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Kern mededeling: 

Voor u ligt de rapportage van de evaluatie van de tweede tranche van het IFA-
programma (IFA2). Het IFA2-programma is op 27 januari 2011 vastgesteld door PS 
(e-docs 1077130). Bij de vaststelUng van het IFA2-programma is, conform artikel 
10 van het convenant uit 2006 "Investeringsprogramma Flevoland - Almere 
(IFA)", vermeld dat de uitvoering van het IFA-programma eens per 4 jaar wordt 
geëvalueerd. 

In 2010 is de eerste tranche van het IFA-programma (IFA1) geëvalueerd. Op 26 
maart 2014 heeft PS ingestemd met uitstel van de evaluatie van het IFA-
programma van 2014 naar 2015, omdat in 2013 de gezamenlijke Rekenkamers 
ook al een onderzoek naar het IFA-programma hebben uitgevoerd. Toegezegd is 
dat de evaluatie van het IFA-programma vóór de PS-verkiezingen in maart 2015 
zou worden afgerond. 
De derde tranche van het IFA-programma (IFA3) is komen te vervallen. Daarvoor 
in de plaats gekomen is het programma Almere 2.0 met het bijbehorende Fonds 
VerstedeUjking Almere. De afronding van het IFA-programma zal in 2017/2018 
gebeuren, waarna het IFA-programma zal worden afgesloten met een eindrappor
tage. 

De evaluatie van het IFA-programma is uitgevoerd door het externe adviesbureau 
KplusV organisatieadvies. De focus van het onderzoek richt zich op de bereikte 
resultaten van de IFA-projecten uit de tweede tranche van het IFA-programma 
(IFA2). Naast de IFA2-proj ecten zijn ook de laatste twee nog lopende IFA1-
projecten meegenomen in het onderzoek, omdat deze projecten geen onderdeel 
uit maakten van de eerste evaluatie van het IFA-programma in 2010, welke 
destijds is opgesteld door Tv^nstra Gudde. 
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Mededeling: 

KplusV heeft de evaluatie in 2014 uitgevoerd. De conclusies en aanbeveUngen 
worden hieronder benoemd. 
Conclusies 
KplusV trekt (in grote lijnen) de volgende conclusies: 

• De beoordeelde projecten sluiten qua Inhoud en type goed aan bij de 
IFA-doelen; 

• De doelstellingen en veronderstellingen van de beoordeelde projecten 
passen binnen de IFA-doelen; 

• Hoger onderwijs en wetenschappeUjk onderzoek binnen Almere en Flevo
land hebben krachtige impulsen gekregen met de vestiging van de hoge
scholen Windesheim en CAH Vilentum In Almere; 

• Door de komst van een aantal kennisinstituten zijn er kansen ontstaan 
voor Almere om zich internationaal te kunnen profileren; 

• Het IFA-programma heeft in enige mate een structurele bijdrage gele
verd aan de werkgelegenheid in Flevoland; 

• Het IFA-programma heeft in meerdere gevallen geleid tot projecten die 
anders niet, of in geringere mate, tot stand zouden zijn gekomen; 

• Het IFA-programma heeft voldoende projecten opgeleverd die wezenlijk 
bijdragen aan de reaUsatie van de doelstelUngen van het IFA-programma; 

• De aanbeveUngen uit het onderzoek van de gezamenUjke Rekenkamers 
uit 2013 zijn voor het merendeel daadwerkeUjk uitgevoerd. Dit geldt niet 
voor het tussentijds monitoren van de indicatoren die opgenomen zijn in 
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het programma, waardoor er onvoldoende zicht is op de inhoudeUjke voortgang van het 
programma ten opzichte van de doelstellingen. 

AanbeveUngen 
KplusV geeft een aantal aanbeveUngen. Deels hebben de aanbeveUngen betrekking op toekomstige 
investeringsprogramma's en deels op eindrapportage van het IFA-programma in 2018. De aanbeve
Ungen zijn: 

• Het IFA-programma toont het belang van kritische massa in het opbouwen van de kennisin
frastructuur in een stad of regio. Bij de beoordeling van toekomstige projecten in toekom
stige investeringsprogramma's dient aandacht te worden geschonken aan de samenhang 
tussen de projecten; 

• Het subsidieverleningsproces is enigszins complex en tijdrovend. Dit kan worden bevorderd 
door de poUtieke organen (gemeenteraad, provinciale staten) een kader stellende en con
trolerende rol te geven, waarbinnen het bestuur (college, gedeputeerde staten) besUssin
gen dient te nemen over projecten; 

• Voor toekomstige investeringsprogramma's verdient het de aanbeveling te starten met een 
nulmeting en periodiek effectmetingen te verrichten; 

• Voor toekomstige investeringsprogramma's dienen de rollen van alle partijen goed in beeld 
te worden gebracht en dient er gestreefd te worden naar een evenwichtige rolverdeling; 

• Er zal aandacht moeten worden besteed aan de duur van de ondersteuning voor levensvat
baarheid van projecten, gelet op de aanlooptijd, de aanloopkosten, de ti jd voor het bou
wen van naam en netwerken; 

• De eis van een sluitende business case is niet goed mogelijk in alle projecten. Bijvoorbeeld 
niet in het geval een instituut van de grond moet worden opgebouwd. Nagegaan kan wor
den wat de invloed van de eis is op de type projecten die zijn ingediend; 

• In het programma is gewerkt met bekostiging op basis van programma's in plaats van bekos
tiging op basis van jaarschijven. Dat had tot gevolg dat er jaren waren dat er veel initiatie
ven waren en jaren dat er nauwelijks initiatieven waren. De vraag is wat hiervan het effect 
is geweest op de ontwikkeUngen binnen Almere en op de (poUtieke) aandacht voor het in
vesteringsprogramma door de jaren heen; 

• In de eindrapportage dienen de geformuleerde indicatoren nadrukkelijk voorzien te worden 
van gemeten en geregistreerde gegevens. 
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1 Inleiding 
Dit rapport bevat de resultaten van de evaluatie van de tweede tranche van het 
Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA). In dit hoofdstuk schetsen wij kort de aanleiding 
voor de evaluatie en de vraagstelling en aanpak van de evaluatie. Het hoofdstuk besluit met de 
opbouw van het rapport. 

1.1 Aanleiding 
Het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA) is een grootschalig Investeringsprogramma 
dat door de provincie Flevoland in samenwerking met de gemeente Almere in 2006 is ingesteld. 
Het programma richt zicht op de stedelijke ontwikkeling van Almere mede in relatie tot de 
ontwikkeling van de provincie Flevoland als geheel. Het programma kende in zijn 
oorspronkelijke opzet een omvang van € 100 miljoen aan te investeren middelen. Dit is later 
bijgesteld naar€ 89 miljoen. De investeringen zouden worden verdeeld over drie tranches. 
Inmiddels hebben rijk, provincie en gemeente in 2013 de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 
ondertekend. Daarin is onder meer vastgelegd welke middelen zullen worden ingebracht in een 
Fonds Verstedelijking Almere. De provincie Flevoland zal financieel bijdragen aan het fonds 
door inbreng van onder meer de middelen die zijn gereserveerd voor de derde tranche van IFA. 

