vinden. Iedere initiatiefnemer, ondernemer, 
ontwikkelaar en ambtenaar wordt hiertoe nadrukkelijk uitgedaagd. 
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“de almere Principles moeten doorwerken in de gedachten, 
de plannen en de praktijk van al die mensen die bij almere 
betrokken zijn, binnen de eigen organisatie en daarbuiten. 
dat is niet alleen de wens van het college, maar ook de 
boodschap van de voltallige gemeenteraad van almere, die 
zich op 26 juni 2008 per motie achter de almere Principles 
heeft geschaard. een cruciaal onderdeel is het nieuwe 
duurzaamheidsLab almere” 

(De Almere Principles)

voorwoord
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op 29 oktober 2007 tekenden Jacqueline cramer, minister 
van vrom, en ondergetekende het randstad Urgent contract; 
een contract voor de ‘schaalsprong almere’, de groei met 
60.000 woningen en 100.000 arbeidsplaatsen. Wij zijn er altijd 
van overtuigd geweest dat deze schaalsprong, ondanks de 
indrukwekkende aantallen, primair een kwalitatieve opgave is.  
Het gaat niet zozeer om het bouwen van woningen of het 
realiseren van arbeidsplaatsen, maar om het maken van een 
stad. een complete en volwassen stad, die bestand is tegen 
veranderingen in de tijd. ‘duurzaamheid’ is een essentieel 
onderdeel van zo’n stad. Juist omdat almere de kans biedt 
om een dergelijke universele waarde – op een in nederland 
ongeëvenaarde schaal – toe te passen, is deze ambitie 
vastgelegd in het randstad Urgent contract:
  
“Het rijk en Almere hebben gezamenlijk de ambitie om de thema’s 
duurzaamheid en ecologie als leidende en richtinggevende  
principes in de stedelijke ontwikkeling te hanteren. Deze principes 
worden ingezet op alle onderdelen van de ‘Schaalsprong Almere’ 
(…) De ambitie is om hiermee een nieuwe standaard te zetten voor 
de toepassing van duurzaamheidprincipes bij gebiedsontwikkeling. 
Ingezet wordt om deze standaard te ontwikkelen met het bureau 
William McDonough + Partners.”
 
Hoe kunnen wij deze abstracte ambitie nu concretiseren?  
samen met William mcdonough hebben wij de almere Principles 
opgesteld, zeven richtlijnen voor een ecologisch, sociaal en 
economisch duurzame toekomst. de almere Principles zijn 
geen wetten, maar vormen een inspirerend referentiekader 
voor iedereen die in de komende decennia betrokken is bij de 
ontwikkeling van almere. Het duurzaamheidsLaboratorium zorgt 
voor een structurele verankering van de almere Principles;  
niet door het ontplooien van initiatieven, maar door anderen 
– zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie – 
voortdurend uit te dagen ‘duurzaamheid’ centraal te stellen.
 
door de almere Principles consequent als uitgangspunt te 
hanteren - door onszelf continu de vraag te stellen: is dit de meest 
duurzame oplossing? – moet het mogelijk zijn in gezamenlijkheid 

te komen tot een werkelijk duurzame stad. de almere Principles 
bieden daarmee tegendruk aan de geldmachine die het maken 
van een stad óók is. Het dwingt iedereen die in dit proces 
participeert om een ‘gewetensvolle afweging’ te maken, en de 
kwaliteitsvraag centraal te stellen. Het kleine oranje boekje, 
waarin de almere Principles uitgebreid worden toegelicht, vormt 
dan ook de basis van alle plannen die wij in de afgelopen jaren 
hebben gemaakt, en van alle ontwikkelingen die in de toekomst 
tot stand zullen komen. Zo zie je de almere Principles één op één 
terug in de concept structuurvisie almere 2.0, in de plannen voor 
de sociaal duurzame wijk almere Hout noord, en in de onlangs 
gepresenteerde Woonvisie.
 
deze duurzaamheidsagenda - letterlijk een agenda voor duur-
zaamheid - komt voort uit de concept structuurvisie almere 2.0, 
en vormt een impuls voor de afzonderlijke projecten die in deze 
visie samenkomen. de agenda is een praktische uitwerking van 
de almere Principles, specifiek toegespitst op toekomstplannen 
zoals wij die in de structuurvisie hebben beschreven. de agenda 
geeft daarmee invulling aan de wens om van almere een 
‘icoon van duurzaamheid’ te maken, een wens die de minister 
van vrom meerdere malen expliciet heeft uitgesproken. daarmee 
wordt de oorspronkelijke ambitie – de thema’s duurzaamheid 
en ecologie als richtinggevende principes – naar een hoger 
niveau getild. almere wordt niet alleen een duurzame stad, het 
wordt tegelijkertijd een zichtbaar duurzame stad. Het ministerie 
van vrom verkent de mogelijkheden om te komen tot een 
nationaal centrum voor duurzame gebiedsontwikkeling in 
almere. duurzame gebiedsontwikkeling in alle facetten, die ook 
in andere steden kan worden toegepast, wordt een kernactiviteit 
van almere – en daarmee één van de pijlers van onze identiteit.
 
namens de gemeente almere,

 
adri duivesteijn
Wethouder duurzame en evenwichtige ontwikkeling
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Het werken met almere Principles is inmiddels zichtbaar in

 verankering in de concept structuurvisie almere 2.0

 ontwerp en ontwikkeling van een ‘etalage van duurzaamheid’; het cascadepark

 duurzame wijkontwikkeling en duurzaam bouwen in het columbuskwartier

 innovatief buitendijks ontwikkelen; ontwerpcasus almere iJland

 zonne-energie voor 2700 huishoudens in noorderplassen West; Zoneiland almere©

 de sociale agenda ‘almere, mensen maken de stad’

 een Woonvisie gericht op duurzaamheid, differentiatie en evenwichtige woonruimteverdeling

 de omslag van woonconsument naar woonproducent; ‘ikbouwmijnhuisinalmere’

 een staalkaart van particulier opdrachtgeverschap; Homeruskwartier

 prijsvraag en planontwikkeling voor almere Hout noord; Wijk voor initiatieven, Ymere

 integrale wijkaanpak in bestaand stedelijk gebied; o.a. stedenwijk en de Wierden

 focus van de economische doorontwikkeling van de stad; ‘almere inc.’ en ‘economisch offensief’

 de formatie van een tafel van duurzaamheid binnen het economisch offensief

 doorvertaling naar de kadernota grondbeleid

 de bottom-up aanpak van de organisatie ontwikkeling van de gemeente almere

 kennisuitwisseling en -ontwikkeling via de community of Practice oneindig Laagland

 de eerste publicatie van de ‘best practices’ almere Principles; columbuskwartier

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
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1. inleiding

voor u ligt de uitvoeringsagenda van de almere Principles. 
deze geeft inzicht in de ambities van almere op het  
gebied van duurzame ontwikkeling en de focus van het  
duurzaamheidsLab op de werkzaamheden tot eind 2010.  
met het opstellen van de uitvoeringsagenda is invulling 
gegeven aan de actie uit het werkplan ‘almere Principles 
duurzaamheidsLab almere’ (05 03 09), welke is vastgesteld 
door het college van B&W (10 03 09). Het werkplan geeft aan 
hoe het college haar rol ziet en daarmee een bijdrage wil 
leveren aan de doorvertaling van de almere Principles in de 
praktijk. Het werkplan is het vertrekpunt geweest om het 
afgelopen half jaar te werken aan de volgende punten:
–  Het opstellen van een duurzaamheidsagenda als 

onderdeel van de concept structuurvisie almere 2.0.  
deze geeft de lange termijn ambitie weer op het gebied 
van duurzaamheid;

–  concretisering van de almere Principles en  
conceptontwikkeling in almeerse projecten, 
waaronder planontwikkelingen voor het cascadepark, 
columbuskwartier, Particulier opdrachtgeverschap, 
noorderplassen West en Hout noord;

–  initiëren en agenderen van duurzaamheidsvraagstukken 
op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen op 
inhoudelijk, procesmatig, financieel en organisatorisch 
gebied;

–  Kennisuitwisseling en opbouwen van het netwerk via 
werkbijeenkomsten (Kenniskring amsterdam, stichting 
verenigde Keramische organisaties, stadsmanifest 2.0), 
symposia, congressen en leerpraktijken (community of 
Practice oneindig Laagland).

Zowel binnen als buiten de gemeente almere wordt  
inmiddels gewerkt en geëxperimenteerd met de almere 
Principles, met almere als speelveld. dit levert een rijk palet 
aan deelproducten, adviezen en inzichten dat in het komende 
jaar verder zal worden vastgelegd en gedeeld.

de visie op een duurzame doorontwikkeling van de stad is 
vastgelegd in de concept structuurvisie almere 2.0 en is de 
basis voor deze uitvoeringsagenda. de opgave en ambitie 
voor almere is te vinden in hoofdstuk 2. daaraan gekoppeld 
is in hoofdstuk 3 t/m 6 de betekenis van de duurzame  
ambities uit de concept structuurvisie almere 2.0 weer-
gegeven en doorvertaald in vier werklijnen. in hoofdstuk 7 
wordt de positie en rol van het duurzaamheidsLab  
toegelicht met daarbij behorende werkzaamheden, 
verantwoordelijkheden en resultaten.



 284 285
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Het rijk en almere kiezen voor duurzaamheid als centraal 
thema bij de groei van de stad. via de almere Principles is 
de gezamenlijke ambitie geformuleerd om duurzaamheid 
als richtinggevend principe in de stedelijke ontwikkeling 
te hanteren. de almere Principles zijn een referentiekader 
om actuele milieuvraagstukken als klimaatverandering, 
omgaan met energie, grondstoffen en afval op een positieve 
manier te benaderen, ecologie en economie te verbinden en 
sociale ontwikkeling te versterken.

met het formuleren van de almere Principles bouwt de stad 
voort op kwaliteiten die ze van oorsprong al heeft, zoals het 
robuust aangelegde landschap, een slim openbaar vervoer-
systeem en de ruimtereserveringen voor toekomstige 
ontwikkelingen. Het is een logische stap in de geschiedenis 
van almere, net zoals het benoemen van de ambities voor de 
schaalsprongopgave in de concept structuurvisie almere 2.0 
een volgende logische stap is. de almere Principles waren 
richtinggevend voor het opstellen van de duurzame ambitie 
in de concept structuurvisie almere 2.0. Hiermee laten het 
rijk, almere en de regio zien dat wordt gekozen voor duur-
zaamheid als leidend thema voor de toekomst van de stad.

de concept structuurvisie almere 2.0 zet in op een ecolo-
gisch, sociaal en economisch duurzame stad die bijdraagt 
aan de ontwikkeling van de noordelijke randstad en de 
metropoolregio amsterdam. Hier ligt de kans om almere 
toonaangevend te laten zijn in (inter)nationaal opzicht door 
geslaagde experimenten op het gebied van duurzaamheid 
grootschalig te implementeren, duurzaam almere 2.0 als 
nationaal praktijklab! de raam-brief van de tweede Kamer 
(mr-versie 06 11 2009) omarmt het eindbeeld almere 2.0 en zet in 
op de oprichting van werkmaatschappijen, waarin niet alleen 
het rijk, almere en andere overheden participeren, maar ook 
private partijen hun krachten en expertise bundelen. 

Het rijk vraagt het duurzaamheidsLab almere de 
werkmaatschappijen te adviseren en ondersteunen bij 
beantwoording van de vraag hoe duurzaamheid vanaf 
het begin een leidraad kan vormen in desbetreffende 
deelopgaven, welke ambities daarbij passen en welke 
innovatietrajecten kunnen worden bewandeld om die 
ambities te realiseren.

de opgave voor almere is om de geschetste duurzame 
visie op de toekomst van almere te concretiseren en uit te 
werken bij de groei en doorontwikkeling van de stad. iedere 
initiatiefnemer, ondernemer, ontwikkelaar en ambtenaar 
is daarvoor verantwoordelijk en wordt hiertoe nadrukkelijk 
uitgedaagd. Het duurzaamheidsLab faciliteert en onder-
steunt dat proces. Het levert kennis en kunde, werkt mee, 
voert af en toe ook uit en legt kennis en ervaringen vast.

2. opgave en ambitie
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ecologische duurzaamheid 

almere 2.0 is een ecologisch duurzame stad. Zij heeft een goede relatie met het 

omringende landschap en loopt voorop bij innovaties op het gebied van duurzame 

gebiedsontwikkeling.

