
Marktconsultatie 

Competitie Upcycle City

Dinsdag 15 februari - Online



Enkele huisregels

• Doe alsof je thuis bent

• Camera aan (hide selfview) en geluid uit

• Actieve deelname is zeer gewenst

• Vragen stellen via de chat of door een handje opsteken

• Benut de pauzes goed

• Nabranders via marktconsultatie@almere.nl

• Actuele informatie is te vinden op 
https://groenengezond.almere.nl/upcyclecitycompetitie

• Wij maken van vandaag een kort verslag en sturen sheets na

mailto:marktconsultatie@almere.nl
https://groenengezond.almere.nl/upcyclecitycompetitie


Het programma van vandaag

1. Welkom en introductie

2. Informeren
a. Jan Hoek – wethouder gemeente Almere
b. Jan Willem van de Groep – Kwartier biobased bouwen ministerie LNV
c. Jim Teunizen – Aanjager circulariteit door meten en verbeteren
d. Ronde tafel gesprek met de inleiders

---------------------------------------- pauze van 10 minuten ---------------------------------------------

3. Consulteren
a. Invullen vragenlijst
b. In gesprek in kleinere groepen

---------------------------------------- pauze van 10 minuten ---------------------------------------------

4. Activeren
a. Drie korte speeddates met 3 personen

5. Afsluiting



Het traject – 5  doelstellingen

• Waarom

• Waar

• Wie

• Wanneer

• Hoe

1) Reductie van CO2 uitstoot door circulair en biobased materiaal gebruik
2) Kwalitatieve verdichting van de bestaande stad met extra vierkante meters woonruimte

De subsidie biedt een startmotor voor de opschaling van marktinitiatieven. Er zijn dus geen gemeen-
telijke opdrachten bij betrokken. Die hebben hun eigen aanbesteding met duurzaamheidscriteria 

3) Kringlopen van materialen verkleinen door reductie van transport kilometers
4) Identiteit en positie van Almere als circulaire broedplaats en duurzame stad

Productie en afzet dicht bij elkaar in een omgeving die circulariteit faciliteert

5) Vergroten van samenwerkend vermogen door in te zetten op lokale allianties

Met elkaar, voor de stad. Samenwerken biedt lokale ondernemers kansen en vergroot het draagvlak

Almere in de spotlights tijdens de Floriade. Dat is het podium waar je elkaar tegenkomt en de 
inspiratie voelbaar is om grenzen te verleggen. De competitie loopt tijdens de Floriade!

De opzet van de competitie is grote lijnen bekend en met jullie input van vandaag gaan we dat een 
slag verder brengen om in april een goede leidraad te kunnen publiceren



De competitie

1. Openbare aanbesteding – iedereen mag meedoen
2. Kleine drempel – KVK, TRL-niveau 8 of 9 en een referentieproject
3. De beste businessplannen maken kans op 25% co-financiering van de 

gemeente in de vorm van een subsidie tot maximaal €2,2 miljoen
4. Deel 1 – 10 weken voor een plan van aanpak en kansen-

&risicodossier
5. Min 3 en max 5 plannen gaan naar de dialoogfase; 2 individuele 

gesprekken met de gemeente 
6. Eindproduct is een businessplan met financieringsplan
7. Afhankelijk van de gevraagde bijdrage honoreren wij de beste 

plannen tot het subsidiebedrag op is. 
8. Start april (begin Floriade) – gunning oktober (einde Floriade)


