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Samenvatting
De gemeente Almere wil in deze collegeperiode (2014-2018) extra geld inzetten om innovatieve programma’s en projecten in de stad te stimuleren. Experimenteren, pionieren, het zit in het DNA van deze stad. Almere heeft een ondernemende bevolking en met
de Floriade als katalysator werkt de stad actief aan haar ontwikkeling als ‘green city’.
Innovatie wordt door mensen als succesvol ervaren wanneer de kwaliteit van de leefomgeving en het leven er beter van wordt. Voor de stad als geheel kan innovatie ook
betekenis hebben. Door ruimte te bieden aan vernieuwing en innovatieve ontwikkelingen kan Almere zijn aantrekkingskracht vergroten voor bedrijven en nieuwe bewoners.
In de afgelopen maanden is een lijst met onderwerpen, programma’s en projecten gemaakt, waarin wij kansen voor innovatie zien. Deze lijst legt het College nu aan de Raad
voor in de vorm van de Innovatieagenda Almere. De agenda kent twee hoofdlijnen waarlangs we kansen hopen te benutten:
• een samenwerkingsprogramma met TNO
• en een competitie op het gebied van het upcyclen (verwaarden van reststoffen door het
in te zetten als grondstoffen voor nieuwe producten).
In het samenwerkingsprogramma met TNO wil de gemeente de Almeerse thema’s op
het gebied van vergroening, afvalinzameling, circulaire economie, voedsel en gezondheid koppelen aan de onderzoeksprogramma’s van TNO. Op deze manier wordt de onderzoekskracht van het kennisinstituut aangewend om succesvolle innovatie mogelijk
te maken.
Een aantal projecten van de gemeente en TNO bevindt zich nu in de definitiefase. Dat
betekent dat gemeente en TNO in 2016 verkennen wie mogelijke partners kunnen zijn,
wat de eisen en wensen van de diverse betrokken partijen zijn, hoe de financiering geregeld kan worden en hoe de projecten in de tijd kunnen worden uitgezet.
De competitie op het terrein van het upcyclen wil bedrijven, organisaties en individuen
uitnodigen om innovatieve ideeën te ontwikkelen om stedelijke reststromen in te zetten als grondstof voor nieuwe producten. De competitie beoogt ook nadrukkelijk een
bijdrage te leveren aan de vergroting van de werkgelegenheid. De beste ideeën krijgen
de kans te worden uitgewerkt tot aanvragen in het kader van het Fonds Verstedelijking
Almere.
Door de innovatieve kracht uit de stad en daarbuiten te bundelen en onder andere te
richten op urgente maatschappelijke uitdagingen als gezondheid, energieverbruik en
circulair gebruik van grondstoffen, besparen we kosten, stimuleren we lokale bedrijvigheid en werken we samen aan een economisch sterker, groener en gezonder Almere.
Op deze wijze benadrukken we dat Almere open staat voor innovatie en innovatieve bedrijven en dat Almere een stad is die actief werkt aan duurzaamheid.
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1. Inleiding
De gemeente Almere wil in deze collegeperiode (2014-2018) extra geld (aanjaaggelden)
inzetten om innovatieve programma’s en projecten in de stad te stimuleren, vanuit de
overtuiging dat deze stad in zichzelf veel innovatieve potentie heeft. Het hoe en wat is
samengebracht in deze Innovatieagenda Almere.
Innovatie is een middel om te werken aan een veilige en gezonde (stedelijke) leefomgeving. Inzet is dat inwoners ervaren dat de kwaliteit van hun leefomgeving en hun leven
er beter van wordt. Voor de stad als geheel kan innovatie ook betekenis hebben. Almere
kan, door plek te bieden aan innovatieve ontwikkelingen, zijn aantrekkingskracht vergroten als vestigingsplaats voor bedrijven en nieuwe bewoners. De Innovatieagenda Almere
beoogt beide effecten te realiseren.
Er is gekozen voor een zo’n concreet mogelijke aanpak, gekoppeld aan urgente stedelijke
opgaven, waarbij we samen met bedrijven, instellingen en bewoners werken aan oplossingen.

