
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

Jaarprogramma 2015 - Aimere 2.0 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over het Jaarprogramma 2015 Aimere 2.0 

Toezegging/motie/amendement: 

In de 'Nadere Uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst Aimere 2.0' is afge
sproken dat het jaarprogramma Aimere 2.0 ter kennisname aan Provinciale 
Staten wordt voorgelegd. Voor projecten waaraan de provincie financieel bij
draagt is expliciete instemming nodig van PS, maar dat is in dit geval niet aan de 
orde omdat het Jaarprogramma 2015 geen projecten met een provinciale bijdra
ge bevat. 

inleiding: 

Het afgelopen jaar zijn de kaders vastgesteld voor het programma Aimere 2.0. 
Een belangrijke stap was de vaststelling van de Uitvoeringsovereenkomst Aimere 
2.0 en de Nadere Uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst door Provinciale 
Staten op 28 mei j l . (eDoc 1572473, 1555598 en 1597821). Onderdeel van pro
gramma Almere2.0 is het samenbrengen van Rijks- provinciale en gemeentelijke 
financiële middelen in het Fonds Verstedelijking Aimere (FVA). Aimere is de 
fondsbeheerder. Het FVA wordt in 2015 ingesteld. In de programmabegroting van 
de gemeente Aimere wordt het FVA als bestemmingsreserve opgenomen. 
In vervolg hierop is het eerste jaarprogramma Aimere 2.0 opgesteld. Het Overleg 
Aimere 2.0 heeft op 4 september j l . het jaarprogramma 2015 in concept vast 
gesteld en legt dit thans ter verdere besluitvorming aan de partners voor. 
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Mededeling: 

Door middel van deze mededeling bieden wij u het jaarprogramma 2015 Aimere 
2.0 ter kennisname aan. 

Jaarprogramma 2015 
Omdat 2014 een opstartjaar is, zijn in het jaarprogramma 2015 nog geen concre
te uitvoeringsprojecten opgenomen. Er zijn derhalve geen middelen benodigd 
vanuit de provinciale begroting voor het Fonds Verstedelijking Aimere. Wel zijn 
er proceskosten geprogrammeerd. Deze worden door de gemeente Aimere ge
dekt. 

Het jaarprogramma 2015 maakt onderdeel uit van de notirie 'Beleidstekst Fonds 
Verstedelijking Aimere'. Deze is samen met de aanbiedingsbrief als bijlage 
bijgevoegd. Naast het jaarprogramma bevat deze notitie een toelichting op het 
Fonds Verstedelijking Aimere en de projecten die op dit moment in voorbereiding 
zijn. 

De procesgang voor de toekenning van middelen uit het Fonds Verstedelijking 
Aimere is vastgelegd in de Nadere Uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst en 
is door middel van onderstaand schema beschreven. 
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Op basis van aanvragen uit de (gezamenlijke) bestuurlijke overleggen stelt het Overleg Aimere 2.0 
een concept jaarprogramma en meerjarenprogramma vast. 
In de 'Nadere uitwerking van de Uitvoeringsovereenkomst Aimere 2.0' is bepaald dat het jaarpro
gramma ter kennisname van de Gemeenteraad en Provinciale Staten wordt gebracht. 
Verder is voor projecten waaraan financieel wordt bijgedragen, expliciete instemming van PS 
nodig. Voor het jaarprogramma 2015 is dit niet het geval. Daarom heeft dit geen consequenties 
voor de provinciale begroting 2015. 

In de Nadere uitwerking is afgesproken dat indien kansen zich in de loop van het jaar voordoen er 
alsnog een expliciet besluit genomen kan worden volgens dezelfde route als die van een jaarpro
gramma. Indien aan de orde, is hiervoor op dat moment opnieuw een begrotingsbesluit van Provin
cie nodig. Deze procedure is vergelijkbaar met die van een begrotingswijziging. 

Het vervolg 

Na de interne besluitvorming bij de partners van Aimere 2.0 stelt het Overleg Aimere 2.0, waarin 
de provincie bestuurlijk is vertegenwoordigd, het jaarprogramma 2015 vast. 

Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing 

Verdere informatie 

Bijlagen: 
Aanbiedingsbrief (1655163) 
Beleidstekst Fonds Verstedelijking Aimere, incl. jaarprogramma 2015 (1655162) 



Aimere 2.0 

M.J.H.A. Deckers 
Telefoon (036) 527 7758 

E-mail mjhadeckers@almere.nl 

Aan de leden van het Overleg Aimere 2.0, de heer Gijsberts, 
college van Gedeputeerde Staten provincie Flevoland 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

cc. P. Heij, voorzitter Overleg Aimere 2.0 

Beleidstekst Fonds verstedelijking Aimere ten behoeve van begrotingen 

Geacht college 

Naar aanleiding van onze besluitvorming in het Overleg Aimere 2.0 bied ik u als Fondsbeheerder van 
het Fonds Verstedelijking Aimere namens het Overleg Aimere 2.0 de beleidstekst aan. 

