
PROVINCIE F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 
Almere 2.0 (Fonds Verstedelijking Almere) Aanvulling Jaarprogramma 2015 

Kern mededeling: 
In het kader van het Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer 
(RRAAM) hebben het Rijk, de gemeente Almere en de provincie afspraken ge
maakt met betrekking tot de integrale stedelijke ontwikkeling van Almere, 
getiteld Almere 2.0. Ter realisatie van Almere 2.0 is een gezamenlijk Fonds 
Verstedelijking Almere (Fonds VA) ingesteld, waarvan de gemeente de beheerder 
is. Voornoemde is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 en voor 
wat betreft de werking van het Fonds VA in het bijzonder in een nadere uitwer
king. Provinciale Staten hebben hier op 28 mei 2014 mee ingestemd. 

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke coördinatie van 
Almere 2.0 en ook de financiële cyclus van het Fonds VA is belegd bij het Overleg 
Almere 2.0, waarin het Rijk, de gemeente en de provincie vertegenwoordigd 
zijn. Ten behoeve van de jaarcyclus van het Fonds VA stelt het Overleg Almere 
2.0 in concept een Jaarprogramma vast, dat vervolgens wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad van Almere en aan Provinciale Staten. Instemming wordt alleen 
gevraagd voor die onderdelen van het Jaarprogramma waaraan de gemeente 
respectievelijk de provincie financieel (via het Fonds VA) bijdraagt. 

Het Jaarprogramma 2015, waarover Provinciale Staten in oktober 2014 is geïn
formeerd, kende tot dusverre alleen proceskosten die uit het gemeentelijk 
fondsdeel worden gedekt. Het overleg Almere 2.0 heeft op 18 maart j l . in con
cept een aanvulling op dit jaarprogramma vastgesteld, bestaande uit de volgende 
onderdelen: 
Ten laste van het gemeentelijke fondsdeel: 

Sparen voor magneetfunctie € 1,00 min. 
Instellen Energiefonds € 1,00 min. 
Realiseren upcycleperron € 1,00 min. 
1^ fase omvorming bos Pampushout Zuid-Flevoland € 1,35 min. 
Ontwikkelen zorgkubus op basis van straatkubus € 0,50 min. 
Realiseren korte rondje Weerwater € 3,44 min. 

Ten last van het provinciale fondsdeel: 
- "FloriadeWerkt!" € 2,00 min. 

Al ten laste van het gemeentelijke fondsdeel gebracht: 
Proceskosten € 1,10 min. 

Totaal jaarprogramma 2015 € 11,39 min. 
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Voor wat betreft het onderdeel "Sparen voor magneetfunctie" is het de bedoe
ling om in 4 jaar € 10 min. te sparen. Magneetfuncties zijn functies zoals bij
voorbeeld kennis- en opleidingsinstituten, innovatienetwerken en broedplaatsen 
voor talent die een betekenis hebben op een bovenregionaal c.q. (inter)nationaal 
niveau en extra (aantrekkings)kracht en profiel aan Almere geven. 
De overige onderdelen betreffen concrete projecten. Als bijlage treft u in de 
vorm van factsheets korte projectbeschrijvingen aan alsmede de voorwaarden 
waaronder het Overleg Almere 2.0 deze projecten in het concept Jaarprogramma 
2015 heeft opgenomen. 

De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met die onderdelen van het jaar
programma die ten laste van het gemeentelijke fondsdeel worden gebracht. Voor 
wat betreft het onderdeel "Floriade werkt!" zullen wij u ter instemming met de 
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voorgestelde financiering uit het provinciale fondsdeel na het zomerreces (september) een voorstel 
doen toekomen. 

Op grond van de verkregen instemming over de gemeentelijke- en provinciale fondsdelen zal het 
Overleg Almere 2.0 het Jaarplan 2015 definitief vaststellen, waarna er door de fondsbeheerder per 
project financieringsafspraken zullen worden gemaakt en taakstellende budgetten worden toege
kend. 

