
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

IFA - halfjaarrapportage 2014 

Doel van deze mededeling: 

Deze mededeling heeft als doel Provinciale Staten te Informeren over het vastge
stelde halfjaarverslag 2014 Investeringsprogramma Flevoland - Almere (IFA). 

Toezegging/motie/amendement: 

Naar aanleiding van opinieronde 2 d.d. 15 mei 2013 agendapunt "Verslagen IFA" 
(zie betreffende besluitenlijst met e-docs nummer 1495259), is aan Provinciale 
Staten de toezegging gedaan de agendering van de lFA-(half)jaarverslagen voor 
de Commissie Bestuur & Samenleving (oordeelsvormend) voor te leggen aan het 
presidium. 

Inleiding: 

Provinciale Staten voorden tweemaal per jaar geïnformeerd over de voortgang 
van het IFA-programma. Dat gebeurt aan de hand van een halfjaar- en een jaar
rapportages. Naast de jaar- en halfjaarrapportages wordt PS tweemaal per jaar 
geïnformeerd op programmaniveau middels de P&C-cyclus (perspectief- en 
zomernota). 

De voorliggende rapportage betreft de IFA-halfjaarrapportage 2014. 

Mededeling: 

Bijgaand treft u de IFA-halfjaarrapportage 2014 aan. Gedeputeerde Staten heb
ben deze halfjaarrapportage op 23 september 2014 conform vastgesteld (besluit 
met e-docs nummer 1636193). Deze halfjaarrapportage Is ook besproken door het 
College van de gemeente Almere en zal ter Informatie worden aangeboden aan 
de Gemeenteraad. 
ln de voorliggende halfjaarrapportage wordt aandacht besteed aan de voortgang 
van de diverse projecten en projectideeën. De financiële voortgang en de voort
gang op programmaniveau wordt niet beschreven in de voorliggende halfjaarrap
portage maar zal in de jaarrapportage 2014 worden beschreven. 

Het vervolg 

ln het voorjaar van 2015 zal de IFA-jaarrapportage 2014 worden opgesteld. 
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PROVINCIE FLEVOLAND Gemeente Almere 
1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Gedeputeerde Staten (GS) hebben Provinciale Staten (PS) de toezegging gedaan twee maal per jaar te 
rapporteren over de stand van zaken van de voortgang van het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA). 
Via de reguliere P&C-cyclus wordt PS op programmaniveau geïnformeerd. Daarnaast wordt PS twee keer per 
jaar door middel van een halfjaar- en een jaarrapportage geïnformeerd. Voor u ligt de halfjaarrapportage 
2014. Deze halfjaarrapportage geeft inzicht In de voortgang en de activiteiten van het IFA-programma tot 
medio 2014 op projectniveau. 

De laatste keer dat PS is geïnformeerd over de voortgang van het IFA-programma is op 22 april 2014 geweest 
(mededeling met e-docs nummer 1589078) met de jaarrapportage 2013. In het voorjaar van 2015 zal de 
jaarrapportage 2014 worden opgesteld. Deze jaarrapportage zal uitgebreider zijn dan de voorliggende 
halfjaarrapportage en bevat naast (financiële) voortgang op projectniveau ook informatie over de (financiële) 
voortgang op programmaniveau ën de realisatie van de IFA-doelstellingen. 

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 Samenvatting 
IFA1 
De eerste tranche van het IFA-programma (IFA1) is in de eerste helft van 2014 definitief afgerekend met de 
gemeente Almere. Een aantal projecten die rechtstreeks door de Provincie 1s beschikt, Is nog in uitvoering. 

IFA2 
Uit de tweede tranche van IFA (IFA2) zijn de volgende bedragen beschikt: 

Omschrijving 
Diverse projecten 14.767.000 
Procesgeld 350.000 
Floriade 2022 (geoormerkt) 10.000.000 
Totaa/ 25.117.000 

Per 1 juli 2014 is dus ruim € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten en procesgeld uit IFA2, wat 
neerkomt op circa 76% van de € 33 miljoen dat tot en met 2015 voor IFA2 1s geprogrammeerd. Tot en met 2015 
resteert derhalve nog een budget van circa € 7,9 miljoen (€ 33 - € 25,1). 

In de eerste helft van 2014 zijn 2 subsidieaanvragen gehonoreerd, te weten Reedewaard en Onderdoorgang A6. 
De onderdoorgang A6 zal worden gefinancierd met middelen uit IFA1. Het totaal van IFA2-projecten komt 
daarmee op 4: 

• Boshart Almeerderhout 
• Bidbook Floriade (afgerond) 
• Jan van Es Instituut 2.0 
• Reedewaard 

Er zijn 2 projectideeën in de fase van uitwerking tot een subsidieaanvraag: 
• Almere Kenniscentrum Talent 
• Hectare Cultuur 

Tot slot is 1 projectinitiatief uitgewerkt tot een projectidee, welke In het najaar van 2014 aan PS zal worden 
voorgelegd: 

• Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere 

IFA3 
De middelen die geprogrammeerd staan voor de derde tranche van het IFA-programma (IFA3) zullen, samen 
met de € 10 miljoen welke binnen IFA2 is geoormerkt voor de Floriade 2022, overgaan naar het programma 
Almere 2.0. De middelen zullen worden gestort in het Fonds Verstedelijking Almere, waarvan de gemeente 
Almere de beheerder wordt. 
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2. HET IFA-PROGRAMMA 

2.1 De IFA-tranches 
Het totale 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 af geraamd. 
Daardoor resteert voor de hele IFA-periode een budget van € 89 miljoen, dat over drie tranches is verdeeld: 

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

De eerste tranche van IFA (IFA1) is Inmiddels afgerond, maar een paar projecten lopen nog door 1n de periode 
van de tweede tranche. Het gaat hier om de projecten CAH en INTI en (het fonds) Hogeschool Windeshelm, 
alsmede Onderdoorgang A6. De voortgang van deze projecten wordt in hoofdstuk 3 beschreven. 
De IFA1-beschikkingen die de provincie met de gemeente Almere heeft gesloten zijn In de eerste helft van 
2014 formeel afgesloten met een definitieve vaststelling. 
Voor de tweede tranche van IFA (IFA2) z1jn twee programmalijnen vastgesteld: 

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

De andere drie programmalijnen uit het IFA convenant, te weten 'Versterking economische structuur', 
'Kwaliteitsslag Groen-Blauwe stad' en 'Infrastructurele Knelpunten', zijn niet opengesteld binnen IFA2. 
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 

Het programmamanagement en de uitvoering van het IFA-programma is belegd bij de provincie, respectievelijk 
bij de afdeling Concernprogramma's en de afdeling Programma Management Europa. Bijlage A geeft naast een 
schematische weergave van het proces van subsidieverlening ook een beknopt uittreksel van het vastgestelde 
IFA2-programma, inclusief de Inhoudelijke beoordelingscriteria. 