Ik verzoek u deze tekst de basis te laten zijn van de besluitvorming in uw begroting voor 2015. De 
tekst is gebaseerd op onze afspraken in de Uitvoeringsovereenkomst Aimere 2.0. de Nadere 
Uitwerking Financieel kader en de technische uitwerking zoals op 4 september j l . door het Overleg 
Aimere 2.0 is vastgesteld. 

In de Nadere Uitwerking Financieel Kader is afgesproken dat het concept jaarprogramma 2015 in de 
begroting van uw democratische gremium ter kennisname wordt aangeboden en uw eigen bijdrage 
aan het jaarprogramma wordt vastgesteld. Ik verzoek u daarom het concept jaarprogramma 2015 in 
uw begroting op te nemen en uw bijdragen voor de komende jaren confonn de overeenkomst en 
uitwerking op te nemen in uw begroting. Voor de financiële informatie over de verkoop van 
rijksgronden wordt aangesloten bij de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties en de daaraan gekoppelde informatievoorziening en verantwoording aan de 
Tweede Kamer. 

Datum 

30 september 2014 

Llw brief van/kenmerk 

Ons kenmerk 
3679706 

Bijlage (n ) 

Nadat uw democratische gremium van het jaarprogramma 2015 kennis heeft genomen en na 
vaststelling van uw bijdrage aan het jaarprogramma, verzoek ik u vriendelijk de fondsbeheerder van 
deze besluitvorming schriftelijk op de hoogte te brengen. In de vergadering van 19 november 2014 
van het Overleg Aimere 2.0 wordt dan het definitief jaarprogramma 2015 ter besluitvorming 
voorgelegd. Hiema wordt een besluit aan de gemeenteraad van Aimere voorgelegd om het gehele 
jaarprogramma 2015 te activeren. 

Eveneens hebben we in het Overleg Aimere 2.0 van 4 september j l . afgesproken dat 
aanpassing/nadere invulling met concrete projecten van het jaarprogramma 2015 nog tussentijds -
dus in afwijking van de reguliere procedure - plaats zal vinden. Hiervoor is dan op dat moment 
opnieuw een begrotingsbesluit van Provincie en gemeente nodig. 

Hoogachtend, 

M. Pol 
Fondsbeheerder Fonds Verstedelijking Aimere 



Beleidstekst Fonds Verstedelijking Aimere 

Inleidirïg 
In de Rijksstructuurvisie Amsterdam Aimere Markermeer heeft het Rijk haar ambities ten aanzien van 
de ontwikkeling van de regio om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken. In de 
Uitvoeringsovereenkomst stelien het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Aimere dat het "De 
gezamenlijke ambitie is om Aimere door te ontwikkelen tot een stad waar het prettig is om te wonen, te 
werken en te recreëren. Om hooggekwalificeerd personeel, bedrijven, kennisinstellingen en instituten 
uit binnen- en buitenland aan te trekken, wordt een diverse stedelijke omgeving ontwikkeld met 
nieuwe goed ontsloten hoogstedelijke en landelijke milieus. De nieuw te ontwikkelen stadsdelen 
passen in het unieke meerkernige stadsconcept. Aimere is een evenwichtige stad met een diverse 
bevolking en goede voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs, sport en werkgelegenheid. 

. Met haar jonge bevolking kan Almere human capital leveren aan de economie van de Noordelijke 
Randstad. Dit profiel zorgt voor een complementariteit in de Noordvleugel en daarmee voor een 
versterking van de internationale concurrentiepositie." 

Eén van de afspraken uit de Uitvoeringsovereenkomst is het inrichten van het gezamenlijk Fonds 
Verstedelijking Aimere. 

Het Fonds Verstedelijking Aimere (FVA) wordt in 2015 ingesteld. In de programmabegroting van de 
gemeente Aimere wordt het FVA als bestemmingsreserve opgenomen. Daarom wordt hiervoor een 
paragraaf in de begroting ingericht. In deze paragraaf wordt achtereenvolgens behandeld: 

1. Instelling van het FVA 
2. Werking van het FVA 
3. Voeding van het FVA 
4. Jaarprogramma 2015 
5. Besluitvorming 2015 

Ook de Provincie Flevoland als het Rijk nemen de bijdragen op in hun begroting. 

Instelling van het FVA 
Op 20 november 2013 ondertekenden het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Aimere de 
Uitvoeringsovereenkomst Aimere 2.0. Met deze uitvoeringsovereenkomst leggen partijen de afspraken 
vast om tot uitvoering te komen van de stedelijke ambitie Aimere zoals uitgewerkt in de 
Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer. 

