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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Om de mensheid blijvend te kunnen voeden, te voorzien van noodzakelijke goederen en om een 

menswaardig bestaan te garanderen, moeten we  fundamenteel anders omgaan met grondstoffen. 

De circulaire economie (Figuur 1) biedt een antwoord op deze grote uitdaging van de 

eenentwintigste eeuw. Een circulaire economie is een economisch systeem dat voorziet in behoeften, 

zonder onaanvaardbare milieudruk en zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Deze opgave 

vraagt om veranderingen in brede zin. Zowel technische, sociale als systeeminnovaties zullen moeten 

worden doorgevoerd. 

 

Figuur 1: het verschil tussen een lineaire en een circulaire economie 

Almere legt de lat hoog op het gebied van circulaire economie. Als jongste stad van Nederland, 

combineert Almere als geen ander de voordelen van een moderne grote stad met hoge kwaliteit van 

leven tussen bossen, stranden en meren. Het groen, het water en de stad zijn hier voor elkaar 

gemaakt en samen opgegroeid. De komende jaren zal Almere blijven groeien. Ook in die groei staat 

de verbinding tussen stad en natuur centraal: we omarmen en versterken wat Almere reeds is. Door 

stedelijke groei die – vanuit ecologisch, sociaal én economisch oogpunt – groen en duurzaam is, 

zetten we de stap van ‘tuinstad’ naar ‘groene en gezonde stad’. In de groeiopgave voor de stad, ziet 

Almere dan ook kansen voor duurzame en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van onder 

andere energie, water, mobiliteit, productief landschap en circulaire economie. Ontwikkelingen die 

betekenisvol zijn voor Almere én de regio. En die bijdragen aan oplossingen voor mondiale 

verstedelijkingsvraagstukken. 
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1.2 Citylab in de regionale, nationale en Europese context 
 

De ambities en doelstellingen van de EU, het Rijk, de provincie Flevoland en de Metropoolregio 

Amsterdam ten aanzien van circulariteit en energieneutraliteit zijn wat uitgebreider opgenomen in 

het Programmaplan Energy on Upcycling (sept. 2016). Hier beperken we ons tot een korte schets van 

de relatie tot het Citylab en/of het programma EoU. 

EU 

De overgang naar de circulaire economie is een van de belangrijkste prioriteiten van de Europese 

Commissie (EC) voor de komende decennia. Het EU-actieplan ‘Maak de cirkel rond’ stelt maatregelen 

voor om in 2030 (onder andere) de volgende doelen te bereiken:  

• 65% recycling van gemeentelijk afval 

• 75% recycling van verpakkingsafval 

• Maximaal 10% gestort afval 

Europa zoekt naar innovatieve oplossingen en slimme samenwerkingsverbanden om deze ambitieuze 

doelstellingen te bereiken. Daarom wordt er (via EFRO, Interreg, Horizon 2020 en LIFE) circa €9,5 

miljard beschikbaar gesteld voor projecten op het gebied van circulaire economie (subsidieperiode 

2014-2020).  

In 2017 heeft het programma EoU verkenningen uitgevoerd naar Europese samenwerking en 

mogelijke cofinanciering. In 2018 zou dit kunnen leiden tot actieve deelname via o.a. het Citylab. 

Rijks breed programma Circulaire Economie 

Het kabinet wil een perspectief schetsen voor een toekomstbestendige, duurzame economie, ook 

voor toekomstige generaties. Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden 

ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. In het Rijks brede programma 

Circulaire Economie schets het rijk hoe wij onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam 

gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Om dit ook te realiseren is in 2017 het 

Grondstoffenakkoord getekend tussen het Rijk en een aantal bedrijven en gemeenten, waaronder de 

gemeente Almere. 

Regeerakkoord ‘vertrouwen in de toekomst’ 

In het nieuwe regeerakkoord zet het rijk in op bindende afspraken rondom klimaatverandering en er 

komt (op de langere termijn) een klimaatwet. De energietransitie wordt verder versterkt en formeel 

geborgd door het rijk. Dit steunt de huidige Almeerse ambitie van energieneutraliteit en richt deze 

meer op het EU-doel klimaatneutraal.  

Citydeal Circulaire stad 

In de Citydeal Circulaire Stad werken 9 steden (waaronder Almere), 3 ministeries en 3 kennispartners 

samen om uiterlijk in 2050 tot volledig circulaire steden te komen. Door de toegang tot de nieuwe 

markt voor circulaire economie voor vragers en aanbieders te stimuleren door kennis en goede 

voorbeelden toegankelijk(-er) te maken via gezamenlijke (digitale) platforms, en koplopers in de 

etalage te zetten. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_nl.htm
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-2017-vertrouwen-in-de-toekomst
http://agendastad.nl/citydeal/circulaire-stad/
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Provincie Flevoland 

In het coalitieakkoord 2015-2019 (‘Flevoland: innovatief en ondernemend’) richt de provincie zich op 

de doorontwikkeling naar een innovatieve, circulaire Flevolandse economie. Bijvoorbeeld via de 

nieuwe omgevingsvisie Flevoland als ook de Energievisie 2030 van de provincie wordt stevig ingezet 

op circulariteit en energieneutraliteit. Daarmee zijn zij een belangrijke katalysator voor Energy on 

Upcycling en het Citylab.  

De Metropoolregio Amsterdam 

Een internationaal concurrerende regio, dat wil de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zijn. Met 

compacte steden, een voor recreanten aantrekkelijk landschap en een perfect functionerend 

infrastructureel netwerk dat de woonkernen met elkaar, het landschap en de rest van de wereld 

verbindt. Om dat te bereiken, zijn op acties nodig die de bestaande kwaliteiten beter benutten en 

uitnodigen tot experiment en innovatie. Met dit doel hebben de overheden in de MRA een agenda 

gemaakt met tientallen acties op ruimtelijk en economisch gebied (2016-2020). Voor elke actie 

hebben zich gemeenten, provincies of organisaties aangemeld om hiermee aan de slag te gaan. Het 

Citylab is opgenomen in deze actieagenda. Andere acties zijn bijvoorbeeld: 

• Grand Design Warmte: waarin de regionale overheden en energieleveranciers werken aan 

een regionaal verduurzaamd warmtenet; 

• Uitvoeringsprogramma Transitie Grondstoffen 2016-2019: hier wordt ingezet in het 

opwaarderen van 9 reststromen: 

• Opzetten ontmantelingswerkplaats voor elektrisch en elektronisch afval en ICT-servers. 

 

1.3 Plan van Aanpak Citylab 

Voor je ligt het Plan van Aanpak voor het Citylab Stedelijke Grondstoffen (voortaan afgekort tot 

Citylab).  

Het Citylab is een gecontroleerde regelluwe testomgeving voor nieuwe economische activiteiten 

rond het opwaarderen van reststromen. Met het Citylab heeft de gemeente Almere de ambitie 

nieuwe circulaire bedrijven aan te trekken en huidige circulaire bedrijfsactiviteiten te stimuleren door 

het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat gericht op de circulaire economie. 

Het plan van aanpak maakt (impliciete) verantwoordelijkheden, bevoegdheden, verwachtingen en 

afspraken over het Citylab expliciet. Het legt deze vast zodat erop teruggevallen kan worden bij 

onduidelijkheden of veranderende inzichten. Het dient als communicatie- en overdrachtsdocument. 

En zo zorgt het ervoor dat iedereen aan hetzelfde werkt. 

Het Citylab en dus ook dit plan van aanpak heeft een doorlooptijd van 5 jaar: 2018 tot en met 2022. 

De projectmanager werkt het plan van aanpak bij aan de start van een nieuwe fase en bij grote 

veranderingen onderweg. Jaarlijkse actualisatie is ook mogelijk, afhankelijk van de wensen of 

noodzaak.  

Het projectplan kent een overzichtelijke indeling: 

• Hoofdstuk 2: Projectbeschrijving: aanleiding, doelstelling, resultaat, afbakening, samenhang met 

andere projecten / programma’s en randvoorwaarden 

https://www.flevoland.nl/wie-zijn-we/gedeputeerde-staten/coalitieakkoord
https://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/mra_agenda?e=19262377/33241242
https://metropoolregioamsterdam.nl/pagina/20170226-mra-agenda
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• Hoofdstuk 3: Projectaanpak: weergave van de aanpak, de te verrichten activiteiten, de 

gehanteerde fasering en de inrichting van de besluitvorming in dit project 

• Hoofdstuk 4: Projectbeheersing: geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en 

participatie, kwaliteit (GROTICK) 
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2. Projectbeschrijving 
 

2.1 Aanleiding: Almere 2.0 en programma Energy on Upcycling  

Almere maakt deel uit van de Noordvleugel van de Randstad. Deze regio is voor Nederland een 

belangrijke economische motor. Ook in de toekomst moet dit een sterke, internationaal 

concurrerende regio zijn, met een aantrekkelijk vestigingsklimaat, goede bereikbaarheid en unieke 

natuur- en recreatiegebieden in en rond het Markermeer-IJmeer. Deze toekomstvisie is vastgelegd in 

de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer. Onder de noemer ‘Almere 2.0’ werken 

gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk hier samen aan. Binnen dit programma werken we 

de komende jaren aan een vijftal programmalijnen:  

1. Versterken Hart van de Stad 

2. Versterken leer- en werkomgeving 

3. Energie on Upcycling 

4. Versterken verblijfsplekken, cultuur, recreatie en toerisme 

5. Vernieuwend wonen 

Programmalijn 3, Energy on Upcycling (Figuur 2), is in 

2016 gestart. In lijn met de landelijke ambitie van 

Nederland om circulair te zijn in 2050, wil Almere (als 

organisator van de Floriade in 2022) uitgroeien tot een 

afvalloze en energieneutrale stad. Daartoe nodigt Almere 

ondernemers uit om samen innovatieve oplossingen te 

vinden voor de reststromen van de stad en van 

grondstoffen nieuwe producten te maken. Daarbij helpt 

een integrale aanpak tussen stedelijke ontwikkeling en 

stedelijk beheer. Het resultaat is nieuwe economische 

bedrijvigheid in de stad en de regio. 

De bereikte resultaten in de voor- en nascheiding in het programma ‘Stad zonder afval’, en de 

oprichting van het Grondstoffencollectief, de ingebruikname van het Upcyclecentrum, het 

transitieprogramma stedelijke grondstoffen en de Competitie Upcycle City (vier sleutelprojecten van 

Energie on Upcycling, Figuur 3) creëren reeds hun spin-off op weg naar de circulaire economie van de 

stad.  

Via het programma Energie on Upcycling zetten we dan ook in op vier doelen voor de toekomst: 

• ONAFHANKELIJK: Almere wil in 2022 energieneutraal zijn en 40% hernieuwbare energie 

gebruiken.  

• INNOVATIEF: Almere als living lab. In 2040 streven we naar 150 nieuwe circulaire bedrijven en 

1500 arbeidsplaatsen (ten opzichte van 2010).  

• SCHOON EN SLIM: Almere als stad zonder afval. Concreet betekent dit dat we in 2022 in 

Almere jaarlijks minder dan 50kg afval per persoon produceren, 65% van de afvalstromen re- 

en upcyclen en 25% minder CO2 uitstoten. 

(…) ‘Almere en Flevoland bieden Nederland 
en wellicht de rest van de wereld een 
uitgelezen kans om in deze vroege fase van 
de circulaire economie te experimenteren. 
Onze droom is dat Nederland en andere 
delen in de wereld Almere benutten als 
Living Lab, een testgebied in termen van 
wet- en regelgeving, ondernemerschap en 
bewonersinitiatieven, waarin het geleerde 
kan worden omgezet in input voor anderen. 
Het programma Energy on Upcycling biedt 
hiervoor de drager.’ (…) 

Figuur 2: citaat bij vaststelling van het 
Programmaplan Energy on Upcycling door het 
Bestuurlijk Overleg Almere 2.0 
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• BETROKKEN EN SYMBIOTISCH: Almere nodigt bewoners, ondernemers en instellingen uit om 

samen te werken aan upcycling. Daarbij helpt een integrale aanpak tussen stedelijke 

ontwikkeling en stedelijke beheer.  

De programmalijn legt de focus op sleutelprojecten. Daarnaast faciliteert het programma aanpalende 

projecten, programma’s en activiteiten, als deze bijdragen aan de doelstellingen van het programma. 

 

Figuur 3: De sleutelprojecten uit het programma Energy on Upcycling 

Een van de sleutelprojecten is het Citylab Stedelijke Grondstoffen. Op 16 januari 2018 heeft het 

college van B&W de opgave voor dit sleutelproject als volgt vastgesteld: “het bieden van een 

gecontroleerde testomgeving voor nieuwe economische activiteiten rond het opwaarderen van 

reststromen en het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor circulaire bedrijven.”  

In de volgende paragrafen wordt deze opgave verder uitgewerkt. Zo sluit het Citylab naadloos aan op 

de ambities, ontwikkelingen en opgaven van de gemeente Almere (Bijlage 1).  

 

2.2 Projectgebied Citylab 

Het Citylab focust op bedrijventerreinen De Steiger1 en De Vaart (III)2. De Steiger is het oudste 

bedrijventerrein van de stad, gelegen in Almere Haven. In dit stadsdeel is De Steiger het enige 

grotere bedrijventerrein, gelegen aan de A6. Hierdoor is het een goed bereikbare en zichtbare 

locatie. Voor Haven is het naast het stadsdeelcentrum het belangrijkste economische 

concentratiegebied. Het grootste gedeelte is een regulier, modern gemengd bedrijventerrein. Het 

zuidelijke deel – met kleinschalige verkaveling, werkeenheden en maatschappelijk gerelateerde 

activiteiten – heeft een binnenstedelijk karakter. 

                                                           
1 Waar in dit document De Steiger wordt genoemd, wordt voornamelijk het noordoostelijk deel van De Steiger 
in de omgeving van het Upcyclecentrum bedoeld. 
2 Waar in dit document De Vaart wordt genoemd, wordt zonder uitzondering De Vaart III bedoeld. 

Opwaarderen reststromen

•Citylab stedelijke grondstoffen

•Competitie Upcycle City

•Terugdringen voedselverspilling

•Transitieprogramma stedelijke 
grondstoffen

•Upcyclecentrum

De energieneutrale stad

•Energiefonds

•Stad zonder gas: toepassen van 
Ultradiepe Geothermie
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De Vaart (1-3) is het grootste bedrijventerrein van Almere, zowel in oppervlakte als in aantal 

arbeidsplaatsen: 20% van de werkgelegenheid op bedrijventerreinen bevindt zich hier. De Vaart is 

een kwalitatief goede en vitale vestigingslocatie voor bedrijven met een zware milieucategorie. Het is 

goed ontsloten via de buitenring N702 die via afslag 8 naar de A6 leidt. 

De twee bedrijventerreinen 

bieden ruimte aan 

verschillende soorten 

bedrijvigheid en functies. In 

hun eigenheid zijn ze geen 

concurrenten, maar juist 

complementair aan elkaar. 

Ook in de kansen die ze bieden 

voor circulair 

ondernemerschap, waarbij De 

Steiger zich richt op het 

hergebruiken van producten 

en De Vaart zich richt op het 

hergebruiken van materialen. 

De kansen en usp’s van de 

gebieden staan in Figuur 4. 

Deze zorgen in elk gebied voor 

een eigen focus in de transitie 

naar een circulair 

bedrijventerrein.  

De afgelopen tijd is er al veel aan circulair ondernemerschap gebeurd op De Vaart, met het project 

Stedelijke Grondstoffen, de oprichting van het Grondstoffencollectief, en de vestiging van de 

Vijfhoek. Op De Steiger zijn er nog minder ontwikkelingen op circulair ondernemerschap, hoewel hier 

een aanzet mee is gedaan door de opening van het Upcyclecentrum en de ondernemers die daar aan 

gekoppeld zijn. Ondanks dat het Citylab zich op beiden bedrijventerreinen richt, ligt de focus in het 

begin voornamelijk op De Steiger om hier circulaire bedrijvigheid goed van de grond te krijgen. Zodra 

dit enigszins loopt zal er ook meer aandacht naar De Vaart uitgaan.  

Dit is in lijn met het college besluit van 16 januari 2018 waarin is besloten dat de fysieke vorm van 

het Citylab op De Steiger zal landen. Dit is in het huidige plan van aanpak nog steeds het geval, vooral 

voor de virtuele vorm is er een uitbreiding naar De Vaart. Aangezien dit in het collegebesluit is 

vastgelegd als ter beschikking staand voor de hele stad, past dit heel goed binnen de gekozen kaders.  

