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Onderwerp 

IFA aanvraag Onderdoorgang A6 nr. 16 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over het besluit van GS om een IFA bijdrage toe 
te kennen voor de Onderdoorgang A6 nr. 16. 

Toezegging/motie/amendement: 

Bij IFA2 is afgesproken dat PS wordt geïnformeerd wanneer GS IFA middelen 
toekent (zie stroomschema IFA, bijlage 2). 

Inleiding: 

Op 29 januari heeft PS unaniem ingestemd met het projectidee Onderdoorgang 
A6, nr. 16. 
Met de uitvoeringspartners binnen SBA (Stedelijke Bereikbaarheid Almere), de 
gemeente Almere en het Rijk, zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de 
onderdoorgang. In het projectidee is verder voorgesteld een. beroep te doen op 
resterende IFA-1 middelen. 
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Mededeling: 

GS heeft 24 juni j l . besloten om uit IFA € 2,5 min. beschikbaar te stellen voor de 
realisatie van een nieuwe onderdoorgang onder de A6 ter hoogte van Sallandse 
Kant. Deze is bedoeld voor een snelle busbaan verbinding, waarmee niet alleen 
de bereikbaarheid en leefbaarheid binnen Almere wordt verbeterd maar ook het 
vestigingsklimaat van de provincie Flevoland als geheel. 
Het project wordt tegelijk met de verbreding van de A6 ter hand genomen, 
waardoor de onderdoorgang tegen veel lagere kosten kan worden gerealiseerd 
dan bij separate aanbesteding (1/3 van de kosten bij separate aanbesteding). 

Omdat de onderdoorgang onderdeel is van het veel grotere project, de A6, wordt 
de uitvoenng onderdeel van het convenant Stedelijke Bereikbaarheid Almere. 
Door middel van een addendum op het convenant maken de SBA partners aanvul
lende afspraken maken over de realisatie van de onderdoorgang, zoals financiën, 
planning, rapportage over de voortgang voor IFA, etc. Dit betekent dat de IFA 
bijdrage via het convenant zal lopen. De afhandeling via het SBA-convenant 
vormt een maatwerkoplossing die afwijkt van de gebruikelijke IFA subsidiebe
schikking en uitvoeringsovereenkomst. 
Het is de bedoeling om het addendum te ondertekenen in de volgende vergade
ring van de Stuurgroep SBA (datum nog niet bekend). 

Financiën 
De kosten zijn geraamd op € 7,6 min. incl. BTW. Almere en het Rijk dragen resp. 
€ 2,6 en € 2,5 min bi j . 
Bij de uitwerking van het SBA-convenant zijn afspraken gemaakt over indexering 
van de bouwkosten vanaf nu tot 2018 (kostenverhoging) en b) BTW compensatie 
(kostenverlaging). Afgesproken is dat het provinciale aandeel in de kosten als 
gevolg van het BTW-voordeel € 2,1 min wordt (was € 2,5 min.). In verband met 
de indexering is daarnaast een reservering van € 400.000 getroffen. 
De totale kosten ad € 2,5 min. (€ 2,1 mln.-i- € 0,4 min. indexering.) worden gefi
nancierd uit de onder uitputting van de eerste tranche IFA middelen. De bijdrage 
wordt opgenomen in de meerjarenbegroting 2015 (jaarschijf 2018) en als oor
merk opgenomen in de reserve B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere (IFA). 
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Als bijlage is het GS voorstel bijgevoegd met de nadere onderbouwing voor het besluit. 

Het vervolg 

Ondertekening addendum SBA-convenant najaar 2014 , 
Aanbesteding verbreding A6 2014 juli 
Uitvoering Onderdoorgang A6, nr. 16 2015- 2018 (afhankelijk van planning totaal project) 
Afronding project 2020 uiterlijk 

Ter inzage in de leeskamer 

Verdere informatie 

Bijlagen: 
Bijlage 1: GS besluit (Edoc 1588419) 
Bijlage 2: Stroomschema subsidieaanvragen IFA 
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PROVINCIE FLEVOLAND 
Agenda 

Gedeputeerde Staten 

Onderwerp 

IFA aanvraag Onderdoorgang A6, nr. 16 

Beslispunten 
1. Een subsidie beschikbaar te stellen vanuit de IFA middelen van maximaal € 2,1 

min. aan de gemeente Almere voor de onderdoorgang onder dê A6 ter hoogte 
van de Sallandse Kant; 

2. Voor de indexering van het in beslispunt 1 genoemde bedrag € 400.000,- te 
reserveren ten laste van de IFA middelen. De totale kosten bedragen derhalve 
€ 2,5 min. (€ 2,1 m i n . € 0,4 min.); 

3. In te stemmen met het addendum op het convenant Stedelijke Bereikbaarheid 
Almere Fase IA waarmee de uitvoering van het project wordt geregeld; 

4. Gedeputeerde Lodders te mandateren praktische aanpassingen binnen de 
uitgangspunten van het convenant te verrichten en te mandateren het adden
dum te ondertekenen; 