2.2 IFA1 
Het budget dat voor IFA1 is geprogrammeerd bedraagt € 35 miljoen. Van dit budget is € 125.000 besteed aan 
proceskosten. Voor IFA1-projecten is dus circa € 34,9 miljoen beschikbaar. 
Begin 2014 heeft de provincie IFA1 definitief afgerekend met de gemeente Almere (GS-nota d.d. 13 mei 2014 
met e-docs nummer 1608565). De laatste betaling, zijnde € 1.731.215, is inmiddels aan de gemeente Almere 
gedaan, waarmee een mijlpaal is bereikt In de afronding van IFA1. 

Binnen IFA1 zijn de volgende projecten definitief vastgesteld. 

IFA 1 projecten (afgerond) vastgesteld (€) 
Almere Kennisstad/Innovatiefonds 4.721.685 
Almere Kennisstad/Exser 1.393.836 
Almere Kennisstad/Alan Turing Institute 1.837.369 
World Trade Center Almere Association 2.807.028 
Almere Health City 2.950.156 
INTI (eerste beschikking) 2.343.453 
Oostkavels 2.965.363 
Groen Blauw 700.000 
Totaal 19.718.890 

uitvoering en betaling via de gemeente Zeewolde 

In de "rapportage eerste fase IFA 2006 - 2011" zijn de bovenstaande IFA1-projecten op Inhoud beschreven (e-
docs nummer 1458005). 
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Daarnaast z1jn de IFA-projecten lectoraat Natuurlijk en Gezond Samen-leven van de CAH Vilentum (CAH) en de 
tweede beschikking aan International New Town Institute (INTI) niet beschikt via de gemeente Almere, maar 
rechtstreeks beschikt door de provincie. Voor het project Windesheim is € 11 miljoen aan IFAI-middelen (en 
€ 9,117 miljoen aan IFA2-m1ddelen) gestort in een fonds dat door de gemeente Almere wordt beheerd 
(verantwoording over de voortgang van het fonds Is opgenomen in de jaarrekening van gemeente Almere, 
toelichting op de balans). Voor het project Onderdoorgang A6 zullen nadere afspraken worden gemaakt binnen 
het convenant Stedelijke Bereikbaarheid Almere fase IA. 

/FA 7 projecten (lopend) beschikt (€) betaald (€) 
CAH 500.000 346.976 
INTI 1.000.000 986.736 
Windesheim 11.000.000 11.000.000 
Onderdoorgang A6 2.500.000 0 
Totaa/ 75.000.000 J2.33J.772 

De voortgang van deze projecten staat beschreven in paragraaf 3.1. 
De resterende IFAI-middelen van circa € 0,2 miljoen (34,9 -/- 19,7 
beleid beschikbaar binnen de IFA-reserve. 

/- 15 = 0,2) blijven conform vigerend 

2.3 IFA2 
Van het budget dat voor IFA2 is geprogrammeerd (€ 33 miljoen), is circa € 15,1 miljoen beschikt (inclusief 
€ 350.000 beschikte proceskosten). Van dit bedrag 1s bijna € 12 miljoen betaald. Verder Is een budget van € 10 
miljoen geoormerkt voor projecten voor de Floriade 2022. Tot en met 2015 resteert derhalve nog een budget 
van circa € 7,9 miljoen (€ 33 - € 15,1 - € 10). 

tFA2 projecten beschikt (€) betaald (€) 
Windeshelm 9.117.000 9.117.000 
Boshart Almeerderhout 2.500.000 479.279 
Bidbook Floriade (afgerond) 300.000 251.757 
Jan van Es Instituut 2.0 600.000 540.000 
Reedewaard *̂ 2 250 000 1 530 000 
Subtotaal 74.767.000 11.918.036 
Proceskosten 350.000 1.639 
Subtotaal incl. projectkosten 75.7 77.000 11.919.675 
Geoormerkt voor Floriade 2022 10.000.000 0 
Totaal 25.7 77.000 7 7.9/9.675 

'̂ De bijdrage voor het project Reedewaard bestaat uit een subsidie van € 300.000 en een achtergestelde lening 
van € 1.950.000, welke is geoormerkt binnen de reserve IFA (conform GS-nota met e-docs nummer 1603605). 
Overeenkomstig het besluit zullen de binnen de programmaperiode ontvangen rente en aflossing (naar 
verwachting resp. € 550.000 en € 500.000) weer opnieuw beschikbaar komen voor het IFA-programma. Over de 
inzet van de rente en aflossing die na afloop van het programma worden ontvangen (naar verwachting resp. 
€ 400.000 en € 1,45 miljoen) zal op een later moment besluitvorming plaatsvinden. 

2.4 IFA3 - Almere 2.0 
Het budget dat voor IFA3 is geprogrammeerd bedraagt € 21 miljoen. Op 28 mei 2014 (PS-voorstel met e-docs 
nummer 1572473) heeft PS Ingestemd met het programma Almere 2.0 en de provinciale bijdrage voor dit 
programma te bekostigen met IFA-middelen, te weten: 

Herkomst middelen € 
Restant middelen IFA1 p.m. 
Geoormerkt voor Floriade 2022 10.000.000 
Geprogrammeerde middelen voor IFA3 21.000.000 
Totaa/ 31.000 000 

De middelen zullen, samen met de middelen van de gemeente Almere en het Rijk, gestort worden In het Fonds 
Verstedelijking Almere, welke door de gemeente Almere zal worden beheerd. Voor de periode na 2020 zullen 
nadere afspraken worden gemaakt op basis van de ontwikkelingen in het provinciefonds. Afgesproken is dat 
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jaarlijks vóór 1 augustus een jaarprogramma en een meerjarenprogramma wordt opgesteld. Vaststelling vindt 
plaats door het bestuurlijk Overleg Almere 2.0 na instemming van PS en de Raad. De benodigde middelen 
zullen jaarlijks in het Fonds Verstedelijking Almere worden gestort, op basis van het vastgestelde 
jaarprogramma. 