 

2.3 Citylab: why, how, what 

Het waarom achter de ambities van Almere om het Citylab te realiseren (why) 

Almere en Flevoland bieden Nederland en de rest van de wereld de ruimte om in deze vroege fase van de 

circulaire economie te experimenteren. Almere heeft de dynamiek en de basishouding die hoort bij het continu 

ontwerpen en verbeteren van de stad van morgen, zoals vastgelegd in de Almere Principles (Figuur 5). 

Nederland en andere delen van de wereld benutten Almere als Living Lab, een testgebied in termen van wet- en 

Producten Materialen 

- Milieu categorie 2-5

- Grond uitgifte mogelijk

- Stedelijke reststromen

- Grote industriële 
processen

- B2B

- Vestigingslocatie van het 
GCA

- Exterieure locatie aan 
vaarwater

- Milieu categorie 3

- Particulier eigendom

- Huishoudelijk grofvuil

- Kleinschalig 
/ambachtelijke processen

- B2C

- Ligging naast de Floriade

- Ontsluiting van de A6

- Zichtbaar en bereikbaar, 
centraal in de stad

De Steiger 
 

De Vaart 

Figuur 4: Kansen en usp's voor De Steiger en De Vaart 
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regelgeving, ondernemerschap en bewonersinitiatieven, waarin het geleerde kan worden omgezet in input voor 

anderen.  

 

Doelstellingen (how) 

Met het Citylab heeft de gemeente Almere de ambitie nieuwe circulaire bedrijven aan te trekken en 

huidige circulaire bedrijfsactiviteiten te stimuleren door het bieden van een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat gericht op de circulaire economie en een opvolgmilieu voor de bedrijven in het 

Upcyclecentrum. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat en opvolgmilieu bereiken we door te werken 

aan de volgende drie focuspunten: 

- Maatwerk voor circulaire bedrijven 

- Een HUB (Figuur 6) van circulaire bedrijvigheid creëren 

- Het aanjagen van de circulaire transformatie van bedrijventerrein De Steiger  

Deze ambitie van het Citylab draagt concreet bij aan doelstellingen 2 en 3 van Energy on Upcycling: 

AD 2 - INNOVATIEF: Almere als living lab.  

In 2040 streven we naar 50 nieuwe circulaire bedrijven en 

500 arbeidsplaatsen (ten opzichte van 2010). Het Citylab 

beoogd daar het volgende aan bij te dragen: 

o Het aantrekken van 10 nieuwe circulaire bedrijven 

door het verbeteren van het vestigingsklimaat; 

o Het (daarmee) creëren van 50 nieuwe 

arbeidsplaatsen, waaronder ook arbeidsplaatsen 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;  

o De transformatie van (een deel van) het 

bedrijventerrein tot HUB voor circulaire 

bedrijvigheid met een actieve bedrijfskring en een 

bijpassende uitstraling; een schoolvoorbeeld van 

circulariteit.  

 

AD 3 - SCHOON EN SLIM: Almere als stad zonder afval. 

Concreet betekent dit dat we in 2020 in Almere jaarlijks 

minder dan 50kg afval per persoon te produceren, 65% van 

de afvalstromen te re- en upcyclen en 25% minder CO2-

Almere Principles (2008) 
1. Koester diversiteit 

2. Verbind plaats en context 

3. Combineer stad en natuur 

4. Anticipeer op verandering 

5. Blijf innoveren 

6. Ontwerp gezonde systemen 

7. Mensen maken de stad 

Figuur 5 Almere Principles 

Het nieuwe netwerken: HUBs.  

Een HUB is een verbindende 

netwerkorganisatie waarbinnen 

samenwerking en co-creatie belangrijke 

gedeelde waarden zijn. HUBs geven 

sturing en richting aan overlappende en 

gezamenlijke waarden en doelen van 

verschillende organisaties en 

netwerken. In het bijzonder voor 

thema’s die worden geassocieerd met 

sociale, ecologische en/of economische 

duurzaamheid. Zoals energie, afval, 

zorg, leefbaarheid en mobiliteit. 

HUBs formaliseren en faciliteren 

samenwerking tussen organisaties en 

vormen daarmee een nieuwe 

organisatiegraad en driver voor 

(regionale) ontwikkeling. 

Figuur 6 Wat is een HUB? 
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uitstoot. Het Citylab beoogd daar aan bij te dragen: 

o Het lokaal gebruiken, toepassen, verwerken en/of opwaarderen van de gemeentelijk 

reststromen 

 

Resultaten en inspanningen (what) 

 

 

Figuur 7 Doelstellingen, resultaten en inspanningen Citylab 

 Ambitie en doelstellingen 
 Resultaten 
 Inspanningen  

 

Resultaten 

De volgende resultaten zijn gedefinieerd op basis van het collegebesluit van 16 januari 2018 over de 

focus van het Citylab. Deze zullen in de periode 2018-2022 door het Citylab gerealiseerd worden.  

A. EXPERIMENTEERRUIMTE op De Steiger en De Vaart als landelijke pilot om belemmeringen voor 

circulaire bedrijvigheid weg te nemen. Overheid, bedrijven en kennisinstellingen draaien hier 
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samen aan de knoppen van circulair beleid en regelgeving. De Steiger is één van de aangewezen 

gebieden voor de toepassing van de Crisis- en Herstelwet. De aanwijzing maakt het (o.a.) 

mogelijk om andere, nieuwe ruimtelijke functies en activiteiten op het bedrijventerrein toe te 

laten. De experimenteerruimte wordt vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan voor De 

Steiger. De Vaart heeft geen CHW-aanwijzing en hier zal de juridisch-planologische ruimte op een 

andere manier geborgd worden. 

B. Het opzetten van een STIMULERINGSFONDS dat wordt ingezet om individuele bedrijven op weg te 

helpen naar circulair ondernemerschap. Dit stimuleringsfonds gaat vraaggericht werken, en staat 

onder beheer van de Stuurgroep Energy on Upcycling.  

C. Een DIGITAAL KENNISLOKET over wet- en regelgeving die betrekking heeft op (het starten van) 

circulaire bedrijven en circulaire economie. Op deze toegankelijke website is informatie makkelijk 

vindbaar. Via de portal kunnen aanvullend vragen gesteld worden, die door het Citylab nader 

uitgezocht worden en van een antwoord voorzien. 

D. Een ONTMOETINGSPLEK inclusief een FYSIEK KENNISLOKET op De Steiger, als onderdeel van de HUB; 

een community van circulaire ondernemers die kennis en expertise uitwisselen, cross-sectorale 

keten samenwerking in praktijk brengen en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het 

bedrijventerrein De Steiger.  

E. HERINRICHTING van de openbare ruimte van de HUB op De Steiger. Zo straalt ook de buitenruimte 

van het gebied een en al circulariteit uit.  

 

Inspanningen 

Naast de bovenstaande resultaten die door het Citylab gerealiseerd worden, kan de gemeente veel 

beweging creëren door een actieve rol te vervullen als initiator, aanjager, stimulator, facilitator en 

regisseur. In die rol zal het Citylab: 

F. Organiseren van het ophalen, sorteren en aanbieden van reststromen aan circulaire bedrijven; 

G. Nieuwe circulaire bedrijven aantrekken;  

H. Ondersteunen van  het Grondstoffen Collectief Almere; 

I. Fungeren als een spin in het web van circulaire bedrijvigheid in Almere;  

J. Het initiatief nemen voor de oprichting van een (actieve, triple helix) circulaire bedrijfskring op 

De Steiger; 

K. Bestaande en nieuwe circulaire ondernemers stimuleren om de buitenkant van bedrijfsruimten 

aan te passen zodat de hele HUB een circulaire uitstraling krijgt; 

L. Vrijspelen van bedrijfsruimte voor circulaire bedrijven in lijn met de overkoepelende strategie 

voor doorontwikkeling van De Steiger zoals voorgesteld door Programmalijn 1 – Hart van de Stad 

en Economische Ontwikkeling; 

M. Samenwerken met de Floriade om de koppeling met de ontwikkeling van De Steiger en circulair 

ondernemerschap te stimuleren.  

Op de bijgevoegde kaart (Figuur 8) zijn De Steiger, de Floriade, de beoogde HUB rond het 

Upcyclecentrum weergegeven.  
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Figuur 8 Kaart met de Floriade, De Steiger en Citylab 

 

2.4 Visie op de aanpak voor het Citylab 

De gemeente kan in het Citylab haar rol als aanjager, aanbieder én afnemer (zie 1.1) vervullen. De 

gemeentelijke reststromen zijn de grondstoffen waar circulaire bedrijven nieuwe producten mee 

kunnen ontwikkelen. De circulaire economie heeft ook een aanjager nodig om verder door te groeien 

en startende bedrijven zoeken (zeker in het begin) afnemers van hun producten. Van deze 3 rollen 

ligt in het Citylab de focus het meeste op die van aanbieder en aanjager. Het afnemen van circulaire 

producten wordt via het inkoopbeleid van de gemeente geregeld.  

De aanpak voor het Citylab kent 5 ‘principes’: 

1) Voortbouwen op de huidige circulaire bedrijvigheid 

o Op De Steiger is dit: de reststromen en de ondernemers van het Upcyclecentrum, de 

kringloopwinkel van Rataplan, kunstenaars-verbond De Blauwe Reiger en de circulaire en 

de creatieve bedrijven in bedrijfsverzamelgebouw De Steiger 24; 

o Op De Vaart is dit: het Grondstoffencollectief Almere, de Vijfhoek, nieuwe bedrijven 

rondom de grootschalige verwerking van reststromen, zoals biomassa, groen beton en 

mixed plastics.  

2) Vervullen van een vliegwiel functie 

o Een actieve rol hebben om circulair ondernemerschap op te starten 



 

 
 

Plan van Aanpak Citylab Almere, versie 2 mei 2018  14 

 

3) Vraag gestuurd werken vanuit de ondernemers 

o De wensen en behoeften van ondernemers om economisch te groeien zijn leidend in de 

activiteiten die het Citylab gaat oppakken. Zo bepalen bijvoorbeeld de deelnemende 

bedrijven de thema’s van de Grondstoffentafels.  

4) Focus op een eigen concept voor De Steiger 

5) De samenwerking met de Floriade als showcase voor de circulaire economie. 

De 2 laatste principes vragen om een korte toelichting. 

 

2.4.1 Focus op een eigen concept voor De Steiger 

Voor De Steiger is het een logische keus om aan te sluiten bij dat wat er al is, namelijk de 

reststromen en ondernemers van het Upcyclecentrum, de kringloopwinkel van Rataplan, 

kunstenaars-verbond De Blauwe Reiger en de circulaire en creatieve bedrijven in 

bedrijfsverzamelgebouw De Steiger 24. Wat al deze initiatieven gemeen hebben is het hergebruiken 

en/of opwaarderen van oude spullen.  

Een voor de hand liggende en tegelijkertijd 

kansrijke focus voor de doorontwikkeling van 

dit gebied is een grootschalig tweedehands 

warenhuis, in navolging van een innovatief 

Zweeds concept. In dit concept koppel je een 

tweedehands warenhuis aan het 

Upcyclecentrum, met een aantal werkplaatsen 

er omheen. Almeerders brengen hun gebruikte 

goederen naar het Upcyclecentrum en daar 

wordt het gesorteerd in de verschillende 

werkplaatsen waar de producten worden 

gerepareerd of opgeknapt. Ook is er een café 

en restaurant wat gebruik kan maken van 

overgebleven voedsel of andere organische 

reststromen, dit in samenwerking met 

Buitengewoon Almere. Op De Steiger zou dit 

warenhuis in samenwerking met Rataplan, het 

Upcyclecentrum en bedrijven in De Steiger 24 opgezet kunnen worden. Het warenhuis en de 

werkplaatsen creëren ook nieuwe arbeidsplaatsen. In Eskilstuna (Zweden) heeft het in totaal 50 

nieuwe banen opgeleverd en ruimte geboden aan startups en kunstenaars.  

Hierbij is het essentieel dat er hoge kwaliteit restproducten worden aangeboden waar de 

ondernemers weer nieuwe producten van kunnen maken. Op dit moment is dat niet het geval, want 

door de huidige manier van inzamelen is er vooral sprake van laagwaardige recycling. Daarnaast is de 

stroom afval die bij het Upcyclecentrum binnenkomt vooral een materialenstroom die vrijwel 

rechtstreeks doorgestuurd wordt naar de grondstoffenstraat op De Vaart. Hierdoor is er geen 

hoogwaardige productenstroom die door ondernemers op De Steiger gebruikt kan worden. Om 

circulaire bedrijven aan te trekken naar De Steiger maken we het aantrekkelijker voor hen om zich te 

    Figuur 9 Concept tweedehands warenhuis 

https://www.retuna.se/sidor/in-english/
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vestigen op De Steiger als we deze hoogwaardige restproducten aan kunnen bieden. Het aanbieden 

van restproducten in combinatie met het tweedehandswarenhuis zou er als volgt uit komen te zien.  

 

Figuur 10 Stroomschema aanbieden reststromen 

Binnen het huidige detailhandelsbeleid van Almere is deze vorm van werkplaats in combi met winkel 

mogelijk, zij het beperkt tot 100 m2 w.v.o. In de Gemeentelijke Visie Werklocaties (GVW) is voor dit 

gebied reeds extra experimenteerruimte opgenomen. Verkend moet worden hoe het integrale 

ketenconcept – van lokale reststroom tot bewerking en verkoop ter plaatse – kan worden geborgd 

binnen de experimenteerruimte van de GVW, het bestemmingsplan en mogelijk de eerstvolgende 

revisie van de Nota Detailhandel. Belangrijke noties daarbij zijn receptbewaking en de planologisch- 

juridische houdbaarheid. 

Er zijn nog meer opties voor het ontwikkelen van De Steiger als circulaire HUB. Hierbij kan je denken 

aan de verwerking van reststromen zoals mixed plastics en textiel. In deze fase is het belangrijk om 

nog niets uit te sluiten, maar wel de huidige activiteiten op De Steiger en de meeste kansrijke als 

basis te nemen voor een nieuw, eigen concept voor De Steiger. We toetsen nieuwe innovatieve 

concepten, voorbeelden van elders en eigen ideeën aan onze Almeerse markt. Zo ontstaat een bij De 

Steiger passend concept op basis van daadwerkelijke marktinteresse.  

 

2.4.2 De Floriade Almere 2022 ‘Growing Green Cities’ 

De Floriade van 2022, in het hart van Almere, combineert het beste van twee werelden. De 

vernieuwingsdrang in de Nederlandse tuinbouwsector op het gebied van voedselproductie, 

duurzaamheid en gezondheid én het streven van Almere om een groene stad te zijn: aangenaam, 

gezond en zelfvoorzienend. De Floriade bouwt letterlijk aan de nieuwe stadswijk, die model moet 

staan voor de stedelijke ontwikkeling in het komende decennium. Het spreekt voor zich dat 

circulariteit het uitgangspunt is voor de toepassing van materialen in de openbare ruimte en het te 

ontwikkelen vastgoed. 
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De zuidzijde van de Floriade – net ten 

zuiden van de A6 – sluit aan op de 

omgeving van het Upcyclecentrum. 

Denkbaar is om dit gebied in te 

richten als internationale showcase 

Upcycling, waar wereldsteden hun 

best practices in het opwaarderen van 

reststromen laten zien. De Steiger kan 

hier ondersteunende bedrijfsruimte 

voor bieden. Daarnaast kan de Steiger 

wellicht een ondersteunende functie 

vervullen als uitvalsbasis van de BV 

Floriade van waaruit het beheer- en 

onderhoud voor de expo kan worden 

verzorgd en voor exposerende 

bedrijven op het Floriadeterrein 

(werkplekken, opslagruimte, 

parkeergelegenheid). Hiervoor is De 

Steiger een ideale locatie.   

 

2.5 Afbakening 

De volgende parameters zijn onderdeel van de afbakening van het Citylab: 

- Het Citylab beperkt zich tot het NO-deel van De Steiger.  

