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01 AANLEIDING 
 

Om de circulaire (bouw)economie aan te jagen in Almere is er in 2017 een eerste Competitie Upcycle City 

(CUC) georganiseerd, waarbij een uitvraag heeft plaatsgevonden naar consortia om innovatieve 

oplossingen te bedenken voor het hergebruik van gemeentelijke reststromen die vrijkomen uit de 

openbare ruimte van de stad. Het succes van de eerste competitie heeft de programmalijn Circulaire 

Economie doen beslissen om een tweede competitie op te zetten.  

 

Voor de tweede competitie is door Alba Concepts in de periode van september tot en met november 

2021 een marktverkenning uitgevoerd. De resultaten van deze marktverkenning wezen uit dat de tweede 

CUC kansrijk is in de richting van (binnen)stedelijke verdichting gerelateerd aan biobased en circulair 

bouwen met lokale/regionale reststromen. De volgende stap in de procedure richting een uitvraag was 

het organiseren van een marktconsultatie. 

 

 

02 INLEIDING  
 

Deze rapportage is zorgvuldig opgesteld aan de hand van de resultaten die tijdens de marktconsultatie 

verzameld zijn. De verkregen inzichten worden beschreven op hoofdlijnen. Er wordt niet verwezen naar 

specifieke marktpartijen of commercieel gevoelige informatie. Dit is ongewenst gezien de mogelijk 

vertrouwelijke informatie van deelnemers. De rapportage is opgesteld met inachtneming van de Wet 

openbaarheid van bestuur. 

Deelname aan de marktconsultatie verplicht partijen tot niets en leidt ook niet tot enig voordeel in de 

aanbestedingsprocedure. 

De publicatie van de resultaten is van belang voor de openheid en transparantie van de uitvraag. 

Hierdoor wordt er namelijk een gelijk speelveld gecreëerd tussen partijen die deelnamen aan de 

consultatie en partijen die niet aanwezig waren. Daarnaast kunnen ook overige belangstellenden kennis 

nemen van de resultaten van de marktconsultatie. 

 

02.01 De vorm van de marktconsultatie 
Bij de marktconsultatie is gekozen voor een open vorm. Er is een algemene oproep gedaan op Tenderned 

en via sociale media. Geïnteresseerden konden zich aanmelden via het openbare aanmeldformulier op de 

website. Alle geïnteresseerde deelnemers zijn uitgenodigd om deel te nemen. 

Daarnaast is er een digitale bijeenkomst georganiseerd met een digitale vragenlijst en twee interactieve 

onderdelen met deelnemers. Alle partijen waren tegelijkertijd aanwezig op de digitale marktconsultatie. 

Hierdoor was er ook ruimte voor interactie tussen partijen. 
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03 HET DOEL VAN DE MARKTCONSULTATIE  
 

De marktconsultatie was in de eerste plaats bedoeld om de opzet van de competitie te toetsen bij 

marktpartijen. Hierbij ging het bijvoorbeeld over de geschiktheid van de procedure, de haalbaarheid van 

de gestelde ambities en het peilen van de interesse in de markt. Ook is er informatie opgehaald over de 

voorkeuren en wensen van potentiële deelnemers. Een subdoel van de marktconsultatie was het creëren 

van zichtbaarheid en het activeren van potentiële deelnemers om deel te nemen aan de competitie.  

 

De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen in de marktconsultatie: 

 

▪ Een toetsing van de inhoudelijke uitgangspunten van de competitie bij marktpartijen. 

Bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van passende oplossingen te inventariseren.  

 

▪ Een toetsing van de procedure, inclusief voorwaarden en planning, bij marktpartijen. 

Bijvoorbeeld over de gestelde voorwaarden voor een eerste inschrijving, de looptijd van de 

procedure en het aandeel cofinanciering dat beschikbaar gesteld wordt aan de winnaar(s). 

 

▪ Een verkenning van de verwachtingen voor de competitie van beide kanten en het creëren van 

wederzijds begrip.  