Bij de aanvang van het programma is vastgelegd dat iedere tranche van het programma 
geëvalueerd zou worden. In 2010 is de eerste tranche (2006-2010) van het programma 
geëvalueerd (TwijnstraGudde, 2010). Daarin is getracht de doelbereiking van het programma in 
beeld te brengen. Dit bleek nog slechts beperkt mogelijk doordat veel projecten zich nog in een 
pril stadium bevonden. Het accent van de eerste evaluatie is daardoor komen te liggen op 
vraagstukken van sturing, proces en inrichting van het programma. Uit dit onderzoek kwamen 
meerdere verbeterpunten naar voren. In 2013 hebben de Randstedelijke Rekenkamer en de 
Rekenkamer Almere gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar de doorwerking van de 
aanbevelingen uit de eerste evaluatie. Dat onderzoek heeft zich dus ook uitdrukkelijk op 
sturing, proces en inrichting van het programma gericht. 

De provincie heeft besloten om de tweede tranche van IFA (2011-2015) in de tweede helft van 
2014 te evalueren. In aanvulling op de genoemde eerdere onderzoeken heeft de provincie 
ervoor gekozen om de evaluatie van deze tweede tranche specifiek te richten op de bereikte 
resultaten van de projecten die in de tweede tranche zijn bekostigd. Nu er geen evaluatie zal 
zijn over de derde tranche van IFA, richt de eindrapportage van het Investeringsprogramma 
Flevoland-Almere in 2018 zich op de eerste twee tranches. Met het oog daarop wordt in. dit 
rapport een doorkijk gegeven naar de ondenwerpen die in de eindrapportage aan .de orde 
kunnen komen. 
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Deze hebben de status van projectidee en betreffen 'Hectare Cultuur' en 'Almere 
kenniscentrum Talent'. Op het vlak van 'zorg' wordt eind 2014 een projectinitiatief 
zorginnovatiefabriek (GWIA) voorgelegd aan de provinciale staten. 
Een aparte plaats in IFA-2 heeft de onderdoorgang van de verbrede A6. Hierover is besloten in 
het kader van IFA-2. Zij past echter vooral bij de programmalijn infrastructurele voorzieningen. 
Zij levert een bijdrage aan de ontsluiting van een woonwijk. Zij wordt bekostigd uit het 
restantbedrag van IFA-1. 

In het onderzoek wordt geconstateerd dat het om relatief weinig projecten gaat en dat dit mede 
gevolg is van de systematiek van IFA, waarbij bijna tweederde van de beschikbare middelen 
wordt weggezet bij twee initiatieven, namelijk hogeschool Windesheim en 'the making of 
Floriade 2022. Als in 2014 of begin 2015 ook de projectideeën en het projectinitiatief worden 
gehonoreerd en middelen krijgen toegekend, dan dekt het aantal projecten toch de vijf. 
maatregelen van IFA-2. 

De projecten hebben hun zijn uitwerking gehad, zoals werd beoogd. De hogescholen groeien. 
Almere heeft een breed opleidingsaanbod op Hbo-niveau gekregen waardoor jongeren hun 
schoolloopbaan in Almere kunnen voltooien. Op dit vlak is het onderwijsvoorzieningenaanbod 
voor de zevende stad van Nederiand voltooid, op wetenschappelijk onderwijs na. Het 
wetenschappelijk aspect komt wel aan de orde in de kennisinstituten die in IFA-2 een betere 
basis hebben gekregen voor continuïteit. Almere kent nu kennisinstituten op verschillende 
terreinen. Zij dragen bij aan Almere als stad waar (internationale) wetenschappelijke seminars 
en congressen worden gehouden. 

Er is ook samenhang in de versterking van de verstedelijking en economische positie van 
Almere. Met de projecten lectoraat CAH Vilentum Almere, Bidbook Floriade, Boshart en INTI 
wordt gewerkt aan de profilering van Almere als unieke green city. 

De bijdragen van de andere projecten, ideeën en initiatieven bestaan vooralsnog vooral op 
papier, maar de doelen en veronderstellingen ervan passen bij de doelen van het programma. 
In de evaluatie wordt geconstateerd dat verschillende initiatieven niet of vertraagd van de grond 
zouden zijn gekomen zonder een bijdrage vanuit IFA en daarmee ook uit IFA-2. Ook zouden ze 
een ander karakter hebben gehad. Het hoger onderwijs met een Almeers profiel zou niet zijn 
gerealiseerd. De kennisinstituten zouden onvoldoende levensvatbaar zijn geweest en Boshart 
zou minder voortvarend en minder in samenhang tot ontwikkeling zijn gekomen. Voor Bidbook 
en onderdoorgang A6 hadden andere bekostigingsbronnen moeten worden gevonden. In de 
periode van bezuiniging zouden deze projecten onder druk zijn komen te staan. Een project als 
Zegwaard, wat een innovatief initiatief is in de zorg in Almere zou niet tot uitvoering zijn 
gekomen, omdat de private initiatiefnemers bij commerciële banken onvoldoende middelen 
konden verwerven. 

Het rapport sluit af met lessen die geleerd kunnen worden voor investeringsprogramma's zoals 
het IFA er een is. Ook worden aandachtspunten gegeven voor de eindrapportage over IFA in 
2018. 
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De ontwikkeling van de kennisinfrastructuur is al onder IFA-1 gestart en is onder IFA-2 
doorgezet om de levensvatbaarheid en continuïteit van enkele instituten te versterken. Met het 
International New Towns Institute (INTI) heeft Almere een kenniscentrum met internationale 
naam gekregen dat past bij het profiel van Almere als nieuwe stad. Met het instituut 'Jan van 

. Es' heeft de stad een kennisinstituut dat landelijk van belang is om ontwikkeling en verspreiding 
van kennis op het vlak van geïntegreerde eerstelijns- en wijkgerichte gezondheidszorg te 
realiseren. Dit van oorsprong Almeerse gezondheidszorgconcept wordt steeds meer elders in 
Nederiand toegepast. Dit instituut past ook bij de maatregel gericht op versterking van zorg in 
Almere. 

Het ging in bovengenoemde gevallen om initiatieven die al onder IFA-1 waren gestart. 
Doorzetting onder IFA-2 was nodig om de projecten levensvatbaar te maken. De periode van 
IFA-1 was daan/oor te kort. Bij de besluitvorming over voortzetting van bijdragen aan de beide 
kennisinstituten is gewerkt volgens procedures die na de evaluatie van IFA-1 door provinciale 
staten zijn vastgelegd voor IFA, met een nadrukkelijke rol voor provinciale staten voor de 
goedkeuring van de Initiatieven en besluitvorming op basis van een uitgewerkte businesscase. 

De andere projecten zijn gestart onder IFA-2. IFA-2 heeft het Bidbook Floriade Almere 2022 
bekostigd. Hierbij.werd afgeweken van de eis van minimale omvang van het project. De totale 
kosten van het Bidbook waren minder dan € 6 ton. Het Bidbook was echter gericht op een veel 
grotere uitgave indien de Floriade naar Almere zou komen. Het Bidbook is succesvol geweest: 
de Nederiandse Tuinbouwraad heeft de Floraide 2022 aan Almere toegewezen. Van de IFA-2 
gelden is nu € 10 miljoen gereserveerd voor de ontwikkelactiviteiten die in de komende jaren in 
de aanloop naar de Floriade zullen worden opgepakt en die naar venA/achting een economische 
sp/n off zullen hebben voor Almere en Flevoland. 