Bovenstaande betekent dat het IFA-programma na uitvoering van IFA2 zal eindigen. De laatste IFA2-projecten 
kunnen nog in 2015 worden beschikt. De afronding en vervolgens de definitieve vaststelling van de projecten 
zal in 2017/2018 plaatsvinden. In 2014 zal een laatste tussentijdse evaluatie van het IFA-programma worden 
uitgevoerd. Hierover zal in het IFA-jaarverslag 2014 worden gerapporteerd. 

2.5 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 van ruim € 250.000 geleverd uit IFA2-m1ddelen. D1t project is 
inmiddels afgerond, zoals ook staat beschreven in paragraaf 3.2.2. 

Daarnaast heeft PS op 16 januari 2013 ingestemd met het oormerken van € 10 miljoen aan IFA2-m1ddelen voor 
projecten voor de Floriade 2022. PS heeft ingestemd met de volgende redeneerlijnen: 

• De provinciale rol is primair d1e van verbinder en excellent gastheerschap; 
• De provincie faciliteert een kennis- en Innovatieplatform dat Innovaties tot stand brengt en in 

'proeftuin Flevoland' uittest en valoriseert; 
• Overeenkomstig de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 werken de provincie en de gemeente Almere 

een gezamenlijk economisch programma 'Floriade Werkt!' uit langs vier thema's (Feeding, Greening, 
Energizing en Healthying the City). 
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3. VOORTGANG PROJECTEN 

3.1 IFA1-projecten 
Zoals beschreven in paragraaf 2.2 heeft de provincie alle IFA1-projecten die beschikt waren via de gemeente 
Almere, begin 2014 definitief afgerekend met de gemeente Almere. 
Nog lopende IFA1-projecten zijn: 

- CAH 
- INTI (2^beschikking) 
- Windeshelm 
- Onderdoorgang A6 

3.1.1 CAH 
Inhoud 
Met behulp van een IFA-bijdrage is de Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum (CAH) in Almere in 2011 
gestart met het lectoraat "Natuurlijk en Gezond Samen-Leven". In samenwerking met andere hogescholen en 
universiteiten wordt onderzoek gedaan in het zogenaamde groene kennisdomein. Het lectoraat heeft als 
onderzoeksopdracht het ontwikkelen en valoriseren van kennis betreffende de relatie tussen de gezondheid 
van de mens en de leefomgeving (natuur, dieren, planten). 

Heeft het project in haar eerste jaren vooral in het teken gestaan van de opstart van het lectoraat, In 2013 is 
er vooral sprake geweest van intensiveren en uitbouwen van het in die eerste jaren verworven netwerk. Doel 
daarbij is steeds met partners tot samenwerking te komen die tot kennisontwikkeling en kennisvalorisatie leidt. 
Hiermee wordt innovatie In het bedrijfsleven of bij instellingen (bijvoorbeeld in de zorg) gestimuleerd en 
studenten werken aan concrete praktijkcases, waardoor het hoger onderwijs wordt versterkt. De groei van CAH 
en het feit dat er in 2013 voor het eerst ook 4e jaar studenten z1jn die kunnen participeren 1n externe 
opdrachten, dragen daaraan zeker bij. Voorbeelden van gerealiseerde activiteiten met studenten voor partners 
in de afgelopen periode zijn: 

• Het realiseren van een schoolmoestuin voor basisonderwijs Dronten, uitdragen van verworven kennis 
hierover naar Almere; 

• Het ontwikkelen van een vernieuwde, gezonde buitenruimte voor zorgcomplex De Toonladder te 
Almere. 

• Ontwerp van een belevingstuin voor dementerende ouderen voor Woonzorg Flevoland. 
• Onderzoek naar leereffect van het in 2013 afgeronde NME-arrangement Groen en Gezond. 
• Ontwikkelen van een concept voor groene daken dat bijdraagt aan het verhogen van de biodiversiteit 

in de stad. 
• Stadsakker Stedenwijk, onderzoek naar leereffecten 1n NME-arrangement. 

De projectkosten bedragen € 950.000, waarvan € 500.000 is gedekt door IFA-m1ddelen. 

Realisatie 
Het lectoraat Natuurlijk Gezond Samen-Leven is dit voorjaar al weer zijn 4^ jaar In gegaan. Daar waar er in 
2013 vooral sprake is geweest van Intensiveren en uitbouwen van het in de eerste jaren verworven netwerk, is 
de keus gemaakt niet verder in nieuwe contacten te Investeren. In de eerste helft van 2014 was de focus 
vooral gericht op het onderzoeken van kansen en mogelijkheden voor samenwerking met partners na 2014, 
dus na afloop van de financieringsperiode in het kader van IFA. Het doel van het lectoraat blijft nog steeds 
kennisontwikkeling en kennisvalorisatie, waarmee Innovatie in bedrijfsleven of Instellingen (bijvoorbeeld In 
de zorg) wordt gestimuleerd en waarbij studenten werken aan concrete praktijkcases en het hoger onderwijs 
wordt versterkt. Dit heeft tot de volgende initiatieven geleid die ook na 2014 worden voortgezet. 

• Vormen van een netwerk van instellingen die gezamenlijk (in wisselende samenstelling) bijdragen aan 
het DuurzaamDoor programma van de Provincie Flevoland. In januari is een project gestart met 
Centrum Biologische Landbouw, WUR-PPO en IVN Flevoland, in najaar 2014 zal een project starten 
met Landschapsbeheer Flevoland, Natuur en Milieu Federatie Flevoland en IVN Flevoland. 

• Samenwerking met Centre of Expertise Food van de Hogere Agrarische Scholen. Dit is een door het 
Ministerie van EZ gefinancierd stimuleringsprogramma voor publiek-private samenwerking en loopt van 
2014-2017. Inmiddels zijn drie projecten, samen met het regionale bedrijfsleven en Instellingen, 
gestart met een omvang van ca. € 350.000. 

• Intensiveren van de betrokkenheid van het lectoraat bij opleidingen, met name bij de opleiding 
Voeding en Gezondheid. Deze opleiding is in september 2013 gestart met 12 studenten. Mede door een 
krachtige en duidelijke positionering en werving zal er per september 2014 sprake zijn van een 
verdriedubbeling, namelijk 37 studenten. 
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• Realiseren van een Minor Interactie Mens - Natuur voor studenten van de Almeerse (en Drontense) 
opleidingen. De lector heeft vanaf februari 2014 een substantieel deel van het onderwijs in deze 
minor verzorgd. 