Innovatie
Onder innovatie verstaan we iedere toepassing, techniek, methode, uitvinding, die nieuw
en anders is en het leven eenvoudiger, aangenamer, gezonder, duurzamer, energiezuiniger, goedkoper en beter maakt. Vooral nieuw en anders dus, met als doel de leefomgeving en het leven in de stad beter te maken.
Innovatie en het creëren van waarde gaat echter niet alleen om het bedenken van nieuwe
methoden en technieken, maar vooral ook om het vermogen deze toe te passen binnen
continue veranderende omstandigheden samen met alle betrokkenen en partijen. Innovatie is een ontdekkingsreis en vraagt om het durven afwijken van de gebaande paden.
Innovatie laat zich lastig voorspellen in de zin van effect, tijd en haalbaarheid en worden
om die reden fasegewijs ontwikkeld. Na elke fase wordt telkens opnieuw de afweging
gemaakt of een vervolg zinvol is.

Almere
Almere is de stad waar van oudsher veel pioniers en vernieuwers op afkwamen. De stad
onderscheidt zich onder andere door haar ruimte, haar bereikbaarheid, haar zorgstructuur, het onderwijs en het suburbane karakter. We hebben bovendien een jonge en veelal
ondernemende bevolking.
Almere wordt gekenmerkt door het groene karakter, de betrokkenheid van bewoners/
ondernemers, bijzondere initiatieven, nieuwe vormen van bouwen, wonen, zorg en onderwijs, pionierende avonturiers en een cultuur van creatie, innovatie en duurzaamheid.
We kennen een traditie van nieuw en anders in deze stad: de gescheiden busbanen, het
Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT), de politieke markt, de drie lagen van het
stadshart, de ruimte voor zelfbouw, etc. Om die innovatieve potentie zichtbaar te maken
en mensen en instellingen uit te dagen en mede te investeren in de stad is deze Innovatieagenda Almere opgesteld.
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Gemeente
Innovatieve projecten worden niet in het stadhuis bedacht. Het is zaak dat juist de partners in de stad, en in bredere zin bewoners en ondernemers, het voortouw nemen. De
keuze voor zo’n proces van aanjagen, stimuleren en op zoek gaan naar samenwerking
heeft gevolgen. Het betekent dat we afhankelijk zijn van anderen, dat er flexibiliteit nodig is en dat misschien niet alle onderzochte mogelijkheden tot succesvolle projecten
zullen leiden.
Dit betekent ook een andere rol van de gemeente. Onze rol is rondvragen, bekendmaken, aanjagen, faciliteren, ondersteunen en (onder)zoeken. Voor het goed faciliteren
en begeleiden van dit proces hebben we aanjaaggelden innovatie beschikbaar. Deze
aanjaaggelden worden ingezet om samen met bewoners, instellingen en bedrijven en
met de vele ZZP-ers die deze stad rijk is, de innovatieve krachten te mobiliseren en te
bundelen in duurzame samenwerkingsverbanden die de lokale economie structureel
versterken.

Richting
De Lange Termijn Investeringsagenda van Almere (LISA) geeft daarbij richting. Alle innovatieve projecten passen binnen de twee themalijnen uit de LISA:
1. Growing Green Cities
2. Stad van het experiment: (ruimte voor) het nieuwe pionieren.
Als stad pakken we onze rol in de Metropoolregio Amsterdam vanuit de thema’s van de
Growing Green City: voeding, gezondheid, energie en afvalloos.
Dit doen we in afstemming met partijen binnen de MRA (zoals de activiteiten van de
Amsterdam Economic Board op het gebied van innovatie). Binnen de MRA loopt Almere
voorop op het gebied van data-innovatie en gezondheid. Samen met kennisinstellingen (zoals TNO) zoeken we samenwerking binnen landelijke en regionale programma’s
waarvoor Almere experimenteerruimte biedt en een landingsplaats is.