INITIATIEVENWIJK 
VOOR

almere Hout noord organische gebiedsontwikkeling Hout midden ‘crrescendo’ project
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almere heeft in de concept structuurvisie almere 2.0 een 
uitgesproken visie op natuur, ecologie, landschap en water, 
op lokaal en regionaal niveau vanuit de overtuiging dat 
ecologische duurzaamheid hand in hand gaat met stede-
lijke ontwikkeling. ecologische duurzaamheid vertaalt zich 
in groenere woon- en werkmilieus, het vergroten van de 
diversiteit van de groenstructuur, goede kwaliteit van het 
buitendijkse water, inzetten op stadslandbouw en duurzame 
gebiedsontwikkeling.

1. groene woon- en werkmilieus
de concept structuurvisie schetst de ambitie meer verbon-
den te zijn met de omgeving en omliggende landschappen. 
de groene gebieden en het water in en om de stad zijn het 
visitekaartje van de stad. de ambitie is om bestaande en 
toekomstige stadsdelen en bedrijvenlocaties beter te  
verbinden met het landschap. Bij nieuwe gebiedsontwik-
kelingen, zoals in almere oosterwold, wordt vroegtijdig 
geïnvesteerd in de aanleg van groen- en waterstructuren 
als basis voor nieuw te ontwikkelen woon- en werkmilieus. 
naast de ligging en verbondenheid met het landschap kan 
sterker worden ingezet op het verdergaand ‘vergroenen’ 
van woon- en werkgebieden door bijvoorbeeld klimaat-
bestendig te bouwen. naast het toepassen van duurzame 
bouwmaterialen betekent dit het gebruiken van de nieuwste 
technologische ontwikkelingen als warmtepompen, zonne-
panelen, kleine windturbines of gras- en sedumdaken.

2. diversiteit van de groenstructuur
de ambitie is om de groenstructuur van almere meer 
betekenis te geven door het vergroten van de (bio)diversiteit, 
het gebruik en daarmee de beleving. de groenstructuur van 
de stad kan een veel grotere betekenis hebben in de totale 
kringloop van de stad, bijvoorbeeld in de energiewinning, 
warmteopslag, voedselteelt en waterhuishouding. Zo kun-
nen bij omvorming en beheer van de bossen in almere de te 
kappen (populieren)bomen weer worden ingezet als (bouw)
grondstof en biomassa. via rietparken in de natuurgebieden 
of bossen kan waterberging- en zuivering van regenwater  
en huishoudelijk afvalwater uit wijk- en stadsdelen worden  
gecombineerd met natuurontwikkeling en recreatief gebruik.

3. Buitendijks water
met de groei van almere naar de randen van de polder 
wordt de betekenis van het buitendijks water voor de stad 
steeds groter. de ambitie is om met de groei van de stad de 
waterkwaliteit en daarmee de natuurlijke kwaliteit van het 
markermeer en iJmeer te versterken.

4. stadslandbouw
almere biedt ruimte voor stadsboeren aan de oostkant van 
de stad, in combinatie met nieuwe woon- en werklocaties 
via de lijn van organische stedenbouw. stad en landbouw 
gaan een nieuwe eigentijdse relatie aan. er vindt een ver-
schuiving plaats van wereldmarktproductie naar productie 
voor de stad in combinatie met andere stedelijke voor- 
zieningen als zorg en recreatie. de kringloophuishouding 
(energie, afval, water, grondstoffen) van zowel de landbouw- 
productie als de nieuwe stadsontwikkeling kunnen op die 
manier op elkaar afgestemd worden. Zo kan bijvoorbeeld 
een deel van de afvalstoffen van huishoudens worden 
ingezet als landbouwbemesting en kan een energieprodu-
cerende stadskas zorgen voor voedsel en wijkverwarming.

3. ecologische duurzaamheid

6

Almere 2.0 is een ecologisch duurzame stad. Zij 

heeft een goede relatie met het omringende land-

schap en loopt voorop bij innovaties op het gebied 

van duurzame gebiedsontwikkeling.

Almere 2.0 is een ecologisch, sociaal en economisch duurzame stad (concept Structuurvisie Almere 2.0)

Almere 2.0 heeft een sterke en gedifferentieerde 

economie. Nieuwe economische clusters geven 

kleur aan Almere. De assen Amsterdam - Almere 

en Utrecht - Almere zijn de dragers voor de 

economie.

Almere verkleurt van gezinsstad naar een diverse 

samenleving. In 2030 heeft zij de grootstedelijke 

voorzieningen die kenmerkend zijn voor een stad 

met 350.000 inwoners in de context van een 

samenhangende metropoolregio.

In de concept Structuurvisie Almere 2.0 krijgt de groei van de stad vorm via de 

zogenaamde ‘Schaalsprongas’, die van west, via het Weerwater, naar de oostkant 

van de stad loopt. Er wordt ingezet op een grotere differentatie in wonen, werken 

en leven voor de stad en regio. De bestaande stad wordt gerespecteerd en nieuwe 

kernen worden toegevoegd met ieder een eigen karakter. Bestaande landschappen 

ontwikkelen door en krijgen meer betekenis voor de stad. Nieuwe landschappen, 

zoals natuureilanden in het IJmeer-Markermeer worden aangelegd. ‘Mensen maken 

de stad’ is een belangrijk principe bij de ontwikkeling van de stad, onder andere 

zichtbaar via particulier opdrachtgeverschap. Aan de oostkant van de stad is ruimte 

voor integrale duurzame gebiedsontwikkeling langs de lijn van ‘organische steden-

bouw’ met veel ruimte voor particulier initiatief. 

ecologische duurzaamheid

sociale duurzaamheid

economische duurzaamheid
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5. duurzame gebiedsontwikkeling
via duurzame gebiedsontwikkeling wil almere inzetten op 
het ontwerpen van gezonde systemen en het sluiten van 
kringlopen in de stad. Het duurzaamheidsLab almere zoekt 
samenwerking met kennisinstituten en ondernemers die 
vooraan willen staan bij duurzame gebiedsontwikkeling. 
Bij het ontwerpen van gezonde systemen via duurzame 
gebiedsontwikkeling gaat het om:

duurzame energie, grondstoffen en watersystemen
almere wil nieuwe stadsontwikkelingen realiseren met 
een energieneutrale of zelfs positieve energiebalans. dit 
sluit aan bij het rijksbeleid ‘schoon en Zuinig’ (09 07) en het 
‘Lenteakkoord Bouwend nederland’ (22 04 08). dit betekent 
dat er ruimte wordt gereserveerd voor lokale energieop-
wekking door wind, zon, warmte-koudeopslag of energie-
teelt, bijvoorbeeld via biomassaproductie. daarnaast wordt 
in het ontwerp energieoptimalisatie gezocht door rekening 
te houden met de zonoriëntatie van gebouwen, de toepas-
sing van verbeterde isolatie en nieuwe technologieën zoals 
warmtepompen en opslag via bodemwarmte.

Bij toekomstige ontwikkelingen in o.a. Pampus,  
Weerwaterzone en oosterwold wordt ingezet op het zo 
sluitend mogelijk maken van kringlopen voor energie, 
afval en water per wijk of stadsdeel. dit betekent dat er 
ook ruimte wordt gemaakt voor afvalverwerkingspunten, 
waterberging van minimaal zes procent open water 
(regenwater) en waterzuivering (huishoudelijk afvalwater). 

de ambitie is om waar mogelijk tot kringloopsluiting te 
komen van zowel biologische als technische grondstoffen. 
dat betekent het realiseren van grootschalige reductie 
van afval en een grotere scheiding van soorten afval, zodat 
een groot deel weer opnieuw als grondstof kan dienen. 
verdergaand gebruik van gerecycled materiaal in de bouw 
wordt aangemoedigd om de materiaalkringloop sluitend te 
krijgen en energie te besparen.

duurzame mobiliteit
almere zet in op de vermindering van uitstoot van veront-
reinigde stoffen. naast het faciliteren van de verschillende 
vervoersstromen in de stad (auto, openbaar vervoer en 
fiets) worden kansen voor de implementatie van elektrisch 
vervoer en mobiliteitsdiensten in samenwerking met de 
markt onderzocht. in de nieuwe uitleggebieden kan van 
begin af aan worden geïnvesteerd in de noodzakelijke 
randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn. Het gaat dan om 
de aanleg van oplaadpunten en inpassing van het systeem 
bij de opbouw van de wijk en in de woningbouw. tevens 
onderzoekt de gemeente almere het verduurzamen van het 
eigen wagenpark.
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Werkmaatschappijen & duurzaamheidsagenda almere 2.0
thema:  alle thema’s
Hoofdactiviteit: alle almere Principles
rol duurzaamheidsLab:   initiëren & agenderen, ondersteunen 

& verbinden
doelstelling:   opstellen duurzaamheidsagenda 

almere 2.0 en uitwerking structuur-
visie almere 2.0 tot een haalbaar en 
betaalbaar duurzaam plan

Financiële dekking:  rijksbijdragen

Het rijk heeft met instemming kennis genomen van het 
duurzaamheidsLab dat de gemeente almere sinds maart 2009 
heeft opgericht. Het duurzaamheidsLab wordt gevraagd de 
drie werkmaatschappijen te adviseren en ondersteunen bij 
beantwoording van de vraag hoe duurzaamheid vanaf het begin 
een leidraad kan vormen in desbetreffende deelopgaven, welke 
ambities daarbij passen en welke innovatietrajecten kunnen 
worden bewandeld om die ambities te realiseren (raam brief, mr-

versie 06 11 2009). in eerste instantie wordt de binnen de concept 
structuurvisie nog niet volledig uitgewerkte eco-logische di-
mensie van duurzaamheid in deze fase opgepakt. onderwerpen 
als gezonde systemen, duurzame energie- 
voorziening, duurzame mobiliteit, duurzaam grondstoffen-
gebruik en duurzaam watersysteem zullen daarbij vertaald 
worden in passende haalbare en betaalbare voorstellen.  
Hiermee vervolmaakt zich de zogenaamde duurzaamheids-
agenda almere 2.0 in lijn met de sociale agenda ‘almere,  
mensen maken de stad’ (01 2009) en ‘almere inc. – de economi-
sche visie almere 2030’ (12 2008) en het ‘economisch offensief’ 
(Wim meijer, 2009).

organische gebiedsontwikkeling Hout midden
thema:   groene woon- en werkmilieus,  

stadslandbouw en duurzame  
gebiedsontwikkeling

Hoofdactiviteit:   combineer stad en natuur, ontwerp 
gezonde systemen, mensen maken  
de stad

rol duurzaamheidsLab:   ondersteunen & verbinden, initiëren 
& agenderen, borgen & evalueren

doelstelling:   grip op faciliteren organische  
gebiedsontwikkeling

Financiële dekking:  afdelingsbegroting stad & regio

voortbouwend op het concept van agromere en het opnemen 
van ‘stadslandbouw’ als onderdeel van de concept structuur-
visie wordt gezocht naar een innovatieve ontwikkelrichting voor 
oosterwold. stadslandbouw wordt hierbij onderdeel van organi-
sche gebiedsontwikkeling. Hierbij zijn allereerst twee onder-
zoeksvragen over ‘gebiedspaspoorten’ en ‘grondstrategie’ 
verder uitgewerkt en samengebracht in een concept werkboek 
oosterwold. afgesproken is een volgende stap te zetten in de 
weg naar een ontwikkelingsstrategie voor oosterwold, met 
Hout midden als testgebied. deze vervolgstap hoort nog steeds 
bij het ‘huiswerk op orde krijgen’ en is voorwerk voor een in te 
richten werkmaatschappij oosterwold. opdracht is te komen 
tot een koersdocument voor Hout midden. daartoe zullen o.a. 
verschillende planexploitatiemodellen en een gebiedspaspoort 
worden opgesteld. ter ondersteuning wordt een quick scan 
naar gebiedspaspoorten en vergelijkbare gebiedsontwikkeling
uitgevoerd, worden ondernemersmodellen en stadslandbouw-
bedrijven onderzocht, worden type, schaal en uitwerking van 
infrastructuur en duurzame nutssystemen bestudeerd en 
worden modellen voor een publieke ontwikkelmaatschappij 
verkend.