 

De marktconsultatie was bedoeld om partijen vragen te laten stellen en daarmee verwachtingen te 

verkennen. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, voorafgaand aan de competitie wordt wederzijds 

begrip gecreëerd. De marktconsultatie was ook het moment waar marktpartijen kansen en knelpunten 

konden signaleren. Omdat marktpartijen weten welke oplossingen er beschikbaar én passend zijn, 

kunnen zij ook een inschatting maken van de haalbaarheid. De marktconsultatie was dus ook bedoeld om 

een verbinding te maken tussen vraag en aanbod in de markt.  
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04 COMMUNICATIEVE VOORBEREIDING 
 

 

04.01 Openbare aankondigingen  

 

Eind december 2021 werd het opstarten van de tweede Competitie Upcycle City publiekelijk bekend 

gemaakt. Hiertoe is er een aankondiging verspreid via diverse kanalen, waaronder Tenderned en sociale 

media (zie bijlage 1). De aankondiging informeerde over de aankomende marktconsultatie en de plannen 

voor de competitie 

 

Website  

In januari 2022 werd er informatie over de tweede CUC geplaatst op de website van Groen en Gezond 

Almere. Op deze website konden geïnteresseerden zich aanmelden voor de digitale marktconsultatie op 

15 februari 2022. 

 

 

04.02 Uitnodigingen marktconsultatie 

Drie weken voorafgaande aan de digitale marktconsultatie zijn er uitnodigingen gestuurd naar 

(markt)partijen. Hierin werden zij op de hoogte gesteld van de tweede CUC en benaderd om deel te 

nemen aan de marktconsultatie. 

 

Omschrijving van de doelgroep 

De uitnodigingen zijn verstuurd door de Gemeente Almere en Alba Concepts. De benaderde partijen zijn 

gekozen op basis van het brede netwerk van deze twee partijen. Zo zijn er landelijke én lokale partijen 

benaderd.  

 

Voorbeelden van benaderde partijen: 

▪ Landelijke woningbouw en ontwikkelingsbedrijven.  

▪ Innovatieve bedrijven die een circulair woonconcept op de markt gebracht hebben.  

▪ Leveranciers van bouwmaterialen die complete circulaire bouwsystemen, producten of 

halffabricaten kunnen leveren. 

▪ Bedrijven die ervaring hebben met het produceren van (bouw)materialen uit diverse 

reststromen. 

▪ Architecten en andere ontwerpers. 

 

Deze lijst bevat partijen die zelfstandig of in een consortium zouden kunnen deelnemen aan de 

competitie.  

 

Reeds bekende contactpersonen en partijen zijn per mail benaderd. De inhoud van de uitnodigingen is 

terug te vinden in bijlage 2. 
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05 DIGITALE MARKTCONSULTATIE   
 

De digitale bijeenkomst voor de marktconsultatie van de tweede Competitie Upcycle City vond plaats op 

15 februari 2022 van 13:00 tot 16:00 uur. Voor deze dag is er gekozen voor een digitale bijeenkomst via 

Zoom. In totaal zijn er zo’n 30 aanmeldingen binnengekomen.  

 

Bij de aanvang van de digitale marktconsultatie waren er zo’n 35 deelnemers aanwezig. Een overzicht van 

alle deelnemers is terug te vinden in bijlage 3. 

 

05.01 De digitale marktconsultatie in het kort 

De marktconsultatie had drie belangrijke doelen; informeren, consulteren en activeren. Alle drie deze 

doelen zijn aan bod gekomen tijdens de digitale bijeenkomst op dinsdag 15 februari. In de onderstaande 

tabel is het programma op hoofdlijnen te zien. 

 

Onderdeel Tijd Activiteit 

Inloop 12:50 Inloop 

Aftrap 13:00 Aftrap door de dagvoorzitter 

Eerste ronde 

‘Informeren’ 
13:10 

Presentaties van: 

- Jan Hoek; Wethouder duurzaamheid van de Gemeente 

Almere. 

- Jan-Willem van de Groep; kwartiermaker van het 

Ministerie van Landbouw. 

- Jim Teunizen; circulaire bouweconomie versneller bij 

Alba Concepts. 

Pauze 14:00 Afsluiting van de eerste ronde + 10 minuten pauze 

Tweede 

ronde 

‘Consulteren’ 

14:10 

Alle deelnemers vullen een vragenlijst in. 

De antwoorden worden besproken in ‘break-out rooms’ met een 

tafelvoorzitter. 

Pauze 15:05 Afsluiting van de tweede ronde + 10 minuten pauze 

Derde ronde 

‘Activeren’ 
15:15 

Onderlinge kennismaking, ideeën uitwisselen en contacten 

leggen. 

Alle deelnemers worden verplaatst naar ‘break-out rooms’ van 

drie personen. 