Innovatiewerkplaatsen
De innovatiewerkplaatsen als het Big Data Value Center (BDVC) en het Gezondheid en
Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA), welke mede tot stand zijn gekomen dankzij de
Economic Development Board Almere en de provincie Flevoland, bieden een platform
waar ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en innovatieve ideeën uitwerken en vertalen naar concrete
projecten in Almere. Met landelijke kennisinstellingen als TNO kunnen deze Almeerse
oplossingen worden opgeschaald naar (inter-) nationaal niveau. Datzelfde geldt voor de
beoogde innovatiewerkplaats Flevocampus, die we samen met de provincie Flevoland
op het Floriade-terrein gaan realiseren, en voor een beoogde innovatiewerkplaats circulaire economie.
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Samenwerking
We benoemen in onze Innovatieagenda kansrijke projecten die door de samenwerking
van vele partijen uit de sectoren onderwijs, onderzoek, overheid en bedrijfsleven extra
kracht kunnen krijgen en op zichzelf weer de bron kunnen vormen voor nieuwe ontwikkelingen. Bij verschillende projecten werken we al samen met diverse partners uit
Almere en omgeving, zoals woningbouwcorporaties, kennisinstellingen, technologiebedrijven, zorgaanbieders en inwoners en bouwen we voort op bestaande netwerken en
innovatieplatforms zoals het GWIA en het BDVC. Voor alles geldt dat we voortdurend
voortbouwen op de innovaties die Almere kenmerken. We gebruiken de kracht van de
stad, de bestaande samenwerking met TNO en regionale en landelijke partners.
De realisatie van grote projecten kan op diverse manieren en dat geldt ook voor de financiering. We zoeken voor innovatieve projecten dekking in de bestaande programmabegroting, onderzoeksmiddelen TNO, Europese fondsen, nationale fondsen, , co-investeringen door bedrijven en maatschappelijke instellingen en het Fonds Verstedelijking
Almere. Provincie en Rijk zullen we daarom nadrukkelijk betrekken bij de realisatie van
deze Innovatieagenda.

2. Strategie
We hebben geleerd van eerdere innovatietrajecten. Om te komen tot een succesvol resultaat zijn belangrijk:
1. het aanbrengen van focus
2. de koppeling aan een urgente stedelijke opgave en
3. het toepassen van een gefaseerde aanpak.
We maken een keuze in het geheel van kansrijke initiatieven, programma’s en projecten
en bewaken de samenhang en efficiëntie. We zullen niet duizend bloemen laten bloeien,
maar binnen Growing Green Cities thema’s kiezen voor focus en samenhang. Centraal
staat hoe dan ook het benutten van de innovatieve kracht van de stedelijke, regionale en
landelijke partners. Inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen worden uitgenodigd en uitgedaagd aan de slag te gaan met een van de thema’s met als doel Almere als
Growing Green City te versterken, zodat we samen werken aan een economisch sterker,
groener en gezonder Almere.
De strategie die we daarbij hanteren, kent twee hoofdlijnen:
1. Innovatie via een competitie onder de titel Upcycle City. Deze competitie betreft de
transitie van stedelijke reststromen als grondstof voor nieuwe producten. Het is een
vorm van aanbesteding waarbij de winnaar als eerste mag onderhandelen over de
co-financiering. Dit doen we als onderdeel van de programmalijn 3 ‘Energy on Upcycling’ van Almere 2.0. De meest kansrijke ideeën (visie en projectplan) leiden tot een
aanvraag voor cofinanciering bij het Fonds Verstedelijking Almere en vervolgens tot
uitvoering van reële business cases.
2. Daarnaast zien we kansen voor innovatie in een intensieve samenwerking met TNO,
waartoe we een Kansenkaart voor samenwerking hebben uitgewerkt. Op 4 februari
2015 hebben wij een Memorandum of Understanding met TNO afgesloten, zoals toegelicht in de Raadsbrief van 27 januari 2015. In deze overeenkomst is afgesproken om
te komen tot een meerjarenplan. Met TNO als kennispartner denken we een stevige
bodem te kunnen leggen onder de initiatieven die burgers en bedrijven in Almere
ontplooien. Daarbij maken we ook gebruik van de netwerken die zijn ontstaan rond de
economische clusters vanuit de Economic Development Board Almere.

