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Onderwerp 

Jaarrapportage 2012 Investeringsprogramma Flevoland – Almere 
 
 
Doel van deze mededeling: 

Deze mededeling heeft als doel de Staten te informeren over het vastgestelde  
jaarverslag 2012 Investeringsprogramma Flevoland – Almere (IFA).  
 

Toezegging/motie/amendement: 

n.v.t. 
 

Inleiding: 

In het IFA-convenant is vastgelegd dat tweemaal per jaar gerapporteerd dient te 
worden over de voortgang van het IFA-programma. Dat gebeurt aan de hand van 
een halfjaar- en een jaarrapportage, waarbij de P&C cyclus wordt aangehouden 
qua rapportagemomenten (perspectief- en zomernota).  
De rapportage van 2011 was de laatste rapportage van de eerste tranche van IFA 
(IFA1). Het voorliggende jaarrapportage geeft inzicht in zaken op programmani-
veau, de afhandeling van IFA1-projecen en de stand van zaken van lopende IFA1 
en IFA2 projecten.   
 
Mededeling: 

Bijgaand treft u de IFA-jaarrapportage  2012 aan. GS hebben dit jaarverslag op 7 
mei 2013 conform vastgesteld. De jaarrapportage zal ook ter informatie worden 
aangeboden aan de gemeenteraad van Almere.   
 
Het vervolg 

In het najaar van 2013 zal parallel aan de p&C-cyclus een halfjaarrapportage 
2013 worden opgesteld. Deze rapportage zal minder uitgebreid zijn en alleen in 
gaan op de voortgang van de projecten.  
 
Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 
 
Verdere informatie 

Bijlage: IFA-jaarrapportage 2012      
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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding  
Toegezegd is Provinciale Staten (PS) twee maal per jaar te informeren over de stand van zaken rondom de 
voortgang van het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA). Via de reguliere P&C-cyclus wordt PS op 
programmaniveau geïnformeerd. Daarnaast wordt PS door middel van een halfjaar- en een jaarrapportage 
geïnformeerd. Voor u ligt de jaarrapportage 2012.   
De jaarrapportage geeft inzicht in de voortgang en de activiteiten van IFA in 2012 op zowel programma- als op 
projectniveau. De halfjaarrapportage is minder uitgebreid en gaat alleen in op de voortgang op projectniveau.  
In 2012 is geen halfjaarrapportage opgesteld omdat er nog geen voortgang was te melden op projectniveau. In 
het najaar van 2013 zal een halfjaarrapportage 2013 worden opgesteld.   
 
 
1.2 Doel 
Met deze rapportage informeren de colleges van Burgemeester en Wethouders van Almere (B&W) en 
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland (GS) de gemeenteraad en PS over de voortgang van IFA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat in op de programma-activiteiten in het afgelopen jaar.  
In hoofdstuk 3 komt de voortgang van de individuele projecten aan de orde. 
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2. Terugblik activiteiten afgelopen jaar  
 
2.1  Rol van Provinciale Staten  
In 2012 zijn de eerste IFA2 projecten gehonoreerd, te weten  

- Boshart Almeerderhout 
- Bidbook Floriade  
- Jan van Es Instituut  

 
Het project Windesheim is al in de periode van IFA1 beschikt.  
 
Naar aanleiding van de besluitvorming rondom Boshart Almeerderhout en Bidbook Floriade zijn aanvullende 
afspraken gemaakt over de betrokkenheid van PS bij het IFA-programma. PS heeft in juli 2012 besloten dat zij 
in een vroeg stadium wordt geïnformeerd over projectideeën die in voorbereiding zijn èn dat projecten die 
zich een verder stadium van uitwerking en commitment  bevinden ter besluitvorming worden voorgelegd aan PS 
(HB1326970). Bijlage A geeft een schematische weergave van het subsidieverleningproces IFA2 ter 
verduidelijking van het besluitvormingsproces. 
 
Het project ‘Jan van Es Instituut 2.0’ is het eerste project geweest waarbij PS een besluit heeft  genomen over 
het projectidee. Na het positieve besluit van PS op 17 oktober 2012 is de businesscase van het project verder 
uitgewerkt, wat eind 2012 heeft geresulteerd in een subsidiebesluit door GS.  
 
