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Datum 29 juni 2020 

Onderwerp Recente opbrengsten van het programma Urban Agenda 

 

 

Door coördinatorschap van het Europees Urban Agenda programma ‘Innovatief en verantwoord 

aanbesteden’ profiteert Haarlem direct van diverse Europese projecten, kennisuitwisseling en 

subsidies. Hierbij willen wij u informeren over de recente opbrengsten van het programma: 

- Europese Horizon2020 subsidie voor de living-labs 

- AL4CITIES project  

- Procura+ Award 2020 voor de meest innovatieve en duurzame aanbesteding in Europa 

- Haarlem in de officiële publicatie van de Europese Commissie over toepassing SROI  

Bijgaand meer uitgebreide informatie over de bovengenoemde recente opbrengsten van het 

programma. 

 

 
SUBSIDIE VOOR EEN DUURZAME VOEDSELVOORZIENING EN DISTRIBUTIE 

De gemeente Haarlem heeft succesvol meegedaan in een Europese Horizon2020 subsidieaanvraag (€ 

270.000) voor een duurzame voedselvoorziening en distributie. De Europese partners hebben goede 

ervaring met de gemeente Haarlem als coördinator in het Urban Agenda programma. Daarom is de 

gemeente Haarlem gevraagd om deel te nemen in een consortium van 41 partijen (kennispartners en 

steden) waarin de gemeente Haarlem stappen kan zetten richting een duurzame voedselvoorziening 

en distributie. 

Haarlem werkt actief met haar lokale ondernemers in de stad samen en heeft veel ervaring met het 

stimuleren, activeren en informeren van haar partners in de stad. Dit is waardevol om een duurzame 

voedselvoorziening in stedelijk gebied vorm te geven. Dergelijke ‘living lab’s’ worden vanuit de 

Europese Commissie gezien als een belangrijke stap om beleid om te zetten in daadwerkelijke actie. 

Gezamenlijk gaan we verder aan de slag om o.a. voedselverspilling tegen te gaan en de CO2 footprint 

in de voedselketen te verkleinen. 

Bijlage 1 
Bij de Raadsinformatiebrief ‘Recente opbrengsten 

van het programma Urban Agenda’  
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INZET VAN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE OM KLIMAATNEUTRALE DOELEN TE VERWEZENLIJKEN 

 

Vanuit het Urban Agenda netwerk is de gemeente Haarlem gevraagd om naast 6 grote Europese 

steden (Helsinki, Amsterdam, Parijs, Stavanger, Tallinn en Kopenhagen) een preferred partner te 

worden in het Europees AI4CITIES project waarbij door middel van artificial Intelligence/kunstmatige 

intelligentie de oplossingen voor de klimaatneutrale doelen verwezenlijkt kunnen worden. 

De stad Kopenhagen heeft in een webinar haar CO2 neutraal strategie en aanpak uiteengezet. 

Kopenhagen wil slimme kunstmatige intelligentie oplossingen inkopen om hun eigen vastgoed 

klimaatneutraal te krijgen. Het is de eerste stap in een innovatief pre-commercieel inkooptraject 

waarbij in verschillende fasen vergoedingen worden verstrekt aan potentieel succesvolle 

leveranciers. Uiteindelijk gekozen innovatieve oplossingen kunnen daarna overal in Europa ingezet 

worden. 

Voor de gemeente Haarlem zal deelname aan dit project resulteren in directe betrokkenheid bij de 

uitkomsten van dit project en kan het de gemeente Haarlem helpen bij de realisatie van Haarlem 

klimaatneutraal doelstellingen. 

De link naar meer informatie over dit AI4cities project: https://ai4cities.eu/ 

  

https://ai4cities.eu/
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HAARLEM OP PROCURA+ AWARD2020 SHORTLIST 

Procura+ is een belangrijke Europese kennisorganisatie op het gebied van innovatieve en duurzame 

aanbestedingen. Elk jaar worden uit alle inzendingen de beste aanbestedingen door de deskundige 

jury geselecteerd en genomineerd. De best practice van de duurzame Grond, Weg en waterbouw 

(GWW) aanbesteding van de gemeente Haarlem is uit vele inzendingen geselecteerd en op de 

shortlist gezet én genomineerd voor de prestigieuze Procura+ Award 2020 voor de meest innovatieve 

en duurzame aanbesteding in Europa. 

Een prachtige opsteker voor het imago van de Gemeente Haarlem! 

 

Bijgaand de link naar de shortlist: https://procuraplus.org/awards/ 

 

  

https://procuraplus.org/awards/
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HAARLEMSE PRAKTIJKVOORBEELD IN DE OFFICIELE PUBLICATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE 

In mei 2020 is de officiële publicatie verschenen van de Europese Commissie over “Hoe breng je 

maatschappelijk verantwoord inkopen in praktijk” waarin de best practices uit heel Europa zijn 

opgenomen. En best practice van de gemeente Haarlem is in deze publicatie ook opgenomen! Het 

gaat om de toepassing van SROI (Social Return on Investment) door de gemeente Haarlem. 

 
 

Bijgaand de link naar de publicatie: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/69fc6007-a970-11ea-bb7a-01aa75ed71a1 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/69fc6007-a970-11ea-bb7a-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/69fc6007-a970-11ea-bb7a-01aa75ed71a1
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Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Valentina Schippers-Opejko, 

Programmamanager Urban Agenda Innovatief en Verantwoord Aanbesteden door overheden 
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