Werklijn ecologische duurzaamheid 2010

schaalsprong almere
(verantwoordelijkheid directeur DSO)
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eos lt onderzoek ‘transitie in energie en proces’
thema:  duurzame gebiedsontwikkeling
Hoofdactiviteit:   ontwerp gezonde systemen
rol duurzaamheidsLab:   ondersteunen & verbinden, initiëren 

& agenderen, borgen & evalueren
doelstelling:   ontwikkeling fundamenteel nieuwe 

kennis voor proces- en energietransi-
tie in duurzame gebiedsontwikkeling

Financiële dekking:  eigen middelen

Hoewel energie, klimaat en duurzaamheid hoog op de politieke 
agenda’s staan en veel nederlandse gemeenten verregaande 
ambitieniveaus hebben geformuleerd blijkt het tot stand 
komen van een co2 neutrale stad moeizaam, mede door de 
nu nog aanwezige barrières op bestuurlijk, organisatorisch, 
financieel en juridisch gebied. doelstelling van dit onderzoek 
is de ontwikkeling van nieuwe kennis met daaruit volgend de 
randvoorwaarden en contouren voor een transitie op bestuur-
lijk- en procesniveau. om tot een multidisciplinaire aanpak en 
tot multitoepasbare oplossingen te komen, is gekozen voor een 
samenwerkingsverband tussen gemeenten, bouwend  
nederland, kennisinstituten en onderwijs. de gemeenten  
(tilburg, nijmegen, apeldoorn, almere) zijn vertegenwoordigd 
in een kerngroep die in pilots de onderzoeksresultaten uittes-
ten en terugkoppeling geven. daarnaast is er een kennisgroep 
met koplopers van co2 neutrale gemeenten. vanuit almere 
neemt het project almere Hout noord deel als concrete pilot.

‘crrescendo’ project
thema:  duurzame gebiedsontwikkeling
Hoofdactiviteit:  Blijf innoveren
rol duurzaamheidsLab:  ondersteunen & verbinden
doelstelling:   realisatie ‘sustainable communities’ 

(focus op thema energie)
Financiële dekking:  eU subsidie uit concerto i  

programma

Het eU-project crrescendo bestaat uit woningbouwprojecten 
in vier europese gemeenten, die extra aandacht vragen  
voor energiebesparing en duurzame energie. in 2005 heeft  
crrescendo via het concerto programma eU-subsidie verkre-
gen, dit loopt tot 2011. naast lokale demonstratieprojecten in 
de vier steden, omvat de aanvraag ook consortiumactiviteiten, 
zoals onderzoek en verspreiding van kennis. met de aanvraag is 
circa €12,5 miljoen subsidie gemoeid voor het gehele consorti-
um, waarvan circa €3,5 miljoen voor almere. Het demonstratie- 
project almere bestaat uit twee project communities: noorder-
plassen West en columbuskwartier. in beide projecten komen 
de drie inhoudelijke pijlers van het eU programma terug, 
namelijk grootschalige integratie van duurzame energiebronnen 
(Zoneiland almere©) en energie-efficiency, duurzaam bouwen 
(Zonnewoningen en Passiefhuizen) en warmtekrachtkoppeling 
(stadsverwarming). almere heeft twee rollen in dit project:  
de gemeente is overall projectcoördinator voor het gehele  
eU-project crrescendo en daarnaast regisseert het de lokale 
demonstratie demo-almere in samenwerking met haar  
partners.

duurzame energievoorziening
(verantwoordelijkheid directeur DSO)
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duurzame mobiliteit
(verantwoordelijkheid directeur DSO)

duurzaam grondstoffenmanagement
(verantwoordelijkheid directeur SB)

c,mm,n living lab: nederland als test- en ontwikkelmarkt 
voor duurzame elektrische auto’s
thema:  duurzame gebiedsontwikkeling
Hoofdactiviteit:   ontwerp gezonde systemen 
rol duurzaamheidsLab:   ondersteunen & verbinden, initiëren 

& agenderen, borgen & evalueren
doelstelling:   roadmap grootschalige uitrol voor 

elektrisch rijden
Financiële dekking:   eigen middelen, begroting  

verkeer & vervoer

c,mm,n is ontstaan vanuit het project ‘auto in de toekomst’ van 
stichting natuur en milieu. Zij hebben in 2005 de technische 
universiteiten van nederland benaderd om een duurzaam  
mobiliteitsconcept voor het jaar 2020 te ontwerpen. de tU 
eindhoven, tU delft en Universiteit twente hebben deze uit- 
daging aangenomen. vrijwel meteen is ook het bedrijfsleven, 
met athlon car Lease, Logica en rabobank voorop, aange-
haakt. voor versnelling van de marktintroductie zijn echter wel 
speciale initiatieven nodig. de gemeente Utrecht, amsterdam 
en almere participeren in het Fes voorstel duurzame  
dynamiek in de delta: project ‘c,mm,n living lab’. Het doel is 
het analyseren, evalueren en beoordelen van de do’s en dont’s 
voor succesvolle invoering van elektrische auto’s in steden in 
de randstad, de Brabantse stedenrij en het Kan-gebied.  
accent ligt daarbij op de wisselwerking met stedelijke inrich-
ting, nieuwe activiteiten- en mobiliteitspatronen en geavan-
ceerde ict-diensten. de praktijk van concrete pilots wordt ver-
bonden met een systematisch wetenschappelijk programma.

van afval naar grondstoffen
thema:  duurzame gebiedsontwikkeling
Hoofdactiviteit:   ontwerp gezonde systemen 
rol duurzaamheidsLab:   ondersteunen & verbinden, initiëren 

& agenderen, borgen & evalueren
doelstelling:   transformatie huidige almeerse 

praktijk van afvalverwerking naar een 
systeem van kringloopsluiting

Financiële dekking:  eigen middelen, dienstbegroting sB

de ontwerpfilosofie van cradle to cradle elimineert het concept 
afval, alle materialen kunnen worden teruggebracht in een bio-
logische of technische materiaalkringloop; afval = voedsel. dit 
heeft ook zijn plek gekregen binnen de almere Principles. Het 
huidige systeem van afvalinzameling en verwerking biedt een 
uitgangspositie voor verdere verbetering richting kringloop-
sluiting. veel van het gescheiden afval (32.000 ton pj) gaat naar 
de recyclingindustrie waar grondstoffen worden herwonnen en 
hergebruikt. een deel van het restafval (60.000 ton p.j.) wordt 
vervoerd naar de Hvc-afvalcentrale in alkmaar, het gFt (8.000 
ton p.j.) wordt in Lelystad verwerkt tot compost. in het licht van 
kringloopsluiting wordt onderzocht op welke wijze het huidige 
systeem getransformeerd kan worden naar een systeem van 
lokale verwerking en verdergaande fractiescheiding. Het gaat 
over het terugbrengen van restafval, lokaal verbranden (ener-
gie uit afval), technische afvalstromen inzetten als grondstof-
stromen, een infrastructuur voor ‘upcycling’ en hernieuwd 
gebruik in bouw- en productstromen.
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duurzaam watersysteem
(verantwoordelijkheid directeur sB)

almere Hout
(verantwoordelijkheid directeur almere Hout)

afvalwatersysteem almere 2030
thema:  duurzame gebiedsontwikkeling
Hoofdactiviteit:   ontwerp gezonde systemen 
rol duurzaamheidsLab:   ondersteunen & verbinden, initiëren 

& agenderen, borgen & evalueren
doelstelling:   strategie voor het omgaan met 

afvalwater in almere als basis voor 
gebiedsspecifieke uitwerkingen

Financiële dekking:   eigen middelen, dienstbegroting sB, 
budget Waterschap Zuiderzeeland

almere 2.0 biedt kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling. 
op de ‘klassieke’ duurzaamheidsterreinen van energie, afval, 
water en mobiliteit worden gezonde systemen ontworpen. 
duurzame sanitatie is één van de onderwerpen in de concept 
structuurvisie en is tevens geïntegreerd in de ontwerpcasus  
almere iJland. in juni 2009 is door het Waterschap Zuiderzee-
land in samenwerking met de gemeente het project ‘afval-
watersysteem almere 2030’ gestart. doel is te komen tot een 
gezamenlijke strategie voor het omgaan met afvalwater in 
almere. de strategie vormt de basis voor locatiespecifieke 
uitwerkingen, zoals in almere oost of Pampus. daarmee is 
het een concretisering van de concept structuurvisie voor het 
onderdeel afvalwater. de planontwikkeling van almere Hout 
noord biedt nu een kans voor toepassing van het concept van 
duurzame sanitatie en wordt binnen het project ingebracht als 
pilot.

almere Hout noord
thema:   groene woon- en werkmilieus,  

duurzame gebiedsontwikkeling
Hoofdactiviteit:  mensen maken de stad 
rol duurzaamheidsLab:  ondersteunen & verbinden
doelstelling:   realisatie van een wijk voor  

initiatieven; ondernemend,  
talentvol en ecologisch

Financiële dekking:  greX almere Hout

in het project staat duurzaamheid centraal met een focus op de 
sociale dimensie. Het gaat er daarbij vooral om dat mensen de 
wijk zélf maken, niet alleen door het bouwen van hun woning 
of bedrijf, maar ook door zeggenschap over het grotere geheel. 
almere Hout noord wordt zo een wijk waar mensen hun eigen 
oplossingen kiezen, weer wat met elkaar hebben en speelt zo 
in op de behoefte aan gemeenschapsvorming in een open  
samenleving. Het masterplan van Ymere (03 2009) is het vertrek-
punt voor de gemeenschappelijke uitwerking in een ontwikke-
lingsplan en de oprichting van een ‘Participatie onderneming’ 
die zich richt op de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie 
van de toekomstige wijk. Qua ecologische duurzaamheid wordt 
verder uitwerking gegeven aan de ambitie van klimaatneutra-
liteit en energieonafhankelijkheid van de wijk door inzet van 
een energieportfoliostrategie, innovatief materiaalgebruik en 
inzet van materiaalpaspoorten voor de gebouwde omgeving, 
duurzame sanitatie en het stimuleren van het duurzaamheids-
bewustzijn van de bewoners en gebruikers van de wijk.
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almere Poort
(verantwoordelijkheid directeur almere Poort)

stichtsekant
thema:  groene woon- en werkmilieus
Hoofdactiviteit:  combineer stad en natuur
rol duurzaamheidsLab:  ondersteunen & verbinden
doelstelling:   realisatie zichtbaar duurzaam  

bedrijventerrein
Financiële dekking:  greX almere Hout

Het bedrijventerrein stichtsekant is gericht op logistiek en op 
gemengde industriële bedrijvigheid, qua acquisitie op bedrijven 
die hoofdzakelijk komen uit de regio gooi- en eemland. de 
gemeenteraad heeft via een motie (rg119/2007) opdracht gegeven 
om bij de verdere uitwerking te onderzoeken op welke wijze 
hoogwaardige inrichting kan plaatsvinden, met goed zichtbare 
experimenten op het gebied van bedrijfsgebouwen die een aan-
trekkelijk panorama vanaf de a27 opleveren. verder is gevraagd 
naar een aanpak die ondernemers uitnodigen om de duurzame 
uitgangspunten ook voor zichzelf in overweging te nemen. 
Het college heeft 26 februari 2009 een voorstel aangenomen 
om hier financiële ruimte aan te geven. in eerste instantie 
wordt een hoogwaardige folder met duurzaamheidsopties voor 
bedrijfsacquisitie gemaakt en wordt toegewerkt naar duurzame 
energie voor stichtsekant. Bij parkmanagement wordt de basis 
verder ingericht met ‘schoon, heel en veilig’, met duurzaam-
heidsmaatregelen als collectieve opties. er komt een extra 
bushalte dichtbij de nieuwe bedrijven. en middels differentiatie 
van werkmilieus wordt expliciet ruimte geschapen voor een 
cluster bedrijven met duurzame uitstraling.

cascadepark
thema:  groene woon- en werkmilieus
Hoofdactiviteit:  Blijf innoveren
rol duurzaamheidsLab:  ondersteunen & verbinden
doelstelling:   realisatie van een ‘etalage van  

duurzaamheid’
Financiële dekking:   greX almere Poort, tijdelijk Fonds 

duurzaamheidsinitiatieven

Bij het ontwerp en de inrichting van dit nieuwe stadspark 
besteedt de gemeente op alle punten consequent aandacht aan 
duurzaamheid. de gemeente almere vergelijkt de opzet met 
bijzondere woonwijken uit het verleden, zoals de Fantasie,  
de realiteit en gewild Wonen. in deze wijken kregen nieuwe 
ideeën en idealen de kans om zich in de praktijk te bewijzen. 
met als resultaat opmerkelijke wijken met een eigen karak-
ter en landelijke bekendheid. voor het nieuwe park is een 
vergelijkbare experimentele invalshoek gekozen. Het cascade-
park moet een voorbeeldig stadspark worden: aangenaam en 
veelzijdig in het gebruik, en uitermate duurzaam in aanleg en 
beheer. concrete voorbeelden hiervan zijn de bouw van woon-
werkwoningen, het WoonKUnstwerk voor kunstenaars en  
creatieven, de bouw van het KlokHUis, klimaatneutrale  
kantoorvilla’s, een internationale school en bijzondere woning-
bouw.
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columbuskwartier
thema:  groene woon- en werkmilieus
Hoofdactiviteit:  ontwerp gezonde systemen 
rol duurzaamheidsLab:  ondersteunen & verbinden
doelstelling:   realisatie van een sociaal  

duurzame wijk
Financiële dekking:   greX almere Poort, eU subsidie 

vanuit project crrescendo

de wijk columbuskwartier is gehonoreerd met een eU subsidie 
uit het concerto programma. vooruitlopend op de formulering 
van de almere Principles werd het begrip duurzaamheid hier 
de jaren daarvoor al verkend en in praktijk gebracht. eind 
januari 2007 is de eerste paal geslagen voor de bouw van het 
project ‘de verwondering’. naast de realisatie van 280 Zonne-
woningen en een klimaatneutrale woning is in de uitwerking 
van de openbare ruimte bijzondere aandacht besteed aan het 
ervaarbaar maken van duurzaamheid. Het Kinderpad vormt 
de ruimtelijke drager hiervoor. inmiddels nadert dit zuidelijk 
deel van de wijk zijn afronding en is het noordelijk deel in 
de verkoop, waar naast Zonnewoningen ook Passiefhuizen 
gebouwd gaan worden. Het buurtwinkelcentrum van de wijk is 
tevens als landmark voor duurzaamheid ontworpen met een 
dak met parkachtige uitstraling en een biologisch restaurant 
met tuinderskas voor biologische verbouw van groente en fruit 
op het dak.