De Floriade en daarmee het Bidbook is te scharen onder de maatregel leisure, maar zal ook 
andere programmalijnen van IFA raken. Ook het project Boshart-Almeerderhout valt binnen de 
maatregel leisure. De bekostiging is er op gericht om op een samenhangende wijze een deel 
van het Almeerderbout te ontwikkelen en om te bevorderen dat naast passieve recreatie in dit 
gebied ook diverse vormen van actieve recreatie plaatsvinden die ook economisch van 
betekenis zijn (door opbrengsten van verhuur, deelname aan commerciële activiteiten en 
horeca). 

Binnen de maatregel 'Versterking van de zorg' is in 2014 een bijdrage toegekend aan het 
project Reedewaard. Dit is een project in Almere-Haven gericht op het opzetten van een 
zorgvoorziening voor dementerende burgers. Het concept kent verschillende vormen van zorg 
voor deze doelgroep. Het wordt opgezet in aan te passen bestaande bebouwing en heeft een 
uitstraling op de ruimtelijke inrichting van de directe omgeving in Almere-Haven. Ook de 
openbare ruimte wordt er namelijk heringericht. De bijdrage heeft de vorm van financiële 
bijdrage voor de herinrichting van de buitenruimte en een revolverende bijdrage voor de 
verbouw en herinrichting van het betreffende gebouw (voormalig gemeentekantoor). De 
verbouw en herinrichting zijn najaar 2014 gestart. Resultaten zullen in de komende jaren 
kunnen blijken. 

De maatregelen gericht op versterking van 'sport' en 'kunst en cultuur' waren nog niet met 
projecten ingevuld ten tijde van het evaluatieonderzoek. Wel waren daarvoor reeds 
projectinitiatieven door provinciale staten goedgekeurd en werd gewerkt aan het tot stand 
brengen van projectplannen. 
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Samenvatting 
De provincie Flevoland en de gemeente Almere hebben in 2006 een convenant gesloten, 
gericht op de stedelijke ontwikkeling van Almere. Afgesproken is om via een 
Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA) provinciale middelen ter beschikking te stellen 
voor investeringsprojecten in Almere die ook van belang zijn voor andere delen van Flevoland. 
Het programma bestond in oorsprong uit drie tranches, later teruggebracht naar twee. In 2010 
is de eerste tranche geëvalueerd. Dit rapport doet verslag van de evaluatie van de tweede 
tranche in het najaar van 2014. De evaluatie richt zich op de resultaten van de projecten van de 
tweede tranche (IFA-2). 

IFA-2 richtte zich op twee van de vijf programmalijnen van het investeringsprogramma: 
Versterking van hoger en middelbaar beroepsonderwijs, en Versterking van de 
voorzieningenstructuur. De programmalijnen zijn uitgewerkt in vijf maatregelen: 
1. Versterken aanbod Beroepsonderwijs en Wetenschappelijke Ondenwijs. 
2. Versterken aanbod Kunst & Cultuur 
3. Versterken aanbod Sport. 
4. Versterken aanbod Leisure. 
5. Versterken aanbod Zorg. 

Met deze maatregelen richt IFA-2 zich niet direct op activiteiten die kunnen worden afgerekend 
op economisch rendement. Zij hebben een moeilijker in beeld te brengen en te becijferen 
betekenis voor Almere als stad waarin voorzieningen ontstaan die passen bij de omvang en het 
profiel van Almere. 

Voor IFA-2 was € 33 miljoen beschikbaar. Hiervan zijn ruim € 9 miljoen toegekend aan de 
voortzetting van ondersteuning van de opzet van de hogeschool Windesheim in Almere en € 10 
miljoen en aan 'the making of de Floriade 2022. De overige ruim € 13 miljoen waren 
beschikbaar voor aparte projecten die binnen de genoemde maatregelen dienden te vallen. 
Aan de projecten werd de voorwaarde gesteld dat ze een minimale omvang van € 2 miljoen 
dienden te hebben en dat er sprake moest zijn van 50% cofinanciering. Dit impliceert een 
bijdrage uit de programmagelden van minimaal € 1 miljoen. Daarmee was het aantal projecten 
dat kon worden bekostigd, begrensd. 

In het onderzoek is nagegaan of de projecten die bekostigd zijn en worden met IFA-gelden, 
passen bij de doelstellingen van het programma en binnen de genoemde maatregelen en wat 
de bijdragen van de projecten zijn geweest aan de ontwikkeling van Almere. 

Het evaluatieonderzoek laat zien dat relatief veel middelen zijn ingezet voor projecten die 
gericht zijn op de ontwikkeling van hoger (beroeps) onderwijs en kenniscentra ih Almere. De 
oprichting van de hogeschool Windesheim in Almere was al in de eerste tranche van IFA 
bekostigd. De bekostiging is voortgezet onder IFA-2. De bijdragen maakten deel uit van een 
totale bekostiging van de ontwikkeling van de hogeschool in Almere en Lelystad waaraan ook 
de rijksoverheid en de gemeente hebben bijgedragen. Daarnaast is vanuit IFA een lectoraat 
voor de hogeschool CAH Vilentum Almere bekostigd. Deze hogeschool zou al een vestiging in 
Almere krijgen. Het lectoraat geeft een accent aan deze hogeschool uit Dronten, dat past bij het 
profiel van Almere als green city. 
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1.2 Opdracht aan KplusV 
De provincie Flevoland heeft KplusV organisatieadvies (KplusV) opdracht gegeven om het 
evaluatieonderzoek naar de tweede tranche van het Investeringsprogramma Flevoland Almere 
uit te voeren. De evaluatie kijkt terug op de tweede tranche van het investeringsprogramma en 
betrekt daarin ook de doonwerking van de aanbevelingen uit de eerste evaluatie en uit het 
rekenkamerrapport. Daarnaast is KplusV gevraagd om vooruit te kijken naar de eindrapportage 
over het gehele IFA-programma in 2018 en om na te gaan welke lessen er zijn te trekken voor 
stimuleringsprogramma's zoals het IFA er één is. Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Martijn 
Dekkeren dr. Henry Potman van KplusV. 

1.3 Doel-en vraagstelling 
In deze paragraaf presenteren wij de doelstelling van het onderzoek en de onderzoeksvragen 
die daarvan zijn afgeleid. In aanvulling op de eerdere evaluatieonderzoeken, die zich hebben 
gericht op de processen rond IFA, luidt de doelstelling voor.het onderzoek naar de tweede 
tranche als volgt: 

Het verkrijgen van inzicht In wat de opbrengsten zijn van de IFA-2 projecten en de 
IFA-1 projecten die doorlopen onder IFA-2 en in wat die projecten bijgedragen en/of 
nog zullen bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het 
Investenngsprogramma, en het daaruit trekken van lessen voor vergelijkbare 
toekomstige (stlmulenngs-)programma 's. 