- Tijdsmatig: 5 jaar 

 

Figuur 11 Concept Samenwerking Floriade 
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2.6 Samenhang met andere projecten 

Er zijn meer projecten en initiatieven in Almere op het gebied van de circulaire economie, de meeste 

vallen onder het programma Energy on Upcycling (Figuur 12). Daarnaast is er samenhang met de 

naastgelegen Floriade. Elk project wordt hier kort toegelicht vanuit het perspectief van het Citylab. 

Deze projecten en initiatieven staan op zichzelf, maar de faciliteiten van het Citylab zijn ook bedoeld 

voor de ondernemers die bij de overige projecten betrokken zijn.  

 

Figuur 12 Alle projecten over circulaire economie in het programma EoU 

 

Het Grondstoffen collectief 

In juni 2017 is het Grondstoffen Collectief Almere (GCA) opgericht. Het GCA is een 

samenwerkingsverband tussen overheden, kennisinstellingen en marktpartijen met ca. 45 

projectpartners. Het GCA is een open platform waar circulaire business development in projectvorm 

en kennisdeling centraal staat. Het GCA richt zich op productie, stimulering en ontwikkeling van 

grondstoffen uit reststromen. De fysieke locatie in Almere is op bedrijventerrein De Vaart, en het 

GCA is zich inmiddels in een stichting aan het organiseren. Hier is onlangs de allereerste 

grondstoffenstraat van Nederland geopend. De grondstoffenstraat kan verschillende soorten 

biomassa drogen en opwerken tot grondstof voor verschillende toepassingen. 

Het Citylab zal het GCA actief ondersteunen bij vraagstukken over circulaire bedrijvigheid en 

ondernemerschap. De activiteiten van de HUB en de fysieke ontmoetingsplek van het Citylab zullen 

zich ook richten op onderwerpen die relevant zijn voor het GCA. Daarnaast geeft het digitale 

kennisloket ook informatie die relevant is voor de ondernemers in het GCA. Omgekeerd zal het GCA 

het Citylab actief ondersteunen in de vorming van een triple helix samenwerkingsverband. 

Grondstoffenverwaarder 

De grondstoffenverwaarder brengt als ‘matchmaker’ de vraag naar en het aanbod van grondstoffen 

bij elkaar, onder andere door middel van innovatieve aanbestedingen. Daarnaast zet hij/zij een 

database gericht op de beschikbaarheid en kwaliteit van de reststromen van de stad 
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Het Citylab zal de ondernemers die de innovatieve aanbestedingen winnen betrekken bij 

programmering en evenementen op De Steiger. Ook voor deze ondernemers pakt Citylab de 

uitdagingen ten aanzien van wet- en regelgeving op. Het Citylab, stadsreiniging, stadsruimte en 

economische zaken dragen financieel bij aan de activiteiten van de Grondstoffenverwaarder.  

 

Het Upcyclecentrum 

Het Upcyclecentrum biedt Almeerders een gastvrije en comfortabele plek om afval gescheiden in te 

leveren: overdekt en in een circulair gebouw. Om een stad zonder afval te worden, zijn daarnaast 

ook kennisontwikkeling en -uitwisseling essentieel. In het Upcyclecentrum werken overheid, 

bedrijfsleven en onderwijs daarom samen. Hiermee is het Upcyclecentrum de fysieke startlocatie van 

het Citylab op De Steiger.  

Competitie Upcycle City 

De competitie Upcycle City had als doel om nieuwe innovatieve ideeën over het circulair verwerken 

van reststromen door marktpartijen in de praktijk te brengen. De winnaars gaan in 2018 aan de slag 

met de uitvoering. Mogelijk krijgt de competitie een vervolg in de komende jaren. 

Vanuit het Citylab ondersteunen we alle ondernemers met vraagstukken, omtrent upcycling en 

circulaire bedrijvigheid, waar zij tegenaan lopen. In dit kader zullen dus ook de bedrijven die mee 

hebben gedaan aan de competitie door het Citylab uitgenodigd worden voor programmering en 

evenementen op De Steiger. Ook voor deze ondernemers pakt Citylab de uitdagingen ten aanzien 

van wet- en regelgeving op. 

Voedselverspilling  

De coalitie ‘Buitengewoon Almere’ wil voedselverspilling terugdringen door voedseloverschotten aan 

te bieden aan mensen met een laag inkomen. Inmiddels is er een structurele samenwerking tussen 

lokale supermarkten en maatschappelijke organisaties die zich richten op voedselnoodhulp voor 
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minimumhuishoudens. De vervolgfase van het project is het opzetten van een community super. Het 

Citylab kan ondersteuning bieden bij kennisdeling en vraagstukken over wet- en regelgeving.  

Citydeal Circulaire stad 

Sinds vorig jaar is de gemeente Almere deelnemer aan de Citydeal Circulaire Stad, samen met 

Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam, Venlo, Dordrecht, Utrecht, Haarlemmermeer, Den Haag. Vanuit 

Almere 2.0, programmalijn Energy on Upcycling zijn wij hierbij aangehaakt. 

Vanuit het Citylab wordt specifiek ingezet op het aankaarten en wegnemen van belemmerende wet 

en regelgeving rondom circulaire gebiedsontwikkeling, de ontwikkeling van standaard indicatoren 

voor het meten van duurzaamheid en de lobby naar het rijk. Om dit te bewerkstelligen draagt het 

Citylab ook financieel bij aan de Citydeal.  

 

2.6.1 Europese samenwerking 

Omdat Almere vooroploopt op het gebied van innovaties in het algemeen, en met Energy on 

Upcycling ook specifiek op het gebied van circulaire economie, willen we graag via Europese 

samenwerking in aanmerking komen voor cofinanciering, en onze kennis en ervaring delen met 

andere koplopers en ook weer van hun ervaringen leren. Zo weten we dat er vanuit het INTERREG 

Programma zeer veel belangstelling is voor de experimenteerruimte die we onder het Citylab gaan 

creëren. Daarom willen we ook de Europese samenwerking inzetten om het belang van ‘freezones’ 

op Europees niveau kenbaar te maken, en te kijken wat daar in wet en regelgeving aangepast kan 

worden. Op dit moment zijn we actief in de volgende samenwerkingsverbanden: 

- MRA-werkgroep Europa 

Werkgroep van de Europa-coördinatoren van de gemeenten/provincies uit Metropool regio 

Amsterdam onder de leiding van Amsterdam Economic Board. Doel van de werkgroep is 

intensivering van Europese samenwerking in de MRA op de volgende thema’s: circulaire 

economie en digitale connectiviteit. 

- Eurocities – taskforce circular economy 

Een netwerk van meer dan 140 grote Europese steden in 35 landen. Almere is lid van 

Economic Development Forum, van Taskforce circulaire economie en werkgroep Food.  

Onder voorzitterschap van Amsterdam organiseert de taskforce de lobby naar de EU en 

delen Europese steden hun ervaringen op weg naar circulaire economie.  
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Naast deze samenwerkingsverbanden waar we al actief in zijn, zijn we ook de volgende twee 

Europese subsidiemogelijkheden aan het verkennen.  

- Horizon 2020 – CIRCLED Project  

Vanuit de Horizon 2020 call is Almere benaderd om deel te nemen aan een consortium van 5 

steden onder het CIRCLED Project. Dit project is erop gericht om fysieke stedelijke 

initiatieven van startups en accelerators rondom circulariteit te ondersteunen, met 

cofinanciering van €1,2-1,6 miljoen per stedelijke HUB. Het project richt zich op het 

verbinden van 5 circulaire HUBs die op heringerichte bedrijventerreinen staan, en het 

ondersteunen van initiatieven van bedrijven die onder die HUBs vallen. Het Citylab is 1 van 

de 5 HUB die hierin deelnemen, Zwolle, Brugge (België), Cornwall (UK) en Granollers (Spanje) 

zijn de andere stedelijke gebieden. Er ligt momenteel een conceptaanvraag, als dat wordt 

goedgekeurd zal er later in 2018 een volledige aanvraag gedaan worden.   

- INTERREG  

Interreg is een Europees programma voor grensoverschrijdende/transnationale 

samenwerking. Als gemeente kunnen wij meedoen met drie Interreg programma’s: Interreg 

Europe, Interreg North Sea Region, Interreg North West-Europa. In samenwerking met de 

provincie Flevoland zijn wij een aanvraag aan het voorbereiden voor het programma Interreg 

North Sea Region gericht op het opwaarderen van reststromen. De bedoeling is om de 

aanvraag in 2018 in te dienen. 

 

2.7 Leer en verbeterpunten vanuit vergelijkbare projecten 

Er zijn in Nederland meer initiatieven, experimenten en projecten over circulariteit, en het opzetten 

van ondernemers HUBs, zie Bijlage 2 voor een overzicht van deze initiatieven. We hebben een aantal 

vergelijkbare projecten verkend, en een aantal experts gevraagd wat de succesfactoren en 

leerpunten in hun ogen zijn voor een circulaire ondernemers HUB. Deze zijn als volgt: 

- Ondernemers hebben behoefte aan inhoudelijke inspiratiesessies en ondersteuning op het 

vlak van business development. 

- Circulariteit is een breed begrip, en het is belangrijk om daarbinnen focus aan te brengen op 

een bepaald sub thema, zoals grofvuil, voedsel, biomassa, bouwmaterialen, etc.  
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- Als HUB is het belangrijk om onderscheidend te zijn ten opzichte van andere ondernemers 

HUBs. Dit kan op basis van een thema (voedsel, energie, water), maar ook op de schaal van 

de bedrijven (startups, MKB, multinational), of door een specifieke uitdaging van circulair 

ondernemen (wet en regelgeving) aan te pakken, of door omgevingsfactoren te benadrukken 

die uniek zijn (bijvoorbeeld de Floriade).  

- De kracht van de circulaire economie zit in het faciliteren van cross-sectorale keten 

samenwerking. Om de kringlopen te kunnen sluiten is het belangrijk om met nieuwe, 

verrassende partijen (anders dan de ‘usual suspects’) samen te werken. De triple helix 

methode is hier een voorbeeld van; hierin werken overheid, bedrijven en kennisinstellingen 

samen. 

- Ondernemers willen vaak wel, maar weten elkaar niet altijd te vinden. Om dit van de grond 

te krijgen is een solide vliegwiel nodig: een toegewijde organisatie die partijen bij elkaar 

brengt, kennis deelt en initiatieven ondersteunt. 

- Ondernemers zijn gericht op dingen doen. In plaats van over circulariteit te blijven 

discussiëren, is het belangrijk er gewoon mee te beginnen.  

- De ligging van de locatie is heel belangrijk. Het moet goed bereikbaar zijn met ov en auto, 

een fijne omgeving hebben (natuur, mogelijkheid om te ontspannen) en andere 

voorzieningen/bedrijven hebben (zoals een café/lunch plek).  

- De circulaire economie is nog in het begin stadium, en daarmee is er nog niet altijd genoeg 

vraag naar de producten om snel door te groeien. Het organiseren van een afzetmarkt draagt 

dan ook bij aan een succesvolle groei van de circulaire bedrijven.  

- Circulaire ondernemers lopen vaak tegen wet en regelgeving aan. Omdat het vaak pionieren 

is, en met nieuwe manieren van het verwerken van reststromen te maken heeft, zijn wet en 

regelgeving een belemmering waar ze als individueel bedrijf vaak niet doorheen komen. 

Publiek private samenwerkingsverbanden kunnen hier het verschil maken.  

Deze ervaringen en behoeftes helpen ons om mede vorm en inhoud te geven aan het Citylab. En te 

zorgen dat we onze resultaten ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Daarnaast hebben de 

ondernemers uit het Grondstoffencollectief Almere ook een aantal behoeftes aangegeven om 

circulaire bedrijvigheid te stimuleren: 

- Behoefte aan een ontmoetingsruimte om elkaar te kunnen ontmoeten 

- Ondersteuning bij wet en regelgeving certificering 

- Het aanbestedingsbeleid van de gemeente zo inrichten dat het optimaal kansen biedt voor 

circulaire producten en diensten 

 

2.8 Randvoorwaarden 

Randvoorwaarden zijn alle zaken die nodig zijn voor het Citylab, maar die de projectmanager en het 

projectteam niet zelf kunnen of mogen organiseren – vanuit bevoegdheden, verantwoordelijkheden 

of mogelijkheden. Dat zijn de zaken die de (ambtelijk en bestuurlijk) opdrachtgevers (aan de 

voorkant) kunnen regelen:  

- Geld en inzet conform dit PvA; 

- Om die inzet van mensen en middelen te garanderen, dient dit projectplan vastgesteld te 

worden in het bestuurlijk overleg vanuit het programma Energy on Upcycling;  
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- Er is een projectmanager nodig om regie te voeren;  

- Er is externe kennis en inzet nodig; 

- Inbedding in de lijnorganisatie (ten behoeve van de beheerfase)  
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3 Projectaanpak 
Om de bovenstaande resultaten voor het Citylab te realiseren worden de volgende activiteiten en 

inspanningen verricht. 

3.1 Aanpak Citylab 

Op basis van het collegebesluit van 16 januari 2018 krijgt de fysieke vorm van het Citylab op De 

Steiger, en staat het virtuele deel van het Citylab ter beschikking voor alle ondernemers in Almere. 

Dit hebben we nog enigszins aangescherpt door het digitale kennisloket op alle ondernemers in de 

stad te richten, en de overige onderdelen van de virtuele vorm (Maatwerk circulaire bedrijven) op De 

Steiger en De Vaart te richten. Conform het collegebesluit richt de fysieke vorm zich alleen op De 

Steiger (HUB voor circulair ondernemerschap en transformatie van De Steiger).  

 

3.1.1 Maatwerk circulaire bedrijven 

Er zijn drie resultaten en inspanningen die onder maatwerk voor circulaire bedrijven vallen: 

- Experimenteerruimte in wet en regelgeving 

- Stimuleringsfonds voor circulaire bedrijven 

- Aantrekken van nieuwe circulaire bedrijven3 naar Almere 

- Ondersteunen van het Grondstoffen Collectief Almere 

- Aanbieden van reststromen 

 

Experimenteerruimte  

In het proces van het opwaarderen van reststromen 

tot nieuwe grondstoffen en producten vormen de 

milieuwetgeving en het bouwbesluit vaak 

hindernissen die dit proces in de weg zitten. Vaak zit 

de belemmering overigens niet in de regelgeving zelf, 

maar in de interpretatie daarvan door 

vergunningverleners en handhavers. Grote uitdaging 

hier is om te ontdekken waar regelgeving kan 

worden omgezet – of geïnterpreteerd – in het bieden 

van kansen voor circulair ondernemerschap.  

Op basis van de aanwijzing onder de Crisis en 

Herstelwet voor het bedrijventerrein De Steiger, 

moet de experimenteerruimte (Figuur 13) vastgelegd 

worden in een nieuw bestemmingsplan: een 

voorbeeld voor de rest van Nederland voor het 

bereiken van een stimulerende wet en regelgeving 

voor de circulaire economie. In het bestemmingsplan 

                                                           
3
 Onder circulaire bedrijven verstaan we zowel het opwaarderen van reststromen, als ook ‘reuse & 

repair’ formules. 

Visie op experimenteerruimte 

Kenmerkend aan de freezone is dat wij alle ruimte 

geven aan innovatieve concepten om een circulaire 

economie daadwerkelijk te realiseren op deze 

locaties. Wij helpen circulaire bedrijven door: 

- Milieuruimte op De Steiger en De Vaart zoveel 

mogelijk te benutten voor circulaire bedrijvigheid 

- Te letten op veiligheidsaspecten bij de vestiging 

van circulaire bedrijvigheid, zodanig dat er ruimte is 

voor experimenten en tegelijkertijd de leef kwaliteit 

op en rond de terreinen op een goed niveau blijft. 

- Experimenteerruimte te benutten. En als er 

mogelijke juridische of milieu hygiënische vragen 

zijn, gaan wij hier op een proactieve wijze mee aan 

de slag: hoe kan het zo vorm krijgen dat een 

ondernemer in de circulaire economie toch alle 

ruimte krijgt, met respect voor omwonenden?  

Met deze houding van “Ja, en…” (conform de 

nieuwe Omgevingswet) bieden wij mogelijkheden 

aan circulaire bedrijven en werken aan oplossingen 

voor eventuele problemen of juridische vragen. 

Zo komt er ruimte voor innovatie en circulaire 

economie, zonder dat belangen van derden worden 

geschaad. 

