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Aanleiding 
Op 22 januari 2014 bestaat het Global Sustainability Solutions Center (GSSC) 1 jaar. Dan 
kunnen we terugkijken op het eerste formele jaar samenwerking met het Global Institute of 
Sustainability (GIOS) van de Arizona State University (ASU). Na de formele opening is 
gewerkt aan het uitdragen van de aanwezigheid van ASU en het GSSC in Haarlemmermeer, 
zowel lokaal als in de regio. Bedrijven en organisaties zijn uitgenodigd om kennis te maken 
met het GSSC. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met diverse partijen over 
duurzaamheidsvraagstukken. De eerste projecten zijn van start gegaan en nieuwe projecten 
zijn in voorbereiding. In april 2013 zijn we met partners (Delta Development Group, Schiphol 
Area Development Company en Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp) afgereisd 
naar Phoenix voor een bezoek aan ASU. Doel was enerzijds de start van de eerste 
operationele fase effectueren door het'maken van afspraken over projecten en anderzijds 
een nadere kennismaking. 

Context 
Wij willen de samenwerking met ASU-GIOS tot een succes maken, omdat het unieke 
duurzaamheidsprofiel van ASU-GIOS en het GSSC een meerwaarde is voor de ontwikkeling 
van een duurzame economie en een duurzame samenwerking in Haarlemmermeer, 
Nederland en Europa. En duurzaamheid is één van de prioritaire thema's. Aan het brede 
doel om te komen tot een geheel duurzame samenleving kan het GSSC een 
unieke toevoeging zijn. Niet alleen streven wij naar recycling, duurzaam bouwen en het 
verminderen van energieverbruik, maar vooral naar een samenleving waarbij alle facetten 
onder de loep worden genomen: duurzaamheid, kennis en innovatie en bestendige relaties 
als uitgangspunten, pionieren met duurzame producten, onderwijs gericht op duurzame 
innovatie en duurzaam ruimte- en energiegebruik etc. Wij doen dat niet alleen, maar samen 
met inwoners, onderwijsinstellingen en bedrijven. Dit is reëel, omdat duurzame innovatie 
loont, niet alleen financieel maar ook als onderdeel van goed onderwijs dat aansluit op de 
arbeidsmarkt (en daarmee werkgelegenheid) van de toekomst. 
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Dienstreis 
Gezien verschillende ontwikkelingen bij ons en bij ASU, hebben we een tweede bezoek aan 
ASU gepland van 20 tot 26 februari 2014. Een bezoek is opportuun om de volgende 
redenen: 
• In de samenwerkingsovereenkomst ondertekend op 22 januari 2013 hebben beide 

partijen afgesproken het eerste jaar van de samenwerking te evalueren; 
• De opening van het GSSC op 22 januari 2013 is gepubliceerd in de regio en mede 

hierdoor werd het GSSC benaderd door meerdere bedrijven en organisaties voor een 
oriënterend gesprek. Het GSSC had voor het eerste jaar het doel om twee projecten op 
te starten, wat ook gelukt is (KSH en Delta Development Group). Momenteel ligt vanuit 
ASU een document voor over de verdere ontwikkeling van het GSSC (visie 2017 en 
strategische doelstellingen 2014); 

• ASU treft voorbereidingen voor een topontmoeting van de Board of Directors van GIOS 
in Nederland, deels in Amsterdam en deels in Haarlemmermeer. Deze bijeenkomst vindt 
plaats van 26 tot 29 mei 2014. Het thema is 'Future Cities, Sustainability Solutions for 
Urban Life' waarbij een programma wordt opgebouwd rondom Amsterdam (old city) en 
Haarlemmermeer (new city). De derde dag vindt plaats in Haarlemmermeer. Wij geven 
gezamenlijk invulling aan het Haarlemmermeerse deel van het programma. 

• Een sterkere borging van de samenwerking met ASU op ambtelijk directieniveau is 
wenselijk. 

• Van 17 tot 23 februari 2014 vindt in Arizona het 'Sustainability Solutions Festival' plaats. 
Dit festival wordt georganiseerd door ASU-GIOS en partners als The Sustainability 
Consortium, GreenBiz Group en het Arizona Science Center. Deelname aan het festival 
biedt de mogelijkheid het werk van ASU-GIOS en de ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid direct te beleven. 