Drie rondes van negen minuten. 

Afsluiting 15:55 Afsluiting door de dagvoorzitter 
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05.02 Deel 1: Informeren 

In het eerste deel van de marktconsultatie zijn er drie sprekers aan het woord geweest die een korte 

presentaties hebben gegeven. De eerste spreker was Jan Hoek, de wethouder duurzaamheid van de 

Gemeente Almere. Hij sprak onder andere over de gekozen richting voor deze competitie, namelijk 

circulair bouwen in de bestaande stad. Verder kwamen de unieke opgaven en de speerpunten, op het 

gebied van duurzaamheid, van Almere aan bod. De tweede spreker, Jan-Willem van de Groep, gaf een 

presentatie over de passende oplossingen die nu al in Nederland beschikbaar zijn voor CO2 neutraal 

bouwen en het toepassen van reststromen. Er was met name aandacht voor het bouwen met biobased 

materialen, zoals vlas, stro, riet, gras en hennep. De derde spreker, Jim Teunizen, gaf in zijn presentatie 

een nadere toelichting op de doelstellingen en ambities van de competitie. Zo werden de kansen voor 

CO2-neutrale verdichting in Almere onderstreept. Daarnaast benadrukte Jim ook het verkleinen van 

grondstoffenkringlopen en het belang van (lokale) samenwerkingen. 

 

Alle presentaties zijn terug te vinden in de bijlagen én te bekijken op de website van de Competitie 

Upcycle City.  
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05.03 Deel 2: Consulteren 

 

Hieronder zijn de resultaten van de vragenlijst te zien. Deze vragenlijst hebben de deelnemers 

gezamenlijk ingevuld. Om onderlinge beïnvloeding van de resultaten te voorkomen zijn de resultaten 

iedere keer pas getoond wanneer alle deelnemers antwoord hadden gegeven. In de tweede ronde van de 

marktconsultatie zijn de resultaten van deze vragenlijst besproken. Relevante conclusies uit deze 

gesprekken zijn hieronder opgenomen. 

 

Bij elke vraag wordt er kort gereflecteerd op de uitkomst. De verkregen inzichten zijn relevant voor het 

opstellen van de leidraden en het verdere verloop van de competitie. 

 

1. Stelling 

 
De meeste deelnemers hebben beantwoord dat de gekozen richting van de competitie kansrijk is. In de 

bespreking werd duidelijk dat één deelnemer per ongeluk ‘Oneens’ had ingevuld.  
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2. Beoordeling 

 
Alle vijf de ambities zijn overwegend als realistisch beoordeeld. Verder valt op dat de deelnemers de 

eerste ambitie als het meest realistisch beoordeeld hebben. In de bespreking werd benadrukt dat de 

ambities elkaar versterken. Dit geldt met name voor de laatste drie ambities.   

 

3. Vraag 

 
Deelnemers hebben hier aangegeven dat marktpartijen het meeste kunnen bijdragen aan het reduceren 

van CO2 uitstoot door circulair en biobased materiaalgebruik. Een mogelijke verklaring voor de lagere 

score van de andere ambities is dat er relatief weinig lokale partijen uit Almere aanwezig waren.  
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4. Stelling 

 
Deelnemers hebben hier overwegend geantwoord het eens zijn met deze stelling. In de toelichting 

verwezen deelnemers naar verschillende woningbouw concepten.  

 

 

5. Stelling 

 
De meeste deelnemers zijn het eens met deze stelling. Onderlinge samenwerking en het vormen van 

consortia is volgens de meeste deelnemers nodig om tot een volwaardige inschrijving te kunnen komen. 

De gemeente is hier voorstander van, maar stelt ook dat het hier geen verplichting betreft. Een mogelijke 

reden oneens te antwoorden, kan zijn dat grotere marktpartijen zelf voldoende expertise en middelen in 

huis hebben.  
  



 
 

 
 

2022-0291-006-V2.0 | Pagina 11 

6. Stelling 

 
Een kleine meerderheid van de deelnemers is het oneens met deze stelling. Als toelichting gaven 

deelnemers aan dat de werkbaarheid afhankelijk is van wat de bestaande oplossing is en welke 

marktpartij daarachter zit. De 75% eigen financiering bleek ook een potentieel struikelblok te zijn. 