 
2.2 Bestuurlijk overleg 
Gedurende het subsidieverleningproces zijn er diverse momenten waarbij GS en B&W of een afvaardiging 
daarvan betrokken zijn bij de ideevorming van IFA2-projecten.  

• Bestuurlijke duo’s:  De betrokken collegeleden overleggen over projectinitiatieven. Pas nadat de 
beide bestuurders van zowel de provincie als de gemeente akkoord zijn, wordt een projectidee 
ingebracht in de ambtelijke adviescommissie. De Adviescommissie IFA2 beoordeelt vervolgens de 
kansrijkheid en de kwaliteit van projectideeën en legt deze voor aan de Bestuurlijke Kerngroep of het 
Bestuurlijk Overleg. 

• Bestuurlijke Kerngroep: Dit is een overleg tussen de verantwoordelijke IFA2 bestuurders, onder meer 
ter voorbereiding van het Bestuurlijk Overleg. De Bestuurlijke Kerngroep is bijeengekomen op 7 
februari, 11 juni en 28 november. Namens de provincie hebben CdK L. Verbeek en gedeputeerde 
M. Witteman zitting in dit overleg en namens de gemeente Almere Burgemeester Jorritsma en 
wethouder A. Visser (in 2013 opgevolgd door wethouder M. Pol).  

• Bestuurlijk Overleg: De voltallige colleges van B&W overleggen halfjaarlijks (of jaarlijks indien dit 
afdoende is) over de voortgang van het programma. Het Bestuurlijk Overleg heeft plaatsgehad op 3 
juli 2012. In dit overleg zijn de volgende punten aan de orde gekomen: 
- Beide colleges ondersteunen het projectidee Jan van Es (i.e. doorgeleiden van het projectidee 

naar PS voor besluitvorming); 
- Er is informatie uitgewisseld over verschillende projectideeën in de initiatieffase.  

In 2012 is gewerkt aan diverse initiatieven. Vanwege de economische omstandigheden blijkt het 
lastig sommige initiatieven verder tot ontwikkeling te brengen. De initiatieven liggen in de sfeer 
van: 
- Versterking van sportvoorzieningen (doorontwikkeling Topsportcentrum, Nationaal 

Tenniscentrum). De twee eerst genoemde initiatieven zijn niet langer actueel in relatie tot 
IFA; 

- Versterking van het beroepsonderwijs (de mogelijke realisatie van een campus voor 
onderzoek en demonstratie van nieuwe technieken op het terrein van ‘growing green cities’);  

- Versterking van het leisure-aanbod (een expositie-, belevings- en activiteitencentrum met als 
thema de hersenen); 

- Versterking van het aanbod Kunst & Cultuur. De gemeente zal na het vaststellen van de 
cultuurvisie 2.0 op dit thema met voorstellen komen; 

- Versterking van het aanbod Zorg (mogelijke ontwikkeling van een innovatief centrum op het 
gebied van geboortezorg, dit initiatief is niet langer actueel in relatie tot IFA); 

- Er is van gedachten gewisseld over de wijze waarop een koppeling kan worden gemaakt met 
de Floriade 2022. Zie verder paragraaf 2.4 “Cluster Floriade”. 
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2.3 Voortgang programma 
Het IFA-programma loopt tot en met 2020 en beschikte bij de start van het programma in 2006 over een budget 
van € 100 miljoen. In het najaar van 2011 is in verband met bezuinigingen € 11 miljoen afgeraamd. Daardoor 
resteert voor de hele IFA-periode een budget van € 89 miljoen, dat over 3 tranches is verdeeld, te weten: 

- € 35 miljoen voor de periode 2006 - 2010 (IFA1) 
- € 33 miljoen voor de periode 2011 – 2015 (IFA2) 
- € 21 miljoen voor de periode 2016 – 2020 (IFA3) 

 
Eens per vier jaar wordt het programma geëvalueerd. In 2010 heeft Twynstra Gudde het programma voor de 
eerste keer geëvalueerd. De bevindingen van deze evaluatie zijn als uitgangspunt meegenomen bij het 
opstellen van het IFA2-programma. In 2014 zal het programma voor de tweede keer worden geëvalueerd.  
Daarnaast voeren de Rekenkamer van de gemeente Almere en de Randstedelijke Rekenkamer in 2013 een 
gezamenlijk onderzoek uit naar de implementatie van de adviezen uit het evaluatierapport 2010. De 
voorbereidingen voor dit onderzoek zijn in 2012 van start gegaan.  
 
