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De duurzame 

stad waar maken

 Fysiek: de club van Rome

 Sociaal: de jongste en meest multiculturele stad

 Perfect ontworpen, barstend van talent

 Maar: 2,3 auto’s per huishouden, energieopwekking 
snelst groeiend terwijl het net al overbelast is

 En: ondermijning is groot, criminele netwerken, 
kwetsbare bevolking en kwetsbare infrastructuur

Dus:

 Digitale transformatie doortrekt de stad nu al

 Nieuwe slimme oplossingen nodig voor Almere 2.0: van 
centraal bedacht naar decentraal gemaakt door 
inwoners



Luik 1: de 

pionierstad

 Ruimte voor experiment: het idee werkt 
nog steeds

 Experimenteermentaliteit

 Doe-innovatie, geen denkinnovatie

 Al in het werk probleemoplossen

 Maar ook: 

 Oplossingen zijn puntoplossingen

 De pionier heeft geen tijd voor 
leren van anderen

 Ontwerp en gebruik gescheiden

 Veelal overheidsgedreven innovatie

 Alles kent zijn eigen infrastructuur, 
is single purpose



Luik 2: Nieuw 

Amsterdam?

 Almere is in Amsterdam komen te liggen: voorbeeld verkoop 
tiny house Poort voor 200k€

 Enorme woon-werkpendel: tot voor vorig jaar netto geen 
baan erbij, maar wel 50.000 nieuwe Almeerders

 Zónder sturing cluster van bedrijven opgebouwd dat de 
Metropoolregio als nationale draaischijf ondersteunt: ICT-
dienstverleners, logistiek, lease-bedrijven, software-
ontwikkelaars, installatietechniek.

 Connectiviteit: zelf de stad verglaasd. Maar ook mobiel: 
imperfect mobiel net 3g/4g.

 Vooral MBO stad, met enorme potentie in het HBO: ruimte 
voor 20.000 studenten in het hoger onderwijs, nu maar 5.000

 Sociaal en ruimtelijk integratie in MRA en tegelijkertijd 
segmentatie

 Almere als het Long Island van New York: groen en circulair.. 
Lasten én lusten

 De 7e stad van Nederland, scharnier tussen grote steden en 
kleinere steden, scharnier tussen Amsterdam en Flevoland, 
rood groen: Growing Green Cities



Luik 3: de 
duurzaamste stad van 
Nederland

 Om te beginnen, heel flauw: nergens is het 
vastgoed zo duurzaam als hier

 Kans en noodzaak om in stedelijke doorgroei 
naar 350.000-400.000 de nieuwe standaard 
te zetten en te benutten. “Het kán in 
Almere”. Van bijna energieneutraal naar 
energieproducerend. Van 2,3 auto’s naar 
duurzaam mobiliteit op maat. 

 De komende 3 jaren stellen we de kaders 
vast: op regionaal niveau, met het Rijk, 
lokaal, gebiedsontwikkelkaders voor 
bijvoorbeeld Pampus. Verduurzaming van de 
energievoorziening, mét de 
datacentersector. 

 Nieuwe recepten: op het vlak van 
verduurzaming van de energievoorziening, 
energieopslag en uitwisseling, duurzame 
binnenstadslogistiek, circulair 
materiaalgebruik, stikstofneutraal bouwen.



Tussenbalans

 Nieuwe recepten nodig

 Passend bij onze identiteit

 Het wiel niet opnieuw uitvinden, maar dat wat elders 
goed ontwikkeld is in onderlinge samenhang 
(interoperabiliteit) toepassen

 Kwaliteiten benutten en kweken, aandachtspunten 
omarmen en tot kracht maken

 Nieuwe uitdagingen: digitale transformatie maakt van 
alles kritieke infrastructuur

 Een grote kleine stad met groeipijn: 1800 collega’s, 
bezig met de stad van 240.000 inwoners van morgen 
met de capaciteit van de stad van 180.000 inwoners

 Almere als verbindend scharnier: lokaal, regionaal, 
nationaal, internationaal

 De plek in de eredivisie innemen: partnerschap tonen 
en met anderen ontwikkelen



Identiteit: De 

Almere principles

 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



Ambitie: Hart voor 

de Stad (2018-2022)

 Opgaven:

 Duurzaamheidsagenda: focus op de stad als batterij, 
duurzame energieproductie, duurzame mobiliteit, 
circulair materiaalgebruik

 Mobiliteitsvisie: duurzame mobiliteit

 Economische visie: ICT-tech cluster als motor 
werkgelegenheid (bedrijven, onderwijs)

 De motor:

 Programma Floriade: innovatiemiddelen voor 
partners, innovatieve aanbesteding fysieke 
gebiedsontwikkeling en beheer, Floriade BV met 
partners (ecosysteem), innovatieve projecten met de 
Rijksoverheid. Voorbeelden: smart thermal grid, 
gelijkstroom, Waterfabriek, geluidsensor platform

 Programma Digitale stad: bruikbare bouwstenen voor 
innovatie. Hoe kunnen en moeten we de potentie 
van data te benutten om de kwaliteit van leven van 
inwoners, het vestigingsklimaat voor bedrijven en 
Almere als bezoekerstad te versterken? 

 Opgaven: digitale vertrouwensinfrastructuur, 
digitale identiteit, stadspas, datanutsbedrijf, 
duurzame connectiviteit, duurzame 
dataopslag, digitale ontwrichting.

 Legacy-programma voor de Floriade: bruikbare 
bouwstenen voor innovatie



Uitnodiging: Fieldlab 

Floriade

 Focus op interoperabele, schaalbare oplossingen die 
werken, passen, mogen en horen

 Ruimte, basisinfrastructuur én lange termijn 
framework (25 jaar)

 De kwaliteiten van de stad verbinden, integreren 
met de (grote) buitenwereld

 Not Invented Here … maar juist hier toegepast

 Voor de stad en de wereld: dit is waarom we zijn 
uitgevonden

 Korte termijn brandstof: Fieldlab Floriade (2019-
2022)

 Lange termijn motor (2022-2047): ecosysteem, 
landingsplek, toepassingsbereik



Van principe 

naar praktijk

 We zijn een doe-stad: digitale 
transformatie uitvinden, permanent 
beta oplossingen

 Openheid: privacy by design, 
inwoners voorop, inclusie als norm

 Waarover gesproken moet worden, 
mag niet gezwegen worden –
digitale transformatie is een 
politiek en maatschappelijk proces 
dat om verbeelding en 
betrokkenheid vraagt.

 Wet van energiebehoud: Voel je je 
geïnspireerd? Wees welkom in de 
polder, vind je plek en doe mee.