energiefonds Poort
thema:  duurzame gebiedsontwikkeling
Hoofdactiviteit:  ontwerp gezonde systemen
rol duurzaamheidsLab:   ondersteunen & verbinden
doelstelling:   reductie gebruik fossiele  

brandstoffen en/of vergroten inzet 
duurzame energie in almere Poort

Financiële dekking:  greX almere Poort

Het met nuon Warmte gesloten energiecontract voor almere 
Poort (21 05 2008) bevat naast afspraken over warmtelevering 
tevens het beschikbaar stellen van een energiebesparingsfonds 
van €2,5 miljoen. dit fonds is te beheren door de gemeente 
en te besteden aan ‘projectgewijze bouwkundige, installatie-
technische en/of educatieve cq. communicatieve maatregelen 
waarmee feitelijk energiebesparing wordt bereikt’ in het gebied 
almere Poort en dient een bijdrage te leveren aan ‘de reductie 
van het gebruik van fossiele brandstoffen en/of het vergroten 
van de inzet van duurzame energie’. een voorstel voor beste-
ding wordt op dit moment gemaakt en richt zich op twee 
hoofdlijnen, namelijk een generieke investering bijvoorbeeld in 
de vorm van energiezuinige openbare verlichting en een aantal 
specifieke investeringen in innovatieve projecten zoals het 
KlokHUis. de uiterste termijn van betalingen van gelden door 
nuon Warmte aan de gemeente is 31 december 2010; daarna 
vervalt de overeenkomst.
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sociale duurzaamheid 

almere verkleurt van gezinsstad naar een diverse samenleving. in 2030 heeft zij 

de grootstedelijke voorzieningen die kenmerkend zijn voor een stad met 350.000 

inwoners in de context van een samenhangende metropoolregio.

ik (ver)bouw duurzaam in almere

   

de Wierden Kennis en innovatie groen onderwijs (Kigo)
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in de concept structuurvisie almere 2.0 gaat het bij sociale 
duurzaamheid om het vergroten van de diversiteit van de 
samenleving en de bijbehorende toename van de kwaliteit  
van het wonen, werken, leven en leren in de stad. de sociale 
agenda ‘almere, mensen maken de stad’ (01 2009), opgesteld 
door de gemeente in samenwerking met o.a. lokale partijen, 
het sociaal cultureel Planbureau en de Universiteit van 
amsterdam geeft richting aan de manier waarop de sociale 
positie van de stad kan worden verstevigd, maar ook hoe 
de diversiteit kan worden vergroot. sociale duurzaamheid 
vertaalt zich in: het vergroten van de differentiatie van de 
woonmilieus, stedelijke voorzieningen, meer onderwijs en 
het vergroten van de concurrentiekracht van de bestaande 
stad.

1. differentiatie woonmilieus
almere wil meer diverse woonmilieus realiseren. een groot 
deel van de stad bestaat uit ‘suburbane’ woningen, een-
gezinswoningen in een rij of twee-onder-één-kap, met een 
tuin en in een groene omgeving. om een meer complete 
stad te worden met een grotere verscheidenheid aan typen 
mensen worden meer stedelijke en landelijke woonmilieus 
gerealiseerd met de groei van de stad. Bewoners krijgen 
het eerste recht in de ontwikkeling van de stad. Particulier 
opdrachtgeverschap is een belangrijke drager voor ver-
scheidenheid en een middel om mensen werkelijk de stad 
te laten maken. de ambitie is om binnen het programma 
Particulier opdrachtgeverschap particulier initiatief te 
koppelen aan ecologische doelstellingen, zoals groene 
woonmilieus en gezonde systemen.

2. stedelijke voorzieningen
een sociaal duurzame stad is een vitale stad met een ge-
differentieerde bevolkingsopbouw en een gevarieerd aan-
bod aan stedelijke voorzieningen, ingebed in de noordelijke 
randstad. de iJmeerverbinding wordt naast een vervoersas 
ook een culturele en sociale as. almere gaat voor een 
eigenstandig aanbod aan voorzieningen op het gebied van 
kunst, cultuur, recreatie, leisure en sport aanvullend op de 
voorzieningen in amsterdam en Utrecht. Bij de komst van 
nieuwe voorzieningen zal expliciet ingezet worden om deze 
te verbinden aan de duurzaamheidsambities van de stad.

3. onderwijs
Hoger en wetenschappelijk onderwijs in de stad is nood-
zakelijk voor het naar binnenhalen en houden van nieuwe 
jongeren in de stad. Het kabinet investeert 35 miljoen voor 
de vestiging van een hogeschool in almere. almere inves-
teert daarnaast ook in de kwaliteit van het gehele onderwijs 
met een accent op basisonderwijs en het mBo.

4. concurrentiekracht bestaand stedelijk gebied
de groei van almere vindt vooral aan de flanken van de 
stad plaats, aanvullend op de doorontwikkeling van de 
bestaande stad. de nieuwe ontwikkelingen moeten de stad 
verder verrijken en versterken. investeringen die worden 
gedaan in de infrastructuur en het landschap dragen bij aan 
verdere versterking en herpositionering van het bestaand 
stedelijk gebied. sterke groei aan de flanken kan ook leiden 
tot minder positieve effecten in de bestaande stad door 
bijvoorbeeld versnelde verhuisbewegingen. via stedelijke 
vernieuwingsprojecten en de herstructurering van bedrijven- 
terreinen wordt tijdig geïnvesteerd in de veerkracht van de 
bestaande stad.

4. sociale duurzaamheid
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Almere 2.0 is een ecologisch duurzame stad. Zij 

heeft een goede relatie met het omringende land-

schap en loopt voorop bij innovaties op het gebied 

van duurzame gebiedsontwikkeling.

Almere 2.0 is een ecologisch, sociaal en economisch duurzame stad (concept Structuurvisie Almere 2.0)

Almere 2.0 heeft een sterke en gedifferentieerde 

economie. Nieuwe economische clusters geven 

kleur aan Almere. De assen Amsterdam - Almere 

en Utrecht - Almere zijn de dragers voor de 

economie.

Almere verkleurt van gezinsstad naar een diverse 

samenleving. In 2030 heeft zij de grootstedelijke 

voorzieningen die kenmerkend zijn voor een stad 

met 350.000 inwoners in de context van een 

samenhangende metropoolregio.

In de concept Structuurvisie Almere 2.0 krijgt de groei van de stad vorm via de 

zogenaamde ‘Schaalsprongas’, die van west, via het Weerwater, naar de oostkant 

van de stad loopt. Er wordt ingezet op een grotere differentatie in wonen, werken 

en leven voor de stad en regio. De bestaande stad wordt gerespecteerd en nieuwe 

kernen worden toegevoegd met ieder een eigen karakter. Bestaande landschappen 

ontwikkelen door en krijgen meer betekenis voor de stad. Nieuwe landschappen, 

zoals natuureilanden in het IJmeer-Markermeer worden aangelegd. ‘Mensen maken 

de stad’ is een belangrijk principe bij de ontwikkeling van de stad, onder andere 

zichtbaar via particulier opdrachtgeverschap. Aan de oostkant van de stad is ruimte 

voor integrale duurzame gebiedsontwikkeling langs de lijn van ‘organische steden-

bouw’ met veel ruimte voor particulier initiatief. 

ecologische duurzaamheid

sociale duurzaamheid

economische duurzaamheid
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Werklijn sociale duurzaamheid

Particulier opdrachtgeverschap
(verantwoordelijkheid programmamanager Po)

lokale samenwerking stakeholders wonen
(verantwoordelijkheid directeur dso)

ik (ver)bouw duurzaam in almere
thema:  differentiatie woonmilieus
Hoofdactiviteit:  mensen maken de stad
rol duurzaamheidsLab:   ondersteunen & verbinden, initiëren 

& agenderen, borgen & evalueren
doelstelling:   duurzaam bouwen en wonen  

vanzelfsprekendheid in Po
Financiële dekking:   Programma Particulier  

opdrachtgeverschap

met het programma ‘ikbouwmijnhuisinalmere’ is eind 
december 2006 een nieuw hoofdstuk begonnen in de 
ontwikkeling van almere. de gemeente almere heeft een 
projectorganisatie opgezet voor de begeleiding van de 
uitgifte van de Po-kavels, een kavelwinkel voor het directe 
contact met de woonconsument, een handboek voor de 
begeleiding bij het ontwikkeltraject en extra ondersteuning 
in de vorm van een architectenspreekuur en bouwcoach. 
de integratie van kennis en ervaring op het vlak van 
duurzaam Bouwen en Wonen is tot op heden slechts in 
beperkte mate tot stand gekomen. in aansluiting op de 
door het college overgenomen moties (m20/2007 ‘opdrachtgevers 

actief informeren over duurzaam Bouwen in het kader  van Po’ en rg83/2009 

‘ikverbouwmijnwoninginalmere’) wordt het Programma Po uitgebreid 
met ‘ik(ver)bouwduurzaaminalmere’. Het bestaande 
instrumentarium wordt aangevuld met een specifiek 
handboek, een spreekuur duurzaam Bouwen en Wonen en 
een voor een breed publiek beschreven en ontsloten set 
aan ‘best practices’.

Platform Wonen almere
thema:   differentiatie woonmilieus,  

concurrentiekracht bestaand  
stedelijk gebied

Hoofdactiviteit:  mensen maken de stad
rol duurzaamheidsLab:   ondersteunen & verbinden, initiëren 

& agenderen, borgen & evalueren
doelstelling:   Kennisuitwisseling en -ontwikkeling 

ter ondersteuning van de realisatie
Financiële dekking:   eigen middelen, dienstbegroting PBs, 

afdelingsbegroting Wonen

Het Platform Wonen almere (PWa) is in december 2009 
geïnstalleerd om – in gezamenlijkheid – invulling te geven 
aan de ambities die in de Woonvisie almere 2.0 zijn gefor-
muleerd. Het Platform bestaat uit vele partijen, waaronder 
maatschappelijke organisaties en een vertegenwoordiging 
van de inwoners van almere, die drie à vier keer per jaar 
een gesprek over het wonen in almere zullen voeren. 
daarmee wordt het overleg, dat zich voorheen voornamelijk 
op de institutionele belangen richtte, aanzienlijk verbreed. 
om de gevarieerde expertise van de partijen optimaal te 
benutten worden er werkgroepen ingesteld die zich richten 
op concrete thema’s. de vanuit het duurzaamheidsLab 
lopende leersamenwerking met de alliantie (sinds 
2008) gaat op in het PWa. onderwerpen als duurzame 
energievoorziening, materialen en kringloopsluiting worden 
ingebracht en vormen indien gewenst de basis voor een 
nieuwe bredere werkgroep.
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samenwerking overheid, onderwijs en bedrijfsleven
(verantwoordelijkheid directeur dmo en dso)

Kennis en innovatie groen onderwijs (Kigo)
thema:  onderwijs
Hoofdactiviteit:  Blijf innoveren
rol duurzaamheidsLab:   ondersteunen & verbinden, initiëren 