IFA1 
IFA1 is afgerond maar nog niet alle projecten zijn definitief afgerekend, zoals ook beschreven in de IFA-
rapportage van 2011, die op 26 februari 2013 aan PS is gestuurd (HB1466232). Het AlanTuring Institute en de 
Stichting World Trade Center Association Almere zijn IFA1-projecten waarvan de afrekening plaatsvindt in 
2013. INTI en CAH zijn IFA1-projecten die nog in uitvoering zijn: Beide projecten zijn eind 2010 beschikt en 
lopen door tot en met 2015 respectievelijk 2014.  
Hogeschool Windesheim is een project dat zowel geld krijgt uit IFA1 als uit IFA2. In totaal ontvangt dit project 
€ 20 miljoen aan IFA-middelen, die in een speciaal fonds zijn gestort.  
 
Bijlage B geeft een overzicht van de stand van zaken van alle IFA1-projecten. 
 
IFA2 
Voor IFA2 zijn twee programmalijnen vastgesteld: 

1. Versterking beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 
2. Versterking voorzieningenstructuur 

 
Deze twee programmalijnen zijn nader uitgewerkt in vijf maatregelen, die de basis vormen waarop aanvragen 
kunnen worden ingediend: 

1. Versterking aanbod Beroepsonderwijs en WO 
2. Versterking aanbod Kunst & Cultuur 
3. Versterking aanbod Sport 
4. Versterking aanbod Leisure 
5. Versterking aanbod Zorg 

 
Bijlage A geeft naast een schematische weergave van het subsidieverleningproces ook een beknopt uittreksel 
van het vastgestelde IFA2-programma, inclusief de inhoudelijke beoordelingscriteria. 
 
Tot en met 2012 zijn 4 projecten gehonoreerd in het kader van IFA2: 
Hogeschool Windesheim Programmalijn 1 “Versterking beroepsonderwijs en 

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek” 
 

maatregel 1 

Boshart Almeerderhout Programmalijn 2 “Versterking voorzieningenstructuur” 
 

maatregel 4 

Bidbook Floriade Programmalijn 2 “Versterking voorzieningenstructuur” 
 

maatregel 4 

Jan van Es Instituut 2.0 Programmalijn 2 “Versterking voorzieningenstructuur” 
 

maatregel 5 

 
In maatregel 2 en 3 zijn nog geen projecten gehonoreerd.  
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2.4 Cluster Floriade 
In 2012 is het organiseren van de Floriade in 2022 toegewezen aan de gemeente Almere. Voor het opstellen van 
het bidbook is door de provincie een bijdrage geleverd uit IFA2-middelen. Begin 2013 is PS geïnformeerd over 
de aanzet tot een economische agenda voor de Floriade en hebben PS ingestemd met het oormerken van € 10 
miljoen aan IFA2-middelen voor projecten voor de Floriade 2022. PS hebben ingestemd met de volgende 
redeneerlijn: 
- De provinciale rol is primair die van verbinder en excellent gastheerschap; 
- Het faciliteren van een kennis- en innovatieplatform dat innovaties tot stand brengt en in ‘proeftuin 

Flevoland’ uittest en valoriseert;  
- Het uitwerken van de economische agenda Floriade langs vier lijnen (Feeding, Greening, Energizing en 

Healthying). 
 

De projecten dienen te passen binnen de kaders van het IFA2-programma. Het gaat hier dus niet om bijdragen 
aan de projectorganisatie van de Floriade en aan de inrichting van het gebied. Hiervoor staat de gemeente 
Almere aan de lat.  
 
2.5 Financiële voortgang IFA-programma  
Van het budget dat voor IFA1 is geprogrammeerd (€ 35 miljoen), is circa € 35,1 miljoen beschikt (inclusief        
€ 350.000 proceskosten). Van dit bedrag is circa € 30 miljoen betaald (inclusief € 125.000 proceskosten) en      
€ 0,9 miljoen verplicht. 
De nog niet bestede middelen (€ 4,2 miljoen) blijven conform het IFA-convenant beschikbaar (reserve IFA). 
 
