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Kom 22 september naar de startbijeenkomst!

De groene geldpot
Voor een duurzaam IJburg



De groene geldpot is een spaarpot die is gevuld met een deeltje 
van de aankoopprijs van de huizen die gebouwd zijn op IJburg 1 
(Steigereiland, Haveneilanden en Rieteilanden). Bewoners van 
IJburg eerste fase hebben dit geld gezamenlijk opzij gelegd. Nu 
is het tijd om dit bedrag in te zetten voor een duurzaam project.

Het gespaarde bedrag van € 450.000,- 
kan alleen worden besteed aan een 
duurzaamheidsproject op IJburg 1e fase. 
We nodigen en dagen u uit om met een 
voorstel te komen. Dit voorstel moet 
voldoen aan een aantal richtlijnen. Wilt 
u wonen in een nog duurzamer IJburg 
en heeft u een goed voorstel om deze 
groene geldpot te benutten? Lees dan 
snel verder en schrijf u in voor de 
startbijeenkomst.

Het proces bestaat uit een aantal fasen:
Fase 1: IJburgers raadplegen – 
Startbijeenkomst
mei – september 2022

Donderdag 22 september organiseert 
stadsdeel Oost een bijeenkomst waar 
bewoners hun voorstellen met 
betrekking tot duurzaamheid 
presenteren. Tijdens deze zogenaamde 
Startbijeenkomst kunnen er maximaal 
20 presentaties gegeven worden. De 
voorstellen moeten aan een aantal 
richtlijnen voldoen.

Richtlijnen
¡ Het voorstel is innovatief. Dat 

betekent dat het iets nieuws op het 
gebied van duurzaamheid toevoegt.

¡ Het voorstel is van toegevoegde 
waarde voor (zo veel mogelijk) 

Duurzaamheid op IJburg
Parkeren en opladen elektrische voertuigen. 



bewoners van IJburg. Dat betekent 
dat het een aanvulling is op wat er 
voor bewoners op IJburg al 
beschikbaar is.

¡ Het voorstel maakt aannemelijk dat 
de milieukundige impact groot is.

¡ Het voorstel is zichtbaar voor 
IJburgers. Dat betekent dat het 
resultaat fysiek zichtbaar is als het 
een (bouw)werk is. In geval het 
resultaat een dienst is, wordt er 
aandacht besteed aan de 
zichtbaarheid, waardoor het gebruik 
van de dienst wordt gestimuleerd.

¡ De partij die het voorstel indient laat 
tijdens de presentatie zien dat het 
een kwalitatief goed voorstel is en 
wat de meerwaarde is op het gebied 
van duurzaamheid.

¡ Het voorstel betreft één doel of 
project. Geen versnippering van losse 
kleine projectjes die ook op andere 
manieren gefinancierd kunnen 
worden.

¡ Het plan moet binnen 2 jaar na 
bekendmaking van de winnaar 
uitgevoerd zijn.

¡ De € 450.000,- zijn voldoende om 
naast de realisatie van het project 
ook de kosten voor onderhoud en 
instandhouding te realiseren.
NB. Leden uit het kernteam mogen 
geen voorstel indienen.

Startbijeenkomst De groene geldpot 
De startbijeenkomst is ingedeeld in 
een aantal ronden:
1. Ronde 1: presentaties

Maximaal 20 deelnemers pitchen in 1 
minuut hun voorstel voor de 
besteding van de groene geldpot 
(€ 450.000). Aanwezigen gaan staan 
bij het voorstel van hun voorkeur.

2. Ronde 2: clusteren
De pitchers verspreiden zich over de 
ruimte. Zijn er vergelijkbare plannen, 
of plannen die elkaar aanvullen, dan 
kunnen de pitchers hun plannen 
samenvoegen. Vanaf dat moment 
vormen zij één team. Aanwezigen die 
niet pitchen sluiten zich aan bij het 
voorstel van hun voorkeur. Op een 

flip over wordt het verrijkte plan kort 
beschreven aan de hand van een 
aantal vragen.

3. Ronde 3: de zeepkist
De nieuw ontstane, verder 
uitgewerkte voorstellen worden 
opnieuw gepresenteerd in 1 minuut. 
Vervolgens hebben de aanwezigen 2 
minuten de tijd om vragen te stellen.

4. Ronde 4: selecteren
De aanwezigen kiezen het voorstel 
van hun voorkeur. Uiteindelijk 
worden de drie voorstellen met de 
meeste stemmen verder uitgewerkt 
tot concrete plannen.

De 'afvaletende' vis op IJburg.



Aanmelden
Bewoners die aanwezig willen zijn bij de 
startbijeenkomst en/of een voorstel 
willen presenteren moeten zich vooraf 
aanmelden via gebiedsteamijburg.
zeeburgereiland@amsterdam.nl. Ook 
moeten bewoners met een voorstel van 
tevoren kort beschrijven wat hun 
voorstel inhoudt.

Vervolg
De drie plannen die tijdens de 
startbijeenkomst zijn gekozen, worden 
verder uitgewerkt. Hiervoor krijgen de 
indieners hulp van professionals van de 
gemeente. Bewoners van IJburg kiezen 
uiteindelijk online het plan van hun 
voorkeur. Hiervoor ontvangen zij een 
stembrief met unieke stemcode. Het 
plan met de meeste stemmen wint en 
wordt uitgevoerd.

Fase 2: Criteria uitwerken
Om de juiste partij te vinden die het 
plan gaat uitvoeren, moet helder zijn 

aan welke criteria moet worden 
voldaan. Daarom worden er specialisten 
uitgenodigd die het kernteam adviseren 
over welke criteria belangrijk zijn. 
Gezamenlijk worden de criteria 
opgesteld.
 
Fase 3: Inkooptraject 
Op basis van de opgestelde criteria 
worden drie marktpartijen geselecteerd. 
Zij mogen een aanvraag indienen.
 
Fase 4: Beoordeling 
Aanvragen worden getoetst aan de 
hand van de criteria. De aanvrager die 
de meeste punten scoort wint de 
aanbesteding en mag deze uitvoeren.

Fase 5: Uitvoering 
Het plan wordt uitgevoerd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het hele 
proces op
 www.amsterdam.nl/degroenegeldpot.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Erik Disch, via
gebiedsteamijburg.zeeburgereiland@amsterdam.nl.
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Een daktuin op het dak van de Hogeschool van Amsterdam.


	De groene geldpot