& agenderen, borgen & evalueren
doelstelling:   Kennis creëren en circuleren tussen 

het groene onderwijs en het beroe-
penveld in almere en Flevoland

Financiële dekking:  Kigo subsidie

Het Kigo project ‘stad, groen en diversiteit’ (2009-2011) is 
aangevraagd door de christelijke agrarische Hogeschool 
dronten (caH) en groenhorst college almere (gc). de caH 
is een HBo instelling, die in september 2010 een nevenves-
tiging gaat starten in almere. Het gc is een instelling voor 
(v)mBo, die belang heeft bij een HBo vervolgopleiding in 
almere. in almere zullen twee studies worden aangeboden, 
‘toegepaste Biologie’ en ‘natuur, economie en Leefom- 
geving’. Beide opleidingen zijn gericht op studenten met 
een stedelijke achtergrond en een passie voor natuur. 
Het Kigo project richt zich op de inzet van leerlingen en 
studenten in een competentiegestuurde, praktijkgerichte 
leeromgeving. almere wordt als praktijklaboratorium in-
gezet door een aantal cases (meridiaanpark, cascadepark, 
almere Hout noord en almere oosterwold), praktijkop-
drachten en studentenondernemingen te organiseren.  
er worden bijpassende modellen van toetsen en beoordelen 
ontwikkeld.

de almere Jeugd-Principles
thema:  onderwijs
Hoofdactiviteit:  mensen maken de stad
rol duurzaamheidsLab:  ondersteunen & verbinden
overall doelstelling:   Betrekken van de kinderen van  

nu voor borging van de almere  
Principles in 2030

Financiële dekking:   eigen middelen, tijdelijk Fonds  
duurzaamheidsinitiatieven,  
dienstbegroting dmo

om een groter draagvlak voor de principles van almere 
te creëren heeft de stichting the art of cocreation een 
planvoorstel gemaakt dat gericht is op het tot leven laten 
komen van de almere Principles bij de jeugd van almere. 
dit vanuit de overtuiging dat het noodzakelijk is de jeugd 
een prominente plek in het proces van de schaalsprong te 
geven. immers, de kinderen en jongeren van nu zijn rond 
2030 het fundament van de bevolking geworden. Het doel is 
de kinderen in staat te stellen hun eigen behoeften te gaan 
bepalen met de almere Principles als leidraad. de vertaling 
van de almere Principles naar stripboekvorm of graphic 
novel zal als aanjager fungeren in dit proces. een prijsvraag 
onder jongeren wordt uitgeschreven om tot een authentieke 
vertaling te kunnen komen. de winnaars worden vervolgens 
gekoppeld aan een striptekenaar om tot een definitieve 
publicatie te komen.
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integrale wijkaanpak
(verantwoordelijkheid directeur PBs)

atelier almere Principles in praktijk
thema:  onderwijs
Hoofdactiviteit:  Blijf innoveren
rol duurzaamheidsLab:   ondersteunen & verbinden, initiëren 

& agenderen, borgen & evalueren
doelstelling:   operationalisering almere Principles 

in concrete uitvoeringsopties voor de 
fysieke gebouwde omgeving

Financiële dekking:   eigen middelen en bijdrages  
van oranjewoud, Windesheim en  
technocentrum

de samenwerking tussen de gemeente almere, oranje-
woud, Windesheim en het technocentrum is ontstaan van-
uit de gemeentelijke behoefte om tot een verdere operatio-
nalisering te komen van de almere Principles. oranjewoud 
heeft in juni 2009 een voorstel gemaakt gericht op een 
uitwerkingsslag voor de fysieke gebouwde omgeving met 
inzet van studenten van Windesheim (Zwolle en in toekomst 
almere), afdeling innovatie, organisatie en techniek. Het 
doel is het bieden van handelingsperspectief, het in kaart 
brengen en monitoren van almeerse duurzaamheidsini-
tiatieven en het vergroten van de betrokkenheid bij almere. 
een ‘atelier almere Principles in praktijk’ zal in 2010 door 
oranjewoud worden opgezet als ‘broedplaats’ en uitvals- 
basis voor de betrokken studenten. er wordt gewerkt aan 
de verdere ontwikkeling en uitwerking van het gemeentelijk 
praktijkinstrumentarium voor duurzame gebiedsontwik- 
keling. de database met duurzaamheidsKansenKaarten 
wordt uitgebreid voor de verschillende kernwaarden van  
het gebied (ecologisch, sociaal-cultureel en economisch)  
en onderdelen daarvan.

de Wierden
thema:   concurrentiekracht bestaand  

stedelijk gebied
Hoofdactiviteit:  Blijf innoveren, mensen maken de stad
rol duurzaamheidsLab:  ondersteunen & verbinden
overall doelstelling:   Burgerpartipatie bij de heront- 

wikkeling van sportpark de Wierden
Financiële dekking:   eigen middelen, greX de Laren, 

dienstbegroting PBs

Bewoners in almere Haven maken samen met een  
stedenbouwkundig bureau een nieuw plan voor de Laren 
(voorheen sportpark de Wierden). dit stedenbouwkundige 
bureau (inBo) hebben de bewoners zelf geselecteerd.  
de betrokken bewoners hebben zich aangemeld voor het 
zogenaamde Havenpanel. voor de ruimtelijke visie de 
Wierden is gesproken met bewoners tijdens huiskamer- 
gesprekken, informatiebijeenkomsten en een schouw 
in de wijk. de plannen zijn aangepast aan de wensen 
van bewoners. doelstelling van de plannen voor het 
Wierdenpark en de Wierden is om de doorstroming op de 
woningmarkt te verbeteren en Havenaren de mogelijk-
heid te bieden te verhuizen naar een geschikte woning 
binnen almere Haven. Het duurzaamheidsLab gaat in 
samenwerking met het Programma Bestaande stad het 
project evalueren en analyseren op de gerealiseerde 
procesinnovaties. aansluitend wordt bekeken welke 
onderdelen en aspecten te vertalen zijn naar toepassing in 
andere projecten in het bestaand stedelijk gebied.
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Buurtalliantie almere
thema:   concurrentiekracht bestaand  

stedelijk gebied
Hoofdactiviteit:  mensen maken de stad
rol duurzaamheidsLab:   ondersteunen & verbinden, initiëren 

& agenderen, borgen & evalueren
doelstelling:   Hogere kwaliteit van relaties  

in almere door innovatief  
maatschappelijk ondernemen

Financiële dekking:   eigen middelen, dienstbegroting  
PBs en bijdrages vanuit aedes/ 
Buurtalliantie

Buurtalliantie is het platform voor innovatief maatschap-
pelijk ondernemen. Het is een initiatief van aedes vereniging 
van woningcorporaties in samenwerking met mogroep 
Welzijn & maatschappelijke dienstverlening, vereniging 
gehandicaptenzorg nederland en cultuurfabriek. in 2010 
organiseert Buurtalliantie onder meer regionale bijeen-
komsten, waaronder op 5 februari één in almere. Het 
thema van de bijeenkomst is daadkracht door teamwork. 
de dag bestaat uit het bezoeken van praktijkvoorbeelden 
van succesvolle samenwerking, een projectenbeursvloer en 
een debat onder leiding van Kei kenniscentrum stedelijke 
vernieuwing. de bijeenkomst is bedoeld voor professionals 
die actief zijn in en voor buurten en wijken, actieve burgers, 
onderzoekers en adviseurs. Het duurzaamheidsLab levert 
in samenwerking met het Programma Bestaande stad een 
bijdrage aan de uitwerking van het programma van de dag. 
verder wordt follow-up georganiseerd voor ideeën en initia-
tieven die voort zullen komen uit de manifestatie.
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economische duurzaamheid 

almere 2.0 heeft een sterke en gedifferentieerde economie.  

nieuwe economische clusters geven kleur aan almere. 

de assen amsterdam – almere en Utrecht – almere zijn 

de dragers voor de economie.
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in de concept structuurvisie almere 2.0 is de ambitie om 
te groeien naar een evenwichtige woonwerkstad met een 
diverse economie en enkele identiteitsbepalende specia-
lismen vastgelegd. ongeveer de helft van de groeiopgave 
via de schaalsprong is bevolkingsvolgend, de andere helft 
is gericht op economische clusterontwikkeling. inzet is dat 
almere vanuit een eigen economische kracht een toege-
voegde waarde is voor de noordelijke randstad. ‘almere 
inc. – de economische visie almere 2030’ (04 12 08) en het 
‘economisch offensief’ (Wim meijer, 2009) benoemen de visie op 
de economische doorontwikkeling van de stad. via excel-
lent gastheerschap, het stimuleren van clusterontwikkeling 
en een goede bereikbaarheid wil almere groeien tot een 
economisch duurzame stad.

1. excellent gastheerschap
om economische groei optimaal te faciliteren wil almere 
het adequaat schakelen en handelen van overheden 
bevorderen. de dienstverlening voor alle soorten bedrijvig-
heid moet voortvarend en van hoge kwaliteit zijn, zowel 
voor startende bedrijven als voor gevestigde bedrijven. 
om het gastheerschap goed in te vullen is het nodig om 
te investeren in gebiedspromotie, te ondersteunen bij 
innovatie en kennisinfrastructuur en aandacht te hebben 
voor een duurzame inrichting van bestaande en nieuwe 
werklocaties. Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven staat 
duurzaamheid centraal.

2. stimuleren van clusterontwikkeling
in almere bouwt het bedrijfsleven voort op economische 
clusters uit de regio zoals ict, handel, logistiek, zakelijke 
diensten en leisure. in de zakelijke dienstverlening zal 

almere zich ten opzichte van andere locaties in de metro-
pool onderscheiden met bijzondere concepten, zoals een 
nationaal centrum voor duurzame gebiedsontwikkeling. 
daarnaast wordt blijvend ingezet op groei in de toeristisch-
recreatieve sector.

in het rapport ‘economisch offensief’ (Wim meijer, 2009) wordt 
almere geadviseerd in te zetten op het entameren van  
interacties in de economische velden van duurzame 
gebiedsontwikkeling & duurzaam Bouwen, ict & media, 
Handel & Logistiek, Health & Wellness & Life sciences en 
Luchthaven Lelystad. interventies die hierbij horen zijn:
– Het opzetten van een ‘economic development Board 

almere’, bestaande uit bedrijfsleven, onderzoeks-  
en onderwijsinstellingen en overheden;

– vestiging van wetenschappelijk onderzoek- en  
kennisinstituten en hoger en universitair  
onderwijs;

– intensiveren van regionale samenwerking.

3. goede bereikbaarheid
een goede en alzijdige bereikbaarheid van de stad is  
cruciaal om een duurzame economie te ontwikkelen.  
van belang is de positionering op de economische as  
almere – amsterdam (Flevolijn, iJmeerlijn, Hanzelijn,  
a6) en de economische as almere – gooi – Utrecht  
(a27 en stichtse lijn). Hiermee wordt de economie van 
almere verankerd in de regio en ontstaat een duurzaam 
evenwicht tussen wonen en werken op regionale schaal.

5. economische duurzaamheid
6

Almere 2.0 is een ecologisch duurzame stad. Zij 

heeft een goede relatie met het omringende land-

schap en loopt voorop bij innovaties op het gebied 

van duurzame gebiedsontwikkeling.

Almere 2.0 is een ecologisch, sociaal en economisch duurzame stad (concept Structuurvisie Almere 2.0)

Almere 2.0 heeft een sterke en gedifferentieerde 

economie. Nieuwe economische clusters geven 

kleur aan Almere. De assen Amsterdam - Almere 

en Utrecht - Almere zijn de dragers voor de 

economie.

Almere verkleurt van gezinsstad naar een diverse 

samenleving. In 2030 heeft zij de grootstedelijke 

voorzieningen die kenmerkend zijn voor een stad 

met 350.000 inwoners in de context van een 

samenhangende metropoolregio.