Figuur 13 Experimenteerruimte 
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moet vooral geborgd worden dat circulaire bedrijvigheid ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Dit 

gaat verder dan het hierboven geschetste wegnemen van belemmeringen in de toepassing van de 

milieuwetgeving, Ook door functiemenging en een hogere bebouwingsdichtheid en -hoogte toe te 

staan. Daarnaast is het belangrijk omvormen van bijzondere detailhandel en (kleinschalige) horeca 

mogelijk te maken in het gebied. We doelen hiermee op circulaire detailhandel toegespitst op 

producten die voortkomen uit lokaal opgewerkte reststromen, (waardoor concurrentie met de 

detailhandel in de centrumgebieden niet aan de orde is). 

 

We gaan de experimenteerruimte realiseren in de volgende stappen:  

- Organiseren van een toekomstdebat met bedrijven op De Steiger waarin we visualiseren hoe 

een circulair De Steiger er over 10 jaar uit zou zien en waarin we wensen van ondernemers 

en eigenaren meenemen in de gewenste experimenteerruimte.  

- Overleg met ministerie van EZ en I&M / C&W wet om de juiste formulering van de aanwijzing 

in het bestemmingsplan te komen. Uitdaging is om een formele experimenteerstatus of 

freezone te benoemen, zonder dat we nu al weten welke specifieke belemmeringen 

opgeruimd moeten worden. Dat zal pas in de praktijk blijken als bedrijven aan de slag gaan. 

Het gaat in ieder geval om: 

o Een koepelvergunning voor meerdere schakels in één keten 

o Experimenteerruimte in de verwaarding van reststromen uit de stad 

o Ondersteuning bij – en versnelling van verplichte certificeringstrajecten rond nieuwe 

producten en productieprocessen 

o Toets op vergunning en handhaving, gebaseerd op risico’s in plaats van regels. 

o Detailhandel voor producten gemaakt op De Steiger van lokaal verwerkte 

reststromen 

- Specifiek juridisch advies inwinnen om zoveel mogelijk ruimte op te nemen in het 

bestemmingsplan. De circulaire economie is nog in het beginstadium en daarom is voor veel 

onderdelen nog niet duidelijk welke mogelijkheden je in de toekomst nodig zou kunnen 

hebben. Daarom is het belangrijk om het bestemmingsplan zo ruim mogelijk op te zetten.  
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- Samenwerken met het loket ‘Ruimte in regels’ van de ministeries van EZ en I&W, VBA en 

Floriade Werkt! om hun kennis en expertise aan te boren over relevantie wet en regelgeving. 

- Het aankaarten van het op nationale niveau aanwijzen van ‘freezones’ via de Citydeal 

Circulaire Stad, en daarin voorstellen De Steiger en De Vaart aan te wijzen als pilot voor zo’n 

‘freezone’.  

- Vervolgens volgen we de normale procedure om het ontwerpbestemmingsplan af te maken 

en ter vaststellingen aan te bieden aan de gemeenteraad. Dit proces moet uiterlijk 25 mei 

2019 zijn afgerond vanwege de aanwijzing in de crisis en herstelwet.  

- Voor De Vaart zal er ook ingezet worden op experimenteerruimte, aangezien dit gebied geen 

aanwijzing heeft onder de crisis- en herstelwet zetten we in eerste instantie via de Citydeal 

aanwijzing van ‘freezones’ in op experimenteerruimte. In tweede instantie kijken we naar de 

mogelijkheden om het bestemmingsplan voor De Vaart aan te passen op basis van de 

ervaringen die we op De Steiger hebben opgedaan met bestemmingsplan aanpassingen.  

Stimuleringsfonds circulaire bedrijven 

Het stimuleringsfonds voor circulaire bedrijven is bedoeld om individuele bedrijven op weg te helpen 

naar circulair ondernemerschap (zoals beschreven in het voorstel aan Burgemeester en Wethouders 

van 16 januari 2018). Het gaat hierbij altijd om cofinanciering van initiële kosten die een bedrijf moet 

maken en kan gezien worden als een vervolg op de competitie Upcycle City, waarbij het wel in dit 

geval om lagere subsidiebedragen gaan per ondernemer. Met dit stimuleringsfonds willen we ons 

richten op circulaire bedrijvigheid die past binnen de visie zoals we die in paragraaf 2.4 hebben 

beschreven. In eerste instantie richt het stimuleringsfonds zich op de bedrijven die op De Steiger 

actief zijn, of zich daar gaan vestigen.  De reststromen die aangeboden zullen worden aan de 

inschrijvende bedrijven zullen gewaardeerd worden op de normale marktprijs. Deze waarde zal 

onderdeel van het subsidie bedrag zijn om concurrentievervalsing te voorkomen. 

 

Het fonds is bedoeld is om nieuwe, innovatieve producten of diensten in de markt te zetten, en het is 

belangrijk dat er een succesvolle business case aan ten grondslag ligt. Denk aan een bijdrage in R&D, 
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de vergoeding van een marktconsultatie, financieringsonderzoek, certificering of specifiek onderzoek 

in het kader van een milieuvergunning.  

Het zal gaan om kleine bedragen per onderneming aangezien de meeste circulaire bedrijven in de 

startup fase zitten, en veel bestaande subsidies zich juist op grote investeringen richten. Hierdoor 

vissen startende ondernemers vaak achter het net, terwijl het juist in die fase belangrijk is om voor 

bepaalde kosten cofinanciering te krijgen. Ook is het belangrijk om het proces simpel te houden, en 

niet te veel papierwerk te hoeven verrichten voor de cofinanciering, dat is vaak een reden voor 

bedrijven om af te haken. 

In een tweede fase stellen we het fonds ook beschikbaar voor de circulaire ondernemers op De 

Vaart. Vanwege de grotere schaal van de ondernemingen op De Vaart, gaat het om grotere bedragen 

en is dit pas haalbaar met aanvullende financiering van provincie, rijk en/of Europa.  

Het opzetten van dit stimuleringsfonds gaat op de volgende manier: 

- Opzetten van een call for proposals. Juridische experts binnen de gemeente kijken mee om 

te zorgen dat transparantie-, gelijkheids- en andere beginselen gewaarborgd zijn; 

- Opstellen van een validatietool met criteria waarlangs alle voorstellen van bedrijven 

beoordeeld worden. Een voorbeeld van een validatie tool is toegevoegd in Bijlage 2;  

- Call for proposals bekend maken en bedrijven actief benaderen om een voorstel in te dienen; 

- Beoordeling van de voorstellen door onafhankelijke experts, en toewijzing van cofinanciering 

aan de betreffende bedrijven; 

- Aanvullen van het fonds met extra financiering met bijdragen van rijk, provincie en Europa, 

o.a. door een projectaanvraag aan het IBP en Horizon 2020.  

- Als voorgaande gelukt is: openstellen van het stimuleringsfonds (met aangepast call for 

proposals) voor circulaire bedrijven op De Vaart.  

Aanbieden van reststromen 

Op dit moment wordt grofvuil zodanig opgehaald dat het laagwaardige recycling is; de kwaliteit van 

de producten is niet goed genoeg om direct weer hoogwaardig hergebruikt te worden tot mooie 

tweedehands producten. Daarnaast is de stroom afval die bij het Upcyclecentrum binnenkomt vooral 

een materialenstroom die vrijwel rechtstreeks doorgestuurd wordt naar de grondstoffenstraat op De 

Vaart. Hierdoor is er geen hoogwaardige grondstoffenstroom die door ondernemers op De Steiger 

gebruikt kan worden. Om circulaire bedrijven aan te trekken naar De Steiger maken we het 

aantrekkelijker voor hen om zich te vestigen op De Steiger als we deze hoogwaardige restproducten 

aan kunnen bieden. Ook versterkt dit het tweedehands warenhuis concept. Hier horen de volgende 

stappen bij: 

- Organiseren van het ophalen van producten die bewoners niet meer willen gebruiken op een 

nieuwe manier (een soort verhuisservice voor producten) vormgeven. Dit zullen we in 

samenwerking met Stadsreiniging of (als SR dit niet ziet zitten) met een particuliere partij 

(zoals Rataplan) uitwerken.  

- Het huren van een bedrijfsruimte op De Steiger die als sorteercentrum kan fungeren waar al 

deze producten gebracht kunnen worden. 

- Het aanbieden van de gesorteerde restproducten aan circulaire bedrijven die er mooie, 

(nieuwe) producten van gaan maken.  
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Aantrekken nieuwe circulaire bedrijven 

Voor het aantrekken van nieuwe circulaire bedrijven zetten we sterk in op de ‘unique selling points’ 

van de beide bedrijventerrein; voor De Steiger richten we ons dan bijvoorbeeld op bedrijven die gaan 

exposeren op de Floriade en nog ondersteunende bedrijfsruimte nodig hebben.  

Tegelijkertijd zorgen we ook dat de basis van beide terreinen goed is, zodat zowel de ‘need to have’ 

als de ‘nice to have’ gewaarborgd zijn door het Citylab. De ‘need to have’ zijn vooral de faciliteiten 

die we onder het focuspunt ‘circulaire ondernemers HUB’ regelen. De ‘nice to have’ zijn in dit geval: 

de experimenteerruimte in wet en regelgeving, een toekomstige A-locatie, het stimuleringsfonds, 

samenwerking met de Floriade en een aantrekkelijke omgeving. De marketing boodschap passen we 

aan afhankelijk van welke doelgroep we willen bereiken. Hierbij zullen we in ieder geval inzetten op 

het promoten van de bovengenoemde unique selling points van De Steiger als circulair 

bedrijventerrein.  

Om nieuwe bedrijven hiernaartoe te trekken zullen we sterk inzetten op marketing, zorgen voor 

bekendheid van het Citylab in de stad, de regio en de rest van Nederland. Hiervoor richten we ons op 

de volgende doelgroepen: 

- Bestaande circulaire bedrijven (veelal startups); 

- Andere HUBs die op sociaal ondernemerschap en circulariteit gericht zijn (bijvoorbeeld 

ImpactHUB, StartupDelta, CleanTechDelta); 

- Studenten die nieuwe circulaire bedrijven gaan starten; 

- Bedrijventerreinen in Amsterdam (en eventueel andere grote steden) waar bedrijfsruimte te 

duur wordt en/of er niet genoeg plek is en daarom een andere locatie zoeken. 

Deze bedrijven gaan we bereiken door de volgende activiteiten op te pakken: 

- Samenwerkingsverbanden aan gaan met bovengenoemde HUBs en samen activiteiten 

organiseren, en zo in contact te komen met mogelijk geïnteresseerde bedrijven; 

- Presenteren van het Citylab op nationale evenementen rondom de circulaire economie (zoals 

de State of the Region (juni 2018 Amsterdam), week van de circulaire economie, Nederland 

Circulair! Evenementen, Innovation expo ‘global challenges- Dutch solutions’ (oktober 2018 

Rotterdam);  

- Samen te werken met de afdeling Economische Ontwikkeling binnen de gemeente Almere 

om ook via het bestaande netwerk circulaire bedrijven aan te trekken. 

Grondstoffencollectief Almere 

Het Citylab zal het GCA actief ondersteunen bij vraagstukken over circulaire bedrijvigheid en 

ondernemerschap. De activiteiten van de HUB en de fysieke ontmoetingsplek van het Citylab zullen 

zich ook richten op onderwerpen die relevant zijn voor het GCA. Daarnaast geeft het digitale 

kennisloket ook informatie die relevant is voor de ondernemers in het GCA. 
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Samenvatting MAATWERK CIRCULAIRE BEDRIJVEN 

Experimenteerruimte in wet en regelgeving 

• Toekomstdebat ondernemers en eigenaren over De Steiger in 2030 

• Overleg ministeries EZ en I&M 

• Juridisch advies over experimenteerruimte via CHW in bestemmingsplan 

• Samenwerking met ‘Ruimte in Regels Groene Groei’ loket van EZ & I&M 

• Freezones aanwijzen via Citydeal Circulaire Stad 

• Bestemmingsplan De Steiger definitief maken en goedgekeurd krijgen 

• Mogelijkheden bestemmingsplan aanpassingen voor De Vaart verkennen 

 

Stimuleringsfonds circulaire bedrijven 

• Opzetten call for proposals 

• Opstellen van een validatie tool 

• Call for proposals bekend maken en bedrijven benaderen 

• Beoordeling van de voorstellen, en toekennen van cofinanciering 

• Aanvullen van het fonds met bijdragen van provincie en het Rijk 

• Uitbreiden van het fonds naar circulaire bedrijvigheid op De Vaart 

 

Aanbieden van reststromen 

• Organiseren van het ophalen van restproducten 

• Kiezen van een geschikte locatie als sorteercentrum 

• Aanbieden van de gesorteerde restproducten aan circulaire ondernemers 

 

Aantrekken nieuwe circulaire bedrijven 

• Samenwerkingsverbanden aangaan met startup en circulaire HUBs in Nederland 

• Citylab bekendheid geven door presentaties op relevante evenementen 

• Samenwerken met de afdeling acquisitie van EZ binnen de gemeente 

 

Grondstoffencollectief Almere 

• Ondersteunen van de verdere ontwikkeling van het GCA 

 

 

3.1.2 Een HUB van circulaire bedrijvigheid creëren  

Er zijn vier resultaten en inspanningen die onder de HUB vallen: 

- Digitaal kennisloket 

- Ontmoetingsplek en fysiek kennisloket 

- Fungeren als een spin in het web van circulaire bedrijvigheid in Almere 

- Het initiatief nemen voor het activeren van de bedrijfskring op De Steiger 

Digitaal kennisloket 

Het digitale kennisloket richt zich op alle bedrijven die met circulariteit bezig zijn in de gemeente 

Almere (zoals beschreven in het voorstel aan Burgemeester en Wethouders van 16 januari 2018). Dit 

beperkt zich dus niet tot De Steiger en/of De Vaart. Het kennisloket zal in eerste instantie 

voornamelijk gericht zijn op vragen en kennis rondom wet- en regelgeving relevant voor circulaire 

bedrijven. Dit is voor bedrijven een grote uitdaging en sluit aan bij de experimenteerruimte die we 

gaan creëren in het bestemmingsplan. Daarnaast is er al een aantal hele goede websites met 

algemene informatie over circulair ondernemen, zoals: www.circulairondernemen.nl en 

www.circleeconomy.com (circlelab wordt in maart 2018 gelanceerd als onderdeel hiervan).  

http://www.circulairondernemen.nl/
http://www.circleeconomy.com/
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Uit een gesprek met het ministerie van EZ blijkt dat de beperkingen in regelgeving als volgt worden 

ervaren: 

- 30% zijn lokale belemmeringen of interpretaties ‘roomser dan de paus’; 

- 30% zijn landelijke belemmeringen die via ruimte voor regels overwonnen kunnen worden; 

- 30% stuit op Europese regelgeving.  

Hieruit kunnen we dus concluderen dat meer dan de helft van de belemmeringen dus kunnen 

worden opgelost door maatwerk en een goede samenwerking tussen Almere, de milieudienst en de 

ministeries EZ&K en I&W. Het digitale kennisloket zal als volgt gerealiseerd worden: 

- Ontwerpen van een webpagina voor circulair ondernemen in Almere, waar alle kennis, 

informatie, en evenementen rondom circulariteit in Almere bij elkaar komen en waar vragen 

over wet- en regelgeving gesteld kunnen worden. Deze pagina zal onderdeel van een andere 

website worden, te bepalen in overleg met de communicatie adviseur die hier mee bezig is;  

- De website werkt met een API zodat het digitale kennisloket ook ingeplugd kan worden op 

externe websites zoals www.ikonderneeminalmere.nl, www.duurzaamalmere.nl; 

- Opzetten van een lokale taskforce met omgevingsdienst Flevoland en vergunningverleners 

van VTH vanuit de gemeente om beperkingen in lokale belemmeringen op te pakken; 

- Opzetten van een goede samenwerking met de MRA website die binnenkort ook omtrent 

experimenteerruimte wordt opgezet, het loket ‘Ruimte in Regels voor Groene Groei’ van de 

ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, en met de 

landelijke taskforce Herijking Afvalstoffenwet, zodat wij vragen snel door kunnen zetten en 

deze vlot beantwoord kunnen worden; 

- Voor Europese regelgeving participeren we in de Eurocities-taskforce Circular Economy, waar 

we samen met een tiental grote Europese steden lobby voeren naar de EC. 

