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Context 
Nu Haarlemmermeer en het Global lnstitute of Sustainability (GlOS) op 22 januari 2013 een 

samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend en het Global Sustainability Solutions 

Center (GSSC) is geopend, worden de volgende stappen bepaald om de nieuwe 

samenwerking met Arizona State University (ASU)-GIOS verder te verdiepen en te 

bestendigen. Hiertoe brengt een bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van 

Haarlemmermeer een bezoek aan de Arizona State University. 

Kernboodschap 
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 één van de prioritaire thema's is. 

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 uitgangspunt van die samenleving, 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. 

Samenwerking met ASU-GIOS en GSSC 
Het GSSC en de ambitie van Arizona State Univarsity passen binnen die duurzame ambities 

van Haarlemmermeer. Haarlemmermeer wil 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. 
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ASU-GIOS heeft een business-strategie ontwikkeld om het centrum in Haarlemmermeer/ 

Nederland stevig te positioneren. Haarlemmermeer zal ASU-GIOS hierin ondersteunen door 
de ontwikkeling van een strategisch plan voor het eerste jaar en verder. Een 

marketingstrategie, die tot stand komt in samenwerking met ASU-GIOS, maakt hier deel 

vanuit. De focus voor het eerste jaar (2013) ligt op het nadrukkelijk in de markt zetten van 

het GSSC, ASU-GIOS zelf en het partnerschap tussen Haarlemmermeer en de 

Amerikaanse universiteit. 

Dienstreis 
Sinds de start van de verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden tussen ASU-GIOS, 

Haarlemmermeer en diverse partners in duurzaamheid heeft ASU de gemeente diverse 

keren bezocht. Achterliggende gedachte was het ervaren van de mogelijkheden vanuit de 

visie van ASU om Haarlemmermeer te laten fungeren als 'proeftuin' voor duurzame 

ontwikkeling en de toepassing van oplossingen voor duurzame vraagstukken, het ontmoeten 
van belangrijke stakeholders en het verkennen van de (toekomstige) samenwerking met 

Haarlemmermeer en relevante partners. De context van de samenwerkingsovereenkomst is 

gebaseerd op wederzijdse belangen. Het succes van de samenwerking begint bij goede 

kennis van elkaar en de context waarin de twee partijen opereren, bijvoorbeeld het politieke 

klimaat in zowel Arizona als Haarlemmermeer en Nederland. Het is van belang wederzijdse 

verwachtingen helder te houden en verder te verdiepen en met elkaar in te kunnen spelen 

op succes- en risicofactoren. Daarom heeft ASU-GIOS ons uitgenodigd voor een bezoek 

aan de universiteit in de week van 22 april a.s. Het vertrek staat gepland voor het weekend 

van 20 april a.s. Het formele programma is op 22, 23 en 24 april. 

Doel bezoek 

1. Effectueren van de start van de eerste operationele fase van het GSSC door het maken 

van afspraken over de vraagstukken voor het GSSC. Dit gebeurt op basis van de 

ingediende projectplannen door Delta Development Group, KLM en de KSH (middelbare 

school) en de gemeente Haar/emmermeer/SADG/Park 20120. 

2. Het bepalen van een overeenkomstig beeld van het succes van de eerste operationele 

fase van het GSSC en uitwerking hiervan door het vaststellen van een strategie voor de 

positionering en communicatie (marketing). Dit betreft met name de meerwaarde die het 

GSSC levert voor het realiseren van oplossingen voor ingediende vraagstukken. En 

daarnaast het benoemen van mijlpalen en (tussentijdse) resultaten. Dit hangt nauw 

samen met een goede verantwoording: voor de gemeente aan het bestuur en de 

gemeenteraad van Haarlemmermeer, voor ASU-GIOS aan de Walton Family Foundation 

en de Board of Directars of Sustainability van GlOS en voor de participerende bedrijven 

en organisaties. 

3. Kennismaken met de universiteit, het instituut GlOS (School of Sustainability) en de 

cultuur van ASU en de directe omgeving (umfeld). In dit licht focus op kennismaking met 

President Crow (indien mogelijk) en het GSSC-team. In het bijzonder de faculteit( en) die 

een specifieke rol heeft/hebben in de eerste operationele fase van het GSSC. Daarnaast 

mogelijk met Amerikaanse bedrijven/partners die samenwerken met ASU op de 

gebieden waar de vraagstukken van de Nederlandse bedrijven zich op concentreren. 

Tot slot met bedrijven die zowel in Nederland (Metropool Regio Amsterdam) als in 

Phoenix/Arizona een gevestigd zijn. Dit zijn potentiële partners/klanten voor het GSSC. 
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4. Verdere ontwikkeling van de samenwerking met ASU-GIOS. Dit betreft met name de 

ontwikkeling van het GSSC (positionering en marketing), de verdere uitwerking van de 

oorspronkelijke driestappenbenadering (educatief programma), de aanhaking van het 

bedrijfsleven (eventueel sponsorschap) en de rol die de gemeente en de partners 

zouden kunnen spelen in de ontwikkeling van en de uitwisseling met de twee andere 

satellieten in Azië en Latijns-Amerika. 

Vertegenwoordiging 
De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Duurzaamheid, 

Werk, Jeugd en Onderwijs, de portefeuillehouder Economie, Schiphol en Cultuur, de 
directeur Jeugd & Onderwijs, de ambtelijk beleidsadviseur Hoger Onderwijs (tevens 

projectmanager ASU) en de ambtelijk programmamanager Duurzaamheid, Kennis en 

Innovatie. De ambtelijke vertegenwoordiging bestaat uit drie ambtenaren: met het oog op 

bestendiging van het partnerschap neemt de directeur deel aan de dienstreis. De 

projectmanager ASU en de programmamanager sturen het proces, zijn verantwoordelijk 

voor de inhoud en de ondersteuning van de portefeuillehouders. Daarnaast neemt de 

sitecoördinator van het GSSC (op kosten van ASU) deel aan de dienstreis, evenals de 

bedrijven die participeren in de eerste projecten van het GSSC: Delta Development Group, 

KLM, SADC en de KSH. De bedrijven dragen zorg voor hun eigen reis- en verblijfskosten. 

Een journalist van de Hoofddorpse Courant (HC) heeft ons verzocht- op kosten van de 

krant- mee te mogen reizen. In overleg met de betrokken partners en ASU nemen wij 

deelname en de voorwaarden in overweging. Overigens komt een vertegenwoordiging van 

journalisten bij buitenlandse reizen vaker voor bij reizen in Metropoolverband. 

Middelen 
De gemeentelijke kosten voor deze dienstreis van circa € 8.000,-- (vliegreis en 

hotelovernachting voor vijf 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. Voor het werkbezoek worden een aantal persmomenten 

ingeruimd. De uitkomsten van het overleg met ASU over 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 portefeuillehouder Duurzaamheid, Werk, Jeugd en 

Onderwijs, de portefeuillehouder Economie, Schiphol en Cultuur, de directeur Jeugd & 

Onderwijs, de ambtelijk beleidsadviseur Hoger Onderwijs/projectmanager ASU en de 

ambtelijk programmamanager Duurzaamheid, Kennis en Innovatie aan een dienstreis 

naar de Arizona State Univarsity in Phoenix (Verenigde Staten); 

2. de gemeentelijke kosten van deze dienstreis van circa € 8.000,-- te dekken uit het 

programma Ruimte voor Duurzaamheid; 

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

I 
de gemeente Haarlemmermeer, 