In de concept Structuurvisie Almere 2.0 krijgt de groei van de stad vorm via de 

zogenaamde ‘Schaalsprongas’, die van west, via het Weerwater, naar de oostkant 

van de stad loopt. Er wordt ingezet op een grotere differentatie in wonen, werken 

en leven voor de stad en regio. De bestaande stad wordt gerespecteerd en nieuwe 

kernen worden toegevoegd met ieder een eigen karakter. Bestaande landschappen 

ontwikkelen door en krijgen meer betekenis voor de stad. Nieuwe landschappen, 

zoals natuureilanden in het IJmeer-Markermeer worden aangelegd. ‘Mensen maken 

de stad’ is een belangrijk principe bij de ontwikkeling van de stad, onder andere 

zichtbaar via particulier opdrachtgeverschap. Aan de oostkant van de stad is ruimte 

voor integrale duurzame gebiedsontwikkeling langs de lijn van ‘organische steden-

bouw’ met veel ruimte voor particulier initiatief. 

ecologische duurzaamheid

sociale duurzaamheid

economische duurzaamheid
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economic development Board almere: 
tafel van duurzaamheid
thema:   excellent gastheerschap, strategische 

clustervorming
Hoofdactiviteit:  Koester diversiteit
rol duurzaamheidsLab:  ondersteunen & verbinden
doelstelling:   Bijdrage leveren aan de realisatie van 

de 100.000 arbeidsplaatsen en deze 
op een duurzame manier in te vullen

Financiële dekking:   afdelingsbegroting afdeling  
economische Zaken, budget  
economisch offensief

in het rapport ‘economisch offensief’ (Wim meijer, 2009) wordt 
almere geadviseerd in te zetten op vijf economische 
clusters die moeten uitgroeien tot de aanjagers van de 
economie van almere. duurzame gebiedsontwikkeling & 
duurzaam Bouwen is een van die clusters. onder regie van 
de economic development Board almere en op verzoek 
van de afdeling economische Zaken levert het duurzaam-
heidsLab een expliciete bijdrage aan de opstart en formatie 
van de tafel van duurzaamheid welke zich primair richt 
op dat cluster. een position paper wordt verzorgd en een 
bijdrage wordt geleverd aan de werving en selectie van de 
tafelsecretaris. verder worden relevante partijen uit het 
opgebouwde duurzaamheidsnetwerk voorgedragen voor 
deelname. tussen de vier andere tafels ondersteunt en 
verbindt het duurzaamheidsLab partijen uit de bouwsector 
aan andere clusters en zorgt voor kruisbestuiving tussen 
de tafels, bijvoorbeeld op het vlak van ict & media waar 
raakvlakken zijn rond de mogelijkheden van smart homes 
(domotica) en smart grids.

citybranding almere: 
duurzaam ondernemende stad
thema:  excellent gastheerschap
Hoofdactiviteit:  Blijf innoveren
rol duurzaamheidsLab:   ondersteunen & verbinden,  

borgen & evalueren
doelstelling:   Bijdrage leveren aan het imago  

van almere als ondernemende stad 
en specifiek als duurzaam  
ondernemende stad

Financiële dekking:  eigen middelen, externe financiering

maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt door veel 
ondernemingen serieus ter hand genomen. Hetzij vanuit 
een offensieve invalshoek, uit eigen overtuiging of omdat 
men commerciële kansen ziet. of vanuit een defensieve 
invalshoek, omdat het afgedwongen wordt door maatschap-
pelijke organisaties, de media en de publieke opinie.  
Het streven is om van ‘marge naar mainstream’ te komen. 
vanuit het duurzaamheidsLab worden hiervoor acties 
geïnitieerd, zoals het in kaart brengen van de bedrijven die 
op dit moment duurzaam ondernemen in almere. maar ook 
het organiseren van een startbijeenkomst voor deze onder-
nemers in overleg met de vereniging Bedrijfskring almere, 
de Kamer van Koophandel en ontwikkelingsmaatschappij 
Flevoland. tevens wordt in samenwerking met rtL7-rtLZ 
een serie afleveringen over duurzaam ondernemen in  
almere gemaakt. dit project ‘do-tv’ wordt gekoppeld aan 
het economisch offensief dat richtinggevend zal worden 
voor de programmering. Zo zullen bedrijven uit de benoem-
de clusters geselecteerd worden.

Werklijn economische duurzaamheid

economisch offensief
(verantwoordelijkheid directeur dso)

duurzaam ondernemen
(verantwoordelijkheid directeur dso)
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ondersteunen van innovatie &  
kennisinfrastructuur
(verantwoordelijkheid directeur dmo)

almere Hout
(verantwoordelijkheid directeur almere Hout)

KennisKring amsterdam
thema:  excellent gastheerschap
Hoofdactiviteit:  Blijf innoveren
rol duurzaamheidsLab:   ondersteunen & verbinden, initiëren 

& agenderen, borgen & evalueren
doelstelling:   samenwerking gericht op versterking 

en een betere benutting van de  
aanwezige kennisinfrastructuur

Financiële dekking:  eigen middelen

aanhaking en inbedding op regionaal en (inter)nationaal 
niveau is gewenst om meer innovatiekracht rond duur-
zaamheid gerelateerde onderwerpen los te maken en om 
de doorwerking naar de Bv nederland te helpen organise-
ren. Het is daarbij van belang dat de kennistransfer tussen 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, ook op 
regionaal niveau, kansrijk verloopt. de ondersteuning van 
die innovatie en kennisinfrastructuur wordt onder andere 
opgepakt vanuit de KennisKring amsterdam (KKa). de 
KKa is een netwerkorganisatie voor en door ondernemers, 
bestuurders, docenten en beleidsmedewerkers uit het 
bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid, 
waaronder de gemeente almere. de KKa organiseert jaar-
lijks een aantal bijeenkomsten waarin het uitwisselen van 
kennis, het vormen van netwerken en het genereren van 
ideeën centraal staat. op 27 mei 2009 vond de bijeenkomst
‘almere Principles in praktijk’ plaats in almere. voor 2010 
staat opnieuw een bijeenkomst gepland.

almere Hout noord: ontwikkeling bedrijventerrein a6 Park
thema:  strategische clusterontwikkeling
Hoofdactiviteit:  Blijf innoveren
rol duurzaamheidsLab:  ondersteunen & verbinden
doelstelling:   ontwikkeling van een hoogwaardig, 

duurzaam en uniek bedrijventerrein
Financiële dekking:  greX almere Hout

duurzaamheid, met een focus op de sociale dimensie,  
staat centraal in de planontwikkeling van almere Hout 
noord. Binnen het ontwikkelingsplan is ruim 80 hectare 
gereserveerd voor het a6 Park. dit bedrijventerrein maakt 
onderdeel uit van de woonwijk en speelt in op de behoefte 
om wonen- en werken dichter bij elkaar te brengen.  
er wordt voorgesorteerd op de organische ontwikkeling van 
het hoogwaardig bedrijventerrein vanuit een strategisch 
gelokaliseerd bronpunt, het duurzaamheidsPlein. idee  
is dat het plein de kern vormt van een woon-werkgemeen-
schap van ondernemers die excelleren in de toepassing 
van het duurzaamheidsdenken. Het doelbewuste cluster-
beleid bevordert en faciliteert de horizontale en verticale 
sectorale en thematische ketenintegratie ondermeer op 
het vlak van stadslandbouw, duurzame energieproductie, 
kringloopsluiting en integraal grondstoffenmanagement,           
klimaatbestendig bouwen, elektrisch vervoer, toepassen 
van nieuwe materialen en bouwmethodes, en energie-
producerende wijken. Hiermee wordt voortgebouwd op het 
concept van een Business & science center voor duurzame 
gebiedsontwikkeling.
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cultuur en organisatie

de gemeente almere is een toonbeeld van leiderschap op ieder niveau in de 

organisatie. de almere Principles zijn onderdeel van het dna van de stad en 

dragen bij aan wervend imago en authentieke identiteit. 
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de almere Principles gelden niet alleen voor de schaal-
sprong, maar ook voor alle andere werkzaamheden binnen 
de gemeente almere. de gemeentelijke organisatie zal 
zelf ‘Principle Proof’ moeten worden om implementatie 
in een breder kader tot een succes te maken. de almere 
Principles moeten doorwerken in de gedachten, de plannen 
en het handelen van iedereen die bij almere betrokken is,  
binnen en buiten de gemeente almere. om dit te bewerk-
stelligen is gezamenlijke inspanning noodzakelijk. om die 
reden is in aanvulling op de drie voorgaande werklijnen, 
de werklijn ‘cultuur en organisatie’ toegevoegd. deze 
gaat in op het stimuleren van het lerend vermogen van de 
gemeentelijke organisatie en de profilering en positionering 
van almere als nationaal praktijklab voor duurzame 
ontwikkeling.

1. lerende organisatie
de ontwikkeling van effectieve strategieën voor het orga-
niseren van duurzame ontwikkeling binnen de gemeentelijke 
organisatie is noodzakelijk met de vaststelling van de  
almere Principles. Het doel is om een structurele inbedding 
van de almere Principles in de gemeentelijke organisatie 
te bewerkstelligen. dit vergt competentieontwikkeling van 
medewerkers en het scheppen van de juiste voorwaarden. 
Hierbij is ‘zelfmanagement’ (van medewerkers) een 
sleutelwoord. medewerkers moeten hun persoonlijke 
ambitie kunnen verbinden aan de almere Principles, en 
de Principles krijgen een natuurlijke basis in het werk dat 
door de gemeentelijke organisatie wordt verricht. niet op 
basis van formele regels, maar op basis van enthousiasme, 
ambitie, overtuiging én gebleken succes. er ontstaat niet 
alleen een netwerk met andere organisaties, maar ook 
een groeiend intern netwerk van mensen die de almere 
Principles kunnen uitdragen.

2. Profilering en positionering
de almere Principles leveren sinds de presentatie in april 
2008 hun bijdrage in het gesprek over de toekomst van 
almere. de dialoog sindsdien heeft geleerd dat de  
almere Principles bestaansrecht hebben als manifest voor 
duurzaamheid. Het terugkoppelen van ervaringen, kansen 
en belemmeringen, initiatieven en concrete resultaten zal 
bijdragen aan het levend houden van de dialoog en aan  
de blijvende effecten van de almere Principles. aanhaking 
en inbedding op regionaal en (inter)nationaal niveau is  
gewenst om meer innovatiekracht rond thema’s los te 
kunnen maken en om breder de doorwerking te helpen 
organiseren. Het duurzaamheidsLab zal ter onder- 
steuning hiervan de vorderingen en leerervaringen, de 
‘almere Principles Portfolio’, uitdragen via symposia,  
publicaties en tentoonstellingen. daarnaast maakt de  
gemeente almere, via het duurzaamheidsLab, onderdeel 
uit van een groot aantal externe (kennis)netwerken.

6. cultuur en organisatie
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organisatie ontwikkeling gemeente almere
thema:  Lerende organisatie
Hoofdactiviteit:  anticipeer op verandering
rol duurzaamheidsLab:   ondersteunen & verbinden, initiëren 

& agenderen, borgen & evalueren
doelstelling:   almere Principles Proof maken eigen 

organisatie
Financiële dekking:   eigen middelen, Programma  

organisatieontwikkeling

Bezinning en reflectie op de wijze waarop de gemeentelijke 
organisatie zijn rol heeft in samenwerking met anderen heeft 
geresulteerd in de start van het programma organisatie- 
ontwikkeling. een ‘open’ start zonder blauwdruk. er zijn 
een paar uitgangspunten: vier deelonderwerpen, een dead-
line en het aanhaken bij wat we al belangrijk vinden, zoals 
de almere Principles en ‘lef en ambitie’. Het programma 
wordt zoveel mogelijk door de eigen medewerkers gedaan, 
daarbij gebruikmakend van talent, kennis en ervaring uit de 
organisatie. in totaal nemen zeventig ambtenaren deel als 
ambassadeurs voor organisatieontwikkeling. deze bottom-
up aanpak past binnen de almere Principles besloten 
liggende opgave om een fundamentele omslag in denken 
en doen te bewerkstelligen. cradle to cradle is immers 
niet alleen ‘re-making the way we make things’, maar ook 
‘re-designing the things we design’ en ‘re-organizing’ en 
‘re-planning’.

community of Practice oneindig laagland
thema:  Lerende organisatie
Hoofdactiviteit:  Blijf innoveren
rol duurzaamheidsLab:   Borgen & evalueren
doelstelling:   versnelling en verdieping  

plan-ontwikkelingsproces
Financiële dekking:   eigen middelen, greX almere Hout 

noord, greX stichtsekant

teneinde tot echte innovatie te kunnen komen is het nodig 
een omslag te maken naar ontwikkelingsgericht werken. 
een community of Practice (coP) is een werkvorm die dat 
ondersteunt. in 2008 is mede op initiatief van de gemeente 
almere een coP ‘c2c in gebiedsontwikkeling’ gestart  
onder leiding van senternovem. inmiddels ondersteunen 
het programma Leren voor duurzame ontwikkeling,  
Kenniscentrum Habiforum en het ministerie van vrom  
het vervolg van dit initiatief, de coP ‘oneindig Laagland’. 
deze coP welke gestart is in juni 2009 wordt gevormd door 
de gemeenten almere en Haarlemmermeer, Floriade B.v., 
het ministerie van vrom en het rijksvastgoed- en ontwik-
kelingsbedrijf (rvoB). de eerste ronde richt zich op in  
totaal vijf aparte praktijkprojecten, waarvan twee in almere 
te weten stichtsekant en almere Hout noord. van elk  
project nemen drie collega’s en twee stakeholders deel 
voor een periode van achttien maanden. een klein team van 
inhoudelijke én procesdeskundigen geeft ondersteuning. 
ter explicitering en borging van deze lopende samenwer-
king is een samenwerkingsconvenant opgesteld.