 

http://www.ikonderneeminalmere.nl/
http://www.duurzaamalmere.nl/
http://www.ruimteinregels.nl/
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Ontmoetingsruimte en fysiek kennisloket 

Om circulaire bedrijvigheid te stimuleren, en een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren is het 

belangrijk dat er een fysieke plek is voor kennisdeling, sociale ontmoetingen, inspiratie en workshops 

(zoals beschreven in het voorstel aan Burgemeester en Wethouders van 16 januari 2018). Dit geven 

we vorm door middel van een ontmoetingsruimte met inhoudelijk programma en een fysiek 

kennisloket. Het inhoudelijke programma bouwt voort op de huidige Grondstoffentafels waarvan de 

4de in april 2018 plaatsvindt en die bekend zijn bij ondernemers in heel Almere, en zal in de toekomst 

dus vanuit deze ontmoetingsruimte georganiseerd worden. De ontmoetingsplek wordt op De Steiger 

gerealiseerd, maar staat ook open voor ondernemers en initiatiefnemers van elders. 

Voor ondernemers is het belangrijk dat het inhoudelijke programma kort, bondig en inspirerend is, 

en gebaseerd op hun vragen. Op basis van andere vergelijkbare initiatieven kan je denken aan expert 

sessies over relevante onderwerpen, bijeenkomsten met investeerders (one-planet-crowd, impact 

investors), gezamenlijke evenementen met andere HUBs, een marktplaats voor potentiele klanten, 

een community of practice. Daarnaast draagt een sociale ontmoetingsplek, zoals een lunch- en 

koffieplek, bij aan het creëren van verbinding en gemeenschapsgevoel.  

We zetten de volgende stappen om dit voor elkaar te krijgen: 

- Kiezen van een (tijdelijke) locatie voor de ontmoetingsplek en kennisloket. Op dit moment 

zijn er twee mogelijke locaties: de educatieruimte in het Upcyclecentrum of het 

bedrijfsverzamelgebouw De Steiger 24. Beiden zijn geschikt als tijdelijke locatie, en kunnen 

als startpunt fungeren voor het opzetten van een grotere ruimte zodra de circulaire HUB gaat 

groeien; 

- Inrichten van een aantal flexplekken voor het Citylab projectteam en kleine startups met 

goede voorzieningen; 

- Inrichten van een fysiek kennisloket; 

- Organisatie van maandelijkse inhoudelijke activiteiten rondom circulair ondernemerschap. 

Dit zal een voortzetting en uitbreiding zijn van de huidige Grondstoffentafels die al zeer 

succesvol gaande zijn; 

- Organisatie van maandelijkse sociale evenementen;  

- Businessplan ontwikkelen voor exploitatie na afronding van de eerste Citylab periode (2021) 

om te waarborgen dat het Citylab een doorstart maakt vanuit de markt. 

Spin in het web van circulaire bedrijvigheid 

Het Citylab zal ook de link zijn tussen alle circulaire initiatieven in de gemeente, zoals het 

grondstoffen collectief, het Upcyclecentrum, de grondstoffenverwaarder en de competitie Upcycle 

City. Al deze initiatieven werken met ondernemers die hoogstwaarschijnlijk vragen hebben over 

circulair ondernemen, en specifiek de wet- en regelgeving. Daarvoor kunnen ze terecht bij het 

Citylab, en ze vormen tegelijkertijd de doelgroep voor inhoudelijke en sociale evenementen.  

Daarnaast legt het Citylab ook de verbinding met het Ondernemersplein op het stadhuis, de VBA, en 

de Economic Development Board Almere binnen de gemeente, en met de MRA en AEB op regionaal 

niveau. We borgen zo onze inspanningen in al bestaande structuren binnen de gemeente en de regio 

die gericht zijn op ondernemerschap. 
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Actieve circulaire ondernemerskring op De Steiger 

Er is al een aantal ondernemers op De Steiger actief op het gebied van circulaire economie. Op dit 

moment zijn die niet georganiseerd in een ondernemerskring, en dat is wel belangrijk om de groei 

naar succesvolle bedrijven te maken. Om de ontwikkeling van circulaire bedrijvigheid te stimuleren, 

en een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren is het belangrijk dat bedrijven elkaar kunnen 

vinden, kennis uitwisselen en andere activiteiten samen ondernemen. Daarom zal het Citylab hier 

een aanjagende rol in gaan spelen. De activiteiten zoals hierboven bij de ontmoetingsplek 

beschreven staan dragen hier aan bij, maar het is ook een uitbreiding van het Grondstoffencollectief 

Almere. Het GCA is weliswaar gevestigd op De Vaart, maar richt zich op ondernemers in heel Almere. 

Daarnaast is het GCA al georganiseerd volgens de Triple Helix methode, waarbij de samenwerking 

tussen ondernemers, overheid en kennisinstellingen centraal staat. Dat breiden we liefst uit met de 

ondernemers van De Steiger. Zo stimuleren we innovatie, en leggen we de link met de ondernemers 

van de toekomst. We kiezen er een passende samenwerkingsvorm met het GCA bij. We zetten 

hiervoor de volgende stappen: 

- Inventariseren welke bedrijven actief zijn op De Steiger, en welke zich zouden willen 

verenigen; 

- In samenwerking met de VBA een eerste bijeenkomst organiseren voor deze ondernemers 

(afspraak is reeds gemaakt. De VBA wil actief circulair ondernemerschap stimuleren o.a. via 

haar programma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en ze uitnodigen voor de 

Grondstoffentafels van het GCA; 

- De inhoudelijke en sociale activiteiten van het Citylab ook toespitsen op de wensen van de 

circulaire ondernemerskring; 

- De Triple Helix partners vanuit het GCA aanhaken op de specifieke bedrijfsactiviteiten van de 

bedrijven op De Steiger.  
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Samenvatting HUB VOOR CIRCULAIR ONDERNEMERSCHAP 

Digitaal kennisloket 

• Ontwerpen van een webpagina (met API) voor circulaire ondernemen in Almere  

• Kennisloket wordt ook in andere relevante websites zichtbaar 

• Opzetten lokale taskforce voor lokale wet en regelgeving 

• Samenwerking met het ‘Ruimte in regels voor Groene Groei’ loket  

• Participeren in de Eurocities taskforce Circular Economy voor lobby op Europese 

regelgeving 

 

Ontmoetingsruimte en fysiek kennisloket 

• Kiezen van een (tijdelijke) locatie voor de ontmoetingsruimte en het kennisloket 

• Inrichten van een aantal flexplekken voor het Citylab team en kleine startups 

• Inrichten van het fysieke kennisloket  

• Organisatie van maandelijkse activiteiten rondom circulair ondernemerschap (inclusief Grondstoffentafels) 

• Organisatie van maandelijkse sociale evenementen  

• Businessplan ontwikkelen voor exploitatie na afronding eerste Citylab periode (2022) 

 

Spin in het web van circulaire bedrijvigheid 

• Vragen verzamelen vanuit de andere circulaire projecten 

• Afstemmen binnen de verschillende gemeenteafdelingen qua activiteiten 

 

Actieve circulaire ondernemerskring op De Steiger 

• Inventariseren welke bedrijven actief zijn op De Steiger, en welke zich zouden willen aansluiten bij het GCA; 

• In samenwerking met de VBA een eerste bijeenkomst organiseren voor deze ondernemers; 

• De circulaire ondernemers op De Steiger uitnodigen voor de Grondstoffentafels van het GCA; 

• De inhoudelijke en sociale activiteiten van het Citylab ook toespitsen op de wensen van de circulaire 

ondernemerskring; 

• De Triple Helix partners vanuit het GCA aanhaken op de specifieke bedrijfsactiviteiten op De Steiger.  

 

 

3.1.3 Het aanjagen van de circulaire transformatie 

De Steiger is inmiddels redelijk oud en zou een goede opknapbeurt kunnen gebruiken. Ook is er nog 

steeds sprake van beperkte leegstand (3.657 m2 te huur, en 2.390 m2 te koop). Dit biedt veel kansen 

voor een transformatie, zeker in combinatie met de nieuwe aansluiting op de A6, de komst van de 

Floriade en de planologische experimenteerruimte. De bedoeling is dat De Steiger een circulaire 

uitstraling krijgt, zowel in de openbare ruimte als ook de gebouwen (zoals beschreven in het voorstel 

aan Burgemeester en Wethouders van 16 januari 2018).  

Herinrichting van de openbare ruimte  

De openbare ruimte op De Steiger bieden kansen om het circulaire denken en doen ook onderdeel te 

maken van de beleving van ondernemers en bewoners die naar het Upcyclecentrum komen. Daarom 

betrekken we graag de bewoners van Almere Haven en bedrijven op De Steiger om zo een openbare 

ruimte te creëren waar iedereen zich mede-eigenaar van voelt en circulariteit uitstraalt. We richten 

ons hierbij op het Growing Green Cities principe van de Floriade, om zo de overgang van de Floriade 

naar De Steiger natuurlijk door te laten lopen. Om dit vorm te geven gebruiken we het design 

thinking principe: 

- Behoefte onderzoek bij bewoners uit de omgeving, ondernemers en andere betrokkenen.  

- Design Sprint/Hackaton waarin we met vertegenwoordigers van alle stakeholder groepen 3 

dagen aan de slag gaan om behoeftes om te zetten in ideeën, en die uit te werken tot 

prototypes, en dat allemaal tijdens deze 3 dagen. Het is een inspirerende, creatieve, en 
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verbindende manier om snel to concrete resultaten te komen waarbij mensen echt 

betrokken worden bij de ontwerpen.  

- De prototypes testen in de openbare ruimte op De Steiger, en vervolgens verder door 

ontwikkelen in samenwerking met de betrokkenen (zowel bewoners, bedrijven, als de 

relevante afdelingen binnen de gemeente Almere.  

- Ook willen we zichtbaar maken wat er gebeurd op De Steiger aan circulariteit, zodat 

inwoners, maar ook langskomend verkeer, door heeft hoe we bezig zijn met het verbeteren 

van hun leefomgeving. Dit doen we bijvoorbeeld door grote borden met uitleg over wat 

circulariteit is, wat er al gebeurd, en hoe dat bijdraagt aan een betere, schonere, leefbare 

stad voor iedereen.  

 

Figuur 14 Voorbeeld van een Design Sprint voorstel  

 

Vrijspelen van bedrijfsruimtes als opvolgmilieu voor ondernemers Upcyclecentrum 

Het vrijspelen van bedrijfsruimtes voor circulaire bedrijven is onderdeel van de bredere 

doorontwikkeling van De Steiger. Als onderdeel van Programmalijn 1 – Hart van de Stad en 

Economische Ontwikkeling wordt er ook gekeken naar de te voeren strategie voor wat betreft de 

transformatie van De Steiger. De voorgestelde aanpak vanuit het Citylab zal dan ook in lijn zijn met 

de aanpak vanuit de overkoepelende programmastrategie.  

De ondernemers in het Upcyclecentrum mogen 1,5 jaar gebruik maken van de ruimtes onder het 

Upcyclecentrum. Na deze periode worden ze geacht op eigen benen te kunnen staan. Omdat ze 

gebruik maken van de reststromen vanuit het Upcyclecentrum, is het wenselijk ze in het hetzelfde 



 

 
 

Plan van Aanpak Citylab Almere, versie 2 mei 2018  34 

 

gebied te behouden. Daarnaast willen we ook nieuwe circulaire bedrijven aantrekken, en dan is het 

wel nodig dat er bedrijfsruimtes zijn waar al deze bedrijven zich kunnen vestigen. Daarom willen we 

graag een strategie voeren op het vrijspelen van bedrijfsruimtes voor circulair ondernemerschap. Er 

zijn drie strategieën mogelijk voor het vrijspelen van bedrijfsruimte: 

1. Actief verwerven van panden, waarmee de gemeente zelf eigenaar wordt van 

bedrijfsruimtes;  

2. Een tussenpartij inschakelen die als ontwikkelaar panden opkoopt. De gemeente stelt hierbij 

de kaders op: er mogen voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld 5 jaar) alleen circulaire 

bedrijven in. Over de opties zijn al eerste gesprekken gevoerd met MAC3 en Reimert BV. 

3. Faciliteren tussen partijen als gratis makelaar, waarbij de gemeente partijen bij elkaar brengt 

zonder verdere inmenging in de markt.  

Optie 1 heeft niet de voorkeur, tenzij de gemeente zelf ruimte nodig heeft; de afdeling Stadreiniging 

is op zoek naar een nieuw gebouw als gevolg van de voorgenomen transformatie van de zuidzijde 

van De Steiger naar woningbouw. Bij optie 3 heeft de gemeente weinig middelen (macht, financiën, 

stimulering etc.) om echt te sturen op circulaire bedrijvigheid. Daarom lijkt optie 2 op dit moment de 

meest kansrijke optie, hoewel deze nog wel verder verkend en onderzocht dient te worden, en de 

uiteindelijke strategie afhankelijk is van de overkoepelende strategie vanuit Hart van de Stad en 

Economische Ontwikkeling. Aanvullend kan de gemeente er ook nog voor kiezen om via de Wet 

Voorkeursrecht Gemeenten (wvg) het eerste recht van koop op enkele cruciale panden te leggen.  

Om zeker te weten dat dit (optie 2) de meest effectieve strategie is, doen we eerst onderzoek bij 

andere gemeenten.  

Op basis hiervan stellen we de volgende stappen voor: 

- Uitwerken van het concept voor De Steiger (zie 2.4.1) 

- Onderzoeken hoe andere steden bedrijventerreinen op thema hebben her ontwikkeld; 

- Uitwerken van de meest kansrijke strategie en onderzoeken op haalbaarheid. Dit is o.a.: 

o Onderzoeken van de juridische haalbaarheid 

o Inventarisatie van partijen die zich zouden willen vestigen op De Steiger;  

• De Floriade is op zoek naar productieruimte, zowel werkplekken als opslag- en 

parkeermogelijkheden. Naastgelegen De Steiger is een voorkeurslocatie; 

• De gemeente is op zoek naar een nieuw onderkomen voor de Stadsreiniging. 

• De gemeente is op zoek naar opvolgruimte in de directe omgeving van het 

Upcyclecentrum; 

o Inventariseren van geïnteresseerde partijen voor het ontwikkelen van (delen van) De 

Steiger 

o De interesse van de markt voor het concept van het Warenhuis wordt verkend door een 

tender uit te schrijven 

- Keuze maken voor een strategie voor het vrijspelen van bedrijfsruimte die overeenkomt met 

de overkoepelende strategie voor doorontwikkeling van De Steiger zoals voorgesteld door 

Programmalijn 1 – Hart van de Stad en Economische Ontwikkeling; 

- Uitvoering geven aan de gekozen strategie  



 

 
 

Plan van Aanpak Citylab Almere, versie 2 mei 2018  35 

 

Bedrijven op De Steiger transformeren naar circulaire uitstraling 

Het bedrijventerrein De Steiger moet een HUB worden voor circulair ondernemerschap, en daar 

hoort een passende uitstraling bij. Dit betekent dat er ook aan de buitenkant zoveel mogelijk 

circulaire bouwprincipes worden toegepast en dat het daarmee een schoolvoorbeeld voor 

circulariteit wordt. Dit betekent niet dat het er per se heel mooi uit moet zien.  

De vergroting van de functiemogelijkheden (specifieke detailhandel, hogere bebouwing, 

functiemenging, etc.) op De Steiger zorgt naar verwachting voor een waardevermeerdering die 

wellicht gekapitaliseerd kan worden. Daarnaast zetten we actief in op het Horizonprogramma 

CIRCLED en het provinciaal fonds voor herstructurering van bedrijventerreinen als bronnen voor 

cofinanciering.  

 

We zetten hier in op een faciliterende en stimulerende rol met de volgende acties: 

- Visualisatie met eigenaren en ondernemers organiseren waarin we een toekomstbeeld voor 

De Steiger in 2030 neerzetten (dit is dezelfde visualisatie die bij de experimenteerruimte is 

beschreven, en kan ook gekoppeld worden aan de visualisatie van de openbare ruimte met 

bedrijven en bewoners om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan).  

- Gebruik maken van een innovatieve aanpak voor ontwikkeling van bedrijventerreinen 

volgens het principe van ‘Collaborative Urban Redevelopment’. Hierbij krijgen eigenaren 

ontwikkelruimte in ruil voor een tegenprestatie. In deze planvorm wordt ruimte geboden 

(bouwmogelijkheden, gebruiksmogelijkheden) in ruil voor sociaal gewenste verbeteringen (in 

dit geval een circulaire uitstraling van het bedrijventerrein).  

o Deze methode is ontwikkeld door Atelier Dutch (gevestigd op De Steiger), en zou een 

mogelijke methode zijn om de herinrichting van De Steiger aan te pakken.  