Mededeling: 

Hierbij bieden wij u ter informatie de, door het Overleg Almere 2.0, in concept vastgestelde aan
vulling op het Jaarprogramma 2015 van het Fonds VA aan. Voor wat betreft de voorgestelde finan
ciering ten laste van het provinciale fondsdeel voor het onderdeel "Floriade werkt!" wordt u na het 
zomerreces (september) separaat een voorstel aangeboden. 
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Factsheets aanvragen FVA 2015 



nstellen Energiefonds 
1. Projectgegevens 
Aangevraagd door Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid 
Ministerie van l&M, directoraat duurzaamheid en milieu, Koen de Snoo 
Provincie Bert Gijsberts 
Gemeente Henk Mulder 
Totale investering: €6 miljoen 
Gevraagde bijdrage: €1 miljoen 
Cofinanciering: €5 miljoen lening tbv investeringen derden 
Mogelijke fasering: Middelen worden in twee jaar uitgezet. 
€0,5 miljoen in 2015 en €0,5 miljoen in 2016 

2. Projectbeschrijving 
Het Energiefonds betreft een financiële voorziening 
waarmee hernieuwbare energie projecten eenvoudig 
(aanvullende) financiering kunnen krijgen, in de vorm van 
leningen. Het gaat (Jaarbij nadrukkelijk om een portfolio aan 
projecten van klein (een particulier die een investering wil 
doen in zonnepanelen op zijn woning) tot het realiseren van 
een grootschalige opwekking van hernieuwbare energie. Het 
vormt een belangrijke schakel om bewoners, bedrijven, 
scholen en (sport)verenigingen in Almere versneld aan te 
zetten tot het nemen van ingrepen op het gebied van 
hernieuwbare energievoorziening. Het energiefonds zal 
onderdeel uitmaken van een breder programma met 
betrekking tot energie. 

Het project sluit aan bij de ambitie "energieneutraal in 2015" 
zoals die in de Afspraken Duurzaam Almere 2012-2015 is 
opgenomen. De verwachting is dat dit leidt tot een energie 
besparing/opwekking ter waarde van het elektraverbruik van 
3000-4400 huishoudens (4-6% van het totaal). 
Een energieneutrale stad draagt bij aan de doelen van Almere 
2.0, door bij te dragen aan het realiseren van een duurzame 
stad voor de toekomst. 
3. Voorwaarden 

aan de vereisten voor een subfonds/reservering 
(organisatie en veraniwoordingsstructuur blijven van 
kracht, heldere spelregels/kaders inzet middelen, heldere 
organisatiestructuur en fondsbeheerder blijft • 
verantwoordelijk) moet worden voldaan. 
Het plan is betioorlijk concreet uitgewerkt. Het 
financiehngsarrangement en voorwaardenregeling 
(cofinanciering) moeten nog worden uitgewerkt. 
Beschikbaarstelling kan plaatsvinden onder voorwaarde dat 
het financieringsarrangement en voorwaardenregeling 
(cofinanciering) zijn uitgewerkt. 



eaiiseren upcycleperron 
1. Projectgegevens 
Aangevraagd door Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid 
Ministerie van l&M, directoraat duurzaamheid en milieu, Koen de Snoo 
Provincie Bert Gijsberts 
Gemeente Henk Mulder 
Totale investering: €5,1 miljoen 
Gevraagde bijdrage: €1 miljoen 
Cofinanciering: €4,1 miljoen door gemeente 
Mogelijke fasering: Niet aan de orde 
2. Projectbeschrijving 
In het kader van de aanpassingen aan de A6 in het kader 
van de verbeterde bereikbaarheid van Almere moet het 
afvalstation op de Steiger worden verplaatst. Deze kans 
wordt aangegrepen om, in aansluiting op de investeringen in 
de verplaatsing, een upcycleperron te maken, dat als een 
plus op het afvalstation wordt gerealiseerd. Hierbij wordt de 
circulaire economie (speerpunt in economisch programma) 
gestimuleerd. 'Almere, Stad Zonder Afval' is één van de vier 
door het college geformuleerde ambities die bijdragen aan 
de ontwikkeling van een circulaire stad. Dit betekent dat er 
naar wordt gestreefd in 2020 de hoeveelheid restafval terug 
te dringen van oorspronkelijk 300 kilo naar 50 kilo per 
persoon per jaar. Een upcycleperron op bedrijventerrein de 
Steiger kan een cruciale bijdrage leveren aan het 
verwezenlijken van deze doelstelling. 