Competitie Upcycle City
In het kader van de Innovatieagenda en de programmalijn Energy on Upcycling van Almere 2.0 willen we de innovatiekracht en de co-creatie van het bedrijfsleven en kennisinstellingen stimuleren en uitdagen door eind 2016 een competitie uit te schrijven gebaseerd op het concept Upcycle City. De stad als leverancier van stedelijke reststromen
(bij het onderhoud en beheer van de stad denk aan het groenafval, het afvalwater, asfalt
en beton) op zoek naar mogelijkheden om deze reststromen om te zetten in grondstoffen voor nieuwe producten. Bijvoorbeeld om deze opnieuw in te zetten bij onderhoud en
beheer van de stad maar ook bij de inrichting van de publieke ruimte of gebiedsontwikkeling. De stad dus als afnemer van deze producten. Zo kunnen nieuwe economieën
ontstaan en de werkgelegenheid worden bevorderd (ook voor laag opgeleiden en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, en – last but not least – waarbij de gemeente door
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circulair/upcycle gebruik van grondstoffen dit duurzamer en goedkoper kan doen: slim
stadsbeheer!
Het eerste waar op dit moment behoefte is, is het concretiseren van de ideeën die bij verschillende partijen leven. Dit wordt gedaan via een competitie. In deze competitie worden
deelnemers uitgedaagd om business concepten (visie en projectplan) te beschrijven. Met
deze business concepten worden stedelijke reststromen opgewaardeerd, gekoppeld aan
gebiedsontwikkeling, beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de stad. Binnen
de competitie wordt gekeken naar manieren om één of meerdere reststromen toe te passen in producten. Kansrijke reststromen, die hierbij in het oog springen, zijn: de (droge)
groene biomassa, het afvalwater, asfalt en beton. Er wordt gekeken naar de markt en de
mogelijkheden om producten op een grootschalige manier te produceren.
De gemeente vraagt aan inschrijvers om een voorstel op het gebied van waarde creatie
van stedelijke grondstoffen op te stellen, daadwerkelijk te realiseren en daarbij aan te
geven wat de inschrijver daarvoor aan ondersteuning van de gemeente nodig heeft. De
gemeente stelt aan het geven van de opdracht en het bieden van die ondersteuning (in
cash en in kind) een aantal minimale eisen (zie bijlage). Daarnaast geeft de competitie
ruimte voor (lokaal) ondernemerschap en initiatief. Met de opzet van de competitie worden ervaringen van de recente MRA competitie naar Digitale Economie toegepast.
De beste business concepten zullen we samen met de consortia op basis van cofinanciering uitwerken tot voldragen aanvragen voor het Fonds Verstedelijking Almere.
Elk project dat landt in de stad, met steun van de gemeente, provincie Flevoland, Rijksoverheid en partners, kan zo een ook regionale en landelijke impact hebben, die aansluit
bij de agenda van de provincie en het Rijk.

Samenwerking met TNO
Op 5 februari 2015 hebben de gemeente Almere en TNO een Memorandum of Understanding (MoU) getekend (met een looptijd t/m 2019). In deze MoU spreken beide partijen
af zich in te zetten om sociale en economische meerwaarde te creëren voor en met de
Metropoolregio Amsterdam, met als resultaat een bijzondere positie voor Almere in de
ontwikkeling van leefbare groene steden. In de MoU is afgesproken tot een uniek gezamenlijk meerjarenprogramma te komen, zodat via het bundelen van krachten (kennis,
mensen, middelen) een vliegwieleffect ontstaat in de vorm van activiteiten waaraan andere partijen, zoals bedrijfsleven, andere overheden en instellingen bijdragen.
Er is een wederzijds belang voor beide organisaties. Het belang voor Almere is de kennis en de landelijke netwerken van TNO. Het belang van TNO is de proeftuin die Almere
biedt voor innovatie en experimenten. De samenwerking met TNO en andere partners
wordt benut om innovatieve projecten te definiëren die in aanmerking komen voor (co)
financiering middels onder meer het FVA en Europese fondsen. Almere is de eerste stad
waarmee TNO een dergelijke samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.
In vervolg op de MoU van begin 2015, zijn in april, juli en november bijeenkomsten georganiseerd met medewerkers van TNO en de gemeente waarin verkend en uitgewerkt
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werd op welke thema’s TNO en de gemeente zouden kunnen samenwerken. Om maximaal effect te krijgen van de samenwerking is daarbij gekeken naar de match tussen de
research-thema’s van TNO en thema’s van Growing Green Cities: Greening, Energizing,
Feeding en Healthying. De oogst hiervan was een overzicht van potentiële projecten (de
Kansenkaart).
In de Kansenkaart TNO-Almere is een aantal samenwerkingsprojecten benoemd waarin innovatie een belangrijke plaats inneemt. Zij bieden kansen voor TNO, de gemeente
en andere partijen zoals maatschappelijke organisaties, ondernemers, inwoners en het
bedrijfsleven om hun krachten te bundelen en meerwaarde te creëren.