Van het budget dat voor IFA2 is geprogrammeerd (€ 33 miljoen), is circa € 12,9 miljoen beschikt (inclusief        
€ 350.000 proceskosten). Van dit bedrag is circa € 9,6 miljoen betaald (zie onderstaand overzicht) en € 2,9 
miljoen verplicht. Verder is een budget van € 10 miljoen geoormerkt voor projecten voor de Floriade. Tot en 
met 2015 resteert derhalve nog een budget van € 10,1 miljoen (€ 33 – € 12,9 – € 10). 
 
IFA2 projecten   (beschikt) 
Windesheim   €   9.117.000 
Boshart Almeerderhout  €   2.500.000 
Bidbook Floriade   €      300.000 
Jan van Es Instituut 2.0  €      600.000 + 
Subtotaal   € 12.517.000 
Proceskosten   €       350.000 + 
Totaal    € 12.867.000 
 
Geoormerkt Floriade 2022         € 10.000.000 
 
Verwezen wordt naar bijlage C, tabel 1, ‘Overzicht stand van zaken IFA-projecten’ en tabel 2 ‘Totaaloverzicht 
stand van zaken IFA-reserve’. 
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3. Voortgang projecten  
 
In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken beschreven van de lopende projecten, te weten INTI, CAH, 
Hogeschool Windesheim, Boshart Almeerderhout, Bidbook Floriade en Jan van Es Instituut 2.0. Per project 
worden het doel, de activiteiten, de stand van zaken en de financiële realisatie toegelicht. Bijlage C geeft een 
totaaloverzicht van de financiële stand van zaken. 
 
 
3.1  IFA1-projecten 
Een aantal IFA-1 projecten is niet volledig in de IFA1-periode afgerond en afgerekend. Voor het Alan Turing 
Institute en het project Internationalisering Economie van het World Trade Center Association Almere geldt dat 
beide IFA1-projecten inmiddels wel zijn afgerond maar nog niet definitief zijn afgerekend. De afrekening vindt 
in 2013 plaats. IFA1-projecten INTI, CAH en Windesheim lopen conform de projectovereenkomsten nog door tot 
en met 2014. Deze projecten zullen in 2015 en 2016 (INTI) definitief worden afgerekend. De laatstgenoemde 
projecten worden daarom meegenomen in het projectoverzicht IFA2. 
 
3.1.1  INTI 
 
Doel 
De ontwikkeling van een zelfstandig 
wetenschappelijk kennisinstituut op het 
gebied van nieuwe steden wereldwijd.  
Daarnaast wil INTI zich ontwikkelen als 
kenniscentrum op het gebied van stedelijke 
ontwikkeling  
 
Activiteiten 
Uitvoeren van onderzoeken, aangaan van 
internationale samenwerkingsverbanden, 
uitvoeren van adviesopdrachten, 
ontwikkeling van onderwijs op HBO en WO 
niveau in samenwerking met de Hogeschool 
Windesheim en CAH 
 
Programmalijn IFA1 
Versterking hoger onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs 
 
Maatregel IFA1 
Versterken aanbod Beroepsonderwijs en WO 
 
Maximale IFA1-bijdrage 
€ 1.000.000. De totale projectkosten 
bedragen € 2.937.0001  
 

Stand van zaken 
Het project loopt op schema. Het realiseren van omzet vanuit 
de markt verloopt boven verwachting. Gezien de huidige 
economische ontwikkelingen is dat een bijzondere prestatie.  
 
INTI heeft in opdracht van het Ministerie I&M en Almere City 
Marketing de architectuurmanifestatie “Making Almere” 
georganiseerd en heeft een bijdrage geleverd aan het 
opstellen van het Bidbook van de Floriade.  
 
Het project loopt door tot 31 december 2015, waarbij de IFA-
bijdrage geleidelijk wordt afgebouwd.  
 

 
Naast IFA-middelen is het project gefinancierd met middelen van:  

- INTImi    €    725.000 
- Subsidies   €    515.000  
- Opdrachten/inkomsten  €    365.000 + 
- Totaal    € 1.605.000 

 

                                                      
1 De projectkosten worden voor € 332.000 gedekt uit een overheveling uit de eerste beschikking die met INTI is afgesloten. 
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INTI 
 

Investeringen volgens 
projectovereenkomst 

IFA-bijdrage (planning) Betaald voorschot 

2011 637.000 245.000  175.189  
2012 575.000 405.000 405.000 
2013 575.000 300.000  
2014 575.000  50.000  
2015 575.000          0  

 
 
 
 