Het onderzoek richt zich op de opbrengsten van de projecten in relatie tot de doelen van het 
programma. In hoofdstuk 2 van dit rapport staan die doelen genoemd. 
De onderzoeksdoelstelling hebben wij uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen: 

1. Passen de geselecteerde projecten qua inhoud en type binnen de IFA-doelen? 
2. Passen de doelen en veronderstellingen van de geselecteerde projecten binnen de IFA-

doelen? 
3. Wat hebben de geselecteerde projecten en de uitvoering daarvan opgeleverd - zowel in 

relatie tot de programmadoelen als in het algemeen? 
4. Heeft het IFA-programma geleid tot initiatieven en projecten die er zonder het programma 

niet zouden zijn geweest? 
5. Heeft het IFA-programma voldoende projecten opgeleverd die substantieel kunnen 

bijdragen aan de programmadoelen? 
6. Zijn de aanbevelingen uit het onderzoek van de rekenkamers uit 2013 opgevolgd? 
7. Welke inhoudelijke en procesmatige lessen kunnen, aanvullend op die van het eerste 

evaluatieonderzoek en het rekenkameronderzoek, worden getrokken uit bestudering van de 
IFA-2 projecten voor versterking van de economische positie van en uniek stedelijk klimaat 
in Almere? 

8. Welke onderwerpen dienen op grond van de bevindingen van dit onderzoek te worden 
opgenomen in het eindrapport in 2018 over het gehele IFA-programma? 

De vragen 1 tot en met 6 betreffen de evaluatie van de IFA-2 projecten en IFA-1 projecten die 
dooriopen in de IFA-2 periode (2011-2015). De vragen 7 en 8 hebben betrekking op de lessen 
die kunnen worden geleerd voor andere vergelijkbare stimuleringsprogramma's en voor de 
eindevaluatie. 
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1.4 Aanpak en uitvoering van het 
onderzoek 
Aanpai< 

Het onderzoek in het kader van de evaluatie van IFA-2 hebben wij uitgevoerd van half 
september tot half november 2014. Het bestaat uit bureaustudie en interviews. Met als 
vertrekpunt de resultaten van de evaluatie van IFA-1 en het rekenkameronderzoek, hebben wij 
projectplannen, beschikkingen, voortgangsrapportages, (tussentijdse) projectevaluaties en 
andere projectdocumenten geanalyseerd. Aanvullend hebben wij gesprekken gevoerd met de 
verantwoordelijke bestuurders van de provincie en de gemeente, betrokken ambtelijke 
medewerkers en leidinggevenden van beide overheden en enkele personen van organisaties 
die bijdragen uit IFA hebben ontvangen. Bijlage 1 bevat de lijst met geïnterviewde personen. 
Bijlage 2 bevat de lijst met bestudeerde documenten. 

Begeleiding 

Het onderzoek is begeleid door een ambtelijke groep bestaande uit de programmamanager van 
de provincie, de provinciale projectleider en de betrokken coördinatoren van de gemeente (zie 
Bijlage 1). De conceptbevindingen en conclusies en aanbevelingen hebben wij 
18 november 2014 voorgelegd aan de begeleidingsgroep. Naar aanleiding van de bespreking 
hebben wij het rapport op 18 november 2014 definitief gemaakt. 

Reikwijdte van het onderzool̂  

Wij hebben in het onderzoek gekeken naar het programma IFA-2 als geheel en naar de 
individuele projecten. In totaal gaat het in relatie tot de periode van IFA2 om elf projecten en 
projectideeën. Daarvan waren er ten tijde van het onderzoek acht in uitvoering. Van de overige 
drie waren er twee waarvan het projectidee al wel was goedgekeurd door provinciale staten. 
Deze noemen wij kort in dit rapport. Bij één was nog geen sprake van goedkeuring van het 
initiatief. Dit initiatief laten wij daarom verder buiten beschouwing in het onderzoek. Een aantal 
projecten is reeds gestart in IFA-1 en is ook (mede) bekostigd uit de eerste tranche. Zij lopen 
door onder de tweede tranche. De volgende zeven onderzoeken zijn in het onderzoek 
betrokken: 

• CAH: lectoraat aan Christelijke Agrarische Hogeschool Vilentum vestiging Almere (gestart 
onder IFA-1, bekostigd uit IFA-1 en doorioop in de periode van IFA-2). 
INTI: International New Town Institute (gestart onder IFA-1, bekostigd uit IFA-1 en doorioop 
in de periode van IFA-2). 
Hogeschool Windesheim (bijdragen uit IFA-1 en IFA-2 in het Fonds voor Windesheim HBO 
in Almere). 

• (Her) inrichting Boshart Almeerderhout (bijdrage uit IFA-2). 
• Opstellen Bidbook Floriade (bijdrage uit IFA-2; project is afgerond). 
• Jan van Es Instituut 2.0 (gestart onder IFA 1 met bijdrage uit IFA-1; voortgezet met bijdrage 

uit IFA-2; bijdrage afgerond). 
• Zorgcentrum Reedewaard (bijdrage uit IFA-2 met deels een revolverend karakter). 

Het achtste project Onderdoorgang rijksweg A6 wordt wel tot de tweede tranche gerekend, 
maar wordt bekostigd uit het restantbedrag van IFA-1. Het geld is een bijdrage voor de aanleg 
van de onderdoorgang door Rijkswaterstaat. Het project nemen we wel mee bij de algemene 
beschouwing over IFA-2, maar hebben we niet specifiek onderzocht. 
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Het resultaat van het project is eenduidig waarneembaar in de toekomst: de onderdoorgang zal 
worden gerealiseerd. Daarnaast hebben wij het project Bidbook Floriade beperkt onderzocht. 
Het Bidbook is opgesteld en is succesvol geweest. De Nederiandse Tuinbouwraad heeft in 
2013 de Floriade 2022 aan Almere toegewezen. Voor het onderzoek naar dit project hebben 
we alleen schriftelijke documenten bekeken. 

De twee projectideeën die ten tijde van het onderzoek nog niet waren uitgewerkt tot een 
projectvoorstel waarvoor een beschikking kon worden verleend, zijn: 
• AKT Almere Kenniscentrum Talent. 
• Hectare Cultuur 

Deze projectideeën nemen we wel mee in het totaalbeeld van de programmavoortgang, maar 
niet in beoordeling van de resultaten van projecten. 

1.5 Opbouw van het rapport 
In hoofdstuk 2 geven wij een nadere introductie op de tweede tranche van het 
investeringsprogramma en benoemen wij de doelen die met IFA-2 worden nagestreefd. 
Daarmee schetsen we de context van het onderzoek. We gaan in op de doelstellingen van IFA-
2, de prioriteiten in het programma en de projecten. Het hoofdstuk geeft ons handvatten voor 
de beoordeling van de resultaten van de projecten in relatie tot de doelstellingen van het 
programma. De inhoud van dit hoofdstuk vormt de basis voor de beantwoording van de 
onderzoeksvragen in de volgende hoofdstukken. 

In hoofdstuk 3 geven we inzicht in de voortgang van het programma en zijn projecten. In het 
hoofdstuk presenteren we de selectie van projecten, de financiële middelen die in het geding 
zijn en de voortgang van het programma als geheel. Ook gaan we in op de spreiding van de 
thema's over de prioriteiten in het programma. In dit hoofdstuk geven wij daarmee antwoorden 
op de eerste twee onderzoeksvragen. 

In het vierde hoofdstuk stellen wij onze bevindingen aan de orde uit de bestudering van de 
projectdocumenten en uit de interviews. Wij geven antwoorden op de vraag wat de resultaten 
van de projecten zijn en welke bijdrage zij leveren aan het behalen van de programmadoelen. 
De inhoud draagt bij aan de beantwoording van de vragen 2, 3 en 5. 