5. Provinciale Staten door middel van een mededeling te informeren. 

Registratienummer 

1588419 
Datum 
13juni2014 

Ajtour 

P. Jellema / A. Hubers 

Afdeling/Bureau 

RM / CP-IFA 

Telefoonnummer 

0320-265533 

Datum GS: 

24 juni 2014 

Agendapunt: 

Categorie 
Inleiding 
Provinciale Staten hebben op 29 januari 2014 in het kader van het subsidieverle
ningsproces voor IFA unaniem ingestemd met het projectidee onderdoorgang A6. 
Dit betekent dat PS aan GS groen licht heeft gegeven om het projectidee verder 
uit te werken en tot daadwerkelijke toekenning van financiële middelen te 
besluiten (zie stroomschema besluitvorming IFA, bijlage 2). Uitgangspunt voor 
het voorstel is dat het project gefinancierd wordt uit resterende IFA-1 middelen. 

De aanleiding voor het IFA-projectidee onderdoorgang A6 is dat het tweede deel 
van de verbreding van de A6 in het kader van SAA (Schiphol, Amsterdam, Alme
re: de verbreding van de AIO, A1 en A6), eerder dan oorspronkelijk voorzien 
wordt aanbesteed. Door de aanbesteding van de onderdoorgang A6 (in het kader 
van de SBA, programma Stedelijke Bereikbaarheid Almere) mee te laten lopen in 
de aanbesteding van de verbreding van de A6 kunnen de kosten voor de onder
doorgang aanzienlijk worden beperkt. Consequentie van het bundelen van deze 
aanbestedingen is dat er op korte termijn (voor 1 juli 2014) duidelijkheid moet 
zijn over de financiering. 

De kosten zijn geraamd op € 7,6 min. incl. BTW. Bij de uitwerking van de afspra
ken in het SBA-convenant kwamen twee aandachtspunten naar voren: a) indexe
ring van de bouwkosten vanaf nu tot 2018 (kostenverhoging) en b) de mogelijk
heid om BTW compensatie toe te passen (kostenverlaging). Tussen de convenant
partners is afgesproken dat Almere als opdrachtgever optreedt en dus als begun
stigde van de provinciale IFA bijdrage. Verder is overeengekomen dat het provin
ciale aandeel in de kosten als gevolg van het BTW-voordeel € 2,1 min. wordt (was 
€ 2,5 min.). Aangezien dit bedrag in 2018 geïndexeerd (op basis van IBOI) betaal
baar gesteld wordt is hiervoor een reservering van € 400.000 opgenomen. 

Beoogd effect 

l^et het beschikbaar stellen van de IFA-bijdrage voor de onderdoorgang A6 kan de 
aanbesteding van de onderdoorgang worden meegenomen in de aanbesteding van 

Bevoegdheid. 

Besluit 

Datum besluit 

Het college stemt in met de beslispunten 1,2 3, 
en 5 en leest voor beslispunt 4: gedeputeerde ' 
Lodders te mandateren het addendum te 
ondertekenen. 
24 juni 2014 Actief uitgesteld 

openbaar 

m 

Openbaarheid 

Actief uitgesteld openbaar 

Parte feuil lehouder 

Lodders, J . 

Routing 

Prog.manai 
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de tweede fase verbreding A6, waardoor de onderdoorgang tegen veel lagere kosten kan worden 
gerealiseerd dan bij separate aanbesteding (1 /3 van de kosten bij separate aanbesteding). 

Argumenten 

1.1 Verbetering van bereikbaarheid en vestigingsklimaat. 
De onderdoorgang onder de A6 ter hoogte van de Sallandse Kant zorgt voor ongehinderd OV 
verkeer tussen Almere Stad en Almere Hout. Dit is van grote betekenis voor de bereikbaarheid 
binnen Almere en het vestigingsklimaat van de provincie als geheel. 

2.1 In het convenant SBA is afgesproken dat de bijdragen van de partners worden geïndexeerd. 
De uitvoering is gepland in 2018. De indexering is op basis van IBOI. Aangezien de reserve IFA 
niet wordt geïndexeerd, dient voor de indexeringskosten een reservering gedaan te worden ten 
laste van de IFA middelen (oormerk binnen reserve IFA). De IBOI indexering is vooraf niet be
kend maar varieert de afgelopen jaren tussen 1,0 en 27o. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan 
van 3,5% en 5 indexeringsjaren ( t /m 2019). Een indexering die hoger uitvalt dan € 400.000 
wordt daarom onwaarschijnlijk geacht. Eventuele lagere indexeringskosten vallen vrij ten gun
ste van de algemene provinciale middelen. 

3.1 De onderdoorgang wordt onderdeel van het convenant SBA. 
De onderdoorgang wordt een onderdeel van een veel groter project namelijk de verbreding van 
de A6. Dit maakt het logisch de IFA bijdrage onderdeel te laten zijn van het SBA-convenant in 
plaats van een separaat subsidiebesluit. De bijdrage van de provincie wordt als vast bedrag be
schikbaar gesteld. 