Het optimaal scheiden van afval, zodat het als grondstof 
opnieuw gebruikt kan worden, staat in de circulaire economie 
centraal. Hoe hoogwaardiger de grondstoffen zijn die uit het 
afval voortkomen, hoe hoogwaardiger de toepassingen hierna 
kunnen zijn. In het ideale geval kan er een meerwaarde aan de 
grondstof toegevoegd worden. Dit heet upcyclen. Het 
upcylceperron is een concept dat als uithangbord van de 
circulaire economie zal fungeren en een showcase voor de 
Floriade kan zijn. Het project kent daarmee zijn bijdrage via de 
thema's duurzaamheid, economie, Floriade en de 
gebiedsontwikkeling Centrum Weerwater. 
3. Voorwaarden 

De (wijze van) exploitatie van het upcycledeel van het 
perron is nog niet beschreven en bedacht. Deze exploitatie 
wordt in de huidige opzet uitgevoerd voor risico van de 
gemeente Almere. Beschikbaarstelling kan plaatsvinden 
onder voorwaarde dat eerst deelbudget beschikbaar wordt 
gesteld voor ontwerp upcycle deel met raming en 
bussinesscase perron. Businesscase moet sluitend zijn. 
Daarna beschikbaarstellen overig budget bij afdoende 
duidelijkheid investeringsraming en inzicht continuïteit. 



ierste fase omvorming bos Pampushout Zuid - Flevolandschap 
1. Projectgegevens 
Aangevraagd door Bestuurlijk Overleg Groen blauw 
Ministerie van EZ, directoraat natuur en biodiversiteit, Rob van 
Brouwershaven 
Provincie: Bert Gijsberts 
Gemeente Henk Mulder 
Totale investering: €2,02 miljoen 
Gevraagde bijdrage: €1,35 miljoen 
Cofinanciering: €0,67 miljoen (1/3) door Flevolandschap 
Mogelijke fasering: totale investering loopt over 2 a 2.5'aar 

2. Projectbeschrijving 
Pampushout Zuid is het bos direct naast Almere Poort. Het 
maakt onderdeel uit van het programma groen blauw, 
waarover in 2011 de Intentieovereenkomst lAK programma 
groen blauw is afgesloten. Pampushout Zuid is daarin 
benoemd als één van de drie prioritaire gebieden. Op dit 
moment is het een typisch casco-bos: robuust, veel populier 
en beperkt toegankelijk. Inmiddels wonen er (veel) mensen 
in Poort (juist langs het bos, in Homeruskwartier en 
Columbuskwartier). De komende jaren groeit dat aantal. De 
bewoners hebben een groeiende vraag naar groene, 
aantrekkelijke recreatieruimte dichtbij huis. 
De Pampushout kan het bos van en voor de Poortenaren 
worden. Daarvoor is het nodig krachten te bundelen 

(terreinbeheerder, bewoners en gemeente) en te werken aan 
een betere toegankelijkheid, een aantrekkelijker bosbeeld en 
een eigen identiteit. De basis wordt gevormd door aanleg van 
fiets- en wandelpaden en een versnelde bosomvorming. Daarin 
wordt, in het verlengde van het Cascadepark, een kiem gelegd 
(o.a. parkeergelegenheid, nutsvoorzieningen). Deze aanvraag 
betreft de uitvoering van de le fase en concentreert zich op het 
bosdeel aan de noordzijde van Almere Poort. 