In hoofdstuk 5 gaan we in op het effect dat met het IFA-programma als geheel is bereikt in 
relatie tot de indicatoren die in het programma zelf zijn genoemd. We maken daarbij een 
inschatting van de noodzaak van de IFA-bijdrage aan de afzonderiijke projecten, en bezien in 
hoeverre de projecten gezamenlijk hebben bijgedragen aan de doelstellingen. Vraag 4 wordt 
beantwoord. 

In hoofdstuk 6 bespreken wij een aantal aspecten van de sturing van de tweede IFA tranche. 
We gaan daarbij in op de zesde vraag, in hoeverre de aanbevelingen uit het eerdere 
rekenkameronderzoek zijn opgevolgd. 

In het slothoofdstuk presenteren wij onze de conclusies en aanbevelingen. Hier geven we 
bondig antwoord op de onderzoeksvragen en trekken we lessen voor de eindevaluatie van het 
programma en voor de inrichting van toekomstige soortgelijke investeringsprogramma's. Eerst 
in dit slothoofdstuk komende de vragen 7 en 8 aan de orde. 
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Doelstellingen IFA-2 
Dit hoofdstuk gaat in op de doelstellingen van de tweede tranche van het 
Investeringsprogramma Flevoland Almere. Het legt de basis voor beantwoording van de 
onderzoeksvragen naar de resultaten van projecten. 

2.1 Het Investeringsprogramma 
In december 2006 hebben de -toen nog- Commissaris van de Koningin voor Flevoland en de 
Burgemeester van Almere een convenant ondertekend om te komen tot de Investeringsimpuls 
Flevoland Almere (IFA). De provincie stelde in de impuls financiële middelen beschikbaar over 
een periode van tien tot vijftien jaar voor een extra inspanning voor de verdere ontwikkeling van 
Almere tot volwaardige stad in de Noordelijke vleugel van de Randstad. . 

Het totale IFA-programma liep oorspronkelijk tot en met 2020 en was verdeeld over drie 
tranches: de perioden 2006-2010, 2011-2015 en 2016-2020. De provincie heeft oorspronkelijk 
€100 miljoen beschikbaar gesteld, verdeeld over de drie tranches. In het najaar van 2011 is de 
provinciale bijdrage aan IFA met € 11 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit bedrag is 
beschikbaar gekomen voor infrastructurele projecten in Almere buiten het IFA-kader. Daardoor 
resteerde voor de hele IFA-periode een budget van € 89 miljoen. Daarvan was voor de derde . 
tranche € 21 miljoen beschikbaar. Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven gaan deze middelen van 
de derde tranche op in het nieuwe Fonds Verstedelijking Almere. Voor IFA resteren de 
volgende bedragen: 

• € 35 rriiljoen voor de periode 2006 - 2010 (IFA1). 
• € 33 miljoen voorde periode 2011 -2015 (IFA2). 

Het IFA programma zal in 2017-2018 worden afgerond. In 2018 wordt over het gehele 
programma een eindrapportage opgesteld. 

Het convenant en daarmee het investeringsprogramma beoogden ook een verbetering van de 
onderlinge samenwerking tussen provincie en gemeente pp het vlak van voorbereiding en 
uitvoering van projecten voor de stedelijke ontwikkeling van Almere. In dat verband zouden 
bestuuriijke koppels gevormd worden voor het initiëren van projecten op bestuuriijk niveau. IFA 
zou kunnen leiden tot goede bestuuriijke verhoudingen tussen provincie en gemeente en 
onderiinge betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van provincie en stad. 
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2.2 Doelstellingen van IFA-2 
Algemeen 

De doelstelling van het IFA programma is als volgt vastgelegd in het IFA convenant uit 2006. 

Het realiseren van krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk 
klimaat In Almere en het versterken van de economische positie van Almere binnen de 
Noordvleugel van de Randstad. Impulsen voor Ideeën, ondernemingen en mensen, 
waardoor Almere duurzaam aantrekkelijk blijft en waarbij het gaat om investeringen In 
de sociale, culturele en economische Infrastructuur {\FA Convenant 2006, pagina 1). 

Om te komen tot invulling van deze doelstelling zijn er onder het IFA programma vijf 
programmalijnen aangewezen waarbinnen projecten gerealiseerd kunnen worden. Deze vijf 
programmalijnen zijn: 
1. Versterking economische structuur. 
2. Kwaliteitsslag groen-blauwe stad. 
3. Versterking voorzieningenstructuur. 
4. Versterking hoger onderwijs en middelbaar beroepsondenwijs. 
5. Infrastructurele knelpunten. 

Projecten komen voor bijdragen vanuit IFA aanmerking als zijn binnen één van deze vijf 
programmalijnen vallen. 

Tweede tranche van het investeringsprogramma 

In het meerjarenprogramma voor IFA-2 is afgesproken dat deze tweede tranche van het 
investeringsprogramma zich richt op twee van de vijf programmalijnen: 
• Versterking beroepsonderwijs en wetenschappelijk onden/vijs en onderzoek. 
• 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. 

De twee programmalijnen zijn vervolgens verder uitgewerkt in vijf maatregelen: 
1. Versterken aanbod Beroepsonderwijs en Wetenschappelijke Onderwijs. 
2. Versterken aanbod Kunst & Cultuur. 
3. Versterken aanbod Sport. 
4. Versterken aanbod Leisure. 
5. Versterken aanbod Zorg. 

De programmalijnen en daamnee de doelen zijn ruim geformuleerd. Het zijn minder hard af te 
rekenen programmalijnen, dan die welke betrekking hebben op economische versterking en 
versterking van de infrastructuur. Ze richten zich op voltooiing van Almere als grote stad (qua 
inwonertal de zevende stad van Nederiand) en versterking van het stedelijk klimaat passend bij 
de omvang van Almere. 
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Bij de opstelling van IFA-2 is gebruik gemaakt van de resultaten van de evaluatie van IFA-1. Bij 
de bespreking van de resultaten van de evaluatie hebben provinciale staten de voorwaarden 
waaronder bijdragen in het vervolg zouden worden verstrekt, gespecificeerd. De criteria 
waaraan projecten van IFA-2 moesten voldoen waren: 
. De projecten dienen een aantoonbare bijdrage te leveren aan de realisering van het sturend 

motto van het investeringsprogramma binnen één van de twee programmalijnen van IFA-2 
en binnen één of meer van de vijf genoemde maatregelen. 

• Het dient in principe te gaan over projecten van substantiële omvang (minimaal € 2 
miljoen), die niet betrekking hebben op reguliere taken en investeringen van provincie en/of 
gemeente of aan bijdragen aan beheer en exploitatie van voorzieningen. 
Met de realisering van de projecten dient bij voorkeur een multipliereffect te worden 
bewerkstelligd door andere partijen inhoudelijk en financieel te laten participeren. Er diende 
sprake te zijn van cofinanciering tot een bedrag van tenminste de bijdrage uit IFA-2. 

. Het projectvoorstel dat voor beschikking wordt voorgelegd aan het college van GS dient te 
zijn gebaseerd op een sluitende businesscase. 