• Het lectoraat zal na 2014 verder gaan als lectoraat "Groene en Vitale Stad" als onderdeel van het 
Kenniscentrum Groene en vitale Stad van de CAH Vilentum. De website van het kenniscentrum is 
Ingericht en het lectoraat heeft daarin een plek gekregen (www.kcgroen.nl). 

• In juni 2014 Is een symposium "Stadsvee" georganiseerd, waaruit duidelijk behoefte bleek voor 
netwerkvorming. Het lectoraat zal dit in najaar 2014 verder oppakken en samen met het Ministerie 
van EL&I, LTO, twee stadshoeren en met de lector "Pluimvee" initiatieven nemen voor een vervolg. 

• Met de Stichting "Entente Florale" 1s een projectvoorstel ingediend bij het Ministerie van El&l en 
betreft de vraag op welke wijze gemeenten aandacht besteden aan het groenbeleid In de gemeente. 

• Met verschillende afdelingen en ambtenaren van de gemeente Almere is gesproken over de relatie 
tussen het lectoraat, de Floriade en het thema Growing Green Cities. Dit heeft nog niet tot heel 
concrete activiteiten geleid, maar de verwachting is dat d1t na 2014 zeker tot een veel Intensievere 
samenwerking zal leiden. 

• Het project "Verkenning Stadslandbouw" verloopt voorspoedig. De eerste tussenresultaten zullen door 
de lector worden gepresenteerd op het "International Horticulture Congres" in Brisbane, Australië 
(augustus 2014). De resultaten zullen bijdragen aan innovatie van het onderwijs en voor CAH Vilentum 
wordt daarmee de arbeidsmarkt-relevantie van de opleidingen versterkt. 

Naast bovengenoemde activiteiten is de lector in 2014 regelmatig gevraagd als spreker of als externe 
deskundige. H1j heeft bijvoorbeeld deelgenomen aan een Ronde Tafel Gesprek van staatssecretaris Dijksma 
van het Ministerie van EL&I in het kader van de Natuurvisie. In juni bracht de lector een bezoek aan de 
Wereldvoedselorganisatie van de VN (de FAO in Rome) en sprak onder andere over de mogelijkheden voor 
samenwerking met de permanente vertegenwoordiger van Nederiand bij de FAO, mevr. Gerda Verburg. 

3.1.2 INTI 
Inhoud 
Het International New Town Institute (INTI) heeft als 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. INTI voert daartoe onder andere 
onderzoeken uit, gaat internationale samenwerkingsverbanden aan, voert adviesopdrachten uit en ontwikkelt 
onderwijs op HBO en WO niveau in samenwerking met de Windesheim en CAH. 
Het project is in 2011 van start gegaan en is in oktober 2012 positief geëvalueerd door een externe partij. Naar 
aanleiding van deze evaluatie is de subsidieovereenkomst voortgezet t /m 2015. 
De maximale IFA-bijdrage bedraagt € 1 miljoen en de totale projectkosten bedragen € 2,9 miljoen. De IFA-
bijdrage wordt de laatste jaren sterk afgebouwd en INTI zal zich steeds verder verzelfstandigen. 

Realisatie 
De programma's In China en India zijn zeer succesvol geweest en worden daarom voortgezet in 2014. In Afrika 
(Nairobi en Kaapstad) z1jn in 2013 nieuwe programma's opgestart die in de eerste helft van 2014 in uitvoering 
zijn genomen. Er is intensief gewerkt aan projecten in Kaapstad (in samenwerking met het Nederlands 
consulaat, Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Department of Design), in Nairobi (In samenwerking met 
de Universiteiten van Amsterdam en Groningen en de Hogeschool van Breda) en 1n Shenzhen (1n samenwerking 
met de Gemeente Almere en Windesheim). 
Daarnaast is vooral ook gewerkt aan projecten d1e in Nederland plaatsvinden. Zo wordt voor de gemeente 
Almere een Masterclass "Wie maakt de stad groen" georganiseerd, rond het thema partnership (samenwerking 
tussen burgers en bestuur). Ook werkt INTI mee aan het Jaar van de Ruimte 2015, waarin Nederland wordt 
opgeroepen mee te denken over de ruimtelijke inrichting van het land, dat o.a. door het Planbureau voor de 
Leefomgeving is geïnitieerd. INTI initieert 'De Vinexmensen', één van de 3 communities die in het kader van 
het Jaar voor de Ruimte 1s opgericht. Belangrijk Is ook het project Oog voor de Buurt in opdracht van Atelier 
Rijksbouwmeester, een herwaarderingsproject ten behoeve van de groeikernen Almere, Lelystad en 
Spijkenisse. 
Naast de professionele en studenten uitwisselingen zijn (Inter)nationale onderwijsprogramma's met betrekking 
tot New Towns georganiseerd In samenwerking met het Institute for Housing and Urban Development Studies 
(IHS), Windesheim en TU Delft. 
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Met de Floriade organisatie wordt intensief samengewerkt op het vlak van de internationale duurzame 
netwerken: INTI participeert in de Denktank Floriade dat werkt aan de opbouw van de internationale 
netwerken. 
Het Informatiecentrum Making Almere / Growing Green Cities is tegenwoordig gevestigd in de Schouwburg 
Almere. 

In de overeenkomst is voor 2014 een verwachte omzet opgenomen van € 525.000. In de eerste helft van 2014 
is reed voor € 456.199 toegezegd door derden voor de uitvoering van projecten. De verwachting is dat de 
begrote omzet voor 2014 gehaald zal worden. 

3.1.3 Windeshelm 
Inhoud 
De komst van Hogeschool Windesheim (Windesheim) in 2010 draagt bij aan de doelstelling om Almere en 
provincie Flevoland te laten uitgroeien tot een hoger onderwijs- en kennisregio. De IFA-bijdrage bedraagt 
€ 20,117 miljoen waarvan € 11 miljoen is gefinancierd uit IFA1 en € 9,117 miljoen uit IFA2. De IFA-middelen (en 
overige middelen) zijn In een fonds gestort, dat door de gemeente Almere wordt beheerd. 

