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Inhoud

Almere: altijd al groen
Proces tot nu
Concept- Duurzaamheidsagenda Almere, 

i.r.t. maatschappelijke waarde van groen
Aanpak/ strategie van de 

duurzaamheidsagenda 
Ruimte voor vragen!



Almere: altijd al groen

 Club van Rome: Garden City

 ‘Duurzaamheid’ de afgelopen jaren vooral 
‘Energie’ en ‘Circulair’

 Nu ook andere onderwerpen, waaronder de 
maatschappelijke waarde van groen.



Proces 
Duurzaamheids-
agenda tot op 
heden 

Sinds de zomer van 2018 gesprekken met 
de stad;
Analyses en onderzoeken;
Aanbevelingen voor beleid zijn verwerkt.



Doelstelling
CO2-uitstoot verminderen met 49% in 

2030 en 95% in 2050
Gezonde en Leefbare stad



Interventies &
Transities: 
duurzame dingen 
doen en de 
dingen duurzaam 
doen



Duurzaamheids-
agenda



1. Duurzame 
Gebieds-
ontwikkeling:
Ambitie is om toe te 
werken naar een 100% 
duurzame, natuur-
inclusieve 
gebiedsontwikkeling, 
stedelijke vernieuwing en 
beheer (in 2030)



2. 
Duurzame 
Gebiedsontwikkeling 
en beheer
Circulair, ecologisch en klimaatadaptief beheren:

Klimaatadaptatie in de regenboogbuurt; 

circulaire speeltoestellen, groene 
speelvoorzieningen;

betonpuin en biomassa naar de groene beton 
centrale; 

ecologisch beheer van de openbare ruimte;

met mogelijk voedselproducerend openbaar groen;

E.a.



3. 
Duurzame 
Inkoop &
Aanbesteding:
Andere 
aanbestedingsmethode

100% duurzame inkoop en 
aanbesteding per 2030



Stimuleren duurzaam gedrag
Ontwikkelingen vanuit de samenleving faciliteren en 
stimuleren, bijv.:

 Groene schoolpleinen;

 Tegel eruit, plant erin;

 Groene spelddragers Growing Green Cities;

 En vele andere!



A.
Energie &
Warmte
opwek: 
Grootschalige wind- en zonne-energie, 
ultradiepe geothermie, 
financieringsconstructies, de Regionale 
Energie Strategie (RES), warmteplannen, 
aardgasvrijewijken, balanceren 
energienet. 

100% duurzaam energiesysteem in 2049:
 Klimaatadaptatie: betere klimaathuishouding van de stad en 

panden in de stad leidt tot minder energiegebruik



B.
Lokale Circulaire 
Economie:
Aanbieden, aanjagen, 
afstemmen, afnemen

In 2030 50% minder primaire 
grondstoffen; 2050 volledig circulair



C.
Voedsel:
Ontwikkelen van een 
voedselstrategie, toegang geven tot 
verse regionale producten, benutten 
van het aanwezige kenniscluster, 
experimenteren met innovaties zoals 
verticale stadslandbouw, het 
versterken van de lokale 
voedselproductie als groeisector.



D.
Mobiliteit: 
Fiets, OV (schoner), internetbestellingen, 
efficiënte logistiek



E.
Diversiteit Groen en 
ecologische verbindingen:
Gezond ecosysteem, 
aantrekkelijke 
leefomgeving, 
natuurvriendelijke 
beheeraanpak:  Fijnstof, 
CO2, koeling gebouwen, 
klimaatadaptatie, 
akoestiek, aantrekkelijkheid 
van de stad, uitnodigen tot 
bewegen, sociale 
samenhang etc. etc.



F.
Klimaat-
adaptatie:
Hitte, droogte, wateroverlast



Samenwerking 
met 
kennispartners

Kennisontwikkeling op het gebied van 
het ‘vergroenen’ en gezond maken van 
de stad is van groot belang
Almere als stad waar nieuwe concepten 

worden uitgeprobeerd, welke later in de 
stad, maar ook elders in het land en 
daarbuiten kunnen worden opgeschaald



Samenwerking 
met 
kennispartners

Thema’s:

 Natuurinclusiviteit/ biodiversiteit

 Klimaatadaptatie: hitte, koeling, wateroverlast

 Stimuleren groene Initiatieven vanuit de bevolking

 Voedselstrategie, feeding the city

 Sociale aspecten van groen

 Fijnstof- en CO2- opname

 Groen nodigt uit tot bewegen

 Vergroten aantrekkelijkheid van de stad

 Beheer openbare ruimte

 Akoestiek

 E.a.



Aanpak/ 
strategie 
Duurzaamheidsa
genda

 Basis op orde (wettelijke 
verplichtingen)

 Jaarlijks 
uitvoeringsprogramma

 Coalitievorming



Proces Duurzaamheids-
agenda

 College van Burgemeester en 
Wethouders;

 Gemeenteraad (komende 
donderdag!);

 Zomer: 2e ronde consultatie;

 Na de zomer vaststelling door de 
gemeenteraad;

 Uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheidsagenda 2020 (en 
verder).



Floriade Almere EXPO 
2022: Feeding, 
Greening, Healthying, 
Energizing.



Vragen?
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