- Het beschikbaar stellen van financiële middelen (cofinanciering) voor bedrijven die de 

buitenkant of uitstraling van hun gebouw circulair willen maken.  
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De Floriade als showcase voor de circulaire economie 

Er is een sterke inhoudelijke link tussen de Floriade en circulaire ondernemerschap, maar ook een 

duidelijke fysieke link vanwege de ligging van de Floriade naast bedrijventerrein De Steiger. We zien 

De Steiger echt als Artiesteningang voor de Floriade. Niet de hoofdingang, maar wel de meest 

gebruikte ingang. Daarom willen we ook sterk inzetten op De Steiger als verlengde van de Floriade, 

vooral ook qua uitstraling. Het Growing Green Cities principe willen we ook vorm geven in de 

openbare ruimte van De Steiger, en zo ook de Floriade breder trekken. Bijvoorbeeld in samenwerking 

met duurzame startups van Urban Greeners, een initiatief van jonge ondernemers in Almere.  

Daarnaast kan de Floriade de ontwikkeling van De Steiger als circulair bedrijventerrein verder op 

gang brengen door bedrijfsruimte op De Steiger te vullen, net als bedrijven die gaan exposeren op de 

Floriade. Het is dus logisch om intensief met de Floriade samen te werken. 

 

We geven die samenwerking vorm door: 

- De Steiger als Artiesteningang voor de Floriade neer te zetten: 

o De Floriade organisatie te stimuleren om hun dienstencentrum (kantoor, 

terreinbeheer, beveiliging, etc.) voor-, tijdens- en na de Floriade op De Steiger neer 

te zetten; 

o Bedrijven die exposeren op de Floriade te stimuleren om hun benodigde 

ondersteunende bedrijfsruimte op De Steiger te vestigen; 

- De openbare ruimte van De Steiger vorm te geven rondom het Growing Green Cities 

principe; 

http://urbangreeners.com/
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- De zuidzijde van het Floriadeterrein als themaveld internationale showcases van upcycling te 

promoten via Europese netwerken, waarbij steden hun innovatieve initiatieven kunnen 

exposeren.  

Samenvatting TRANSFORMATIE OMGEVING UPCYCLECENTRUM 

Herinrichting van de openbare ruimte 

• Behoefte onderzoek doen bij alle betrokkenen 

• Organiseren van een Design Sprint/Hackaton om behoefte in ideeën en prototypes om te zetten in samenwerking 

met alle betrokkenen 

• Testen van de prototypes in de openbaren ruimte en verder door ontwikkelen voor volledige circulaire openbare 

ruimte  

• Zichtbaar maken voor bewoners en ander verkeer wat er gebeurd op De Steiger qua circulariteit  

 

Vrijspelen bedrijfsruimtes als opvolgmilieu voor ondernemers Upcyclecentrum 

• Uitwerken concept voor De Steiger 

• Lessons learned ophalen bij andere gemeente  

• Meest kansrijke strategie uitwerken en toets op haalbaarheid 

• Keuze maken voor een strategie 

• Uitvoeren van de gekozen strategie 

 

Bedrijven op De Steiger transformeren naar circulaire uitstraling 

• Visualisatie met eigenaren en ondernemers organiseren voor De Steiger in 2030  

• Gebruik maken van een innovatieve aanpak voor ontwikkeling van bedrijventerreinen volgens het principe van 

‘Collaborative Urban Redevelopment’ 
• Het beschikbaar stellen van financiële middelen (cofinanciering) voor bedrijven die de buitenkant of uitstraling van 

hun gebouw circulair willen maken.  

 

Samenwerking met de Floriade 

• De Steiger neer te zetten als de artiesteningang van de Floriade, met dienstencentrum en andere faciliteiten; 

• De openbare ruimte vorm geven rondom het Growing Green Cities uitgangspunt van de Floriade; 

• De zuidzijde van het Floriadeterrein als themaveld internationale showcases van upcycling promoten via Europese 

netwerken 

 

3.2 Fasering 

De fasering voor 2018 is met redelijkheid te voorspellen en is hieronder in Figuur 15 weergegeven. 

De jaren 2019-2022 zijn hierin slechts indicatief opgenomen. 

Mijlpalen 2018 2019 2020 2021 2022 

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Maatwerk circulaire bedrijven 

Experimenteerruimte 

Toekomstdebat                    

Overleg ministeries                    

Juridisch advies                     

Samenwerking 

Ruimte in regels 

                   

Freezones aanwijzen                    

Bestemmingsplan                    

Experimenteerruimte 

De Vaart 

                   

Stimuleringsfonds 

Call for proposals                    

Validatie tool                    
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Publicatie call                    

Beoordelen 

voorstellen 

                   

Aanvullen fonds                    

Uitbreiden naar De 

Vaart 

                   

Aanbieden van reststromen 

Ophalen 

restproducten 

                   

Locatie kiezen voor 

sorteercentrum 

                   

Aanbieden 

restproducten 

                   

Aantrekken nieuwe bedrijven 

Samenwerken extern                    

Presenteren                    

Samenwerken intern                    

Grondstoffencollectief Almere 

Ondersteuning GCA                    

Circulaire HUB 

Digitaal kennisloket 

Ontwerp webpagina                    

Website zichtbaar                    

Lokale taskforce                    

Samenwerken Ruimte 

in Regels loket 

                   

Eurocities                    

Ontmoetingsplek en fysiek kennisloket 

Locatie kiezen                    

Inrichten 

werkplekken 

                   

Inrichten loket                    

Inhoudelijke 

activiteiten 

                   

Sociale evenementen                    

Businessplan 

doorstart na 2022 

                   

Spin in het web circulaire bedrijvigheid 

Vragen verzamelen                    

Afstemmen 

gemeente en regio 

                   

Actieve circulaire ondernemerskring op De Steiger 

Inventarisatie                    

Bijeenkomst                    

Toespitsen                    

Triple helix GCA                    

Transformatie omgeving Upcyclecentrum 

Herinrichting openbare ruimte 

Visie neerzetten                     

Prijsvraag                    

Vrijspelen bedrijfsruimte 

Concept De Steiger                     

Lessons learned 

ophalen 

                   

Strategie uitwerken                    

Uitvoeren strategie                    
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Bedrijven circulair transformeren  

Visualisatie                    

CURe                    

Cofinanciering                    

Samenwerking met de Floriade 

Floriade organisatie                    

Ondernemers 

stimuleren 

                   

Internationale 

showcase 

                   

Figuur 15: Fasering Citylab 2018-2022  
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4 Projectbeheersing 
 

4.1 Geld 

De projectbegroting is wat aangepast ten opzichte van de begroting van het collegebesluit (dd. 16-

01-2018). De totalen voor de hoofdposten zijn onveranderd gebleven; bij de uitwerking is nu echter 

een financiële fasering zichtbaar. De aanjagende rol van de gemeente zorgt bij enkele posten voor 

een grotere investering (in tijd en geld) in de eerste jaren, en een afname daarvan in de latere jaren 

wanneer dit door de markt wordt overgenomen.  

College CV Totaal bedrag Plan van Aanpak Totaal bedrag 

Projectmanagement, inrichten 

en cofinanciering 

ontmoetingsruimte,  kennisloket 

en aanjaagteam            

€ 150 – 200.000*5= 

€750.000 - 1.000.000 

Projectorganisatie + 

HUB voor circulair 

ondernemerschap 

€525.000+€296.750= 

€821.750 

Regie op vastgoed omgeving 

Upcyclecentrum                       

€ 100 – 150.000*5= 

€500 – 750.000 

Circulaire transformatie 

de Steiger 

€847.000 

Maatwerk voor circulaire 

bedrijven                                       

€ 125.000*5= €625.000 Maatwerk circulaire 

bedrijven 

€533.000 

 

Het totale budget verandert niet, we blijven binnen het totaal van €2.580.000 (€580.000 vanuit 2017 

en €500.000 voor 2018-2021) wat besteed kan worden tot en met 20224. De gedetailleerde 

begroting is te vinden in Bijlage 4.  

                                                           
4
 Hierbij gaan we uit van de bestedingsjaren (2018-2022), niet de begrotingsjaren (2017-2021).  
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Figuur 16 Budget Citylab 2018-2022 

Maatwerk circulaire bedrijven 

Onder experimenteerruimte is een reservering gemaakt om extern juridisch advies in te winnen, en 

een toekomstdebat met ondernemers te organiseren. Het stimuleringsfonds bestaat uit €100.000 

cofinanciering voor de bedrijven, en een klein bedrag om de call bekend te maken en te promoten 

onder circulaire ondernemers. Onder het aantrekken van nieuwe bedrijven is geld gereserveerd voor 

marketingmaterialen, promotie en het organiseren van gezamenlijke events. 

HUB voor circulair ondernemerschap 

Voor het digitale kennisloket is geld gereserveerd voor het ontwerpen van een webpagina, het 

inpluggen van de pagina op bestaande websites en het jaarlijkse onderhoud. Voor de 

ontmoetingsruimte is budget voor het inrichten van het kennisloket, ontmoetingsruimte en 

werkplekken, de huur van flexplekken en maandelijkse evenementen (inhoudelijk en sociaal). Voor 

de bedrijfskring is een klein bedrag gereserveerd voor het organiseren van een kwartaalvergadering.  

Circulaire transformatie De Steiger 

Voor het herinrichten van de openbare ruimte en de circulaire uitstraling van bedrijven is in de jaren 

2019 – 2021 een bedrag gereserveerd om hier invulling aan te geven door het organiseren van een 

visualisatie met bewoners en bedrijven en een extern bedrijf om hier in te ondersteunen. In 2020 en 

2021 is er een klein bedrag gereserveerd om de zuidzijde van de Floriade in te richten als showcase. 

ACTIVITEIT 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

Projectorganisatie 175.000,00€   125.000,00€   100.000,00€  75.000,00€    50.000,00€      525.000,00€     

MAATWERK CIRCULAIRE BEDRIJVEN 152.000,00€   129.000,00€   119.000,00€  119.000,00€  14.000,00€      533.000,00€     

Experimenteerruimte 20.000,00€     10.000,00€     30.000,00€       

Stimuleringsfonds 105.000,00€   105.000,00€   105.000,00€  105.000,00€  -€                420.000,00€     

Aanbieden van reststromen 13.000,00€     -€               -€              -€              -€                13.000,00€       

Aantrekken nieuwe bedrijven 14.000,00€     14.000,00€     14.000,00€    14.000,00€    14.000,00€      70.000,00€       

Grondstoffencollectief Almere -€               -€               -€              -€              -€                -€                 

HUB VOOR CIRCULAIR ONDERNEMERSCHAP 58.750,00€     80.500,00€     60.500,00€    60.500,00€    36.500,00€      296.750,00€     

Digitaal kennisloket 10.000,00€     1.000,00€       1.000,00€      1.000,00€      1.000,00€        14.000,00€       

Ontmoetingsruimte en fysiek kennisloket 45.250,00€     77.500,00€     57.500,00€    57.500,00€    33.500,00€      271.250,00€     

Spin in het web circulaire bedrijvigheid -€               -€               -€              -€              -€                -€                 

Actieve circulaire ondernemerskring 3.500,00€       2.000,00€       2.000,00€      2.000,00€      2.000,00€        11.500,00€       

CIRCULAIRE TRANSFORMATIE DE STEIGER 165.000,00€   204.000,00€   226.500,00€  199.500,00€  52.000,00€      847.000,00€     

Herinrichting openbare ruimte -€               54.000,00€     54.000,00€    52.000,00€    2.000,00€        162.000,00€     

Vrijspelen bedrijfsruimtes voor circulaire bedrijvigheid 150.500,00€   100.000,00€   100.000,00€  100.000,00€  50.000,00€      500.500,00€     

Bedrijven transformeren circulaire uitstraling 14.500,00€     50.000,00€     50.000,00€    25.000,00€    -€                139.500,00€     

Samenwerking met de Floriade -€               -€               22.500,00€    22.500,00€    -€                45.000,00€       

Grondstoffenverwaarder 50.000,00€     50.000,00€     50.000,00€    50.000,00€    50.000,00€      250.000,00€     

Citydeal Circulaire Stad 25.000,00€     25.000,00€     25.000,00€    25.000,00€    25.000,00€      125.000,00€     

Totaal 625.750,00€   613.500,00€   581.000,00€  529.000,00€  227.500,00€    2.576.750,00€  

BEGROTING CITYLAB STEDELIJKE GRONDSTOFFEN
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Het grootste gedeelte van het geld is bedoeld om bedrijfsruimte vrij te spelen voor circulaire 

bedrijvigheid. Aangezien de strategie hiervoor nog vastgesteld moet worden, is dit budget ook nog 

niet specifiek op te delen naar deelactiviteiten.  

Als laatste zijn er, conform de programma afspraken, bedragen opgenomen voor de 

grondstoffenverwaarder en onze deelname aan de Citydeal Circulaire stad.  

Additionele financiering 

Voor een aantal deelprojecten zal het goed mogelijk zijn om cofinanciering bij de relevante 

afdelingen binnen de gemeente Almere aan te spreken; bijvoorbeeld voor het opknappen van de 

openbare ruimte zullen er ongetwijfeld ook reserveringen zijn gemaakt binnen de afdeling. Waar 

mogelijk zullen we hier zeker gebruik van maken om zo de financiering aan te vullen.  

In 2017 heeft het programma EoU verkenningen uitgevoerd naar Europese samenwerking en 

mogelijke cofinanciering vanuit het provinciaal herstructureringsfonds bedrijventerreinen. In 2018 

kan dit leiden tot actieve deelname van het Citylab in Europese subsidietrajecten. Op dit moment is 

er een concept plan onder de Horizon 2020 call met vijf verschillende Europese steden die heel goed 

aansluit op de doelstellingen van het Citylab. Dit concept zal in 2018 verder uitgewerkt worden. 

De inzet van de FVA-middelen eindigt aan het einde van de projectperiode (2021, waarvan de 

besteding in 2022 plaats moet hebben gevonden). Omdat het Citylab beoogd is als een structurele 

ondersteuning van circulaire ondernemers wordt er in 2020 een businesscase gemaakt voor de 

doorstart na afloop van de projectperiode, vanaf 2021/2022. Hierbij zal sterk worden gekeken naar 

de wensen van de ondernemers zelf, welke soort ondersteuning voor hen belangrijk is, en wat voor 

rol zij zelf willen spelen in het vervolg van het Citylab. Het streven is dat de actieve ondernemerskring 

de verdere organisatie en uitvoering op zich neemt. De projectorganisatie en budgettering is hier ook 

op aangepast door in eerste instantie sterk in te zetten op de aanjaagfunctie vanuit de gemeente, 

waarin de inzet in de loop van de projectperiode terugloopt, waardoor ondernemers geleidelijk aan 

al een steeds actievere rol gaan spelen.  

 

4.2 Organisatie 

De bovenbouw van het project Citylab past binnen de opdrachtgeverstructuur van het 

concernprogramma Energy on Upcycling. In de lijnorganisatie valt het project onder de Afdeling ….. 

(ntb), waar het ambtelijk opdrachtnemerschap geborgd is.  
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Rol + gremia Wordt ingevuld door 

Bestuurlijk opdrachtgevers Jaap Lodders en Mark Pol 

Ambtelijk opdrachtgever Jaap Meindersma  

Programmamanagers Henk Meijer (overall) en Hillebrand Koning (provincie)  

Ambtelijke opdrachtnemer Afdelingshoofd Stadsreiniging 

Projectmanager Nog te bepalen 

Bestuur Overleg EoU Bestuurlijk opdrachtgevers + programmamanagers 

Frequentie: 1x per kwartaal 

Stuurgroep EoU Ambtelijk opdrachtgever + hoofden van relevante afdelingen + 

programmamanager EoU + programmasecretaris EoU 

Frequentie: 1x per kwartaal 

Regieteam EoU Programmamanager + projectmanagers sleutelprojecten + 

communicatie + programmasecretaris 

Frequentie: 1x per maand 

Projectteam Citylab Zie onder 

 

Overlegstructuren 

- De Stuurgroep is ingericht om de samenhang tussen de projecten te bewerkstelligen en voor 

een adequate aanhaking met de lijn met commitment over de koers, regievoering en 

Regieteam EoU 

Bestuurlijk overleg 

EoU 

Programmamanager EoU 

Bestuurlijke opdrachtgever 

Stuurgroep EoU 

Ambtelijke opdrachtgever 

Projectteam 

Citylab 

Projectleider Citylab 
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ambtelijk inzet van tijd en geld. De frequentie is afgestemd op – en voorafgaand aan – het 

Bestuurlijk Overleg.  