Werklijn cultuur en organisatie

duurzaam organiseren
(verantwoordelijkheid gemeentesecretaris, dir. sBv, dso)
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duurzaam beslissen
(verantwoordelijkheid directeur dso en sBZ)

duurzaamheidsatlas almere
thema:  Lerende organisatie
Hoofdactiviteit:  verbind plaats en context
rol duurzaamheidsLab:   Borgen & evalueren, ondersteunen  

& verbinden, initiëren & agenderen
doelstelling:   nulmeting en monitoring van duur-

zaamheidsontwikkeling in almere
Financiële dekking:   eigen middelen, afdelingsbegroting 

Bestuursadvies & ondersteuning

een solide onderbouwing en verantwoording van de  
duurzaamheidsambities zoals vastgelegd in de almere 
Principles is cruciaal om het criterium van duurzaamheid 
geloofwaardig te kunnen laten zijn. in samenwerking met 
het team onderzoek & statistiek van sBZ wordt gewerkt 
aan het inzichtelijk maken van de huidige staat van almere 
op het vlak van duurzaamheid. Hiertoe zal gebruik gemaakt 
worden van het beschikbare onderzoekspanel (1600 men-
sen) om zicht te krijgen op de beleving van duurzaamheid 
en zullen nieuwe gegevens gegenereerd moeten worden 
voor duurzaamheidscriteria als co2-emissie, grondstof-
gebruik en duurzame ondernemingen. doelstelling is om 
aansluitend bij de overige jaarlijkse rapportages van de 
gemeente almere dit op te zetten als een structurele activi-
teit die daarmee dienst doet als duurzaamheidsmonitoring. 
in lijn van de sociale atlas wordt qua product ingestoken op 
een duurzaamheidsatlas almere.

Praktijkinstrumentarium duurzame gebiedsontwikkeling
thema:  Lerende organisatie
Hoofdactiviteit:  Blijf innoveren
rol duurzaamheidsLab: i  nitiëren & agenderen, ondersteunen 

& verbinden, borgen & evalueren
doelstelling:   stimulatie duurzame gebieds- 

ontwikkeling en ondersteuning  
inbreng van duurzaamheid in  
planvormingsprocessen

Financiële dekking:   eigen middelen, afdelingsbegroting 
rom, Wonen en grondzaken

in almere zijn kennisinstrumenten ontwikkeld ter stimu-
lering van duurzame gebiedsontwikkeling. door deelname 
van almere in het nationale project ‘rekenen en tekenen 
aan duurzame stedelijke ontwikkeling’ (rtdso, 2006-2008) is de 
instrumentenset op elkaar afgestemd, doorontwikkeld en 
verder geoperationaliseerd. Het betreft het door ivam en 
tno ontwikkelde computerprogramma duurzaamheidspro-
fiel van een Locatie (dPL) en de binnen almere ontwikkelde 
duurzaamheidsKansenKompas (dKK). de planontwikkeling 
van cascadepark heeft als pilot meegedraaid in rtdso. 
Binnen de schaalsprong is de set uitgebreid met het instru-
ment duurzaamheidsprofiel van een gebied (dPg). Hiermee 
heeft almere beschikking over een praktijkinstrumenta-
rium van gebouw-, buurt/wijk- tot gebiedsniveau. inzichten 
en oplossingen uit het ene project kunnen worden ontsloten 
voor toepassing in een ander project. dit instrumentarium 
wordt verder ontwikkeld ten dienste van de uitvoering 
van de Kadernota grondbeleid, de Woonagenda, integrale 
wijkaanpak, stedelijke ontwikkeling (aroma) en ruimtelijke 
planvormingsprocessen.
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almere Principles Portfolio
(verantwoordelijkheid gemeentesecretaris)

communicatiestrategie almere Principles
thema:  Profilering en positionering
Hoofdactiviteit:  mensen maken de stad
rol duurzaamheidsLab:   Borgen & evalueren, ondersteunen  

& verbinden
doelstelling:   Branding van almere als  

duurzame stad
Financiële dekking:  eigen middelen, dienstbegroting sBZ

de almere Principles leveren sinds de presentatie in april 
2008 hun bijdrage in het gesprek over de toekomst  
van almere. de dialoog sindsdien heeft geleerd dat de  
almere Principles bestaansrecht hebben als manifest voor 
duurzaamheid. of dat nu betrekking heeft op de eigen 
organisatieontwikkeling of bijvoorbeeld stedelijke vernieu-
wings- of ontwikkelingstrajecten. Het is van belang dat de 
communicatie over de betekenis en functie van de almere 
Principles eenduidig en gelijkgericht is. dat ondersteunt 
het proces van inbedding in de almeerse identiteit, cultuur 
en werkwijzes. om die reden wordt onder leiding van de 
afdeling communicatie (sBZ) een communicatiestrategie 
ontwikkeld. doel is om te komen tot een communicatie-
plan met bijpassende middelen (online media, publicaties, 
bijeenkomsten) voor zowel de interne als externe commu-
nicatie. Hierbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht en 
samengewerkt met al lopende trajecten als het Programma 
organisatieontwikkeling, Programma Particulier opdracht-
geverschap, dag van de dialoog, Het geheim van almere en 
andere buiten de gemeente lopende communicatielijnen.

Publicaties ‘best practices’ almere Principles
thema:  Profilering en positionering
Hoofdactiviteit:  Blijf innoveren
rol duurzaamheidsLab:   Borgen & evalueren, ondersteunen  

& verbinden
doelstelling:   Het delen en vermenigvuldigen van 

kennis en ervaring inzake het in prak-
tijk brengen van de almere Principles 

Financiële dekking:  eigen middelen, projectbudgetten

er is een sterke behoefte, binnen zowel de overheden als 
de private partijen, om duurzaamheid verder in praktijk te 
brengen: van denken naar doen. Het inzicht bieden in het 
in praktijk brengen van duurzaamheid en het ontsluiten 
van de geleerde lessen helpt deze stap mogelijk te maken. 
specifieke problemen en oplossingen van het ene project 
kunnen vertaald worden naar een generiek niveau en 
bijdragen aan het geheel. Zo ontstaat een cyclische manier 
van werken die mensen, projecten en organisaties helpt te 
‘leren’. in navolging van de publicatie ‘columbuskwartier, 
de ontdekking van een duurzame wijk’ (mei 2009) worden één 
tot twee ‘best practices’ uit de almeerse praktijk naar voren 
gehaald en geëvalueerd. de reeds gehanteerde metho-
dieken van het multi-actor model en de Learning History 
zullen hierbij ingezet worden. de resultaten worden samen-
gebracht in een publicatie per project. Hiermee bouwt zich 
een reeks op van publicaties van ‘best practices’ almere 
Principles.
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vast team en netwerk rollen duurzaamheidslab

Programmateam

a
lm

er
e 

Pr
in

ci
pl

es

Projecten in almere
experts intern 
almere

Kennis instellingen

maatschappelijke 
partners

experts extern

initiëren & agenderen (20%)

ondersteunen & verbinden (50%)

Borgen & evalueren (30%)
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met het vaststellen van de almere Principles is het start-
sein gegeven voor het duurzaamheidsLab almere. Het af-
gelopen jaar heeft het duurzaamheidsLab inzet geleverd op 
het gebied van duurzaamheid in de concept structuurvisie 
almere 2.0 en in nieuw beleid, zoals de Woonvisie en Woon-
agenda, het grondbeleid en de vestigingsvisie. daarnaast 
heeft ze zich gericht op het ontwikkelen van kennis, het 
bereiken van duurzame innovatie binnen projecten en het 
opbouwen van een netwerk. Binnen de genoemde projecten 
is expliciet ingestoken op duurzaamheidsmaatregelen, zijn 
middelen gereserveerd en is organisatorisch geborgd dat 
duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt blijft op korte 
en lange termijn.

organisatie
Het duurzaamheidsLab bestaat uit een vast programma-
team (4 personen) met een flexibel team (6 - 8 personen) 
die in samenwerking met de interne (lijn- en project) 
organisatie en met externe duurzaamheidsexperts, 
kennisinstellingen en maatschappelijke partners invulling 
geeft aan de projecten en acties. samenwerking via 
externe netwerken, zoals met kennisinstellingen en 
maatschappelijke partners, is cruciaal voor innovatie maar 
ook voor draagvlak en verbreding van het gedachtegoed 
buiten de gemeente almere. 

de kosten die worden gemaakt voor het realiseren van 
de projecten en acties, de ureninzet van het team en de 
experts wordt voor een deel bekostigd uit het budget dat de 
gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld (0,7 miljoen euro). 
een ander deel wordt betaald uit opdrachten binnen en  
buiten de gemeente almere. dit uit zich in reserveringen 
binnen grondexploitaties, beleidsprogramma’s, project 
financieringsvoorstellen en cofinanciering. er wordt 
aansluiting gezocht bij provinciale, nationale en europese 

programma’s om kennis te delen, almere blijvend te  
positioneren en voor de cofinanciering van projecten. Het 
rijk en de provincie Flevoland willen capaciteit met eigen 
middelen inzetten voor het duurzaamheidsLab almere.

Het duurzaamheidsLab valt onder bestuurlijk opdracht-
geverschap van wethouder adri duivesteijn. Henk mulder  
is namens het directie team almere (dta) ambtelijk  
opdrachtgever. Per kwartaal (aansluitend bij de gebruike-
lijke voortgangrapportages) zal voortgang van de projecten 
en acties uit de itvoeringsagenda worden besproken met de 
opdrachtgevers en zal worden gerapporteerd aan dta en 
college.

rollen
Binnen de gemeentelijke organisatie en in concrete 
projecten neemt het duurzaamheidsLab diverse rollen in.  
insteek hierbij is dat projecten zoveel mogelijk door vak- 
disciplines of externen partijen worden uitgevoerd. op 
termijn zal de implementatie van de almere Principles 
en de uitvoering hiervan in de praktijk zonder het 
duurzaamheidsLab moeten kunnen plaatsvinden.  
Het betreft de volgende rollen:

1.  initiëren & agenderen
 Het duurzaamheidsLab agendeert relevante ontwik-

kelingen op het gebied van duurzaamheid en initieert 
nieuwe en verbeterde processen en technologieën.

7. duurzaamheidslab almere
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Project 2010 2011
j f m a m j j a s o n d doorloop naar 2011 en verder

Werkmaatschappijen & duurzaamheidsagenda almere 2.0 o x r –>
organische ontwikkeling Hout midden x r
eos Lange termijn onderzoek ‘transitie in energie en proces’ o r –>
c,mm,n Living Lab r –>
duurzaam grondstoffenmanagement o r
duurzaam watersysteem x r
almere Hout noord x r –>
stichtsekant x r –>
cascadepark x r –>
columbuskwartier x r –>
energiefonds Poort x r –>
crrescendo project o r –>
ik (ver)bouw duurzaam in almere x o r –>
Platvorm Wonen almere r –>
Kennis en innovatie groen onderwijs o o r –>
atelier almere Principles in praktijk o r
almere Jeugd Principles o x x r –>
de Wierden x r –>
Buurtalliantie almere x o r –>
Bedrijvenpark a6 Park x r
economic development Board almere: tafel van duurzaamheid o x r
citybranding almere: duurzaam ondernemende stad o x o r
ondersteunen van innovatie & kennisinfrastructuur x r
organisatieontwikkeling gemeente almere o o r
community of Practice oneindig Laagland o o r
duurzaamheidsatlas almere o r
Praktijkinstrumentarium duurzame gebiedsontwikkeling o r
communicatiestrategie almere Principles o x r
Publicaties ‘best practices’ almere Principles x x r

x  oplevering van een eindproduct/ proces dat intern en extern verspreid en gebruikt kan worden
o  oplevering van een tussenproduct/procesanalyse om vervolgstappen te maken, vervolg project in te zetten
r  rapportage van het project, stand van zaken en bereikte resultaten (jaarlijkse voortgangsrapportage)
–>  Project/proces loopt door in 2011 en mogelijk de jaren daarna

Planning
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resultaten 1e helft 2010

2. ondersteunen & verbinden
 Het duurzaamheidsLab neemt actief deel aan lopende  

uitvoeringsprojecten en ondersteunt de organisatie. 
dit kan zijn door een duurzaamheidsexpert mee te 
laten denken in een projectteam, advies op afstand 
of een kennisbijeenkomst waar kennis wordt gedeeld 
met projectbetrokkenen. voor partijen buiten de 
gemeentelijke organisatie is het duurzaamheidsLab 
hét aanspreekpunt en loket voor duurzame stads-
ontwikkeling.

