
Bijlage 1: Antwoord op vraag 93 
 
Enkele voorbeelden van projecten rond circulaire economie zijn: start onderzoek van de werkgroep BACO 
(Bottom-up Actieprogramma Circulair Ondernemen) naar kansen voor de circulaire economie en hoe 
ondernemers hierbij te betrekken.  Een tweede voorbeeld is de 'hout-pilot' van de GAD i.s.m. de 
AltijdWerkplaats: van weggegooid hout worden vogelkastjes en moestuinbakken gemaakt.  
Voorbeelden van projecten rond biodiversiteit zijn: in samenwerking met de AltijdWerkplaats 
vergroeningsprojecten aan de Ruiterlaan, Tromplaan en Piet Heinlaan en op initiatief van de 
bewonersvereniging Naarderwoonbos zijn er extra bomen gepland in het Naarderwoonbos.  
Voorbeelden van projecten op het gebied van water zijn: afkoppelen van het hemelwater van het gemengde 
riool bij de herinrichtingsprojecten Eikenlaan in Muiderberg en Beerensteinerlaan en omgeving in Bussum. 
 
In 2021 is in totaal € 171.000,-- geïnvesteerd in de ondersteuning van initiatieven binnen Samen Sneller 
Duurzaam. De volgende initiatieven zijn hiermee ondersteund:  
- Wattnu (bewustwording, ism met onder meer bewonersplatformen, het stimuleren tot nemen 

maatregelen voor energie besparen en opwek duurzame energie),  
- AltijdWerkplaats (positionering rond stimuleren vergroening en biodiversiteit),  
- HBM Consultancy (begeleiding ontwikkeling AltijdWerkplaats),  
- bewonersinitiatief Pocketpark (versterken biodiversiteit),  
- Buurtplatform KTV (versterken biodiversiteit),  
- initiatiefgroep Voedselbos Muiden (ontwerp voedselbos),  
- BACO, Bottom-up Actieprogramma Circulair Ondernemen (verkennen kansen voor de circulaire 

economie)  
- Gooise Meren 100% zwerfvuil vrij (hesjes). 
 
Binnen Samen Sneller Duurzaam werken wij met diverse inwoners, inwonersgroepen en organisaties (co-
creatief) samen. Deze samenwerking vindt plaats bij de uitvoering van projecten en activiteiten (bijvoorbeeld 
met de bewonersvereniging Naarderwoonbos, de AltijdWerkplaats, de werkgroep Duurzaam Onderwijs, 
Wattnu), maar ook als het om de ontwikkeling van beleid gaat (bijvoorbeeld met de werkgroep Bottom-up 
Actieprogramma Circulair Ondernemen, de werkgroep Stadslandbouw, bij het opstellen van het 
Biodiversiteitsactieplan zijn de buurtplatforms en de werkgroep Biodiversiteit betrokken en actieve inwoners 
binnen Samen Sneller Duurzaam hebben input aangedragen voor de Omgevingsvisie). 
 
De toetsing van initiatieven die om een bijdrage vragen vanuit het Initiatievenfonds Duurzaam Gooise Meren 
vindt vooraf plaats. Hierbij wordt naar de volgende criteria gekeken: welke doelen streeft het initiatief op 
korte en lange termijn na, wat is de doelgroep, is er een nulmeting gedaan, wanneer wordt de impact 
gemeten, is het initiatief vernieuwend, zijn er samenwerkingsverbanden (ook financieel) en wat zijn de 
kritische succesfactoren van het initiatief. 
 


