
Almere doet haar reststromen in de aanbieding! Met het 
onderhoud en beheer van de stad komen reststromen vrij,  
zoals biomassa, asfalt, beton en straatmeubilair. Almere is  
op zoek naar slimme oplossingen voor de grondstoffen uit 
de stad op weg naar een circulaire stad zonder afval. Hoe 
sluiten we de kringlopen in Almere? We willen deze uitdaging 
voorleggen aan bedrijven en vragen om slimme ideeën om 
uit de reststromen uit de stad waarde te creëren en nieuwe 
producten te maken. De gemeente Almere schrijft daarvoor  
een competitie uit. 

De competitie is een aanbesteding in de vorm van een prijsvraag. 
Bedrijven die innovatieve ideeën hebben hoe zij de reststromen 
van een stad weer geschikt kunnen maken om te hergebruiken en 
om nieuwe producten te maken, misschien wel voor Almere zelf, 
worden uitgenodigd deze plannen in te dienen. Een onafhank
elijke jury buigt zich over de voorstellen. De winnaar heeft het  
recht om als eerste te onderhandelen over het plan en dit in een 
overeenkomst met de gemeente vast te leggen. Daarin worden af
spraken gemaakt over de cofinanciering van maximaal 3 miljoen 
euro verspreid over drie jaar uit het Fonds Verstedelijking Almere en 
de wijze waarop de gemeente kan faciliteren om het plan  
te realiseren. Het is mogelijk dat meerdere plannen leiden  
tot een overeenkomst.

Geïnteresseerd? Kom ook naar de kickoff bijeenkomst en laat u 
inspireren door verschillende sprekers over het sluiten van grondstof
ketens, deze competitie, de kansen in Almere en voorbeelden uit 
de praktijk.

Woensdag 11 januari 2017
15.30 – 17.00 uur
Inloop 15.00 uur
WTC Almere – 28e verdieping
P.J. Oudweg 4 - Almere

Programma
15.30 uur   Welkom en introductie door dagvoorzitter  

Marijke Roskam (Floriade BV)
15.35 uur  Interviews met de ‘mogelijkmakers’: wethouder  

René Peeters (gemeente Almere), Jaap Lodders 
(gedeputeerde provincie Flevoland) en  
Mari van Dreumel (Rijksoverheid) als partners van 
Almere die de cofinanciering mogelijk maken

15.45 uur  Duurzaamheidsicoon en ambassadeur circulaire  
economie Metropoolregio Amsterdam Prof.  
Dr. Jacqueline Cramer over ‘de noodzaak van  
het sluiten van de grondstofkringlopen en de  
economische kansen’

16.05 uur  Wat houdt de competitie in? En wat vinden juryleden 
van dit initiatief? Projectleider Yolanda Musson en  
juryleden Ruud Koornstra en Guido Braam aan  
het woord over de competitie

16.25 uur  Directeur Economic Development Board Almere,  
Arthur Bouvy, over de kansen voor ondernemen  
in Almere

16.30 uur  ‘Op de Almeerse biobank’: voorbeelden van  
nieuwe producten uit reststromen uit een stad  
met Daan Levy (New Marble) en Mark Spetter  
(Betonakkoord)

16.45 uur  Afsluiting met de zaal: ophalen van vragen  
en meningen

17.00 uur Netwerkborrel

Aanmelden kan hier!

Uitnodiging 
Kick-off bijeenkomst Competitie Upcycle City

https://www.almere.nl/index.php?id=5993