De ontwikkeling van het toekomstperspectief is een opgave die uitstijgt boven de reguliere taken en 
verantwoordelijkheden van de afzonderlijke partijen. Alleen door een gezamenlijk optreden van de 
partijen, alsmede de gecoördineerde inzet van de middelen en instrumenten van de partijen kan de 
opgave met succes worden opgepakt. 

Het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere hebben in de Uitvoeringsovereenkomst 
afgesproken dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financieel kader voor de realisatie van 
de integrale ontwikkeling van Almere 2.0. Partijen stellen, met het oog op een gezamenlijke, integrale 
en gecoördineerde aanpak een financieel kader op voor de realisatie van Aimere 2.0. Dit kader is 
gericht op het creëren van financiële condities voor de integrale ontwikkeling. Partijen onderkennen 
dat realisering van Almere 2.0 alleen kan plaatsvinden op een voor alle partijen financieel 
verantwoorde wijze. 

De Partijen hebben besloten om ter bekostiging van de opgave één gezamenlijk Fonds Verstedelijking 
Aimere (FVA) in te stellen. 



Voor de invulling van dit FVA is gekozen om een bestemmingsreserve binnen de gemeentelijke 
begroting van Aimere in te richten. Gezamenlijke besluitvorming over de inzet van het FVA wordt 
voorbereid middels besluitvorming in het Overleg Almere 2.0 waarin alle partijen vertegenwoordigd 
zijn. Namens de gemeente zitten de wethouder Almere 2.0 (verantwoordelijk wethouder) en de 
wethouder Financiën (fondsbeheerder) in het Overleg Aimere 2.0namens de provincie zit de 
verantwoordelijk gedeputeerdein het Overleg Almere 2.0. 
Omdat het FVA een bestemmingsreserve is, besluit de gemeenteraad van Almere uiteindelijk over de 
beschikbaar stelling van de middelen. Hèt Rijk, de Provincie en gemeente (als gezamenlijke voeders 
van het Fonds) hebben afgesproken dat hiertoe het Overleg Aimere 2.0 in gezamenlijkheid het 
overeengekomen jaarprogramma zal aanbieden. 

Werking van het FVA 
Partijen stellen in het Overleg Aimere 2.0 jaarlijks een jaarprogramma en een meerjarenprogramma 
op. Dit gebeurt op basis van voorstellen die worden opgesteld door de (bestuurlijke) overleggen van 
de gebiedsontwikkelingen en de thema's alsmede de inzichten uit de monitor Almere 2.0, Hierin 
worden de middelen in het Fonds Verstedelijking Aimere (VA) en mogelijke additionele geldstromen 
voor de reaiisatie van Aimere 2.0 van zowel betrokken partijen als derden inzichtelijk gemaakt, 
In (nagenoeg) elk van die bestuurlijke overleggen heeft een portefeuillehouder van de gemeente en 
de provincie zitting. 

In de Nadere Uitwerking Financieel kader (apnl 2014) vastgesteld door het Overleg Aimere 2.0 is de 
procesgang middels onderstaand schema beschreven. 
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Op basis van aanvragen uit de (gezamenlijke) bestuurlijke overleggen stelt het Overleg Aimere 2.0 
een concept jaarprogramma en meerjarenprogramma vast. Deze wordt aangeboden aan de drie 
overheden voor formele besluitvorming. Elk van de partijen neemt formeel alleen éen besluit over de 
inzet van hun eigen geldstroom ten behoeve van investenngen. 



Omdat het FVA een gemeentelijke bestemmingsreserve is, waarvan de dotatie en onttrekking is 
opgenomen in de begroting van de gemeente Almere is de gemeenteraad verantwoordelijk voor de 
bekrachtiging van het volledige budget voor het jaarprogramma en meerjarenprogramma. Bestuurlijk 
is hierover afgesproken dat middelen alleen binnen het vastgestelde jaarprogramma en 
meerjarenprogramma aan de gemeenteraad ter besluitvorming zullen worden voorgelegd. Zodat de 
gezamenlijkheid van het programma wordt geborgd, 
In de Uitvoeringsovereenkomst is afgesproken dat het FVA bestemd is voor investeringen in projecten 
ten behoeve van de integrale ontwikkeling van Aimere 2.0. Het gaat daarbij om projecten op het 
gebied van: 
a. Aimere Tafel 
b. Ondenvijsstructuur 
c. Culturele infrastructuur 
d. Sportinfrastructuur 
e. Economie en Flonade 
f. Duurzaamheid 
g. Programma groenblauw 
h. (tzt eventueel Stedelijke bereikbaarheid) ^ 

De kaders voor deze thema's zijn door de overheden gezamenlijk vastgesteld in de diverse visie die in 
de Stuurgroep RRAAM zijn vastgesteld. Voor het Overleg Almere 2,0 wordt voor de realisatie van 
Aimere 2,0 een Lange termijn Investering Strategie Aimere 2,0 (LISA) opgesteld. Deze notitie geeft 
een handvat voor een strategische inzet op de lange termijn van het FVA, De reeds geformuleerde 
visies zijn voor LISA uitgangspunt. Op basis van dit document kan het Overleg Aimere 2,0 sturen 
(anticiperen) op (omvangrijke) investeringen en inspanningen in de toekomst. 