 
 
 

3.1.2  CAH 
 
Doel 
De realisatie van het lectoraat “Natuurlijk 
gezond samenleven” 
 
Activiteiten 
Uitvoeren van onderzoek in het 
zogenaamde groene kennisdomein in 
samenwerking met andere hogescholen en 
universiteiten 
 
Programmalijn IFA1 
Versterking hoger onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs 
 
Maatregel IFA1 
Versterken aanbod Beroepsonderwijs en WO 
 
Maximale IFA1-bijdrage 
€ 500.000, zijnde 52,6% van de totale 
projectkosten ad € 950.000 

Stand van zaken 
Het project is gestart in 2011 en heeft een looptijd van 4 jaar. 
Eind 2012 heeft de CAH opdracht gekregen tot evaluatie van 
het project. In 2013 zal op basis van de evaluatie worden 
besloten of het project voortgezet wordt in de jaren 2013 en 
2014.  
 
In 2012 is een lector aangesteld voor 20 uur per week. Het 
lectoraat van de CAH heeft de afgelopen periode veel 
geïnvesteerd in het leggen van netwerkcontacten. Met de 
Universiteit Wageningen is een promotieonderzoek 
geformuleerd en met behulp van externe financiering door 
Agentschap.nl (uitvoeringsorganisatie ministerie EZ) is het 
project Stadsakker in het Den Uijlpark gerealiseerd. Dit moet 
een "voedseloase" midden in de stad worden. Leerlingen van 
het Echnatron telen er groente en fruit, maar ook andere 
opleidingen zoals het Groenhorstcollege en Hogeschool Van 
Hall Larenstein zijn er inmiddels bij betrokken. 
 
 
 
 

 
Naast IFA-middelen is het project gefinancierd met middelen van: 

- CAH    € 450.000 
 
CAH 
 

Investeringen volgens 
projectovereenkomst 

IFA-bijdrage (planning) Betaald voorschot  

2010 Niet uitgesplitst per jaar  50.000   50.000 
2011   50.000   48.787 
2012  125.000 125.000 
2013  150.000  
2014  125.000  
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3.1.3  Windesheim 
 
Doel 
De vestiging van de hogeschool 
Windesheim Flevoland draagt bij aan de 
doelstelling om Almere en Flevoland te 
laten uitgroeien tot een hoger onderwijs- 
en kennisregio 
 
Activiteiten 
Het aanbieden van een volledig 
basispakket reguliere opleidingen, 
aangevuld met een aanbod van 
nicheopleidingen die de Hogeschool een 
eigen profiel geven 
 
Programmalijn IFA1 
Versterking beroepsonderwijs en 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 
 
Maatregel IFA1 
Versterken aanbod Beroepsonderwijs en 
WO 
 
Maximale IFA-bijdrage 
€ 20,117 miljoen waarvan € 11 miljoen uit 
IFA1 en € 9,117 miljoen uit IFA2. 
De totale IFA-bijdrage is gestort in een 
fonds, dat door de gemeente Almere 
wordt beheerd 

Stand van zaken 
In september 2010 is Windesheim Flevoland gestart met vier 
opleidingen in het onderwijsgebouw De Landdrost in Almere.  
 
In september 2012 is het hogeschooljaar van start gegaan met in 
totaal 18 opleidingen, 592 nieuwe studenten en 38 nieuwe 
medewerkers. Naast de 16 bestaande opleidingen betekende dat 
een uitbreiding met 2 nieuwe opleidingen en uitbreiding van de 
opleiding Bouwkunde met duaal: 
• Pedagogiek  
• Mobiliteit  
• Bouwkunde duaal 
 
Het aantal studenten per 1 oktober 2012 is:  
Propedeusefase:     592 
Nieuwe studenten in hoofdfase:      16 
Tweedejaarsstudenten:    332 
Derdejaarsstudenten en hoger:   387 + 
Totale populatie oktober 2012       1327 studenten  
 
Geconstateerd kan worden dat Windesheim Flevoland met een 
flink uitgebreide studentenpopulatie het nieuwe hogeschooljaar 
gestart is. Het aantal aanmeldingen is een opsteker en levert 
het bewijs dat een brede hogeschool in de provincie Flevoland 
bestaansrecht heeft.  
 