Ook de procedure om tot toekenning van middelen uit IFA te komen is aangepast naar , 
aanleiding van de evaluatie van IFA-1. Provinciale staten dienen een projectinitiatief goed te 
keuren alvorens een projectplan kan worden opgesteld en een verzoek tot toekenning van 
subsidies kan worden ingediend. Gedeputeerde staten nemen de toekenningsbeschikking op 
basis van de aanvraag. De gemeenteraad van Almere buigt zich nadrukkelijk over een 
projectvoorstel in de gevallen waarbij de cofinanciering plaatsvindt door een bijdrage uit de 
gem eentebeg roti ng. 

2.3 Doelstellingen en indicatoren 
In het meerjarenprogramma 2011-2015 zijn er per maatregel doelstellingen en indicatoren 
uitgewerkt. Op die wijze zijn de ruime doelen ingekaderd (meerjarenprogramma, 2011). De 
uitwerking in indicatoren maakt het mogelijk om de mate van doelberelk vast te stellen. De 
onderstaande tabel geeft een overzicht van de doelstellingen en indicatoren per maatregel. De 
indicatoren zijn bruikbaar voor de beoordeling van de resultaten van de projecten. 

Maatregel Doelstelling Indicatoren 

1. Versterken aanbod De maatregel is gericht op realisatie • Groei van het aantal nieuwe 
Beroepsonderwijs en WO van topvoorzieningen ter versterking opleidingen. 

van het beroepsonderwijs en • Gerealiseerde permanente 
wetenschappelijk onderwijs en arbeidsplaatsen. 
onderzoek. • Doorstromingspercentages van 

MBO naar HBO. 
.• Een groei van het aantal studenten 

in Almere. 
2. Versterken aanbod Kunst SDeze maatregel is er op gericht om • Groei aantal bezoekers. 

Cultuur het voorzieningenniveau voor kunst • Groei aantal aanbieders. 
en cultuur uit te breiden met nieuwe • Komst van makers. 
voorzieningen. • Uitbreiding faciliteiten. 

• Gerealiseerde permanente 
arbeidsplaatsen. 
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Versterken aanbod Sport Deze maatregel is erop gericht om 

het voorzieningenniveau voor de 

sport uit te breiden ... Het effect moet 

een sterker imago van Almere op 

(inter)nationaal niveau zijn. 

Vestiging nieuwe 
toptalentencentra. 
Uitbreiding talentencentra. 
Aantal extra hoogwaardige 
evenementen (minimaal op 
nationaal niveau). 
Gerealiseerde permanente 
arbeidsplaatsen. 

4. Versterken aanbod Leisure Deze maatregel is gericht op het 

realiseren van een aanbod op het 
gebied van leisure in Almere. (...) [Er] 
kunnen uit deze maatregel uitsluitend 
voorwaardenscheppende activiteiten 
worden gefinancierd. Deze projecten 
dienen daarnaast een relatie te 
hebben met gebiedsontwikkeling. 

Gerealiseerde permanente 

arbeidsplaatsen. 

Aantal dagbezoekers (inclusief. 
aandeel van buiten de stad). 

Gemiddelde bestedingen (van 

bezoekers van buiten de stad). 
Groei van het aantal (zakelijke) 
hotelovernachtingen. 
Groei van het aantal bezoekers van 
buiten Flevoland bij evenementen. 

5. Versterken aanbod Zorg Deze maatregel is gericht op het 
realiseren van meerdere innovatieve, 
bovenlokale zorgvoorzieningen in 
Almere. 

Uitbreiding voorzieningen. 
Verschuiving van gebruik van zorg 
van buiten naar binnen Flevoland. 
Gerealiseerde permanente 
arbeidsplaatsen. 

Tabel 1 Doelstellingen en indicatoren maatregelen IFA-2 (Bron: Investeringsprogramma IFA-2 2011-2015, 
pagina's 13-18). 
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Programmavoorlgang 
In dit hoofdstuk gaan we in op de programmavoortgang op hoofdlijnen. We beantwoorden de 
volgende twee onderzoeksvragen (1 en 5): 

Passen de geselecteerde projecten qua inhoud en type binnen de IFA-doelen? 
• Heeft het IFA-programma voldoende projecten opgeleverd die substantieel kunnen 

bijdragen aan de prograrhmadoelen? 

We kijken daarbij naar besteding van middelen en spreiding van projecten over 
programmathema's. 

3.1 Besteding van middelen 
Voor de programmavoortgang is het van belang dat voldoende projecten worden beschikt die 
bijdragen aan de doelstellingen van stedelijke ontwikkeling en versterking economische positie 
van Almere. Voor IFA-2 is er in totaal € 33 miljoen beschikbaar. Hiervan is een deel aan de 
Hogeschool Windesheim en een deel aan 'the making of de Floriade toegekend. Het 
resterende deel was beschikbaar voor projectvoorstellen die bij de provincie zijn ingediend en 
waarover provinciale staten en gedeputeerde staten een beslissing tot goedkeuring van de 
bekostiging dienden te nemen. In tabel 2 aan het einde van deze paragraaf is een overzicht 
weergegeven van alle beschikte IFA-2 projecten, en voorstellen voor projecten die ten tijde van 
het onderzoek momenteel nog in voorbereiding waren en de status van projectidee hadden. 

'Mndeshelm 

Provinciale staten hebben ruim € 20 miljoen toegekend aan de vestiging en ontwikkeling van de 
hogeschool Windesheim in Almere en Lelystad. Dit bedrag was in lFA-1 reeds voorzien voor 
IFA-2. Van het totaal benodigde budget van € 20,117 miljoen, is € 11 miljoen bekostigd uit IFA-
1 en moest het resterende bedrag van € 9,117 miljoen uit IFA-2 komen. Dit is een bijdrage aan 
het totaalbedrag van € 72 miljoen dat voor de hogeschool beschikbaar is (middelen van rijk, 
provincie en de gemeenten Almere en Lelystad) om een vestiging in Almere te hebben en te 
ontwikkelen. Een stuurgroep waarin het ministerie van OC&W, provincie, de beide gemeenten 
en de hogeschool Windesheim betrokken zijn, houdt toezicht op de besteding van de middelen 
die beschikbaar zijn voor de hogeschool Windesheim in Almere en Lelystad. 

Floriade 2022 

Daarnaast hebben provinciale staten van het beschikbare budget € 10 miljoen geoormerkt voor 
de 'making of de Floriade in 2022. Over de toedeling van deze geoormerkte middelen aan 
projecten wordt via de reguliere IFA besluitvormingsprocedure besloten (Statenvoorstel Aanzet 
economische agenda Floriade, 12 december 2012, pagina 2). 

Overige IFA-2 projecten 

De toekenning van middelen aan Windesheim en Floriade resulteerde er in dat € 13,883 
miljoen beschikbaar was voor IFA-2 projecten. Gelet op de eis dat het om projecten van 
substantiële omvang zou moeten gaan (minimaal € 2 miljoen, dus € 1 miljoen bijdrage uit het 
programma) betekent dit dat naar verwachting maximaal circa tien projecten zouden kunnen 
worden bekostigd. 
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Van het beschikbare bedrag voor IFA-2 projecten was ten tijde van het onderzoek € 5,65 
miljoen beschikbaar, waarvan € 1,95 miljoen als revolverend (lening). Een groter bedrag, € 7,6 
miljoen, was na aftrek van proceskosten'' nog beschikbaar voor de resterende project ideeën 
en initiatieven.2 Twee projecten waren als idee goedgekeurd door PS en werden reeds 
uitgewerkt tot subsidieaanvraag. Met deze twee projectideeën is in totaal € 3,5 miljoen 
gemoeid. Er was nog één projectinitiatief dat in november ter goedkeuring bij Provinciale Staten 
(PS) ligt. Voor dit initiatief is maximaal het resterende bedrag van € 4,4 miljoen beschikbaar. 

