Omslag notitie
Vergadering van

Commissie Sierteelt & Groen
Datum vergadering

17 juni 2014
Agendapunt

Totaal aantal pagina’s

4.17

3

Voorbereid door

Zoetermeer d.d.

Rob Ramakers

26 mei 2014

1.

Project
• Projectnummer
15067
• Onderwerp/titel
Urban Greeners
• Relatie met taken/thema’s PT
Niet-kerntaak: Promotie

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
8 mei 2014
• Naam aanvrager
VGB
• Naam ontvanger van de bijdrage
VGB
• Naam uitvoerder(s)
Floriade,Urban Greeners

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Het betrekken van jongeren bij de Floriade door de inzet van zogenaamde Urban Greeners
en in de aanloop naar de Floriade 2022 een beweging op te zetten, die ook na de
tentoonstelling blijft bestaan.
• Hoofdpunten
Almere organiseert de Floriade 2022 met als thema: Growing Green Cities. In negen jaar tijd
groeit een deel van Almere uit tot een green city, een stad die onder andere haar eigen
voedsel en energie produceert, water zuivert, afval hergebruikt en daarmee grotendeels
zelfvoorzienend is.
De ambitie is om in dit proces de toekomstige generatie een prominente rol te geven. Dit
wordt geconcretiseerd door de Urban Greeners. Jaarlijks worden via een talentenprogramma
jonge ondernemers tussen de 15-30 jaar geselecteerd, afkomstig uit diverse disciplines en
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windstreken. Samen ontwikkelen ze baanbrekende initiatieven waarbij onder meer fashion,
food, kunst, design, sport, cultuur, wonen en werken op een bijzondere manier bij elakara
komen. Deze innovatieve ideeën voor een green city worden in samenwerking met experts
uit de groene sector verder geconcretiseerd.
Op deze manier vormt zich in de aanloop naar de Floriade 2022 een groep van ca. 80 Urban
Greeners die ook jeugdambassadeurs voor de Floriade zijn.

4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 243.000
• Ten laste PT
€ 162.000 + € 27.000= € 189.000
Anthos heeft per mail gevraagd om de bijdrage namens de bloembollenhandel ook uit PT
middelen te financieren.
• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
n.v.t.
• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
€ 54.000 (bijdrage Frugi Venta en DPA uit eigen middelen)
• Kostenplaats/financieringsfonds
Diverse bestemmingsfondsen
• Rubriek
Afbouw niet kerntaken
• Budget per jaar
De betrokken brancheorganisaties stellen voor om de PT bijdrage als volgt over de diverse
fondsen te verdelen:
2014
Bijdrage PT in
basisfinanciering
Bijdrage derden
(Frugi Venta en DPA)
Totaal

2015

Totaal

€ 94.500

€ 94.500

€ 189.000

€ 27.000

€ 27.000

€ 54.000

€ 121.500

€ 121.500

€ 243.000

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
De betrokken brancheorganisaties stellen voor om de PT bijdrage als volgt over de diverse
fondsen te verdelen:
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2014
Bloemenhandel
(VGB en VBW)
Hoveniers
(VHG)
Bloembollenhandel
(Anthos)
Bloemen teelt
(LTO en VBN)
Boomkwekerij
(LTO)

2015

Totaal

€ 27.000

€ 27.000

€ 54.000

€ 13.500

€ 13.500

€ 27.000

€ 13.500

€ 13.500

€ 27.000

€ 27.000

€ 27.000

€ 54.000

€ 13.500

€ 13.500

€ 27.000

• Dekking
Zie voorgaande tabel.
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
- Het verjongen van het Floriade concept is noodzakelijk
- De aanpak via Urban Greeners is een voor de hand liggende invulling
- Voor de financiering hiervan wordt gezocht naar 4 “founding Partners” om de
basisfinanciering rond te krijgen. Via de PT bijdrage wordt 1 founding partnership door de
sector ingevuld.
• Advies
Inhoudelijk positief, onder de voorwaarde dat:
- de totale basisfinanciering (ook bijdragen van derden) gegarandeerd is.
Voor definitieve honorering zie procedure budgetplanning.

6.

Bijlage(n)
Formulier subsidie aanvraag Urban Greeners