Middelen € 
IFA1 9.117.000 
IFA2 11.000.000 
Rijk 37.000.000 
Gemeente Almere 12.000.000 
Gemeente Lelystad 3.000.000 
Totaal 72.7 77.000 

Van de bijdrage van het Rijk is € 10 miljoen rechtstreeks aan Windesheim betaald. In het fonds is op 31 
december 2013 nog € 28.925.921 beschikbaar (exclusief Eigen Vermogen van € 7,3 miljoen bij Windesheim 
zelf). De stand van het fonds per eind 2014 volgens de begroting 2014 is € 22.189.629 (exclusief eigen 
vermogen van € 7,3 miljoen). 

Realisatie 
Voor het studiejaar 2013/2014 hadden zich 743 studenten ingeschreven voor één van de 20 hbo-ople1d1ngen 
(waarvan 18 voltijds) en de studentenpopulatie kwam daarmee uit op 1627, waarvan ongeveer 2/3 uit Almere 
komt. 
Het aantal aanmeldingen voor het studiejaar 2014/2015 bedraagt 979 studenten. Bedacht moet worden dat d1t 
aanmeldingscijfers zijn en geen inschrijvingen. De Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs is per 
2014 ingegaan, met als doel minder studie-uitval en minder switchen tussen studies (en dus sneller 
afstuderen). Dit houdt in dat de studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden bij Studielink voor de studie van 
hun keuze. Zij hebben dan recht op een studiekeuzecheck en het recht op toelating tot een andere studie 
binnen de hogeschool. De definitieve aantallen inschrijvingen zullen per 1 oktober 2014 bekend zijn en er 
wordt rekening gehouden met afwijkingen. Hierover zal in het IFA-jaarverslag 2014 worden gerapporteerd. 

Drie opleidingen kennen opvallend veel nieuwe aanmeldingen, te weten Informatica (Information Engineering), 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Leraar Basisonderwijs (Pabo). Vooral de groei van het aantal Pabo
studenten 1s opvallend, gezien de huidige arbeidsmarkt voor docenten. De opleiding Information Engineering Is 
ook specifiek Flevolands. 

Ten opzichte van vorig jaar zullen in het nieuwe studiejaar geen nieuwe voltijdsopleidingen worden 
aangeboden, maar wel worden voor de opleidingen logopedie, verpleegkunde en bouwkunde een zogenaamde 
Blended Learning variant ontwikkeld, een nieuw onderwijsconcept waarbij naast reguliere lessen ook onderwijs 
op afstand wordt gegeven. Hiermee geeft Windesheim onderwijs op maat en is de studie beter te combineren 
met een bijbaan. Ook het comakership (250 studenten) 1s uniek bij Windesheim. Het Is een specifieke opdracht 
voor een student op hbo-niveau. Deze opdracht komt uit de praktijk, van en voor een organisatie. Studenten 
gaan aan de slag voor externe opdrachtgevers en leveren in enkele maanden op hbo-niveau diensten en 
producten op. Via comakerships worden de studenten goed voorbereid op de arbeidsmarkt. 

Het aantal lectoraten is uitgebreid tot vier. Nieuwe lectoren zijn geworven voor "robotica", "leiderschap in 
onderwijs en opvoeding" en voor "nieuwe arbeidsverhoudingen". Daarmee heeft elk cluster van opleidingen 
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van Windesheim Flevoland een directe verbinding met tenminste één lectoraat, naast uiteraard de verbinding 
met andere lectoraten in de kenniscentra van Windesheim. 

In 2014 bouwt Windesheim voort op de koers die vorig jaar is ingezet richt z1ch opnieuw op het versterken van 
de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, vergroting van de contractactiviteiten en versterking van de 
Internationale positie van Windeshelm. Dit alles in lijn met de ambities en doelstellingen d1e zijn afgeleid van 
het prestatieakkoord tussen Windeshelm en de staatssecretaris van OCW. 
Positief Is dat de doorgevoerde maatregelen geleld hebben tot een aanzienlijke verbetering van de 
zogenaamde NSE score (NSE= nationale studenten enquête). De algemene tevredenheid bij Windeshelm 
Flevoland 1s dit jaar gestegen naar 73%, drie van de v1er studenten zijn (heel) tevreden over hun studie bij 
deze hogeschool. Voor een relatief jonge school een heel goede prestatie. 

3.1.4 Onderdoorgang A6 
Inhoud 
De "Onderdoorgang A6" neemt een wat bijzondere plaats in. Het project past niet binnen de kaders van IFA2, 
maar wel binnen het IFA-convenant. Het project zal dan ook niet met IFA2-m1ddelen worden gefinancierd, 
maar met middelen die in IFA1 niet zijn besteed. 
Het project draagt bij aan: 

• Versterking vestigingsklimaat van de provincie Flevoland; 
• Verbetering van de bereikbaarheid v1a OV tussen Almere Stad en Almere Hout; 
• Verbetering voor recreatief fietsen; 
• Medegebruik als natuurpassage. 

De verbreding van de A6 is evident van bovenregionale betekenis. Voldoende onderdoorgangen zijn 
randvoorwaardelijk in een dicht-stedelijk gebied. De verbreding van de A6 maakt Almere en dus ook Flevoland 
attractiever als vestigingsplaats om te ondernemen en te wonen. 
De totale investering zal circa € 7,6 miljoen bedragen, waarvan 1/3 gefinancierd met IFA-middelen. De overige 
financiering zal Ingevuld worden door het R1jk en de gemeente Almere. 

Stand van zaken 
Begin 2014 heeft PS Ingestemd met het projectidee Onderdoorgang A6. Bij de uitwerking van het projectidee 
naar projectaanvraag bleken er onduidelijkheden te bestaan over Indexering, BTW-compensatie en 
projectrisico's (waar ligt het projectrisico). 
Op 13 juni 2014 heeft GS ingestemd met een bijdrage uit IFA-m1ddelen van maximaal € 2,1 miljoen en een 
bedrag van € 400.000 ter reserveren voor indexering. Op basis van de gemaakte afspraken vindt betaling plaats 
bij afronding van het project (naar verwachting In 2018). 
Besloten is nadere afspraken te maken binnen het convenant Stedelijke Bereikbaarheid Almere Fase, waarbij 
de afspraken rondom de bijdrage van de verschillende partners en de uitvoering van het project worden 
geregeld. De verwachting is dat afspraken In de tweede helft van 2014 zullen worden geaccordeerd door de 
betrokken partijen. 
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3.2 IFA2-projecten 
Tot en met medio 2014 zijn 5 projecten gehonoreerd in het kader van IFA2: 