Het voorgaande betekent dat indien ook de projectideeën en het projectinitiatief leiden tot 
projecten waaraan bijdragen worden toegekend, de financiële middelen van IFA-2 volledig 
besteed zullen zijn. 

Het overzicht van de bestedingen en initiatieven toont dus dat de ontwikkeling van 
projectinitiatieven tot beschikte projecten onder IFA-2 goed op gang is gekomen. 
Gesprekspartners in de interviews voor dit onderzoek geven aan dat er in de periode sinds het 
rekenkameronderzoek in 2013 snel stappen zijn genomen in dé ontwikkeling van projectideeën 
en doorvertaling hiervan in subsidieaanvragen.^ Dit is ook de constatering in het IFA jaarverslag 
over 2013 (IFA jaarverslag 2013, pagina 3). De systematiek van IFA waarbij de gelden in het 
programma beschikbaar zijn en niet met jaarschijven wordt gewerkt, wordt in interviews positief 
beoordeeld. Dit voorkomt dat te haastig jaarlijks met initiatieven wordt gekomen. Initiatieven 
kunnen in IFA worden beoordeeld wanneer zij zich goed onderbouwd aandienen. 

' Naast de € 5,65 miljoen beschikte middelen waren er € 0,35 miljoen proceskosten. 
^ Onder IFA-2 doorlopen project een aantal verschillende stadia van meest prille idee tot aan een beschikt project. In 

chronologische volgorde zijn dit: 
1. De projectinitiatieffase; in deze fase hebben de bestuurlijke koppels van gedeputeerde en wethouder besloten een 

idee op te pakken en verder uit te werken, maar het project heeft nog niet de status van projectidee. 
2. De projectideefase; in deze fase hebben GS en PS het projectidee goedgekeurd voor verder uitwerking in een 

subsidieaanvraag. 
3. Beschikt project; in deze fase is de projectaanvraag gehonoreerd en heeft het project een subsidiebeschikking 

ontvangen. In deze fase kan tot uitvoering van het project worden overgegaan (zie bijlage 3 voor een flowdiagram van 
de IFA-2 besluitvormingsprocedure voor bijdrage aan projecten.) 

^ In het rekenkameronderzoek van Augustus 2013 werd geconstateerd dat de beschikking van projecten in IFA-2 achter 
bleef, aangezien erop dat moment nog ruim 10 miljoen euro niet was beschikt (Rekenkamer Almere en Randstedelijke 
Rekenkamer, 'Onderzoek Investeringsprogramma Flevoland Almere', pagina 6). 
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Project(idee) IFA IFA Toegekende Status van Datum beschikking 
Programma Maat middelen IFA-2 het project 

lijn regel In euro's 
Projecten beschikt uit restant IFA-1 

1. Onderdoorgang A6, 2,5 miljoen * In uitvoering 17 december 2013 

Doorlopende projecten uit IFA-1 

2. Lectoraat CAH 1 1 * In uitvoering 24 januari 2011 

3. International Newtown Institute 1 1 * ln uitvoering 11 februari 2011 

(INTI) 

Nieuwe projecten onder IFA-2 

4. Bidbook Floriade 2022 2 4 0,3 miljoen** Project afgerond 8 mei 2012 

5. Hogeschool Windesheim 1 1 9,1 miljoen In uitvoering 30 maart 2010 

6. Boshart Almeerderhout 2 4 2,5 miljoen In uitvoering 15 februari 2012 

7. Jan van Es Instituut (vervolg) 1 en 2 5 0,6 miljoen In uitvoering 14 december 2012 

8. Zorgcentrum Reedewaard 2 5 2,25 miljoen 
(w.v. 1,95 miljoen 
revolverend) 

In uitvoering, 
gestart sept. 2014 

4 juni 2014 

9. 'Making of de Floriade 10 miljoen In uitvoering 

Proceskosten 0,35 miljoen In uitvoering 
Subtotaal 25,1 miljoen'' 

Projectideeën (nog niet beschikt) 

10. Hectare Cultuur 2 2 1,5 miljoen Projectidee fase Nog niet bekend. 

11. Almere Kenniscentrum Talent 2 3 2 miljoen Projectidee fase Nog niet bekend. 

12. 

Projectinitiatieven 

13. GWIA 2 5 p.m. Projectinitiatieffase Nog n.v.t. 
(4,4 miljoen) 

Totaal 33 miljoen 
Revolverend -/-1,95 miljoen 

* Bekostigd uit IFA-1. 

** Gerealiseerde kosten € 0,252 miljoen. 

Tabel 2 Projecten en toegekende middelen uit IFA-2 (Bron: IFA overzicht projecten en Ideeën, geen datum; geverifieerd en aangevuld 
aan de hand van de subsidiebeschikkingen voor de verschillende projecten en IFA halfjaarrapportage 2014, pagina's 6 en 14). 

" Waarvan € 1,95 miljoen revolverend. 
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3.2 Spreiding van projecten over 
programmathema's 

Naast besteding van middelen is de evenwichtige spreiding van projecten over de 
programmalijnen en maatregelen mogelijk van belang om het de werking van het programma te 
beoordelen. 

Uit tabel 2 valt af te lezen dat er binnen maatregel 1 projecten dooriopen die onder IFA-1 zijn 
gestart: lectoraat CAH, INTI en Windesheim. Het gaat hierbij om € 1,5 miljoen uit IFA-1 en € 9,1 
miljoen uit IFA-2. Binnen maatregelen 2 en 3 zijn er in IFA-2 vooralsnog geen projecten 
beschikt. Binnen maatregel 4 is één project beschikt: Boshart Almeerderhout. Hiennee is € 2,8 
miljoen gemoeid. Voor maatregel 5 zijn twee projecten beschikt met een totale IFA bijdrage van 
€ 2,85 miljoen. 

In figuur 1 is aangegeven hoe de IFA-2 middelen ten tijde van het onderzoek waren toekend bij 
beschikking en hoe de IFA-1 middelen voor de doorioop van lectoraat CAH Vilentum Almere en 
INTI procentueel zijn verdeeld over de programmalijnen. Hier blijkt dat de beschikte middelen 
nog niet evenredig verdeeld zijn over het programma. Het overgrote deel van de beschikte 
middelen is ingezet binnen maatregel 1: versterken aanbod Beroepsonderwijs en WO. De 
bijdrage voor hogeschool Windesheim neemt hierin een belangrijke plaats. In interviews is 
benadrukt dat het hebben van hoger onderwijs van zeer groot belang is voor het stedelijk 
klimaat en de stedelijke ontwikkeling van Almere. Het hebben van een volwaardige hoger 
onderwijsinstelling draagt bij aan een meer evenwichtige verdeling van de bevolking over 
opleidingsklasse, biedt jongeren de mogelijkheid om hun schoolloopbaan in Almere te 
vervolgen na het middelbaar onderwijs en draagt bij aan de dynamiek van de cultuur in de stad. 
Jongeren hebben een belangrijke invloed op de cultuur in de openbare ruimten en 
gelegenheden in de stad. Met CAH Vilentum en Windesheim beschikt Almere inmiddels over 
twee hogescholen. 