3.2 Een aanvulling op het convenant zorgt voor juridische borging. 
Door middel van een addendum wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met instem
ming van alle partijen een aanvulling door te voeren in het convenant Stedelijke Bereikbaar
heid Almere fase IA (bijlage 3). De projectgroep SBA heeft een concepttekst opgesteld om de 
nodige afspraken vast te leggen (zie bijlage 4). Daarin worden zaken geregeld over de realisatie 
onderdoorgang, zoals financiën, planning en rapportage. Het is de bedoeling om het addendum 
te ondertekenen in de volgende vergadering van de Stuurgroep SBA (datum nog niet bekend). 

3.3 De aanvulling op het convenant vormt een maatwerkoplossing voor de financiële afhandeling. 
Er wordt afgeweken van de IFA procedure voor subsidieverlening met de gebruikelijke control-
procedure. Dit betekent dat er geen aanvraagformulier van de begunstigde wordt gevraagd en 
geen uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten. Deze zaken worden nu via het convenant gere
geld. Wel wordt een subsidiebeschikking afgegeven. 

4.1 Het addendum behoeft nog finale inhoudelijke afstemming tussen de drie convenantpartners 
Doof de portefeuillehouder, gedeputeerde Lodders, te mandateren tot praktische aanpassingen 
binnen de kaders van het bijgevoegde concept en te mandateren tot ondertekening, kan het 
proces om het convenant aan te passen worden versneld. Formeel gezien moet de gedeputeer
de worden gemandateerd om namens GS te kunnen ondertekenen. Als bijlage 5 is een onder
tekeningsmandaat toegevoegd. 

5.1 Met PS is afgesproken dat GS de Staten informeren over subsidiebesluiten uit het IFA. 
In het stroomschema voor subsidieaanvragen dat door PS is vastgesteld, is bepaald dat PS 
beslissen of een projectidee uitgewerkt kan worden tot een aanvraag en dat PS vervolgens 
wordt geïnformeerd over de daadwerkelijke toekenning van een subsidie door GS (bijlage 2). 

Kanttekeningen 
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Geen 
Evaluatie 

Twee keer per jaar rapporteert de Stuurgroep SBA aan de provincie over de voortgang. 
Daarmee wordt aangesloten op de jaar- en halfjaarrapportage over IFA aan PS. 

Financiën 

Met de convenantpartners is overeengekomen dat de IFA-bijdrage van € 2,1 min. van de provincie 
na oplevering van het werk (na verwachting in 2018) geïndexeerd beschikbaar wordt gesteld. Voor
gesteld wordt om de bijdrage van € 2,1 min. -i- een reservering van € 0,4 min. voor de indexerings
kosten te financieren uit de onderuitputting van de eerste tranche IFA middelen. Deze onderuitput
ting is beschikbaar in de reserve IFA. Bij de behandeling van het projectidee heeft PS aangegeven in 
te stemmen met financiering ten laste van onderuitputting IFAI. Voor de totale besteding wordt een 
oormerk binnen de reserve IFA aangebracht. Besteding zal uiteindelijk in 2018 plaatsvinden. Dit 
past binnen de huidige begrotingsraming en leidt daarom niet tot een begrotingswijziging. Zie ook 
nota Financiën. 

Personele consequenties 
Geen 

Uitvoering 

Ondertekening addendum SBA-convenant 
Subsidiebeschikking 

Aanbesteding verbreding A6 
Uitvoering Onderdoorgang A6, nr. 16 
Afronding project 

najaar 2014 
na besluitvorming over de subsidie en ondertekening 
van het convenant wordt een subsidiebeschikking op
gesteld die ter ondertekening wordt voorgelegd aan 
secretaris en voorzitter. 
2014 jul i 
2015-2018 (afhankelijk van planning totaal project) 
2020 uiterlijk 

Communicatie 

Rond de ondertekening addendum wordt een communicatiemoment gepland. 

Motivering indien niet openbaar 

Uitgesteld openbaar tot de ondertekening van het addendum door de Stuurgroep SBA. 

Samenvatting ten behoeve van openbare besluitenlijst (alleen invullen bij GS nota) 

Provincie Flevoland, gemeente Almere en Rijk gaan een nieuwe onderdoorgang realiseren onder de 
A6 ter hoogte van Sallandse Kant welke bedoeld is voor een snelle busbaan verbinding. Daarmee 
wordt niet aileen de bereikbaarheid en leefbaarheid binnen de stad verbeterd maar ook het vesti
gingsklimaat van de provincie Flevoland als geheel. 
Dit project wordt tegelijk met de verbreding van de A6 ter hand genomen, waardoor de kosten 
aanzienlijk lager zijn dan in het geval van afzonderlijk aanleg. De aanleg kost € 7,6 min. incl. BTW. 
(€ 6,3 min. excl. BTW) Almere, provincie en het Rijk betalen ieder een derde. 

Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs 
nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 
(ja/nee aangeven) 

Bijlage 1 overzichtskaartje 1564622 Ja 
Bijlage 2 Stroomschema subsidieaanvraag IFA 1433731 Ja 
Bijlage 3 convenant Stedelijke Bereikbaarheid 1263818 ja 