Project Programmalijn Maatregel 
Windesheim 1: Versterking beroepsonderv/ijs en wetenschappelijk 

onderwijs en onderzoek 
1: Onderwijs 

Boshart Almeerderhout 2: Versterking voorzieningenstructuur 4: Leisure 
Bidbook Floriade 2: Versterking voorzieningenstructuur 4: Leisure 
Jan van Es Instituut 2.0 2: Versterking voorzieningenstructuur 5: Zorg 
Reedewaard 2: Versterking voorzieningenstructuur 5: Zorg 

In maatregel 2 (Kunst en Cultuur) en 3 (Sport) zijn nog geen projecten gehonoreerd, maar voor beide 
maatregelen geldt dat er Inmiddels wel projectideeën zijn die de goedkeuring van PS hebben gekregen (besluit 
d.d. 29 januari 2014). Deze projectideeën zijn 1n de eerste helft van 2014 nog niet uitgewerkt tot een 
subsidieaanvraag, maar de verwachting is dat dit in de tweede helft van 2014 zal gebeuren. De voortgang van 
deze belde projectideeën wordt beschreven in paragraaf 3.3.1 en 3.3.2. 

De voortgang van Windesheim Is reeds in de vorige paragraaf beschreven. De voortgang van de overige 
projecten wordt in de onderstaande paragrafen beschreven. 

3.2.1 Boshart Almeerderhout 
Inhoud 
Het doel van het project Boshart Almeerderhout (Boshart) is het verder ontwikkelen van het stadsbos tot een 
bovenregionale toeristisch-recreatieve voorziening. De activiteiten binnen het project richten zich op: 

• Het versterken van de evenementenfunctie van het stadslandgoed De Kemphaan; 
• Toevoegen van voorzieningen (zoals de aanleg van een speel- en wandelbos, een vierseizoenenroute 

en de centrale tuin); 
• Voorwaarden scheppen voor het realiseren van voorzieningen zoals horeca, een manege en een 

multifunctioneel gebouw; 
• Opwaarderen van de centrale entree en verbeteren bereikbaarheid. 

De totale projectkosten bedragen € 5,1 miljoen en er is een IFA-bijdrage toegekend van € 2,5 miljoen. Naast 
IFA-middelen is het project als volgt gefinancierd: 

Middelen € 
Gemeente Almere 1.355.000 
Staatsbosbeheer 1.100.000 
Stichting Stad & Natuur 145.000 
Totaal €2.600.000 

Realisatie 
Toeristisch-recreatieve versterking: 

Versterking evenementenfunctie: het evenemententerrein is gereed, met uitzondering van een paar 
kleine aanpassingen; 
De bouw van het "Buitencentrum Almeerderhout" van Staatsbosbeheer Is van start gegaan en de bouw 
verloopt voorspoedig. In mei Is feestelijk stil gestaan bij het bereiken van het hoogste punt; 
De eerste fase van het speel- en wandelbos Is gereed en de tweede fase is in voorbereiding. De start 
van de tweede fase staat gepland voor het vierde kwartaal van 2014; 
De visuele toegankelijkheid van het nieuwe gebouw van Stichting AAP (apenopvang en 
quarantainegebouw) is met IFA-middelen verbeterd. Het project is geheel afgerond en ook het rondje 
AAP Is nagenoeg gereed, op wat kleine aanpassingen na; 
De uitvoering van de vierseizoenenroute is van start gegaan. De verwachting is dat deze route gereed 
zal zijn in het eerste kwartaal van 2015; 
De planvorming van de centrale tuin Is gestart. 
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Ontwikkellocaties: 
• De acquisitie voor een ontwikkellocatie op Kemphaan en voor de manege zijn in volle gang. Eind 2014 

zal hierover meer duidelijkheid bestaan. 

Herkenbaarheid en bereikbaarheid: 
• De aanpassing van het entreegebied is gereed; 
• De selectie van de kunstenaar voor het ontwerp van een "landmark" is bijna afgerond; 
• De aanpassing van de wegen is in voorbereiding en de uitvoering is gepland vanaf het laatste kwartaal 

2014 (en heel 2015). 

Marketing en communicatie: 
• Er is een plan van aanpak "Toeristische Marketing en Promotie" in voorbereiding; 
• De plannen en projecten van het Boshart Almeerderhout gepresenteerd op de Doe- en Kijkdag (tweede 

paasdag). 

3.2.2 Bidbook Floriade 
Het bidbook met als thema "Growing Green Cities" Is In 2012 opgesteld. De inzet was succesvol: het 
organiseren van de Floriade 2022 is toegewezen aan de gemeente Almere. Het project is in 2013 definitief 
afgerekend waarbij de totale projectkosten zijn vastgesteld op € 576.986. De gerealiseerde projectkosten zijn 
lager uitgevallen dan was begroot (begroot was € 685.995). Daarom 1s ook de IFA-bijdrage van € 251.757 lager 
vastgesteld dan was beschikt, zijnde € 300.000. Voor een inhoudelijke beschrijving van dit project wordt 
verwezen naar de jaarrapportage 2012 (e-docs nummer 1486876). 

3.2.3 Jan van Es Instituut 2.0 
Inhoud 
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 z1ch voornamelijk op de onderwerpen: 
populatlegerichte zorg, substitutie van zorg en aansluiting bij de behoefte van de patiënt/cliënt. Het JVEI 2.0 
voert daartoe onderzoek uit, waaronder benchmarks. 
Aan het project Is een IFA-bijdrage toegekend van € 600.000. Met deze subsidie wordt beoogd het JvEI per 1 
januari 2015 op eigen benen te laten staan. 

Realisatie 
Het JVEI 2.0 heeft de projecten zoals beschreven In het projectplan uitgevoerd en het project is als IFA-project 
afgerond. De eindafrekening met accountantsverklaring is ingediend bij de provincie en de verwachting is dat 
in de tweede helft van 2014 de laatste slotbetaling van € 60.000 zal worden gedaan. 
Ten behoeve van het voortbestaan van het JVEI wordt gezocht naar een strategische partner om mee samen te 
werken. TNO Publiek en TNO bedrijven hebben uitgesproken dat zij de samensmelting van het JVEI 2.0 binnen 
de TNO-familie zeer toejuichen en ondersteunen. Momenteel wordt een onderneming- en businessplan 
geschreven om dit te realiseren. Hierover zal In de IFA-jaarrapportage 2014 worden gerapporteerd. 