- Het regieteam en de programmamanager voeren maandelijks werkoverleg over de 

voortgang van de afzonderlijke projecten, communicatie, voorbereiding Stuurgroep en BO.  

- Alle (sleutel)projecten binnen de programmalijn Energy on Upcycling zijn in principe 

ondergebracht in de lijn, onder eerste verantwoordelijkheid van de betrokken vak 

wethouder.  

Het management van de programmalijn heeft een programmaverantwoordelijkheid over het totaal. 

Het management co-regisseert op de projecten, coördineert op de onderlinge samenhang, de 

resultaten en de externe exposure, versterkt de externe oriëntatie en betrokkenheid van het 

bedrijfsleven, en rapporteert over het programma aan het bestuur.  

 

Projectteam 

Het Citylab team bestaat uit twee teams: het kernteam en het grotere projectteam.  

 

Figuur 17 Projectteam samenstelling 

 

4.3 Tijd 

De inzet van de verschillende functies in het kern en projectteam wordt in de tabel hieronder 

weergegeven. Het kernteam begint met wat meer tijd om het project goed op te zetten en de 

aanjaagfunctie te vervullen, waarbij het in de tijd afbouwt zodra het project loopt en de markt een 

actievere rol gaat spelen.  

De inzet van het projectteam verandert niet gedurende de projectimplementatie, omdat een inzet 

van 0,1 FTE minimaal is om betrokken te blijven en daadwerkelijk bij te dragen aan de uitvoering van 

het project.  

Kernteam 
(1x/wk)

•Projectmanager

•Projectsecretaris

•Marketing/ 
communicatie

•Economische Zaken

•Circulaire 
ondernemerskring

Projectteam 
(1x/mnd)

•Kernteam +

•Upcyclecentrum

•MRA/Citydeal

•Grondstoffenverwa
arder

•Vastgoed

•Juridische afdeling

•Grondstoffen 
collectief Almere

•Digitaal wet en 
regelgeving team:

oLoket Ruimte in 
Regels

oOmgevingsdienst 
Flevoland

oVergunning 
verlener VHT

Stuurgroep 
(1x/Q)

•Jaap Meindersma 
(concerndirectie, 
voorzitter) 

•Wilfred Lieste (EZ) 

•Margreet Schotman 
(ROM)

•Rob Ravensbergen 
(Stadsreiniging)

•Jeroen Lubbers 
(Stadsruimte)

•Johan Luiks 
(grondstoffenverwaard
er) 

•Henk Meijer 
(programmamanager)

•Lorieke de Lange 
(programmasecretaris 
en notulist)
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Figuur 18 Tijdsinzet teamleden Citylab 

 

4.4 Participatie en communicatie (omgeving) 

Het project is afhankelijk van de medewerking en inzet van veel partijen buiten/naast de 

projectorganisatie, zowel binnen de gemeente als ook externe partijen. Om al deze 

belanghebbenden betrokken te houden is het belangrijk om regelmatig updates over de 

projectvoortgang te geven. Via de programma organisatie worden er regelmatig updates over de 

projectvoortgang aan de betreffende bestuurlijke opdrachtgevers gegeven, zodat ook de besturen 

van gemeente en provincie op de hoogte blijven van de projectvoortgang. Daarnaast zullen we 

zoveel mogelijk partijen uitnodigen om deel te nemen aan sleutelactiviteiten. 

Communicatie 

In het voorjaar 2017 is, op basis van het programmaplan en de voortgang van de sleutelprojecten, 

een verhalenhuis en communicatiestrategie opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Met als doel één 

verhaal te vertellen en de sleutelprojecten meer aan elkaar te verbinden, zodat ze elkaar versterken. 

Het verhalenhuis benoemt vier wegen, waarlangs we onze doelen willen bereiken:  

- De doorontwikkeling van Almere als living lab voor innovaties; 

- In co-creatie met ondernemers; 

- We bedienen de nationale doelstellingen – Nederland circulair – en benutten kansen uit 

landelijke programma’s (o.a. regeerakkoord); 

- We dragen bij aan Growing Green Cities en benutten de intrinsieke energie rond dit 

programma; 

2018 2019 2020 2021

Kernteam

Projectmanager 0,75 FTE 0,5 FTE 0,5 FTE 0,25 FTE

Project secretaris 0,5 FTE 0,5 FTE 0,25 FTE 0,2 FTE

Marketing / Communicatie 0,3 FTE 0,2 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE

Economische Zaken 0,2 FTE 0,2 FTE 0,2 FTE 0,2 FTE

Circulaire ondernemerskring 0,1 FTE 0,1 FTE 0,2 FTE 0,2 FTE

Projectteam

Upcyclecentrum 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE

MRA/Citydeal 189 uur 189 uur 189 uur 189 uur

Grondstoffenverwaarder 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE

Vastgoed 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE

Juridische afdeling 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE

Grondstoffen collectief Almere 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE

Digitaal wet en regelgeving team:

Loket Ruimte in Regels 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE

Omgevingsdienst Flevoland 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE

Vergunning verlener VHT 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE 0,1 FTE

TIJDSBESTEDING CITYLAB STEDELIJKE GRONDSTOFFEN
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In 2018 richten we ons erop om deze vier wegen te integreren in de communicatiestrategie van de 

sleutelprojecten, waaronder het Citylab. We zetten een aantal ondersteunende centrale 

communicatiemiddelen in:  

- Website Growing Green Cities, onderdeel Upcycling. Informatie over de projecten en nieuws.  

- Facebook en Twitter Growing Green Cities en communicatiemiddelen van/via Almere 2.0.  

- Stadhuispagina  

Daarnaast gebruiken we een aantal specifieke middelen om ondernemers te bereiken:  

- Digitale nieuwsbrief voor ondernemers (al opgezet vanuit de competitie Upcycle City)  

- Almere Zaken  

- Ondernemersplein  

- Website ‘Ik onderneem in Almere…’  

In 2018 gaan we ook aan de slag met het ontwikkelen van standaard factstheets en presentaties, die 

ingezet kunnen worden bij relevante netwerken. Daarnaast zal het Citylab ook onderdeel worden 

van de gezamenlijk te ontwikkelen website voor Energy on Upcycling. 

 

 

4.5 Kwaliteit 

Om de kwaliteit van de projectimplementatie te waarborgen is het belangrijk om regelmatig af te 

stemmen met de programmamanager en de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers. Maar ook de 

link met de markt is essentieel om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, en de 

projectactiviteiten aan te passen waar nodig. Dit past ook binnen de Triple helix methode die we met 
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het Citylab voorstellen, en daarom stellen we voor een aantal experts op het thema circulaire 

economie aan te haken en twee keer per jaar een sessie mee te organiseren. Dit om onszelf een 

spiegel voor te houden, feedback te krijgen op de concepten voor de ontwikkeling van De Steiger, en 

ons te laten inspireren door nieuwe ontwikkelingen in de sector.  

Daarnaast willen we de kwaliteit van het project borgen door een jaarlijks evaluatie moment in te 

bouwen. In een innovatief project is het belangrijk om te evalueren wat er wel en niet goed heeft 

gewerkt, wat we daarvan kunnen leren, en welke aanpassingen we moeten doorvoeren om een nog 

beter project te kunnen realiseren.  

 

4.6 Risico’s  

De risico’s die we hebben gedefinieerd voor de uitvoering van dit plan van aanpak staan hieronder 

beschreven. Ook beschrijven we de kans dat ze voorkomen en de impact als ze voorkomen. 

Daarnaast is er per risico een beheersmaatregel beschreven.  

Risico’s  Kans Impact Beheersmaatregel 

Een geregisseerde sturing op alle 

activiteiten van het Citylab is 

onvoldoende geborgd binnen de 

organisatie 

Klein Groot Goede afstemming met de verschillende 

afdelingshoofden via de Stuurgroep EoU. 

Continuïteit van het projectteam.  

Ondernemers stellen zich niet op 

als ‘eigenaar’ van het 

bedrijventerrein De Steiger en 

daarmee komt een gezamenlijke 

beweging niet op gang 

Klein Groot Als gemeente vervullen we hier een 

aanjaagfunctie om dit op gang te helpen, 

zoals beschreven in de projectaanpak. Na 2 

jaar evalueren we of dit de juiste kant op 

gaat.  

Er komen geen nieuwe 

bedrijfsactiviteiten circulaire 

economie op De Steiger want 

alles is al vol 

Redelijk Groot Dit hangt heel erg af van de strategie die 

we kiezen voor het vrijspelen van 

bedrijfsruimtes. Een actieve rol van de 

gemeente in het vrijspelen van ruimte is 

nodig om dit te voorkomen.  

De experimenteerruimte voor De 

Steiger kan niet worden 

vastgelegd in het 

bestemmingsplan 

Redelijk Redelijk Strak op de planning van het 

bestemmingsplan sturen om te zorgen dat 

het op tijd klaar is. Mocht dat niet lukken, 

dan via de Citydeal bij het Rijk sterk 

inzetten op freezone status. 

 

De risico’s worden door het kernteam bijgehouden en de risicoanalyse wordt halfjaarlijks door het 

projectteam geactualiseerd. De projectmanager is verantwoordelijk voor het risicomanagement en 

zal daar in de voortgangsmelding aan en beslismomenten voor de Stuurgroep nadrukkelijk bij 

stilstaan.  
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5 Bijlagen 
 

Bijlage 1: Ambities en doelstellingen gemeente Almere 

Bijlage 2:  Inspirerende voorbeelden van circulaire HUBs  

Bijlage 3: Voorbeeld validatietool 

Bijlage 4: Gedetailleerde begroting 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.: (Vertrouwelijk) Vastgoed rondom het Upcyclecentrum 
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Bijlage 1. Ambities en doelstellingen gemeente Almere 

 

Energieneutraal en circulair 

Almere streeft er naar om in 2022 energieneutraal te zijn (>40% gebruik van hernieuwbare energie). Dit sluit 

aan bij de ambitie in het Energieakkoord en de Europese Unie. De schaarste aan fossiele brandstoffen én de 

verlaagde levenskwaliteit bij het gebruik hiervan zijn voor Almere redenen om bij te dragen aan regionale en 

(inter-)nationale doelen om over te gaan op hernieuwbare energiebronnen. Almere kan, door de grote mate 

van stedelijke ontwikkeling, een belangrijke rol spelen in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. 

Succesvolle initiatieven uit Almere kunnen in de toekomst bovendien (inter-)nationaal gekopieerd worden. In 

het programma Energie werkt! worden op het gebied van energieneutraliteit al goede voortgangen geboekt.  

 

Almere is reeds koploper in Nederland in het scheiden van afval bij de bron. Dat creëert een voorrangspositie 

bij het rendabel introduceren van re- en upcycleprocessen. Het stedelijke afval bevat veel kostbare 

grondstoffen, waarvan nu nog te veel verbrand wordt. Grondstoffen terugwinnen uit afvalstromen is één van 

de activiteiten die bijdraagt aan de ambitie om van Almere een afval loze stad te maken. Een belangrijke stap in 

de goede richting is het in gebruik nemen van het Upcyclecentrum in 2017. Het centrum biedt mogelijkheden 

voor het aantrekken van ondernemerschap, kennisontwikkeling en arbeidsgelegenheid. Daarnaast kan Almere 

zich ontwikkelen als Living Lab voor circulaire activiteiten. Niet alleen op lokaal en regionaal niveau, maar ook 

op (inter)nationaal niveau kan Almere als voorbeeld dienen voor circulaire ontwikkeling. In Almere lopen al 

verschillende succesvolle projecten en initiatieven om de stad energieneutraal en afval loos te maken. 

 

Almere 2.0 

De gemeente Almere heeft met de Almere Principles (2008) en de making off van Growing Green Cities 

(Floriade 2022) aangegeven hoe zij zich in de toekomst wil ontwikkelen. De gemeente en de provincie zien een 

grote kans in de circulaire economie voor een onderscheidend economisch profiel van de gemeente Almere. De 

aankomende jaren zal Almere groeien tot circa 320.000 inwoners in 2030. Vanaf 2009 worden er 60.000 

nieuwe woningen gebouwd en vele nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd. Het programma Almere 2.0 

ondersteunt de Almere Principles om Almere uit te laten groeien naar een volwassen, complete en duurzame 

stad die een bijdrage levert aan de metropool regio Amsterdam en Noordvleugel Utrecht.  

 

Om het geschetste toekomstperspectief te bewerkstelligen wordt binnen Almere 2.0 de komende jaren 

gewerkt langs een vijftal programma’s: 

1. Versterken Hart van de Stad 

2. Versterken leer- en werkomgeving 

3. Energie on Upcycling 

4. Versterken verblijfsplekken, cultuur, recreatie en toerisme 

5. Vernieuwend wonen 

 

  

https://almere20.almere.nl/
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Bijlage 2. Inspirerende voorbeelden van circulaire HUBs 

Ontwikkelingen om duurzaam en circulair ondernemerschap te stimuleren zijn er op verschillende 

plekken in Nederland. Net als ondernemers HUBs, heringerichte bedrijventerreinen en zelfs 

experimenteerruimte is er op kleine schaal. Hieronder geven we een kort overzicht van een aantal 

inspirerende voorbeelden die relevant zijn voor het Citylab.  

Strijp-S – Eindhoven 

Strijp-S profileert zich als culturele hart van Eindhoven. In de jaren '90 trok Philips zich stapsgewijs 

terug uit Eindhoven, ook uit de fabrieken op Strijp-S. In 2000 werden de eerste gesprekken gevoerd 

over de herontwikkeling van Strijp-S. In 2002 werd het terrein voor een koopsom van €140 miljoen 

van de hand gedaan aan Park Strijp Beheer B.V., een Publiek Private Samenwerking tussen de 

Gemeente Eindhoven en VolkerWessels, waarna Philips tijdelijk de gebouwen die het nog gebruikte 

terug huurde. Met het vertrek van Philips werd het plan opgepakt om Strijp-S te ontwikkelen tot een 

broedplaats voor de creatieve sector. Onder de vlag Old Buildings, New Ideas wordt bedrijvigheid 

aangetrokken die zich vooral op design en technologie richt. In de oude fabriekspanden ontstaan 

open ateliers waar creatieve ondernemers hun werkplek vinden. In 2016 vestigt ook de creatieve 

school St. Lucas zich op Strijp-S. In 2012 krijgt Strijp-S voor het eerst in haar geschiedenis permanente 

bewoners, wanneer het nieuwbouwproject SAS-3 wordt opgeleverd. Waar ooit televisies werden 

gemonteerd, zijn nu lofts gerealiseerd.  
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Binckhorst – Den Haag 

Nieuwe innovatieve bedrijven, ambachtelijke, creatieve ondernemers en bedrijven met een 

maatschappelijke betekenis weten de Binckhorst te vinden. Verder is er veel nieuwe horeca in het 

gebied. Er zijn al meerdere bedrijfsverzamelgebouwen in de Binckhorst waar veel ondernemers hun 

bedrijf hebben gevestigd: 

• Bink36 

• De Besturing 

• Caballerofabriek 

• Mooof 

Er is vooral ruimte voor start-ups en bedrijven met aandacht voor duurzaamheid, de circulaire 

economie en/of maatschappelijke betekenis. Ook horeca en andere voorzieningen, zoals sport, zijn 

welkom. Voor ondernemers is er veel mogelijk, ook omdat dit een pilotgebied is van de nieuwe 

Omgevingswet.  

Caballero Fabriek Binckhorst is een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw voor innovatieve, 

creatieve en culturele bedrijven. Waar het vroeger draaide om sigaretten, ademt het hier nu 

bedrijvigheid op het gebied van multimedia, grafisch ontwerp, fotografie, reclame, ICT, 

communicatie, evenementen en architectuur.  