3. Voorwaarden 
Flevolandschap zal een derde van het project betalen. 
Omdat niet alle middelen in 2015 beschikbaar zijn in de 
begroting van Flevolandschap is beschikbaarstelling onder 
voorgaarde dat voor de realisatie zekerstelling van de 
bijdrage van Flevolandschap van f/3e van de kosten 
(cofinanciering) is verkregen, (brief) 
Beheerskosten (€ 432.000r voor 20 jaar) zijn opgenomen 
in kostenraming. Deze worden niet uit FVA betaald, maar 
uit de bijdrage van Flevolandschap. Beschikbaarstelling 
kan plaatsvinden onder voorwaarde dat de 
verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud door 
Flevolandschap contractueel of per beschikking zijn 
vastgelegd. Beheer en onderhoud mag geen onderdeel 
uitmaken van het budget dat wordt toegekend vanuit het 
FVA. 



Ontwikkelen zorgkubus op basis van straatkubus 
1. Projectgegevens 
Aangevraagd door Bestuurlijk Overleg Almere Tafel 
Ministerie van BZK- Wonen, Inge Vossenaar 
Gemeente René Peeters 
Totale investering: €0,5 miljoen 
Gevraagde bijdrage: €0,5 miljoen • 
Cofinanciering: -
Mogelijke fasering: €0,35 min in 2015, €0,15 min in 2016 

2. Projectbeschrijving 
Het Rijk en de gemeente hebben afspraken gemaakt om de 
uitvoering van de integrale stedelijke ambitie van Almere vorm 
te geven. Eén van de thema's betreft het behoud van de 
concurrentiekracht van de bestaande woon- en werkmilieu's 

als gevolg van de groei van de stad. Het monitoren van de 
leefbaarheid wordt hierbij als instrument ingezet om 
leefbaarheidsvraagstukken vroegtijdig te signaleren. Dit gebeurt 
met behulp van de in Almere ontwikkelde Straatkubus. In de 
'Staat van de Stad' (2011) is reeds vastgesteld dat ook 
zorgbehoefte en zorgconsumptie indicatoren voor leefbaarheid 
in de doorstroming zijn. De Zorgkubus voorziet hierin door aan 
zorg en welzijn gerelateerde indicatoren toe te voegen aan de 
systematiek van het monitoren van de leefbaarheid. Op basis 
van deze informatie kan met kleine ingrepen, relatief groot 
effect worden bereikt. 
3. Voorwaarden 

De inzet van middelen voor ambtelijke capaciteit en het 
inhuren van (juridische) expertise is financieel beperkt 
onderbouwd, naar onderdeel en fase. Beschikbaarstelling 
kan plaatsvinden onder voorwaarde dat bij het opstellen 
van het financieel arrangement de kosten nader zijn 
gepreciseerd en in onderdelen en fasen onderbouwd, (met 
bijzondere aandacht voor de juridische kosten) 
Op dit moment is onduidelijk of het product kan worden 
vermarkt. Afspraak wordt opgenomen dat als vermarkten 
van product aan de orde is, hierover aan het Overleg 
Almere 2.0 wordt gerapporteerd. 



Realiseren korte rondje Weerwater 
1. Projectgegevens 
Aangevraagd door Bestuurlijk Centrum Weerwater 
Ministerie van BZK, Rijksvastgoedbedrijf, Anneloes van Boxtel, 
Ministerie van l&M, Rijkswaterstaat Ype Heijsman 
Gemeente Henk Mulder 
Totale investering: €9,44 miljoen 
Gevraagde bijdrage: €3,44 miljoen (=JP 2015, €4 min 16-18) 
Mogelijke fasering: €0,34 min voor uitwerking, €3,1 min 
uitvoering 