 
Dit project is reeds in IFA1 gehonoreerd, deels met gelden uit IFA2. Naast IFA-middelen is het project 
gefinancierd met middelen van: 

- Rijk    € 37.000.000 
- Gemeente Almere   € 12.000.000  
- Gemeente Lelystad    €   3.000.000 + 
- Totaal:    € 52.000.000  

 
Alle partners hebben hun aandeel inmiddels in het fonds gestort. 
 
 
 
 
 
Windesheim Fondsomvang Totaal Realisatie  
2010    4.953.000 
2011  13.884.000 
2012    6.452.000 
2013 43.301.131 (stand 1-1-2013 incl. rente inkomsten)  
2014   
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3.2  IFA2-projecten 
 
3.2.1  Boshart Almeerderhout 
 
Doel 
Het verder ontwikkelen van het stadsbos 
Boshart Almeerderhout tot een 
bovenregionale toeristisch-recreatieve  
voorziening. De ambitie is drie 
voorzieningenclusters te ontwikkelen: 
1. Een hoogwaardig en veelzijdig 

stadslandgoed met een 
evenementencapaciteit van 5.000 
bezoekers (incidenteel 15.000); 

2. Een recreatief Tussenbos met een 
speel- klim- en belevingsbos met 
horeca voorzieningen; 

3. Het heuvelachtige Braambergen 
(huidige stortplaats) na 2015 in te 
richten als een toeristische/ 
recreatieve trekker  

Activiteiten 
- Versterken van de evenementenfunctie De  
  Kemphaan;  

 - Toevoegen voorzieningen Boshart (zoals de 
aanleg van een speel/wandelbos, een vier- 
seizoenen route en de centrale tuin); 

- Voorwaarden scheppen voor het realiseren 
  van voorzieningen zoals horeca, een  
  manege en een multifunctioneel gebouw  
  speelbos; 
- Opwaarderen entree en verbeteren 
  Bereikbaarheid 
 
Programmalijn IFA2 
Versterken Voorzieningenstructuur 
 
Maatregel IFA2 
Versterken aanbod Leisure 
 
Maximale IFA2-bijdrage 
€ 2,5 miljoen, zijnde 49% van de totale 
projectkosten ad € 5,1 miljoen 
 

Stand van zaken 
In 2012 is een projectorganisatie neergezet waarin de 
samenwerking tussen de partners en de aansturing en 
organisatie van het totale project is vormgegeven. 
Voorts is een groot aantal deelprojecten uitgewerkt in een 
programma van eisen en (schets)ontwerpen. Tot slot is een 
eerste deel van het Boshart ingemeten. 
 
In het Boshart is in 2012 de Lodgerie “Het Groene Geheim” 
geopend en is de eerste paal geslagen voor het Apenhuis van 
Stichting Aap. Daarnaast is begonnen met de inrichting van 
het speel- klim en belevingsbos.  
 
2012 was een jaar van voorbereiding met nog weinig 
investeringen. Het project loopt wat financiële realisatie 
betreft enigszins achter, maar de verwachting is dat de 
achterstand in 2013 zal worden weg gewerkt.  
 

 
Naast IFA-middelen is het project gefinancierd met middelen van: 

- Gemeente Almere  € 1.355.000 
- Staatsbosbeheer    € 1.100.000  
- Stichting Stad & Natuur   €   145.000 + 
- Totaal:    € 2.600.000 
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Boshart 
Almeeerderhout 
 

Investeringen volgens 
projectovereenkomst 

Realisatie 
investeringen 

Betaald voorschot 

2012 1.500.000 175.000 250.000 
2013 2.000.000   
2014 1.000.000   
2015   600.000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 Bidbook Floriade 
 
Doel 
Het opstellen van een bidbook met als doel 
het binnenhalen van het evenement 
Floriade 2022  
 
Activiteiten 
Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. 
het maken van het bidbook. Onderdelen 
van het bidbook zijn in ieder geval het 
bepalen van de locatie en 
marketingstrategie, het opstellen van een 
exploitatieplan en een communicatieplan, 
het in kaart brengen van de financierings-
mogelijkheden en het creëren van 
draagvlak 
 
Programmalijn IFA2 
Versterken Voorzieningenstructuur 
 
Maatregel IFA2 
Versterken aanbod Leisure  
 
Maximale IFA2-bijdrage 
€ 300.000, zijnde 43,7% van de totale 
projectkosten ad € 685.995 

Stand van zaken 
Het bidbook met als thema “Growing Green Cities” is 
opgesteld. De inzet was succesvol: het organiseren van de 
Floriade 2022 is inmiddels toegewezen aan de gemeente 
Almere.  
Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor het realiseren 
van een IFA-Floriadefonds. 
 