Daarnaast gaven enkele deelnemers aan dat ze liever bouwgrond aangeboden krijgen in plaats van 

cofinanciering en om die reden ‘oneens’ geantwoord hebben. Echter, de beschikbare reservering uit het 

Fonds Verstedelijking Almere is niet bedoeld voor de realisatie op één specifieke bouwlocatie in Almere. 

Het doel is juist om kansrijke innovaties op het gebied van duurzaamheid en circulariteit te stimuleren.  

 

7. Vraag  

 
Het merendeel van de deelnemers heeft deze vraag ‘neutraal’ beantwoord. Een mogelijke verklaring is 

dat dit slechts één van de mogelijke oplossingen voor de competitie is. De antwoorden zijn afhankelijk 

van de reeds gemaakte plannen en de marktposities van partijen.  
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8. Stelling 

 
Deelnemers hebben hier aangegeven dat de voorgestelde planning realistisch en haalbaar is voor 

marktpartijen. 

 

9. Vraag 

 
Deelnemers hebben op deze vraag geantwoord dat de plannen met name beoordeeld moeten worden op 

CO2 impact, de kans van slagen, de mate van concreetheid en de mate van schaalbaarheid.  
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10. Vraag 

 
Deelnemers hebben overwegend geantwoord dat deze onderwerpen wel afgerond kunnen worden in de 

eerste inschrijving. Dit geldt met name voor de benodigde partners en het uitwerken van de kansen en 

risico’s. Echter, zijn er op basis van deze resultaten weinig harde conclusies te trekken.  

 

11. Vraag 

 
De meeste deelnemers hebben geantwoord dat ze eerder voor een kleiner bedrag zouden willen 

inschrijven. Slechts vier partijen hebben geantwoord dat ze voor het gehele bedrag zouden inschrijven. 
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12. Stelling 

 
Deelnemers hebben overwegend ‘Ja’ geantwoord op deze stelling. Zij zien de competitie als een mooie 

kans en zien een deelname wel zitten. Zes deelnemers hebben geantwoord dat ze nog twijfelen over hun 

deelname.  

 

 

 

 

 

05.04 Deel 3: Activeren 

 

In het derde deel van de marktconsultatie stond onderlinge kennismaking en het uitwisselen van ideeën 

centraal. Deelnemers werden willekeurig verdeeld over break-out rooms van drie personen. Deze 

duurden maximaal negen minuten, waarna één minuut de tijd genomen wordt om de volgende sessie 

voor te bereiden. Hierdoor zijn er in totaal drie rondes ontstaan in de beschikbare tijd.  

 

Het doel was om deelnemers met elkaar in kleinere groepen in gesprek te laten gaan over de competitie. 

Dit bood deelnemers de ruimte om hun ideeën uit te wisselen en misschien zelfs contouren van mogelijke 

samenwerkingen te verkennen.  

 

Na het derde deel zijn alle deelnemers bedankt voor hun aanwezigheid en is de marktconsultatie 

afgesloten door de dagvoorzitter.  
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BIJLAGES  
 
Bij deze rapportage horen de onderstaande bijlages: 

Bijlage 1 Aankondiging op sociale media 

Bijlage 2 Uitnodiging marktconsultatie 

Bijlage 3 Aanwezigheidslijst digitale marktconsultatie 

Bijlage 4 Opname digitale marktconsultatie 

Bijlage 5 Vragenlijst digitale marktconsultatie 

Bijlage 6 Chat-log digitale marktconsultatie 

Bijlage 7 Presentatie van de dagvoorzitter 

Bijlage 8 Presentatie Jan-Willem van de Groep 

Bijlage 9 Presentatie Jim Teunizen 
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Bijlage 1 - Aankondiging op sociale media 

 

 

 
 

 
  



 
 

 
 

2022-0291-006-V2.0 | Pagina 17 

Bijlage 2 - Uitnodiging marktconsultatie 

 Wist je dat… de gemeente Almere €2,2 miljoen beschikbaar stelt 

voor schaalbare innovaties op het gebied van circulair bouwen? 

 Wist je dat… de gemeente Almere een gave competitie organiseert 

om dit bedrag te gunnen aan de partij(en) met het beste plan? 

 Wist je dat… de competitie veel publiciteit genereert en alle 

deelnemende partijen hiervan kunnen profiteren? 

 

Nee? Dan vertel ik je er graag iets meer over. 