Voeding van hel FVA 
De verwachte voeding van het FVA ziet er in meerjarenperspectief als volgt uit (bedragen *1 miljoen): 

Gemeente 
extra inkomsten GF (excl. accres) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
grondopbrengsten Oosterwold 0,1 0,1 0,1 
Provincie 
bijdrage provincie*** 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,7* 
Rijk 
grondopbrengsten Oosterwold** 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 
grondopbrengsten Pampus 
Totaal 7,5 14,2 14,7 15,2 15,7 16,3 17,3 

* In 2015 zal definitief helderheid worden geboden over de provinciale bijdrage voor de lange termijn. 

**Ten aanzien van de grondopbrengsten van Rijk en gemeente is een venwachting opgenomen. 

^Over de wijze van financiering van de maatregelen stedelijke bereikbaarheid die niet zijn meegenomen in de 
gebiedsontwikkelingen wordt te zijner tijd nader besloten. 



Jaarprogramma 2015 

Voor 2015 is het eerste jaarprogramma FVA opgesteld. 

Opstarten uitvoering 

Naast het Fonds Verstedelijking Aimere rondt de provincie in 2015 de investeringen uit haar 
Investeringsprogramma Flevoland Aimere (IFA-2) af. Hiervoor zijn in 2014 de volgende aanvragen 
gedaan en in behandeling genomen: 

Almeers Kenniscentrum Talent(sport) 
Hectare Cultuur (cultuur) 
Reedewaard (zorg) 
Onderdoorgang A6 (bereikbaarheid). 

Naar verwachting komen deze aanvragen vanaf 2015 tot uitvoering. 

Hiernaast is een aantal projecten en activiteiten voor de uitvoering van Aimere 2,0 opgestart. 

De organische ontwikkeling van Oosten/vold is in uitvoering genomen. 
De start van het woningbouwatelier voor 2014 en 2015 is door de gemeente Aimere en het 
ministene BZK gezamenlijk bekostigd. Dit atelier is in maart 2014 gestart. 
De gebiedsontwikkeling Ween/vater, waar de wereldtentoonstelling Floriade is voorzien, is 
opgestart 
De Aimere Tafel (borging kwaliteit bestaande stad) voor het jaar 2015 is in voorbereiding 
De haalbaarheid van het zonnepanelenpark Braambergen wordt met partners onderzocht 

- Voor het groenblauw raamwerk is het gezamenlijk projectbureau opgestart 

Aanvragen FVA 2015 
De aanvragen voor hetjaar- en meerjarenprogramma 2015 FVA zijn geïnventariseérd. Daarbij zijn in 
de voorbereiding door het Overleg Aimere 2.0 de volgende vereisten gesteld voor de aanvragen: 

bijdragen aan de doelen van Aimere 2.0 en passen in de meerjarenvisie Aimere 2,0 
zekerheid tot uitvoering 
het investeringsbesluit niet langer kan worden uitgesteld 
aanvraag wordt ingediend door het bestuurlijk overleg van het thema of gebied 

De geïnventanseerde aanvragen zijn besproken in het Overleg Aimere 2,0, Het Overleg Aimere 2,0 
heeft besloten het volgende jaarprogramma 2015 in concept vast te stellen: 

JAARPROGRAMMA 2015 

* €1,000 

Proceskosten Aimere € 900 € 900 
Proceskosten Oosterwold 
revolverend € 200 € 200 



In het Overleg Aimere 2,0 is besloten om voor hetjaar programma 2015 nog geen inhoudelijke 
aanvragen te behandelen. De Lange termijn Investeringsstrategie Aimere 2,0 (LISA) wordt het 
uitgangspunt voor de behandeling van de inhoudelijke aanvragen. Deze strategie vormt de basis voor 
inhoudelijke aanvragen, In het Overleg Aimere 2,0 van 4 september 2014 is afgesproken dat na 
vaststelling van LISA eenmalig nog aanvragen voor het programma 2015 zullen worden behandeld, 
zodanig dat uiterlijk in het voorjaar 2015 hierover definitieve besluitvorming mogelijk is. 


