Toelichting jury
Almere
Goed onderzoeksvoorstel waarin onderbouwd wordt waarom het plan is gericht op de afzetmarkt
van de ingezamelde producten. De logistiek en het upcyclecentrum zijn er al en er kan uitgebreid
worden op nabij terrein. Qua onderzoek een hele interessante en ook goede samenwerking met
andere partijen.
Amersfoort
In dit plan wordt een gebiedsontwikkeling besproken door middel van een scenarioroute. Hierbij
worden interessante partijen betrokken. Er is een duidelijk plan van aanpak, waardoor het ook
goed op andere gemeenten betrokken kan worden.
Arnhem
De jury was op zoek naar diversiteit in de plannen. Waar andere plannen grootschaliger zijn, heeft
het plan in Arnhem juist een hele sterke bottom-up benadering. Het plan is goed omschreven en
uitgewerkt.
Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo
In dit plan wordt er gekeken naar een centrale inzamellocatie, bedoeld voor verschillende
gemeenten. Een interessante toevoeging hieraan, is dat er wordt gewerkt aan het ontwerpen van
nieuwe producten uit binnengebrachte materialen/voorwerpen in samenwerking met o.a. de TU
Delft. Daarnaast werd de aangetoonde commitment van de samenwerkingspartijen gewaardeerd.
Goeree-Overflakkee
In dit plan staan mensen centraal die met de juiste begeleiding een plek hebben kunnen vinden in
de maatschappij. Die duidelijke koppeling met milieudoeleinden maakt dat dit plan interessant is
voor het verkenningsonderzoek. Er wordt een duidelijke visie neergezet met een doorkijk naar
2025.
Hengelo
Dit plan onderscheidt zich door de uitwerking van de rol van het onderwijs. Hierbij worden de juiste
actoren betrokken en wordt de doelgroep goed in kaart gebracht. Er is een realistische kijk op
uitbreidingsmogelijkheden.
Hoeksche Waard
In dit plan werd duidelijk aangetoond dat er vooraf met verschillende partijen goed is nagedacht
over een toekomstvisie. Er wordt een goede koppeling gemaakt tussen het sociale domein en
milieudoeleinden en het plan steekt goed in elkaar. Ook hier werd de commitment van
samenwerkende partijen sterk aangetoond.
Maastricht, Meersen, Valkenburg a.d. Geul
In dit plan werden goede en concrete voorbeelden gegeven die men wil onderzoeken. De koppeling
met onderwijs en het sociale domein wordt goed uitgewerkt, de doelen zijn realistisch en haalbaar
en er wordt samenwerking gezocht met de juiste partijen.
Tilburg
De wil om anderen te inspireren werd aan dit plan erg gewaardeerd. Verder worden er de juiste
initiatieven aan elkaar gekoppeld en is er duidelijk in beeld welke problemen er nog aangepakt
moeten worden. Ook wordt er een concreet beeld gegeven van het gewenste resultaat.
Zwolle
Hoe betrekken we mensen in een circulaire levensstijl? Dat is een interessante onderzoeksvraag,
waarmee dit plan laat zien dat er verder wordt gedacht en dat er een groot gebied wordt betrokken
bij de circulaire economie. Een plan met veel potentie en goed uitgewerkte ideeën met de wil om
samen te werken.