De kruisbestuiving tussen de verschillende bedrijven met behoud van het industriële karakter van het 

gebouw is het centrale thema van de fabriek. Op veel plekken is het gebouw in originele staat 

teruggebracht. Nieuwe toevoegingen hebben een duidelijk herkenbare eigentijdse styling zoals de 

opvallende zonneschermen aan de waterkant. De fabriek biedt naast gevestigde bedrijven ook 

ruimte aan startende ondernemers in de ICT-branche. Bedrijven profiteren van elkaars kennis en 

netwerk in de hal met zitjes die onderling sociaal contact stimuleren en delen faciliteiten als 

vergaderruimten, pantrys en lunchroom. Bedrijven kunnen een (flex)werkplek en/of kantoorruimte 

huren met afmetingen vanaf 25 tot 700 vierkante meter. Ook heeft de Caballero Fabriek een eigen 

incubator. Het jaarlijkse business event wordt door vele honderden belangstellenden bezocht. Het 

concept van de Caballero Fabriek mag succesvol worden genoemd. Veel bedrijven werken onderling 

samen, hetgeen verschillende innovaties en nieuwe merken heeft opgeleverd.  
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Bluecity – Rotterdam 

Het oude Tropicana zwembad werd door schuldeiser Aegon in oktober 2015 openbaar geveild. Het 

werd voor een bedrag van 1,7 miljoen euro toegewezen aan het bedrijf BlueCity010. BlueCity is een 

broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen. Binnen het 

ecosysteem van sociale ondernemers en radicale disruptanten is afval een waardevolle bouwsteen; 

de output van de éne is namelijk de input van de andere ondernemer. Zo creëren we samen een 

voorbeeldstad voor de circulaire economie.  

Start-ups en kleinschalige initiatieven laten zien hoe dat moet en: dat het kán. Maar circulair 

ondernemen gaat niet vanzelf; in BlueCity bieden we (startende) circulaire ondernemers ruimte, 

begeleiding en een dynamisch netwerk. Daarmee krijgen haalbare en schaalbare plannen de kans om 

uit te groeien tot de omvang die ze nodig hebben om een écht impact te hebben. Zo creëren we 

samen met ondernemers, onderzoekers, omwonenden, overheid en het onderwijs een circulaire 

economie, sluiten we kringlopen en vormen we de stad van de toekomst. 

 

De Ceuvel – Amsterdam 

De Ceuvel is een prijswinnende, duurzame broedplaats voor creatieve en sociale ondernemers op 

een voormalige scheepswerf aan het Van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord. In 2012 diende een 

groep architecten het winnende plan in voor een prijsvraag van de gemeente Amsterdam. Ze kregen 

het terrein voor 10 jaar te leen. 

Nu is het een bruisende gemeenschap van ondernemers en kunstenaars met een groen hart, die 

eigenhandig hebben meegebouwd aan hun werkplek in Amsterdam’s eerste circulaire kantoorpark. 

Met creatieve werkplekken, een cultureel podium, café-restaurant, ruimtes voor verhuur en in de 

nabije toekomst een drijvend bed & breakfast. 

Op de voormalige werf realiseren we één van de meest unieke stedelijke experimenten in Europa. 

Oude woonboten zijn met fundering en al op het zwaar vervuilde terrein geplaatst, verbouwd tot 

duurzame werkplekken en verbonden door een meanderende steiger. Rondom de boten krijgen 

bodemreinigende planten vrij spel om de vervuilde grond te zuiveren. De Ceuvel is niet alleen een 

‘verboden tuin’ die na 10 jaar schoner wordt achtergelaten, maar ook een speeltuin voor duurzame 

technieken: door duurzame technologie te integreren voorzien we zoveel mogelijk in onze eigen 

elektra en verwerken we ons eigen afval op innovatieve, nieuwe manieren. 
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Green Village – Delft 

Oplossen van de grootste uitdagingen van de wereld vergt radicaal nieuwe verbindingen; 

Combinaties van technologieën die nooit eerder verbonden waren en samenwerkingsverbanden 

tussen onverwachte partijen. Het doel van de Green Village is om de ontwikkeling en versnelling van 

deze radicale innovaties te versnellen. Dit doen ze door Iedereen die hierbij betrokken moet zijn bij 

elkaar te brengen; wetenschappers, techneuten, bedrijven, burgers en de overheid op een 

inspirerende plek waar innovaties kunnen worden ontworpen, getest en als demonstratie neergezet 

worden. Dit gebeurd in een experimentele real-life omgeving, een echt living lab bij de TU Delft.   

De Green Village creëert een omgeving waar universiteiten en bedrijven hun innovaties kunnen 

ontwikkelen, testen en laten zien. Producten mogen falen, het business model hoeft nog niet 

duidelijk te zijn, en bezoekers mogen zich oncomfortabel voelen bij de innovaties, en soms profiteren 

de innovaties ook van meer vrijheid in regelgeving doordat de overheid het bouwbesluit niet van 

toepassing heeft verklaard.  

 

Smart solar charging – Utrecht 

Bedrijven in de Utrechtse wijk Lombok zijn sinds 2015 bezig met het opslaan van energie in accu's, 

maar het gebruik van oude accu's wordt belemmerd door Europese regels. Om die obstakels weg te 

nemen, is in Brussel een zogenoemde Innovatiedeal ondertekend. Hergebruik van accu's moet 

voldoen aan Europese milieuregels, waardoor het op grote schaal opslaan van elektriciteit nu niet 
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aantrekkelijk is. Ook de regelgeving voor de koppeling van accu's en elektrische auto's aan het lokale 

energienet is nog onduidelijk. 

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) ondertekende de deal samen met de 

EU-commissarissen voor Milieu en Innovatie, de Utrechtse initiatiefnemer Robin Berg van 

LomboXnet en de provincie Utrecht. Daarnaast zetten de Franse bedrijven Renault en Bouygues en 

de Franse bewindslieden voor Milieu en Economie hun handtekening. Het project is een van de twee 

innovatiedeals die de Europese Commissie heeft uitgekozen uit 32 voorstellen.  

 

VerspillingsHUB Three-sixty 

Verspilling is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Dagelijks verspillen we voedsel, water, 

energie, talenten en andere waardevolle middelen. Dat is zonde, want deze grondstoffen zijn goud 

waard! Met name de verspilling van voedsel en talent behoeft aandacht en aanpak vanwege de 

economische, ecologische en maatschappelijke impact. Three-Sixty loopt voorop in de transitie naar 

een systeem dat toegevoegde waarde centraal stelt. Three-sixty: 

• Biedt fysieke ruimte en bedrijfssupport aan bevlogen initiatieven die zich inzetten om 

verspilling tegen te gaan.  

• Biedt bedrijfshuisvesting, services en faciliteiten en mogelijkheden voor events en is hierdoor 

een fysieke ontmoetingsplek én inspiratiebron om oplossingen tegen verspilling te realiseren. 

• Huisvest business-support organisaties – in het bijzonder Food Waste Xperts en Verspild 

Talent – die ondernemers ondersteunen om hun verspillingsvraagstukken op het gebied van 

voedsel en talent aan te pakken.  

• Is een plek die tot innovatie en economische activiteit leidt op regionaal, nationaal en 

internationaal niveau 

• Is gevestigd in het voormalige DHL distributiecentrum in Veghel. Het beschikbare oppervlak is 

tenminste 10.000 m2. Voldoende ruimte om te ontwikkelen tot een innovatiehub van 

betekenis. 

  



 

 
 

Plan van Aanpak Citylab Almere, versie 2 mei 2018  55 

 

Bijlage 3. Voorbeeld validatietool  

 

Aan : Stuurgroep Energy on Upcycling 

Datum :  

Betreft : Validatietool project …… 

 

Projectbeschrijving 

In één alinea kort de kern toelichten waar het om gaat 

 

Sterke punten in de case 

- Sterk punt 

- Sterk punt 

- Etc. 
 

Aandachtspunten in de case: 

- Aandachtspunt 

- Aandachtspunt 

- Etc. 
 

Advies: 

Positief adviseren want: 

- Reden 1 

- Reden 2 

- Etc.  
 

Alternatief: 

In kaart brengen mogelijke alternatieven. 

 

VALIDATIE TOOL CITYLAB STIMULERINGSFONDS 

  Score Opmerkingen 

D. Drempelcriteria   

D.1 Past het binnen Energy on Upcycling programma?   

D.2 Is het gericht op het opwaarderen van lokale reststromen?   

D.3 Heeft het initiatief een private eigenaar?   

D.4 Zit de organisatie onder het ‘de-minimisplafond’, en kan het dus een 

‘de-minimisverklaring’ afgeven? 

  

D.4 Is de eigenbijdrage in de eerste 2 jaar tenminste 50%?   

Projectcriteria   

A Maatschappelijke relevantie   

A.1 Draagt bij aan economische transitie en doelstelling is duidelijk 

geformuleerd. 

  

A.2 Schept werkgelegenheid in de gemeente Almere   

A.3 Versterkt aantoonbaar de circulaire economie van de stad   

A.4 Afvalstromen van het Upcyclecentrum worden hergebruikt of 

opgewaardeerd 
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B Bedrijfsmatig/economische 

haalbaarheid 

  

B.1 Markttechnisch gezien attractief; aantrekkelijke bedrijfsactiviteit met 

een goed verdienmodel, dat helder omschreven is in een projectplan 

  

B.2 Goede concurrentiepositie vanuit MRA-regio met gecommitteerde 

partijen 

  

B.3 Beheersbare ondernemingsrisico’s, de risico’s en beheersmaatregelen 

zijn duidelijk geformuleerd 

  

    

C Financierings technische haalbaarheid   

C.1 Inbreng van voldoende eigen middelen   

C.2 Belangstelling vanuit private financiers of venture capital fondsen   

C.3 Komt eventueel in aanmerking voor beschikbare subsidies van of via 

de gemeente of rijksoverheid of EU 

  

    

 Totaalscore   

 

Opmerking invullen tool 

Voor drempelcriteria geldt dat de vier vragen met ja moeten kunnen worden beantwoord, voor dat 

er überhaupt sprake kan zijn van een in cash bijdrage door de gemeente.  

Bij de projectcriteria moet men aangeven van 1 t/m 5 waarbij 1 laag is en 5 hoog hoe het aspect 

scoort. Eventueel kan toelichting worden gegeven in het opmerkingen veld. Het project moet 

minimaal 25 punten hebben om gevalideerd te kunnen worden. 

  



 

 
 

Plan van Aanpak Citylab Almere, versie 2 mei 2018  57 

 

Bijlage 4. Gedetailleerde begroting 
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ACTIVITEIT 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL

Projectorganisatie 175.000,00€   125.000,00€   100.000,00€  75.000,00€    50.000,00€      525.000,00€     

MAATWERK CIRCULAIRE BEDRIJVEN 152.000,00€   129.000,00€   119.000,00€  119.000,00€  14.000,00€      533.000,00€     

Experimenteerruimte 20.000,00€     10.000,00€     30.000,00€       

Juridisch advies 12.000,00€     12.000,00€     12.000,00€    12.000,00€    48.000,00€       

Stimuleringsfonds 105.000,00€   105.000,00€   105.000,00€  105.000,00€  -€                420.000,00€     

Bekendmaking call for proposals 5.000,00€       5.000,00€       5.000,00€      5.000,00€      20.000,00€       

Cofinanciering circulaire bedrijven 100.000,00€   100.000,00€   100.000,00€  100.000,00€  400.000,00€     

Aanbieden van reststromen 13.000,00€     -€               -€              -€              -€                13.000,00€       

Ophalen reststromen 13.000,00€     13.000,00€       

Locatie sorteercentrum (in budget vrijspelen vastgoed) -€                 

Aanbieden gesorteerde restproducten

Aantrekken nieuwe bedrijven 14.000,00€     14.000,00€     14.000,00€    14.000,00€    14.000,00€      70.000,00€       

Marketingmaterialen 5.000,00€       5.000,00€       5.000,00€      5.000,00€      5.000,00€        25.000,00€       

Organiseren van events met partijen in de circulaire/startup sector8.000,00€       8.000,00€       8.000,00€      8.000,00€      8.000,00€        40.000,00€       

Presentaties op externe evenementen 1.000,00€       1.000,00€       1.000,00€      1.000,00€      1.000,00€        5.000,00€         

Grondstoffencollectief Almere -€               -€               -€              -€              -€                -€                 

Ondersteunen GCA -€                 

HUB VOOR CIRCULAIR ONDERNEMERSCHAP 58.750,00€     80.500,00€     60.500,00€    60.500,00€    36.500,00€      296.750,00€     

Digitaal kennisloket 10.000,00€     1.000,00€       1.000,00€      1.000,00€      1.000,00€        14.000,00€       

Ontwerp & bouwen website 10.000,00€     10.000,00€       

Jaarlijks onderhoud website 1.000,00€       1.000,00€      1.000,00€      1.000,00€        4.000,00€         

Ontmoetingsruimte en fysiek kennisloket 45.250,00€     77.500,00€     57.500,00€    57.500,00€    33.500,00€      271.250,00€     

Inrichten fysiek kennisloket 11.500,00€     22.750,00€     2.750,00€      2.750,00€      1.125,00€        40.875,00€       

Huur ontmoetingsruimte en kennisloket 24.750,00€     24.750,00€     24.750,00€    24.750,00€    12.375,00€      111.375,00€     

Huur flexplekken Citylab 9.000,00€       12.000,00€     12.000,00€    12.000,00€    45.000,00€       

Maandelijks evenement inhoudelijk 12.000,00€     12.000,00€    12.000,00€    14.000,00€      50.000,00€       

Maandelijks evenement sociaal 6.000,00€       6.000,00€      6.000,00€      6.000,00€        24.000,00€       

Spin in het web circulaire bedrijvigheid -€               -€               -€              -€              -€                -€                 

Actieve circulaire ondernemerskring 3.500,00€       2.000,00€       2.000,00€      2.000,00€      2.000,00€        11.500,00€       

Startup bijeenkomst bedrijfskring 2.000,00€       2.000,00€         

Kwartaal meetings 1.500,00€       2.000,00€       2.000,00€      2.000,00€      2.000,00€        9.500,00€         

CIRCULAIRE TRANSFORMATIE DE STEIGER 165.000,00€   204.000,00€   226.500,00€  199.500,00€  52.000,00€      847.000,00€     

Herinrichting openbare ruimte -€               54.000,00€     54.000,00€    52.000,00€    2.000,00€        162.000,00€     

Visualisatie bewoners en bedrijven 2.000,00€       2.000,00€      4.000,00€         

Prijsvraag bekendmaking 2.000,00€       2.000,00€      2.000,00€      2.000,00€        8.000,00€         

Circulaire openbare ruimte 50.000,00€     50.000,00€    50.000,00€    150.000,00€     

Vrijspelen bedrijfsruimtes voor circulaire bedrijvigheid 150.500,00€   100.000,00€   100.000,00€  100.000,00€  50.000,00€      500.500,00€     

Onderzoek 500,00€         500,00€           

Strategie kiezen -€                 

Uitvoeren strategie 150.000,00€   150.000,00€   100.000,00€  100.000,00€  500.000,00€     

Bedrijven transformeren circulaire uitstraling 14.500,00€     50.000,00€     50.000,00€    25.000,00€    -€                139.500,00€     

Visualisatie eigenaren en ondernemers 2.500,00€       2.500,00€         

Inhuren externe partij om vraag en aanbod te faciliteren 12.000,00€       12.000,00€       

Kleine subsidie op buitenkant bedrijven circulair maken 50.000,00€       50.000,00€     50.000,00€     150.000,00€     

Samenwerking met de Floriade -€               -€               22.500,00€    22.500,00€    -€                45.000,00€       

Floriade stimuleren hier te vestigen -€                 

Bedrijven stimuleren hier te vestigen -€                 

Zuidzijde internationale showcase 25.000,00€    25.000,00€    50.000,00€       

Grondstoffenverwaarder 50.000,00€     50.000,00€     50.000,00€    50.000,00€    50.000,00€      250.000,00€     

Cofinanciering 50.000,00€     50.000,00€     50.000,00€    50.000,00€    50.000,00€      250.000,00€     

Citydeal Circulaire Stad 25.000,00€     25.000,00€     25.000,00€    25.000,00€    25.000,00€      125.000,00€     

Personele inzet 25.000,00€     25.000,00€     25.000,00€    25.000,00€    25.000,00€      125.000,00€     

Totaal 625.750,00€   613.500,00€   581.000,00€  529.000,00€  227.500,00€    2.576.750,00€  

BEGROTING CITYLAB STEDELIJKE GRONDSTOFFEN
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