2. Projectbeschrijving 
Het Weerwater is het centraal gelegen water van Almere, aan 
de noordzijde geflankeerd door het stadshart en aan de 
zuidzijde door het toekomstige Floriadeterrein. Het is een 
unieke plek waar stad en landschap elkaar midden in het 
centrum raken, maar de potentie wordt nog onvoldoende 
benut. Er ligt dus een enorme kans om van het Weerwater dé 
plek te maken in de stad, waar Almeerders komen om te 
sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. De aanvraag 
betreft het korte Rondje Weerwater (4 km), waarvoor een brug 
wordt aangelegd naar het Weerwatereiland. Deze brug zorgt 
samen met de kwaliteitssprong van de route langs de oevers 
voor een aantrekkelijke recreatieve en sportieve verbinding 
tussen Almere Centrum en Almere Centrum Weerwater, 
waaronder de Floriade. 

Bestaande wandel-, fiets- en sportroutes worden aaneengesloten 
en van een uniforme en bijzondere uitstraling voorzien. Langs het 
Rondje Ween/vater is plaats voor intiatieven. Het project past in het 
concept gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum Weerwater. In 
het bestuursconvenant centrum Weerwater is een onderzoek, naar 
de wijze waarop het Rondje Weerwater gerealiseerd kan worden, 
opgenomen. 

3. Voorwaarden 
Eerst deelbudget ter beschikking stellen voor ontwerp. 
Het is nodig na het ontwerp een hernieuwde calculatie te 
maken. In de uitwerking van dit ontwerp moet ook een 
exploitatiebegroting gemaakt worden die continuïteit van de 
investering in beeld brengt. Voorwaarde voor 
beschikbaarstelling tbv aanbesteding is dat de hernieuwde 
calculatie past in de huidige (financiële) aannames. 



nstellen innovatiewerkolaats "Floriade werkt 
1. Projectgegevens 
Aangevraagd door Bestuurlijk Overleg Economie 
Rijk ministerie van Economische Zaken, Mark Hameleers 
Provincie Jan Nico Appelman 
Gemeente Mark Pol 
Totale investering: €4-5 miljoen 
Gevraagde bijdrage: €2 miljoen 
Cofinanciering: €2 miljoen EFRO en ca. €1 min privaat 
Mogelijke fasering: ivm EFRO aanvraag niet mogelijk 

2. Projectbeschrijving 
Met het economisch programma 'Floriade Werkt!' wordt het 
regionale bedrijfsleven verbonden met de (inter-)nationale 
Agri & Food- en Tuinbouwsector. Tijdens de making of 
periode van de Floriade (2015-2022) wordt door de 
provincie Flevoland een Business to Business programma 
gefinancierd. Het programma staat open voor alle bedrijven 
en instellingen, mits er minimaal één Flevolandse partner bij 
betrokken is. Op het toekomstig evenemententerrein wordt 
een fysieke Innovatiewerkplaats gerealiseerd, waar de 
provincie Flevoland als gastheer aan bedrijven en 
instellingen een podium biedt om te netwerken en te 
experimenteren. 

De Innovatiewerkplaats biedt bedrijven en instellingen een 
internationaal podium om hun innovaties te tonen en daarbij 
gebruik te maken van het sterke merk dat de Floriade is. Het 
project past in het concept gebiedsontwikkelingsplan Almere 
Centrum Weerwater en de daarin opgenomen kansenstrategie. 
3. Voorwaarden 

aan de vereisten voor een subfonds/reseivering moet 
worden voldaan (organisatie en verantwoordingsstructuur 
blijven van kracht, heldere spelregels/kaders inzet 
middelen, heldere organisatiestructuur en fondsbeheerder 
blijft verantwoordelijk) 
Besctiikbaarstellmg van middelen kan plaatsvinden onder 
voorwaarde dat voor aanvragen bij het Fonds Floriade 
Werkt! de wijze van toetsing aan de doelstelling van 
Floriade Werkt! en de wijze waarop middelen wordt 
toegekend, bekend zijn. 
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