3.  Borgen & evalueren
 Het duurzaamheidsLab wordt een plek waar mensen 

kennis kunnen halen en brengen. Het zet in op deling 
en vermenigvuldiging van beschikbare kennis door 
slimme toepassing van digitale communicatie- 
middelen, diverse vormen van bijeenkomsten en het 
goed ontsluiten van opgedane ervaringen uit het 
verleden. tevens ziet het duurzaamheidsLab het als 
haar taak om evaluatie van de ingezette koers, beleid 
en projecten uit te voeren. 

 de genoemde drie rollen worden gelijktijdig en naast 
elkaar uitgevoerd. Het zwaartepunt in 2010 zal liggen 
op het ondersteunen en verbinden bij de uitvoering 
van projecten (50% van de capaciteit). er is namelijk 
een sterke behoefte om duurzaamheid concreet in 
praktijk te brengen. de vraag vanuit de eigen  
organisatie en van externe partijen naar dit type  
ondersteuning is dan ook erg groot.

Het komende half jaar wordt naast de brede inzet op de  
vier werklijnen de focus gelegd en extra capaciteit ingezet 
op een aantal speerpuntprojecten met concrete resultaten, 
zichtbaar en meetbaar. Zichtbaarheid en het maken van een 
fysiek begin draagt bij aan versnelling en bewustwording 
van het duurzaamheidsdenken van almere. concreet gaat 
het om:

almere Hout noord
Formulering integrale duurzaamheid in het ontwikkelings-
plan. opbouw database met generieke patroonkaarten voor 
duurzame gebiedsontwikkeling. 

Bedrijventerrein stichtsekant 
maken van een folder met duurzaamheidsopties voor 
bedrijfsaquisitie toepasbaar voor alle bedrijfslocaties in 
almere.

Werkmaatschappijen schaalsprong
opstellen van de duurzaamheidsopgave voor de drie werk-
maatschappijen als onderdeel van de werkagenda.

ik (ver)bouw duurzaam in almere
samenstellen van een handboek duurzaam bouwen en 
wonen voor particulier opdrachtgevers.

tafel van duurzaamheid
opstellen van een discussiedocument inzake duurzame 
gebiedsontwikkeling en duurzaam Bouwen ten behoeve 
van de opstart van de tafel van duurzaamheid.

Project 2010 2011
j f m a m j j a s o n d doorloop naar 2011 en verder

Werkmaatschappijen & duurzaamheidsagenda almere 2.0 o x r –>
organische ontwikkeling Hout midden x r
eos Lange termijn onderzoek ‘transitie in energie en proces’ o r –>
c,mm,n Living Lab r –>
duurzaam grondstoffenmanagement o r
duurzaam watersysteem x r
almere Hout noord x r –>
stichtsekant x r –>
cascadepark x r –>
columbuskwartier x r –>
energiefonds Poort x r –>
crrescendo project o r –>
ik (ver)bouw duurzaam in almere x o r –>
Platvorm Wonen almere r –>
Kennis en innovatie groen onderwijs o o r –>
atelier almere Principles in praktijk o r
almere Jeugd Principles o x x r –>
de Wierden x r –>
Buurtalliantie almere x o r –>
Bedrijvenpark a6 Park x r
economic development Board almere: tafel van duurzaamheid o x r
citybranding almere: duurzaam ondernemende stad o x o r
ondersteunen van innovatie & kennisinfrastructuur x r
organisatieontwikkeling gemeente almere o o r
community of Practice oneindig Laagland o o r
duurzaamheidsatlas almere o r
Praktijkinstrumentarium duurzame gebiedsontwikkeling o r
communicatiestrategie almere Principles o x r
Publicaties ‘best practices’ almere Principles x x r

x  oplevering van een eindproduct/ proces dat intern en extern verspreid en gebruikt kan worden
o  oplevering van een tussenproduct/procesanalyse om vervolgstappen te maken, vervolg project in te zetten
r  rapportage van het project, stand van zaken en bereikte resultaten (jaarlijkse voortgangsrapportage)
–>  Project/proces loopt door in 2011 en mogelijk de jaren daarna
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Goede buren is een bijzonder initiatief dat 
voortgekomen is uit een gezamenlijke wens van Triade 
en inmiddels honderdveertig huishoudens. Het heeft 
een buurt voor ogen waar burenhulp vanzelfsprekend 
is. Kavel L in het Homeruskwartier is vanwege de 
ligging en qua omvang perfect om Goede Buren te 
realiseren. Ruim drie hectare groot, biedt het ruimte 
voor circa 120-130 woningen. Een ideale hoeveelheid 
om het concept optimaal te laten werken. Ook de 
ligging ten opzichte van toekomstige voorzieningen 
als openbaar vervoer en winkels zijn uitstekend. Door 
een intensief voortraject is er een goed beeld ontstaan 
van de wensen en eisen van de toekomstige bewoners 
m.b.t het type woningen, parkeergelegenheid, 
openbare ruimte en samenstelling van de wijk. 

goede buren, alm
ere

130 w
oningen, 15 w

oon-zorggroepen, buurtvoorziening

AFFICHE_70x100_01.indd   1 10/7/08   10:40:42 AM

AFFICHE_70x100_01.indd   1 10/7/08   10:40:42 AM

06

03

0504

01

h
v

d
n

 a
rc

h
ite

c
te

n

sociale stedenbouw

De buurt is opgebouwd uit een aantal hofjes. Deze zijn 
allemaal verbonden met de centrale ruimte. Auto’s 
kunnen vanuit de centrale ruimte in kleine clusters 
tussen de hofjes worden geparkeerd waardoor de 
hofjes autovrij blijven. 

Zowel de achtertuinen als de voortuinen van de 
woningen grenzen aan deze hofjes. De overgang naar 
het gemeenschappelijke gebied wordt voorzien van 
hagen zodat de buurt een groene uitstraling krijgt. 
We hebben er bewust voor gekozen om de verdere 
inrichting van de gemeenschappelijke ruimte niet 
geheel in te vullen. Dit laten we aan de bewoners over. 
Het samen vormgeven van de woonomgeving is leuk en 
leidt tot een sterkere band tussen buren onderling. 

De participanten van Goede Buren hebben een grote 
verscheidenheid aan woonwensen: van appartementen 
tot vrijstaande huizen en alles wat daartussen zit. In 
de buurt worden de verschillende woningtypes met 
elkaar afgewisseld. Daardoor ontstaat een speels en 
ontspannen beeld dat goed aansluit bij het initiatief.

ruimtelijke samenhang en variatie

zichtrelaties met de omgeving

netwerk informele routes

verdeeld compact parkeren

02
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Het duurzaamheidsLab werkt aan het realiseren van 
projecten in de stad. daarnaast vinden tal van activiteiten 
plaats en worden ‘als vanzelf’ vanuit het gedachtegoed 
almere Principles projecten uitgevoerd zonder directe 
betrokkenheid van het duurzaamheidsLab. dit is precies 
de bedoeling, handelen vanuit almere Principles wordt 
vanzelfsprekend voor iedereen die aan de stad werkt.  
Hieronder een aantal aansprekende projecten die  
noemenswaardig zijn, zonder compleet te willen zijn.

01  almere 2018 culturele hoofdstad
02 goede Buren; inclusieve buurt in Homeruskwartier
03  site2F7; duurzame lifestyle festival
04  Floating Life; drijvende bouwexpositieruimte  

Pampushaven
05 de smaak van almere; receptenwaaier 
06  Kwartetspel Buitengewoon almere 
07 Het geheugen van almere; hazelnootlezing,  

canon van almere

Bijlage 1 
duurzame projecten in de stad
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de almere Principles
voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst van almere 2030

almere, de nieuwe stad die dertig jaar geleden werd 
ontworpen op uit zee gewonnen land, zal in 2030 leefbaar 
en gezond zijn. Ze zal zichzelf aanhoudend vernieuwen 
en omvormen en daarmee de kwaliteiten van haar 
meerkernige opbouw en haar omgeving versterken. 
almere zal een vitale gemeenschap zijn met een rijke 
verscheidenheid aan woon- en werk-mogelijkheden, in 
een weldadige overvloed van ruimte, water, natuur en 
cultuurlandschappen die door de tijd heen kunnen groeien 
en veranderen. 

de almere Principles zijn bedoeld als inspirerend 
richtsnoer voor iedereen die in de komende decennia 
betrokken is bij het doorontwerpen van almere tot een 
duurzame stad. de verwerkelijking an deze visie is een 
cultuurdaad, en de uitdrukking van een optimistische 
benadering van de toekomst.

1. Koester diversiteit
om de stad te verrijken, erkennen wij diversiteit als een 
bepalend kenmerk van robuuste ecologische, sociale en 
economische systemen. door op ieder terrein diversiteit te 
waarderen en aan te moedigen, zal almere gedijen als een 
stad die rijk is aan variatie.

2. verBind Plaats en context
om de stad te verbinden, zullen wij haar identiteit - 
verankeren en versterken. de stad zal vanuit eigen kracht  
en tot wederzijds voordeel actieve relaties onderhouden  
met de haar omringende gemeenschappen in breedste zin.

3. comBineer stad en natUUr
om de stad betekenis te geven, zullen wij bewust streven 
naar unieke en bestendige combinaties van het stedelijke 
en het natuurlijke weefsel, en naar een verhoogd besef van 
de menselijke verbondenheid met de natuur.

4. anticiPeer oP verandering
om op de evolutie van de stad voort te bouwen, zullen 
wij een ruime mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid 
in onze plannen en programma’s opnemen, en daarmee 
onvoorspelbare kansen voor toekomstige generaties 
mogelijk helpen maken.

5. BliJf innoveren
om de stad vooruit te brengen, zullen wij nieuwe en 
verbeterde processen, technologieën en infrastructuren 
aanmoedigen en experimenten en kennisuitwisseling 
ondersteunen.

6. ontWerP gezonde systemen
om de stad te verduurzamen, zullen wij in onze stedelijke 
systemen ‘cradle to cradle’-oplossingen benutten, in het 
besef van de onderlinge afhankelijkheid van ecologische, 
sociale en economische gezondheid op ieder schaalniveau.

7. mensen maKen de stad
vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn 
in het maken, behouden en verduurzamen van de stad, 
ondersteunen wij hun streven om hun unieke mogelijkheden 
te verwezenlijken, met bezieling en waardigheid.

de woorden van de almere Principles zullen tot leven 
komen en betekenis krijgen door menselijk handelen, 
en door ze op elk niveau als beginsel te nemen van ieder 
ontwerp voor de stad als geheel.



|   U i t v o e r i n g s a g e n d a4

  

Inhoud
Voorwoord 3

1. Inleiding  5

2. Opgave en ambitie  7

3. Ecologische duurzaamheid  8

4. Sociale duurzaamheid  18

5. Economische duurzaamheid  24

6. Cultuur en organisatie  28

7. DuurzaamheidsLab Almere  35

Bijlage 1 Duurzame projecten in de stad 

U I T V O E R I N G S A G E N D A
2008 2009 2010 2011 2012 
A L M E R E  P R I N C I P L E S 

 
 

Duurzaamheid is het leidinggevend en richtinggevend principe voor 
Almere, nu en in de toekomst. Na de introductie van de Almere Principles 
in 2008 en de oprichting van het DuurzaamheidsLab Almere is met de 
Uitvoeringsagenda Almere Principles een belangrijke stap gezet in de 
verdere borging van duurzaamheid.

Er is een sterke behoefte, binnen zowel de overheden als de private  
partijen, om duurzaamheid verder in praktijk te brengen: van 
denken naar doen. De Uitvoeringsagenda Almere Principles biedt de 
aanknopingspunten om verder te werken aan de concretisering van de 
Almere Principles. De Agenda levert daarvoor een programma en nodigt 
een ieder uit zijn of haar bijdrage hieraan te leveren. 

De Agenda is sterk gebaseerd op de Concept Structuurvisie Almere 2.0. 
Deze visie zet in op een ecologisch, sociaal en economisch duurzame 
stad die bijdraagt aan de ontwikkeling van de noordelijke Randstad en de 
metropoolregio Amsterdam. Hier ligt de kans om Almere toonaangevend 
te laten zijn in (inter)nationaal opzicht door geslaagde experimenten 
op het gebied van duurzaamheid grootschalig te implementeren, 
duurzaam Almere 2.0 als nationaal praktijklab! De Uitvoeringsagenda 
benoemt naast een ecologische, sociale en economische dimensie van 
duurzaamheid ook nog de ambitie om de gemeentelijke organisatie zelf 
‘Principles proof’ te maken. 

De Almere Principles vormen sinds april 2008 een referentiekader om 
actuele milieuvraagstukken als klimaatverandering, omgaan met energie, 
grondstoffen en afval op een positieve manier te benaderen, ecologie 
en economie te verbinden en sociale ontwikkeling te versterken. De 
uitdaging is om diverse partijen hun verantwoordelijkheid te laten nemen 
om oplossingen op maat te vinden. Iedere initiatiefnemer, ondernemer, 
ontwikkelaar en ambtenaar wordt hiertoe nadrukkelijk uitgedaagd. 
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