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Fonds Verstedelijking Almere  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Inzicht bieden in de middelen die vanuit de provincie Flevoland beschikbaar zijn 
voor het Fonds Verstedelijking Almere.  
 

Toezegging/motie/amendement: 

Tijdens de opiniërende bespreking van de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 
en de nadere uitwerking daarvan in de vergadering van de Commissie Bestuur & 
Samenleving op 14 mei 2014 heb ik u toegezegd op een rij te zetten welke mid-
delen beschikbaar zijn voor het Fonds Verstedelijking Almere.  
 

Inleiding: 

Op 28 mei 2014 nemen Provinciale Staten van Flevoland een besluit over de 
goedkeuring van de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 en de vaststelling van 
de nadere uitwerking van die overeenkomst. De inhoud van deze mededeling is 
voor die besluitvorming relevant.   
 
Mededeling: 

In artikel 4.4.2 van de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 staat dat het ver-
trekpunt voor de omvang van de provinciale bijdrage aan de ontwikkeling van 
Almere 2.0 de bijdrage is die de provincie Flevoland de afgelopen jaren heeft 
geïnvesteerd in Almere. Op 19 december 2013 is reeds aan de gemeente Almere 
een brief verstuurd, waarin is aangegeven dat die bijdrage de afgelopen jaren 
gemiddeld uit IFA € 6,7 miljoen per jaar is geweest en dat daarenboven € 2,3 
miljoen per jaar uit BDU en Europese subsidies is bijgedragen aan de ontwikke-
ling van Almere 2.0.  
 
Die € 6,7 miljoen per jaar uit IFA is het vertrekpunt voor onze bijdrage na 2020. 
Zoals in het statenvoorstel is aangegeven, is dit wel afhankelijk van de hoogte 
van het Provinciefonds. De bijdrage aan Almere 2.0 kan hoger uitvallen als na 
2020 ook cofinanciering van projecten plaatsvindt uit andere fondsen, zoals EFRO 
of BDU, dat vanaf 2015 via het provinciefonds loopt. In de Uitvoeringsovereen-
komst Almere 2.0 is vastgelegd dat investeringen in de stedelijke bereikbaarheid 
van Almere (SBA) niet via het fonds lopen.  
 
Het lijkt efficiënt om IFA2, dat loopt tot en met 2015, conform de vigerende 
IFA2-werkwijze af te wikkelen. Dat betekent dat wij in beginsel vanaf 2016, als 
de IFA3-fase zou starten, bijdragen in het Fonds Verstedelijking Almere zullen 
storten. Wij hebben naar Rijk en Almere aangegeven welke middelen op dit 
moment binnen onze meerjarenraming via IFA voor Almere 2.0 beschikbaar zijn. 
Dat is onze bijdrage voor de jaren 2015 t/m 2020. Het gaat om € 31,0 miljoen. 
Dit bedrag is opgebouwd uit € 21 miljoen IFA3 en € 10  miljoen uit IFA2 die gere-
serveerd is voor de Floriade. Dat betekent dat van een tekort, waarover in de 
commissievergadering werd gesproken, geen sprake kan zijn. In het statenvoor-
stel staat ook vrijval uit IFA1 genoemd, maar volgens de huidige inzichten zal 
daarvan niet of nauwelijks sprake zijn, nu onze voorgenomen bijdrage van € 2,5 
miljoen aan de onderdoorgang A6 uit de vrijval IFA1 wordt betaald. Of er nog 
sprake is van een vrijval uit IFA1, wordt in de loop van 2014 duidelijk.  
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 Beschikt of beschikking in 

voorbereiding 
Nog aanwendbaar via 
Fonds Verstedelijking 

Almere 
IFA 1 € 35,0 mln - periode 2006 t/m 2010 € 32,5 mln  
IFA 1 – onderdoorgang A6 € 2,5 mln  

Saldo IFA 1– nog vrij aanwendbaar  € 0,0 mln 

IFA 2 € 33,0 mln – periode 2011 t/m 2015 € 12,9 mln  

IFA 2 – pijplijnprojecten € 10,1 mln  

IFA 2 – gelabeld aan Floriade  € 10,0 mln 

IFA 3 - € 23,0 mln – periode 2016 t/m 
2020 

 € 21,0 mln 

TOTAAL IFA - € 89,0 mln € 58,0 mln € 31,0 mln 

 
Het Fonds Verstedelijking Almere wordt met ingang  van 2015 gevormd. De eerste storting is de 
extra bijdrage van € 7 miljoen die Almere met ingang van 2015 uit het Gemeentefonds zal krijgen. 
Daarnaast is te verwachten dat in 2015 de eerste grondverkopen in Oosterwold gaan plaatsvinden, 
die zullen leiden tot een storting van het Rijk of Almere in het fonds.  
 
De inkomsten in het fonds worden beschreven in het schema in paragraaf 6 van de Nadere Uitwer-
king: de gemeente stort € 7 mln. per jaar + accress, het Rijk stort jaarlijks PM opbrengsten uit 
grondverkopen en de provincie bepaalt de stortingen tot en met 2020 in de PS-vergadering van     
28 mei 2014 en de stortingen na 2020 nog in deze statenperiode, nadat de uitkomsten van het 
onderhoud aan het Provinciefonds bekend zijn.   
 
Het vervolg 

Bij de begrotingsbehandeling in november 2014 zal ook het eerste jaarprogramma 2015 beschikbaar 
zijn. Naar verwachting zal dit een zeer beperkt programma zijn, omdat in 2015 niet of nauwelijks 
projecten zullen worden uitgevoerd die op dit moment nog niet financieel zijn gedekt (bv. via 
lopende subsidieaanvragen uit IFA2). In het eerste jaarprogramma zal ook nader worden ingegaan 
op beoordelingscriteria en governance.  
 
Ter inzage in de leeskamer 

- 
 
Verdere informatie 

- 
 
  

 