Uitgangspunt bij het opstellen van deze Kansenkaart is het palet van bestaande gemeentelijke programma’s en projecten, die vallen onder de vier grote thema’s van Growing Green Cities. Vervolgens zijn de projecten in beeld gebracht waarop al samenwerking plaatsvindt of heeft plaatsgevonden met TNO als partner. De rood omkaderde
programma’s zijn geselecteerd om als eerste gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Dit
vanwege het gezamenlijk belang van TNO en gemeente Almere en omdat hier al deels
invulling aan gegeven wordt binnen de gemeente. De samenwerking met TNO kan dit
alleen maar versterken.
Het programma Digitalisering (zie onderste balk) geeft invulling aan de ambitie om als
vervolg op de Straatkubus en de Zorgkubus, ook voor de andere Growing Green City
thema’s instrumentarium te ontwikkelen die informatiegestuurd beleid mogelijk maakt,
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niet alleen voor de gemeente maar ook voor diverse andere stakeholders. Dit betreft
dan instrumenten als een Voedselkubus, Energiekubus, Grondstoffenkubus en andere.
Het programma is dienend voor andere programma’s en vormt een onderdeel daarvan
in het kader van data-analyse en –valorisatie.
In sommige projecten komen doelstellingen van verschillende programma’s samen,
zichtbaar gemaakt in de illustratie door de lijnen die de dwarsverbanden aangeven.
Genoemde projecten zijn niet allemaal vanzelfsprekend projecten van de gemeente,
maar kunnen ook van een consortium van verschillende partijen zijn waar TNO in participeert, zoals het project Gezondheid doorGROND of het project Health in Transition.
Deze projecten zijn hier opgenomen omdat zij ook bijdragen aan de stedelijke ambities
van Growing Green Cities.

Focus voor 2016
Om focus aan te brengen is voor 2016 uit deze Kansenkaart Growing Green Cities een
keuze gemaakt voor een aantal projecten (rood omkaderd).
Dat is ten eerste het project ‘Slim in Haven’ (werktitel) waarin onderzoek en het realiseren van vernieuwende woningen en wijken via renovatie centraal staan zodat bewoners
niet alleen langer gezond en veilig (levensloopbestendig) thuis kunnen blijven wonen
maar bovendien in architectonisch kwalitatief aantrekkelijke woningen en wijken. Uiteraard worden deze woningen energieneutraal.
Extramuralisering, een belangrijke trend die ertoe leidt dat ouderen, mensen met een
beperking of psychische problematiek langer thuis blijven maakt het realiseren van
deze woningen via renovatie urgenter. Het is aan de gemeente, maatschappelijke partners en bedrijven is om dit beter mogelijk te maken.
Dit project wordt fasegewijs uitgevoerd; elke fase gevolgd door een beslismoment. In
2016 wordt beoogd als eerste de definitiefase te voltooien. In deze definitiefase worden
samen met de cruciale stakeholders (onder andere bewoners), eindbeeld, gewenste
resultaten, omvang en aanpak gedefinieerd voor het vervolg (ontwerp- en innovatiefase,
implementatiefase). Vaststelling van het definitieve plan wordt gekoppeld aan een beslismoment met deze stakeholders. Het is de intentie om in de ontwerp- en innovatiefase op kleine schaal concepten uit te proberen en te toetsen op haalbaarheid (onder
andere betaalbaarheid). In de implementatie fase die hier op volgt worden de concepten
grootschalig uitgerold.
In de tweede plaats is gekozen voor het project ‘Regenerative Villages’. Dit betreft een
initiatief van een ondernemer verbonden aan de Stanford University om een buurtschap
met een aantal pilotwoningen te realiseren in Oosterwold, die geheel zelfvoorzienend is
wat betreft energie en voedsel. Met deze pilotwoningen worden samen met betrokken
kennisinstellingen en overige partners experimenten uitgevoerd. Dit kan een bijdrage
leveren aan de beoogde Flevocampus als innovatieve werkplaats. Onder voorbehoud
van het tempo wat deze initiatiefnemer kan maken, wordt hiermee dit jaar een start
gemaakt.