Het project is inmiddels afgerond en wordt op basis van een 
eindafrekening in 2013 definitief afgerekend. 
 
  



IFA jaarrapportage 2012 (1486876) 12

 
Naast IFA-middelen is het project gefinancierd met middelen van: 

- Gemeente Almere  € 300.000 
- Gemeente Lelystad  €   25.000 
- Rabobank Almere  €   25.000 
- Hotel Van der Valk  €     7.500 
- Kamer van Koophandel  €   10.000 
- Overige sponsoren   €   18.495 + 
- Totaal:    €  385.995 
-  

 
Bidbook 
Floriade 

Investeringen volgens 
projectovereenkomst 

Realisatie investeringen Betaald voorshot 

2012 685.995 576.985 30.000 
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3.2.3 Jan van Es Instituut 2.0 
 
Doel 
Het Jan van Es Instituut 2.0 (JVEI 2.0) 
ontwikkelt nieuwe concepten, methoden en 
instrumenten ten behoeve van de inrichting 
van de eerstelijnsgezondheidszorg. Hierbij 
richt het zich voornamelijk op de 
onderwerpen: populatiegerichte zorg, 
substitutie van zorg en aansluiting bij de 
behoefte van de patiënt/cliënt  
 
Activiteiten 
Uitvoeren van onderzoeken en benchmarks, 
waardoor de ontwikkelingsfunctie van kennis 
van het JVEI 2.0 wordt versterkt  
 
Programmalijn IFA2 
Versterken Voorzieningenstructuur 
 
Maatregel IFA2 
Versterken aanbod Zorg  
 
Maximale IFA2-bijdrage 
€ 600.000, zijnde 40,35% van de totale 
projectkosten ad € 1.487.103 

Stand van zaken 
In IFA1 is de pioniersfase van het kennisinstituut 
gefinancierd. Om de overgang te kunnen maken van 
pioniersfase naar uitvoeringsfase tot een zelfstandig 
functionerend kennisinstituut na 2014 is in IFA2 wederom 
een bijdrage verstrekt. Twynstra en Gudde heeft in 2012 
een evaluatie uitgevoerd, waaruit een positief advies volgde 
voor een zelfstandig voortbestaan van het instituut. Eind 
2012 is een  overeenkomst met JVEI 2.0 met getekend.  
 
De activiteiten die in 2012 verricht zijn, hebben betrekking 
op Onderzoek, Kennisimplementatie, 
Informatiemanagement, Internationale activiteiten en 
Communicatie & Marketing. Het project loopt op schema. Er 
zijn drie langlopende onderzoeken en drie kortdurende 
onderzoeken voortgezet of gestart.  
Met betrekking tot de informatieproducten zijn in 2012 de 
wijk- en praktijkscan en de substitutiethermometer verder 
doorontwikkeld. Dit heeft inmiddels geleid tot diverse 
toepassingen bij eerstelijnsorganisaties en bij regionale 
ondersteuningsstructuren. Met de eerste organisaties 
worden gesprekken gevoerd om met elkaar een benchmark 
van eerstelijnsgegevens op te zetten. 
 
 

 
Naast IFA-middelen is het project gefinancierd met eigen middelen van het JVEI 2.0: 

- JVEI 2.0   € 887.103 
 
 
JVEI 2.0 Investeringen volgens 

projectovereenkomst 
Realisatie 
investeringen 

Betaald voorschot Bijdragen derden 

2012 463.633 715.238 250.500 559.953 
2013 571.541    
2014 451.929    
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Bijlage A 
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Bijlage B 
 
Stand van zaken IFA1-projecten (zoals opgenomen in de IFA-rapportage 2011 “Totaaloverzicht IFA1-projecten”) 
IFA1-Project Bestedingen zoals 

opgenomen in de  
project-
overeenkomst  

Totaal IFA 1 
(besteed t/m 
2011) 