 

Na een succesvolle eerste Upcycle City Competitie in 2017 heeft de Gemeente Almere besloten 

om de competitie terug te laten keren in 2022. Hiermee biedt Almere opnieuw een fantastische 

kans voor duurzame koplopers die met behulp van reststromen een substantiële impuls kunnen 

geven aan de binnenstedelijke verdichtingsopgave. Het doel hierbij is om tot één of meerdere 

schaalbare oplossing(en) te komen voor duurzame (CO2-neutrale) verdichting, zoals inbreiding, 

optopping en transformatie. 

 

De beste businessplannen maken kans op een samenwerking met de Gemeente Almere inclusief 

een cofinanciering van €2,2 miljoen. Naast de cofinanciering werkt de gemeente namelijk mee 

aan de realisatie en opschaling van het winnende plan. Bijvoorbeeld door samen met lokale 

partners, zoals woningcorporaties, afspraken te maken over locaties waar de verdichting 

gerealiseerd kan worden. Anderzijds is er grond beschikbaar om binnen de gemeentegrenzen 

een eigen productielocatie te realiseren. 

 

Voordat de competitie van start gaat, willen we graag de markt betrekken om hun inbreng op te 

halen en vast te stellen hoe de competitie het beste tot zijn recht kan komen. Daarom willen we 

jullie bij deze uitnodigen voor de marktconsultatie op dinsdag 15 februari 2022 van 13:00-

16:00.  

Op die dag is er ruimte voor dialoog met marktpartijen over de inhoud en de opzet van de 

competitie. Daarvoor zijn wij op zoek naar innovatieve marktpartijen die hun mening over de 

competitie kunnen delen. Denk bijvoorbeeld aan kansen en obstakels die zij zien, zoals passende 

oplossingen die nu al beschikbaar zijn in de markt. Maar ook wat ze nodig hebben om een 

gewenste schaalbare oplossing te realiseren. 

 

Ongetwijfeld zit je nog met allerlei vragen. Hieronder beantwoorden we er alvast een 

aantal. 

 

Vraag Antwoord 
 

Waarom is dit voor 

mij interessant? 

Partij heeft ervaring met duurzaam ontwerpen voor kwalitatieve 

verdichtingsopgaven.  

Partij zou bijvoorbeeld in een consortium met een partner kunnen inschrijven 

met een gaaf duurzaam circulair idee. 

Partij is bezig met duurzaam en circulair ontwerpen en kan ongetwijfeld zo een 

uitstekende inschrijving indienen. 
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Wat is de globale 

planning van de 

competitie? 

De competitie loopt parallel aan de Floriade in Almere, van april tot oktober 

2022. 

Deze periode van bijna zes maanden biedt een mooie kans om een goed plan 

te schrijven dat de gemeente weet te overtuigen van jouw idee. 

Wanneer moet ik 

mijn eerste 

inschrijving indienen? 

De eerste inschrijvingstermijn van ongeveer 10 weken loopt van april tot begin 

juli. 

Hoe loopt de 

competitie verder af? 

De eerste inschrijvingen worden beoordeeld in 

juli. Vervolgens krijgen de beste inschrijvingen een 

nadere uitwerking in de dialoogsessies. Als 

afronding wordt er nog een definitieve 

inschrijving verwacht. Aan het eind van de 

Floriade, in oktober, zullen de winnaar(s) bekend 

zijn.  

Meer informatie hierover 

volgt bij de 

marktconsultatie. 

Hoeveel tijd gaat dit 

als deelnemer kosten? 

De benodigde tijdsinvestering is natuurlijk 

afhankelijk van de kennis en ervaring van de 

deelnemer(s). De eerste inschrijving zal redelijk 

toegankelijk zijn, waardoor de initiële 

tijdsinvestering redelijk beperkt blijft. 

Meer informatie hierover 

volgt bij de 

marktconsultatie. 

Vragen over de marktconsultatie 

Waar is de 

marktconsultatie? 

 

De marktconsultatie zal digitaal plaatsvinden. Hierdoor is het voor alle 

betrokkenen eenvoudig om aan te sluiten. Een aantal dagen voorafgaand 

wordt er een digitale uitnodiging verstuurd.  

Wie is er welkom op 

de marktconsultatie? 

Iedereen die geïnteresseerd is in de competitie. Van (potentiële) deelnemers 

tot netwerkorganisaties.  

Hoe meld ik me aan 

voor de 

marktconsultatie? 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website. 

Hoe blijf ik op de 

hoogte van de 

competitie? 