12

In de derde plaats zijn dat twee projecten op het gebied van ‘Personalized Food’.
Deze term staat voor onderzoek naar de maatschappelijke opgave gezonde voedselarrangementen op de persoon mogelijk te maken samen met supermarkten en leveranciers, zodat gezondheid van mensen via persoonsgebonden advisering effectief wordt
beïnvloed.
De twee projecten betreffen ‘Gezondheid doorGROND’ waarin onderzocht gaat worden
wat de invloed is van gezonde bodem(bacteriën) op de gezondheid van kinderen (samen
met Efibia en Wageningen Universiteit), en een project waarbij Almere een landingsplaats kan zijn voor het landelijke onderzoeksprogramma Personalized Food & Nutrition
van TNO. (Een Publiek Private samenwerking van TNO en de WUR met bedrijven uit de
voedingssector onder de vlag van de agrifood-topsector).
Concrete resultaten in 2016 zijn naar verwachting dat voor het project GEZONDHEID
doorGROND, na goedkeuring van de EFRO aanvraag, de voorbereiding van het onderzoekslaboratorium voor biologische landbouw (TNO, WUR, CAH) op het toekomstig Floriadeterrein is gestart.
Voor het landelijke onderzoeksprogramma Personalized Food & Nutrition (van Topsector
Agrifood) is de verwachting dat dit najaar de definitiefase is afgerond, dat wil zeggen dat
het project is uitgewerkt in onderzoekslijnen toegepast voor Almere gekoppeld aan de
financieringsafspraken met de consortium leden.
Daarnaast wordt samengewerkt op het gebied van (big) data. Hier wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van instrumenten welke oplossingen mogelijk maken voor concrete uitdagingen in de stad, voortbouwend op Straatkubus.
De genoemde projecten bevinden zich in 2016 in de definitiefase. Dat betekent dat in 2016
wordt verkend welke coalities gemaakt kunnen worden, wat de eisen en wensen van de
diverse betrokken partijen zijn, hoe de financiering geregeld wordt en wat de fasering is.
De definitiefase levert per project een uitgewerkt voorstel op voor het vervolg, dat in een
overeenkomst met TNO wordt uitgewerkt.
Innovatie laat zich lastig voorspellen in de zin van gewenst effect, tijd, haalbaarheid. De
samenwerkingsprojecten op basis van de Kansenkaart worden om die reden fasegewijs
ontwikkeld. Dat betekent dat na elke fase, telkens opnieuw afwegingen plaatsvinden of
een vervolg zinvol is. Dit maakt het mogelijk om mensen en middelen (zowel publiek als
privaat) steeds te verantwoorden.
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3. Organisatie
De coördinatie van de Innovatieagenda Almere ligt in handen van de gemeente. Onder
verantwoordelijkheid van de coördinerend wethouder worden de kansen die zich in verschillende portefeuilles voordoen op waarde geschat en in lijn met deze Innovatieagenda
opgepakt.
Er is een programmamanager Innovatie, die de innovatieagenda bewaakt en er voor
zorgt dat kansen worden benut en de samenwerking met TNO binnen de diverse programma’s en projecten tot stand komt. Zij zoekt in het kader van deze Innovatieagenda
naar projecten die door de samenwerking van vele partijen uit de sectoren onderwijs,
onderzoek, overheid en bedrijfsleven extra kracht krijgen en op zichzelf weer de bron
kunnen vormen voor nieuwe ontwikkelingen.
Deze programmamanager kent een evenknie bij TNO die binnen TNO eenzelfde opgave
heeft. Samen vormen zij een regieteam. Een goede regiefunctie is onontbeerlijk voor
beide organisaties. Het regieteam coördineert en bewaakt de samenhang van de programmalijnen, verbindt de netwerken, coördineert de aanvragen voor cofinanciering,
zorgt voor jaarlijkse evaluatie en bestuurlijke terugkoppeling.
Samenwerking met partners vindt zijn concentratie bij de volgende innovatie platforms:
het Big Data Value Centre (BDVC), het Gezondheid en Welzijn Innovatieplatform Almere
(GWIA), het nog te starten Innovatieplatform voor Circulaire Economie en de beoogde innovatiewerkplaats Flevocampus.
De competitie Upcycle City is een project met een eigen projectleider, aangestuurd door
de programmamanager Innovatie die de samenhang bewaakt met de totale Innovatieagenda. De programmanager van de Programmalijn Energy on Upcycling van Almere 2.0
is medeopdrachtgever.