3.2.4 Reedewaard 
Inhoud 
Het project zorgcentrum "Reedewaard" valt binnen de programmalijn "Voorzieningenstructuur" en de 
maatregel "Versterken van aanbod zorg". 
Almere krijgt hiermee een regionale zorgvoorziening die er nu nog niet is, maar waar wel behoefte aan Is. 
Wonen en zorg zullen van elkaar worden gescheiden en hiermee wordt ingespeeld op de door het Rijk ingezette 
koers om zorg beter betaalbaar te houden. 
Voorzieningen voor dementerende ouderen met een ZZP-4 of 5 indicatie zijn schaars in Flevoland, de 
wachtlijsten zijn langer dan 2 jaar en Flevoland is daarmee koploper van het land. Reedewaard biedt extra 
plaatsen zodat de druk op de wachtlijsten afneemt. Ook zal een verschuiving plaats vinden van het gebruik van 
zorg van bulten Flevoland naar zorg binnen Flevoland. Dit betekent dat zorgbehoevende ouderen in Flevoland 
kunnen blijven en dat ouders en grootouders op het "oude land" dicht bij kinderen in Flevoland kunnen komen 
wonen. Ook vanuit omringende gemeenten kunnen mensen er voor kiezen om 1n Reedewaard te gaan wonen. 

Met het project zal ca. 40 fte directe werkgelegenheid worden gerealiseerd met name voor lager en 
middelbaar opgeleiden (receptie, verpleging, koks, schoonmakers e tc ) . 
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Daarnaast zal er ook sprake zijn van indirecte werkgelegenheid (lokale middenstand als leverancier) en er 
zullen stageplaatsen en onderzoeksmogelijkheden worden gerealiseerd voor ROC, HBO en WO. Er zijn reeds 
afspraken gemaakt met scholengemeenschap De Meergronden. 

Realisatie 
Aan het project is op 27 mei 2014 uit IFA-middelen een bijdrage toegekend van € 300.000 en een 
achtergestelde lening toegekend van € 1,95 miljoen (in 10 jaar terug te betalen) op een totale Investering van 
€ 5,5 miljoen. De Stichting Thuishaven (€ 3.150.000) en de gemeente Almere {€ 100.000) dragen in totaal 
€ 3.250.000 bij. Van de lening Is Inmiddels € 1,5 miljoen overgemaakt door de provincie. Het restant zal in de 
tweede helft van 2014 worden overgemaakt. 

Op 1 september j l . heeft de feestelijke start van de verbouwing 1n Almere Haven plaatsgevonden. De 
verwachting 1s dat de verbouwing in het voorjaar van 2015 zal zijn afgerond, waarna de eerste bewoners hun 
woningen kunnen betrekken. 

3.3 Projectinitiatieven en projectideeën 
Zoals in het stroomschema (Bijlage A) naar voren komt, bestaat het subsidieverleningsproces uit verschillende 
fases. De eerste fase 1s de initiatief fase en de tweede fase is de idee fase. 
Op 29 januari 2014 z1jn vier projectideeën voorgelegd aan PS en hebben alle projectideeën de toestemming 
gekregen om uitgewerkt te mogen worden tot een subsidieaanvraag. De subsidieaanvragen worden afgehandeld 
door het college van GS (zie ook Bijlage A) en de terugkoppeling naar PS geschiedt via de IFA-
(half)jaarrapportages. Het betreft hier de projectideeën: 

• Almere Kenniscentrum Talent 
• Reedewaard 
• Hectare Cultuur 
• Onderdoorgang A6 

Het projectidee Reedewaard is in de eerste helft van 2014 uitgewerkt tot een subsidieaanvraag. De subsidie is 
toegekend in de vorm van een achtergestelde lening. De stand van zaken van dit project is beschreven In 
paragraaf 3.2.4. 
Het projectidee Onderdoorgang A6 is als subsidieaanvraag uitgewerkt in de vorm van een addendum op het 
convenant Stedelijke Bereikbaarheid Almere fase IA en de voortgang van dit project is beschreven in paragraaf 
3.1.4. 

De projectideeën Almere Kenniscentrum Talent en Hectare Cultuur zijn nog niet uitgewerkt tot een 
subsidieaanvraag. De voortgang van deze projectideeën worden in de onderstaande paragrafen beschreven. 
Naast bovengenoemde projectideeën is in de eerste helft van 2014 één projectinitiatief uitgewerkt tot een 
bestuurlijk gedragen projectidee. Het betreft hier het projectidee "Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum 
Almere". De voortgang van dit projectidee wordt in paragraaf 3.3.3 van dit hoofdstuk beschreven. 
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3.3.1 Almere Kenniscentrum Talent (AKT) 
Inhoud 
Het AKT valt binnen de programmalijn "Voorzieningenstructuur" en de maatregel "Versterken van aanbod sport 
en leisure". 
Het AKT legt de verbinding tussen breedtesport en topsport. Binnen de sportpiramide zijn 'talenten' gesitueerd 
tussen de breedtesport (de basis) en de topsport (het topje). Voor beide groepen is in de samenleving veel 
aandacht, voor talentherkenning en -erkenning Is dat een stuk minder. Het AKT maakt een goede verbinding 
tussen breedte- en topsport en positioneert het sporttalent. 
Door dataverzameling ontstaat de mogelijkheid tot het geven van deskundig advies over de 
bewegingsvaardigheden en mogelijkheden van jonge sporters. Dit levert onder andere op: 

• Vermindering van sportuitval; 
• Verhoogde- en verduurzaamde sportparticipatie met positief maatschappelijke effecten als 

gezondheid, maatschappelijke vorming en sociale cohesie; 
• 'Op maat' talentbegelelding. 

Door het project vindt kennisontwikkeling (én kennisvalorisatie) plaats m.b.t. sport, bewegen en 
talentontwikkeling. De kennis zal met onderwijsinstellingen zoals bijvoorbeeld; Windesheim en de ROC-s 
worden gedeeld. De economische Impact zal naast een lichte impact op werkgelegenheid vooral zichtbaar 
worden door positieve beïnvloeding van beeldvorming en gebiedspromotle. Het beeld van Almere als 'stad van 
en voor Talent' die herkend en erkend wordt, zai worden versterkt. 

Het AKT is de eerste 'omgeving' in Nederland waar doelgericht naar beweegtalent gezocht zal worden en 
verder zal worden begeleid. Het unieke karakter van het AKT maakt dat een groot aantal partners waaronder 
de Rijksuniversiteit van Groningen, Hogeschool Arnhem - Nijmegen hun intentie tot deelname hebben 
uitgesproken. De totale Investering zal ruim € 4 miljoen bedragen. 