Door je e-mailadres achter te laten op de website. Zo mis je niets van de 

Tweede Upcycle City Competitie! 

 

 

Voor een nadere toelichting op de 2e Upcycle City Competitie kun je terecht op de website en 

TenderNed. 

De aankondiging is ook te zien op LinkedIN. 

 

Heb je nog vragen? Kom dan naar de marktconsultatie op 15 februari! 

 
  

https://groenengezond.almere.nl/upcyclecityaanmelden
https://groenengezond.almere.nl/upcyclecitycompetitie
https://groenengezond.almere.nl/upcyclecitycompetitie
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/249304
https://www.linkedin.com/posts/groenengezondalmere_circulaireeconomie-almere-activity-6887413743622483968-8b38
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Bijlage 3 - Aanwezigheidslijst digitale marktconsultatie  

 

Aanwezigheidslijst marktconsultatie dinsdag 15 februari 

 
         

  Persoon Organisatie Rol  

 Marleen ter Reegen Gemeente Almere Organisatie  

 Jan Jaap Blüm Alba Concepts Organisatie  

 Lars de Vilder Alba Concepts Organisatie  

     

 Jan Hoek Gemeente Almere Spreker  

 Jan-Willem van de Groep Ministerie van Landbouw Spreker  

 Jim Teunizen Alba Concepts Spreker  

     

1 Victor Spijkers  Deelnemer  

2 Xander Cameron  Deelnemer  

3 Bram Bevers  Deelnemer  

4 Henk Havinga  Deelnemer  

5 Martijn Vos  Deelnemer  

6 Sven Wilhelmus  Deelnemer  

7 Jocelyne Tophoff  Deelnemer  

8 Daan van den Brand  Deelnemer  

9 Jan van de Groep  Deelnemer  

10 Jerry Bouwmeester  Deelnemer  

11 Thijs Broeze  Deelnemer  

12 Marijn Spoelstra  Deelnemer  

13 Hans Nijman  Deelnemer  

14 Marjolein Hofstede  Deelnemer  

15 Prewien Pandohi-Mishre  Deelnemer  

16 Annemiek Liefrink  Deelnemer  

17 Guido Meertens  Deelnemer  

18 Jeroen van Maaren  Deelnemer  

19 Roy Fakiera  Deelnemer  

20 Rosa Hoogma  Deelnemer  

21 Sander van Voorn  Deelnemer  

22 Tineke Lupi  Deelnemer  

23 Boaz Wasser  Deelnemer  

24 Ronald Knoll  Deelnemer  

25 Matthijs Meijer  Deelnemer  

26 Lisanne  Deelnemer  

27 Ivar Diekerhof  Deelnemer  

28 Gert-Jan de Jong  Deelnemer  

29 Jan  Deelnemer  

30 Nicole Bosman  Deelnemer  

31 Hans Smit  Deelnemer  

32 Sander  Deelnemer  

33 Kia Hosseini  Deelnemer  

34 Thijs Linschoten  Deelnemer  

35 Erik Kijlstra  Deelnemer  

36 Cedric Pante  Deelnemer  

37 Naam niet bekend  Deelnemer  

38 Naam niet bekend  Deelnemer  
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Bijlage 4 - Opname digitale marktconsultatie 
 

De digitale marktconsultatie is opgenomen door de technische ondersteuning. Het eerste deel van de 

marktconsultatie ‘Informeren’ is terug te kijken via de website. Ook de presentaties uit het eerste deel 

van de digitale marktconsultatie ‘Informeren’ zijn terug te vinden én te kijken via de website. 
De opname en de presentaties dienen als bijlage bij de rapportage van de marktconsultatie. Hierdoor 

kunnen geïnteresseerde partijen die niet aanwezig waren toch kennisnemen van de inhoud van de 

digitale marktconsultatie.  

 

 

 

Bijlage 5 - Vragenlijst digitale marktconsultatie 

 

De volledige vragenlijst is terug te vinden via de website.  
 

 

Bijlage 6 - Chat-log digitale marktconsultatie 

 

De volledige chat-log van de digitale marktconsultatie is terug te vinden via de website.  

 

 

Bijlage 7 - Presentatie van de dagvoorzitter 

 

 

 

Bijlage 8 - Presentatie Jan-Willem van de Groep 

 

 

 

Bijlage 9 - Presentatie Jim Teunizen 

 

 