Doel bezoek 
1. Evaluatie van het eerste jaar van de formele samenwerking tussen ASU en 

Haarlemmermeer: start van het GSSC, bekendmaking in de regio, binding met partners, 
gestarte projecten. De evaluatie luidt tegelijkertijd de start van de volgende fase in. De 
focus van ASU ligt primair op de doorontwikkeling van het GSSC, waarbij 
Haarlemmermeer verdere ondersteuning zal verlenen. Parallel aan dit traject, gaan ASU 
en Haarlemmermeer verder werken aan de ontwikkeling van een educatief programma, 
waarbij aanhaking met Nederlandse universiteiten en hogescholen een uitgangspunt is. 
Uiteindelijk doel is een volwaardig bachelor- en masterprogramma voor zowel ASU- als 
Nederlandse (en internationale) studenten. 

2. Bespreking van de visie op de ontwikkeling van het GSSC in Haarlemmermeer en in 
Nederland voor de komende vier jaar (formeel einde samenwerkingsovereenkomst is 22 
januari 2018). Onderdeel hiervan is tevens de ontwikkeling de 'Walton Sustainability 
Solutions Initiatives' binnen ASU-GIOS. In dit orgaan zijn acht programma's 
gestationeerd, waaronder het GSSC. De Walton Family Foundation ondersteunt ASU-
GIOS voor de duur van vijfjaar. Wat is de langetermijnvisie van ASU na vijfjaar? 

3. Bespreking van de strategische doelstellingen van het GSSC voor 2014: projecten en 
binding van ASU-studenten aan deze projecten. 
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4. Bespreking voortgang GSSC: lopende projecten en potentiële nieuwe partners. 
Haarlemmermeer en ASU werken nauw samen aan het leggen van verbindingen met 
nieuwe (potentiële) partners voor samenwerking in projecten over duurzaamheids
vraagstukken. Momenteel bevindt een aantal nieuwe projecten zich in de fase van 
formulering van de projectopdracht. Daarnaast staan verkennende gesprekken gepland 
met mogelijke nieuwe partners. 

5. Bespreking en uitwerking van de positionerings- en marketingstrategie voor het GSSC in 
Haarlemmermeer. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, 
overheden en burgers moeten op de hoogte zijn van de aanwezigheid van dit 
kennisinstituut. Haarlemmermeer kan hierbij adviseren vanuit de aanwezige expertise en 
kennis over de regio. 

6. Bestendiging en versteviging van het partnerschap tussen ASU en Haarlemmermeer 
gericht op verdere groei van het GSSC en de aanwezigheid van ASU in Nederland. Dit 
willen we bereiken door Haarlemmermeer en de Metropoolregio Amsterdam te 
presenteren tijdens het bezoek. ASU moet ons ook beter leren kennen. De 
samenwerking tussen ASU en Haarlemmermeer biedt namelijk ook kansen voor de 
'Phoenix Metropolitan Area' en de 'Amsterdam Metropolitan Area' op bijvoorbeeld de 
thema's afvalstromen, watermanagement en duurzame urbanisatie. 

7. Bespreking van de topontmoeting van de GIOS Board van 26 tot 29 mei 2014. 
8. Deelname aan het Walton Sustainability Solutions Festival. 

Vertegenwoordiging 
De gemeente wordt tijdens deze dienstreis vertegenwoordigd door de ambtelijk directeur en 
de ambtelijk beleidsadviseur Hoger Onderwijs (tevens accounthouder ASU). De directeur 
neemt deel aan deze dienstreis met het oog op bestendiging van het partnerschap. De 
accounthouder ASU ondersteunt het proces en biedt inhoudelijke ondersteuning aan de 
directeur. De manager van het GSSC-Haarlemmermeer is ook aanwezig tijdens het bezoek. 

Middelen 
De kosten voor deze dienstreis van circa € 4.000,- (vliegreis en hotelovernachting voor twee 
deelnemers) worden gedekt binnen het programma Ruimte voor Duurzaamheid (project 
Samenwerking ASU/Verkenning Haalbaarheid Hoger Onderwijs). 

Externe Communicatie 
Haarlemmermeer werkt samen met ASU aan grotere bekendheid in Nederland van het in 
Hoofddorp gevestigde GSSC. De uitkomsten van het overleg met ASU over de 
positionering- en marketingstrategie worden verwerkt in de Strategische Communicatie 
Agenda van de gemeente. 
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Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. in te stemmen met deelname van de ambtelijk directeur en de beleidsadviseur Hoger 

Onderwijs aan een dienstreis naar de Arizona State University in Phoenix (Verenigde 
Staten); 

2. de gemeentelijke kosten van deze dienstreis van circa € 4.000,- te dekken uit het 
programma Ruimte voor Duurzaamheid; 

3. deze nota ter informatie aan de raad te zenden. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
de poijfefeyiljehoi 