Stand van zaken 
Er wordt er verder gewerkt aan het verbinden van partners (onderwijs en sport) en een gezonde exploitatie. De 
verwachting is dat in de tweede helft van 2014 meer duidelijkheid komt over de exploitatie en het indienen 
van een subsidieaanvraag. Hierover zal in de IFA-jaarrapportage 2014 worden gerapporteerd. 

3.3.2 Hectare Cultuur 
Inhoud 
Het project Hectare Cultuur valt binnen de programmalijn "Voorzieningenstructuur" en de maatregel 
"Versterken van aanbod kunst & cultuur". 
Almere wil als 5de stad van Nederland plek hebben in de landelijke, culturele infrastructuur. Almere kenmerkt 
zich als jonge stad aan het geven van de eigen kleur aan haar stedelijke Identiteit door: 

• Met Hectare Cultuur te onderscheiden door op basis van wat de stad te bieden heeft invulling te geven 
aan podiumkunsten, educatie, beeldende kunst en architectuur 

• Door de aandacht voor educatie te richten op talentontwikkeling tot aan kennisverdieping 
cultuurbreed aansluitend op wat Almere te bieden heeft 

• Beeldende kunst en architectuur gebundeld aan te bieden aansluitend op de leefwereld van 
Almeerders. 

De Hectare Cultuur draagt bij aan de versterking van de (economische en concurrentie) positie van Almere in 
(zuidelijk) Flevoland en de noordvleugel van de Randstad. Op dit moment vindt bijna 49% van de 
cultuurconsumptie van de Almeerse bevolking buiten Almere plaats. Doel van Hectare Cultuur is cultuur om de 
hoek te hebben. Door de randvoorwaarden voor spraakmakende activiteiten (w.o. exposities en evenementen) 
te realiseren, draagt Hectare Cultuur ook bij aan een belangrijke groei van bezoekers van bulten Almere. 
De totale Investering zal ru1m € 3 miljoen bedragen. 

Stand van zaken 
ln de tweede helft van 2014 zal meer duidelijkheid komen over de uitwerking van het project en het indienen 
van een subsidieaanvraag. 

3.3.3 Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere 
Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere - De Innovatiefabriek (GWIA) Is een fysiek en digitaal 
Innovatiecentrum in Almere. Het centrum faciliteert regionale Initiatieven gericht op directe waarde creatie 
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voor burgers, bedrijven, maatschappelijke Instellingen en lokale overheden en zet deze om in duurzame 
samenwerkingsverbanden. 
Dat gebeurt door onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en de burger gericht bij elkaar te brengen. Het 
GWIA ondersteunt bij de opstart van projecten, verbindt partijen met elkaar, zoekt mee naar financiering en 
biedt fysieke research en innovatie faciliteiten. In het centrum wordt continue research en innovatie 
gefaciliteerd op het gebied van Gezondheid & Welzijn. 
De partners in het GWIA zijn Technology Centre Almere, Patiënt 1, het Gezondheid en Welzijn Innovatie 
Platform en TNO. Het GWIA werkt samen met Trimbos en de Universitaire Medische Centra (UMC). 
Het GWIA wil een bijdrage leveren aan de transitie in zorg en welzijn, waarbij meer accent komt op 
zelfredzaamheid en eigen regie door burgers. Deze veranderingen kunnen worden gefaciliteerd door concrete 
Innovaties voor de zorg- en welzijnssector. 

In de eerste helft van 2014 is het projectinitiatief uitgewerkt tot een bestuurlijk gedragen projectidee. In de 
tweede helft van 2014 zal het projectidee ter besluitvorming worden voorgelegd aan GS en PS. Bij een positief 
besluit van PS zal het projectidee verder worden uitgewerkt tot een subsidieaanvraag. 
De totale projectkosten bedragen € 11,8 miljoen en de gevraagde IFA-bijdrage bedraagt € 4,7 miljoen. 

'̂ op 26 augustus heeft GS het projectidee vastgesteld. Het projectidee is geagendeerd op 8 oktober 
(beeldvormend) en 22 oktober (oordeelvormend) voor de statencommissie Bestuur & Samenleving) 
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BIJLAGE A HET SUBISIDIEVERLENINGSPROCES 
INVESTERINGSPROGRAMMA FLEVOLAND-ALMERE 

Vaststethns subsidie 
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PROVINCIE FLEVOLAND •IK' 

1. Versterking Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek 

2. Versterking Voorzieningenstructuur 

1. Versterken aanbod Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs 

2. Versterken aanbod Kunst & Cultuur 

3. Versterken aanbod Sport 

4. Versterken aanbod Leisure 

5. Versterken aanbod Zorg 

e Verdere ontwikkeling tot een volledige en vohvaardige stad binnen de 

Noordvleugel van de Randstad 

» Realisering van krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek 

stedelijk klimaat 

« Versterking van de economische positie binnen de Noordvleugel van de Randstad 

Algemeen inhoudelijk: 
« Het project valt binnen de programmalijnen 

» Topvoorziening met bovenlokale aantrekkingskracht en uitstraling 

» Substantiële omvang: Minimale subsidiabele kosten bedragen € 2 miljoen . 

» Subsidie t.b.v. exploitatie en beheer uitgesloten 

» Aantoonbaar additioneel t.o.v. de reguliere taken 

» Goede onderbouwing financieel economische en maatschappelijke haalbaarheid 

» Zonder bijdrage uit het IFA-2 is het project niet mogelijk 

Kwalitatief inhoudelijk: 

Voorkeur voor project: 

« Dat direct een aantoonbare bijdrage levert aan de versterking van de positie 

van Almere in de Noordvleugel van de Randstad en de provincie als geheel 

» Dat beide programmalijnen of andere beleidsprioriteiten versterkt 

» Waarbij sprake is van samenwerking en/of coalitievorming met relevante partners 

« Met een revolverend karakter 

Specifiek inhoudelijk: 

Voor maatregel 1 geldt: 

» Een onderwijsinstelling draagt bij aan de vraag van het bedrijfsleven en sluit bij 

voorkeur aan op de clusters: ICT & Media, Health & Wellness, Logistics 

ft Commerce, Duurzame gebiedsontv/ikkeling. Luchthaven Lelystad 

» Samenwerking met een bestaande kennisinstelling bij wetenschappelijk onderwijs 
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