4. Financiën
Voor 2016 is € 220.000 beschikbaar vanuit de aanjaaggelden Innovatie.
Het samenwerkingsprogramma met TNO vraagt jaarlijks om een investering van €
150.000 euro, voor de dekking van de proceskosten. Eenzelfde investering doet onze
samenwerkingspartner TNO ook, waardoor we samen voldoende regie en trekkracht
op het programma denken te organiseren. Via de Programmabegroting 2016 heeft de
Raad ingestemd om de aanjaagmiddelen Innovatie aan te wenden voor dekking van deze
proceskosten.
Voor de organisatie van de competitie Upcycle City blijft dan nog € 70.000,- over van de
aanjaaggelden Innovatie 2016. De kosten voor de voorbereiding en start van de competitie Upcycle City bedragen 110.000 euro. Het ontbrekende deel (€ 40.000) dekken we uit
de overgebleven aanjaaggelden Innovatie van 2015.
Voor de definitiefase van Slim in Haven stellen we € 15.000 beschikbaar en dekken we
ook uit de aanjaaggelden Innovatie van 2015.
AANJAAGGELDEN INNOVATIE		2016		2017		2018
Samenwerking TNO-Almere		
150.000		
150.000		
150.000
Competitie Upcycle City			
70.000*		
Totaal 					220.000		150.000		150.000
* aan te vullen met € 40.000 van overgebleven aanjaaggelden Innovatie 2015.
Het overgebleven bedrag aanjaaggelden Innovatie uit 2015 is € 137.000.
Dit zetten we dus voor een deel in (€ 40.000 voor de competitie Upcycle City en € 15.000
voor Slim in Haven). Het daarmee resterende bedrag van de Aanjaaggelden 2015
(€ 82.000) blijft voorlopig in reserve.
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Bijlage 1
Voorlopige criteria competitie
Upcycle City
Eis 1: Doelstelling
Minimaal moet de doelstelling van het project zijn om binnen drie jaar, vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst, nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen die:
• bijdragen aan het versterken van de concurrentiepositie voor circulaire economie in de
MRA.
• bijdragen aan de ambities ‘Growing Green Stadsbeheer’ en ‘Stad zonder Afval’;
• bijdragen aan circulaire gebiedsontwikkeling dan wel –beheer;
• CO2 reduceren;
• werkgelegenheid in Almere bieden ook aan lager opgeleiden en mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt;
• zich verbinden aan start-ups, waarmee zij kans krijgen zich te bewijzen als onderdeel
van de totale business case.

Eis 2: Regionale inbedding
Gebruik maken van en aansluiten bij bestaande energie en activiteiten in de MRA (geen
kannibalisatie van bestaande activiteiten) en zorgen voor regionale inbedding in bestaande ecosystemen. Helder moet zijn op welke manier en met welke partijen in de regio
aansluiting wordt gemaakt om het project te realiseren, zodat het complementair is aan
wat er elders in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) gebeurt en waarmee wordt bijgedragen aan de ambitie van de MRA als grondstoffenhub koploper te zijn op het gebied
van circulaire economie.

Eis 3: Financiering
De gemeente stelt cofinanciering beschikbaar van maximaal 3 miljoen euro. Dit is inclusief mogelijke daarover af te dragen BTW, afhankelijk van de plannen zoals die door
consortia worden ingediend. De inbreng van de consortia mag in cash of in kind zijn.

Eis 4: Business case
Het doel is expliciet dat de consortia leiden tot zelfstandige bedrijfsvoering. De gemeente
Almere wil in de totstandkoming ervan investeren, maar de inhoud van het projectplan
moet gericht zijn op zelfstandige exploitatie, zonder additionele overheidsfinanciering. Er
moet daarom sprake zijn van een positieve business case. Dit wil zeggen dat na de inzet
van de cofinanciering sprake is van een inschrijving waarbij de baten minimaal gelijk of
groter gaan zijn dan de kosten. Hiermee is de continuïteit na afloop van de cofinancieringsperiode gegarandeerd.
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Eis 5: Ontwikkeltraject met mijlpalen
De plannen dienen een beschrijving van de uitvoering te bevatten. Daarin moet een
voorstel staan voor belangrijke mijlpalen. Deze mijlpalen zijn belangrijke momenten
waarop resultaten langs de door de inschrijver opgestelde meetlat worden gelegd. Aan
de consortia wordt gevraagd om een aantal mijlpalen als go-no go momenten voor de
cofinanciering aan te wijzen. Aan het behalen van deze go-no go momenten wordt de
uitkering van de cofinanciering voor de daarop volgende tranche gekoppeld. Deze mijlpalen worden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.
Deze (voorlopige) criteria worden nog nader aangevuld en gespecificeerd.
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