Gerealiseerde 
bijdragen van 
derden t/m 2011 

Beschikt uit 
IFA2-budget 

Relatie met  IFA-rapportage 2012 

AKS  4.750.000 4.721.685 349.747  Geheel afgerond 
 

Exser 2.000.000 1.393.836 1.477.085  Geheel afgerond 
 

Alan Turing Institute 2.000.000 800.712 800.712  Is afgerond 
Eindverslag ontvangen in 2012. Definitieve afrekening in 2013 
 

WTCAA 3.359.000 2.129.370 82.661  Is afgerond 
Eindverslag ontvangen in 2011. Definitieve afrekening in 2013 
 

Almere Health City 4.045.000 2.933.256 1.686.889  Geheel afgerond 
Vervolg Jan van Es Instituut als separaat IFA2-project 
 

INTI (1e beschikking) 2.425.000 2.425.000 0  Geheel afgerond 
Is verlengd met een 2e beschikking 
 

INTI (2e beschikking) 1.000.000 580.189 541.998 
 

 Loopt, is een onderdeel in deze rapportage 
IFA1-bijdrage t/m 2014. Daarna definitief afrekenen 
 

Oostkavels 3.000.000 2.965.363 2.965.363  Geheel afgerond 
 

Windesheim  11.000.000 5.700.000 52.000.000 9.117.000 Loopt, is een onderdeel in deze rapportage 
IFA1-bijdrage t/m 2014. Daarna definitief afrekenen 
 

CAH 500.000 64.841    Loopt, is een onderdeel in deze rapportage 
IFA1-bijdrage t/m 2014. Daarna definitief afrekenen 
 

Groen Blauw 700.000 700.000    Geheel afgerond 
 

Totaal 34.779.000 24.414.252 59.904.455 9.117.000  
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Figuur 1  
 

IFA 1 beschikt
naar programmalijn
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IFA jaarrapportage 2012 (1486876) 18

Bijlage C 
 
Tabel 1 Overzicht stand van zaken IFA-projecten 
 
Programmalijn Project Beschikt Betaald Verplicht Verschil 
      
IFA 1 2006-2010           
Onderwijs International New Town Institute  €   2.425.000   €   2.425.000   €              -     €              -    
Onderwijs International New Town Institute  €   1.000.000   €      580.189   €      419.811   €              -    
Economie Almere Kennis Stad/Innovatiefonds  €   2.375.000   €   2.375.000   €              -     €              -    
Economie Almere Kennis Stad/Innovatiefonds  €   2.375.000   €   2.346.685   €              -     €       28.315  
Economie Exser  €   2.000.000   €   1.393.836   €              -     €      606.164  
Economie Alan Turing Institute  €   2.000.000   €      800.712   €      100.000   €   1.099.288  
Economie Internationalisering Almeerse Economie  €   3.359.000   €   2.129.371   €      100.000   €   1.129.629  
Infrastructuur Oostkavels Stadscentrum Almere  €   3.000.000   €   2.965.363   €              -     €       34.637  
Groen-blauw Groen-blauwe visieontwikkeling  €      700.000   €      700.000   €              -     €              -    
Voorzieningen Almere Health City  €   4.045.000   €   2.933.256   €              -     €   1.111.744  
Onderwijs Hogeschool Windesheim Flevoland  € 11.000.000   € 11.000.000   €              -     €              -    
Onderwijs Lectoraat "Natuurlijk en gezond samenleven"  €      500.000   €      223.787   €      276.213   €              -    
Proceskosten Proceskosten  €      350.000   €      124.996   €              -     €      225.004  
      
   € 35.129.000   € 29.998.195   €      896.024   €   4.234.781  
      
IFA 2 2011-2015           
Onderwijs Hogeschool Windesheim Flevoland  €   9.117.000   €   9.117.000   €              -     €              -    
Voorzieningen Ontwikkeling Boshart Almeerderhout  €   2.500.000   €      250.000   €   2.250.000   €              -    
Voorzieningen Jan van Es Instituut 2.0  €      600.000   €      250.500   €      349.500   €              -    
Voorzieningen Bidbookfase Floriade Almere  €      300.000   €       30.000   €      270.000   €              -    
Voorzieningen Floriade 2022  €              -     €              -     € 10.000.000   € 10.000.000- 
Proceskosten Proceskosten  €      350.000   €              -     €              -     €      350.000  
      
   € 12.867.000   €   9.647.500   € 12.869.500   €   9.650.000- 
      
NB: Dit is de stand van de provinciale jaarrekening 2012     
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