In de gesprekken is ook aangegeven dat er vanuit gemeente en provincie in het kader van IFA-
2 ook niet actief is gestuurd op verdeling van middelen over programmalijnen, omdat ieder 
project op zijn eigen merites beoordeeld moet worden. De belangrijkste selectie vindt op 
projectniveau plaats, niet op het niveau van de maatregelen die het programma noemt. Het 
gaat om de verwachte effecten en bijdragen van de individuele projecten. Samenhang is geen 
primair doel geweest, maar is wel ontstaan, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien. 

18% 
• maatregel 1 

m maatregel 2 

ÏI maatregel 3 

B maatregel 4 

i i maatregel 5 

Figuur 1: Verdeling beschikte IFA-2 middelen per maatregel oktober 2014. 
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Wanneer ook de nog niet beschikte projectideeën en het projectinitiatief in ogenschouw 
genomen worden, dan ontstaat overigens een meer evenwichtige verdeling over de 
maatregelen. Figuur 2 laat zien hoe de verdeling van middelen is wanneer Generale Staten 
(GS) positief beschikken over de projectideeën. Maatregel 1 (onderwijs en onderzoek) omvat in 
dit geval nog steeds het grootste deel van de middelen, maar maatregel 5 (zorg) vormt ook een 
aanzienlijk aandeel van de bestedingen. Een substantieel deel van de middelen is 
gereserveerd voor de voorbereiding van de Floriade. De projecten die voor dit geld gefinancierd 
kunnen worden, kunnen onder diverse hiaatregelen vallen. Dit leidt tot een verdere spreiding 
van de projecten over de maatregelen.^ 

\' 7 

M maatregel 1 

M maatregel 2 

m maatregel 3 

gl maatregel 4 

ïï maatregel 5 

a divers 

Figuur 2: verdeling IFA-2 middelen per maatregel, inclusief projectideeën. 

In interviews is er op gewezen dat met name in de projecten die nu nog de status van idee of 
initiatief hebben, de samenwerking met ëxterne partners wordt gezocht. De relatie tussen 
overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemen is in die projecten van belang, zo wordt 
aangegeven. 

De venvachting is hierbij dat tenminste een deel van deze middelen in de aanloop naar de Floriade in 2022 nog tijdens 

de looptijd van IFA-2 zal worden besteed (afronding in 2017-2018 voorzien). 
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Resultaten van de projecten 
Dit hoofdstuk gaat in op de tweede, derde en vijfde onderzoeksvraag: 

Passen de doelen en veronderstellingen van de geselecteerde projecten binnen de IFA-
doelen? 

• Wat hebben de geselecteerde projecten en de uitvoering daarvan opgeleverd - zowel in 
relatie tot de programmadoelen als in het algemeen? 

Om deze vragen te beantwoorden brengen we per project eerst de doelstellingen in kaart van 
de projecten lectoraat CAH Vilentum Almere, het INTI, Het Bidbook Floriade, Hogeschool 
Windesheim, het Jan van Es Instituut en het project Reedewaard. Zoals wij in paragraaf 1.4 
hebben aangegeven, nemen we de projectideeën en het initiatief zorginnovatiefabriek (GWIA), 
niet mee in de analyse. 

Vervolgens bekijken we per project wat de doelbereiking is geweest. In dat verband is een 
analyse van het project Reedewaard nog niet mogelijk omdat dit project vlak voor aanvang van 
ons onderzoek in september 2014 is gestart. Er kunnen nog geen resultaten worden venwacht. 
Onze analyse van Reedewaard beperkt zich daarom tot de doelstellingen van het project. 

4.1 Lectoraat CAH Vilentum Almere 
Aan het project Lectoraat Christelijke Agrarische Hogeschool AH Vilentum Almere (hierna ook: 
CAH Vilentum) is een bedrag van € 0,5 miljoen nog uit IFA-1 middelen beschikt.^ Deze bijdrage 
is bedoeld voor het versterken van de positie van CAH Vilentum als ontwikkelaar van 
innovatieve groene en groen-gerelateerde kennis die in urbaan gebied toepasbaar is 
(projectvoorstel bij subsidieaanvraag, 26 oktober 2010). Dat sluit aan van het profiel van Green 
City van Almere. Concreet gaat het om het opzetten van een lectoraat voor de initiële duur van 
4 jaar. Bij de besluitvorming in 2010 is de procedure gevolgd die geldt voor IFA-2 projecten en 
die is voortgekomen uit de evaluatie van IFA-1. De totale bijdrage past bij het criterium van 
voldoende omvang. Dit is des te meer het geval als rekening wordt gehouden met de kosten 
die zijn gemoeid met het vestigen van CAH Vilentum in Almere. 

Doelstelling 

Het lectoraat voert toegepast onderzoek uit naar de duurzame relatie tussen de gezondheid 
van de mens en de groene omgeving (projectvoorstel bij subsidieaanvraag). Met toegepast 
onderzoek op deze onderwerpen draagt het lectoraat bij aan de ontwikkeling en profilering van 
CAH Vilentum. In de uitvoeringsovereenkomst is deze doelstelling als volgt verwoord: 

Een bijdrage leveren aan ontwikkeling op het groene kennisdomein. De 
onderzoeksfunctie voor de CAH Vilentum Almere wordt verbreed op thema's die in de 
context van Almere zich lenen voor spraakmakend onderzoek en die het groene 
kennisdomein bestrijken. Dergelijk onderzoek verieent de hogeschool binnen 
afzienbare tijd een degelijke reputatie op een aantal maatschappelijk relevante en voor 
instelling en omgeving uitdagende thema's. 

CAH Vilentum Almere is één van de vestigingen van CAH Vilentum. De andere zijn in Dronten en Wageningen. 
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Een sterke reputatie helpt de CAH Vilentum om als instelling het volume te realiseren 
dat een hogeschool nodig heeft om aan te spreken. 
Een sterke reputatie van de CAH Vilentum helpt Almere om als kennisstad een 
verschil te maken (Evaluatie, juli 2013, pagina 3; Uitvoeringsovereenkomst, pagina 2). 

Het uitgangspunt hierbij is dat het lectoraat na de IFA bijdrage over de initiële periode van vier 
jaar in dusdanige mate is opgebouwd dat het lectoraat in staat is zichzelf zelfstandig in stand te 
houden door onder andere het aantrekken van externe opdrachten uit het bedrijfsleven 
(Uitvoeringsovereenkomst, pagina 3). 

Veronderstellingen 

De doelstelling van het project sluit nauw aan op de IFA doelstellingen, zoals verwoord in 
maatregel 1. Het lectoraat heeft tot doel bij te dragen aan de kwaliteit van hoger onderwijs en 
toegepast onderzoek in Almere. Hoewel de directe bijdrage aan indicatoren als aantallen 
opleidingen of aantallen studenten beperkt zal zijn, is de veronderstelling dat het lectoraat een 
belangrijke impuls vormt voor de profilering van de opleidingen van CAH Viltentum Almere. Het 
lectoraat bevat elementen waardoor CAH Vilentum zich verder kan ontwikkelen vanuit een 
meer ruraal profiel naar ook één van groen in stedelijke context (green city). Het lectoraat kan 
ook rol spelen in het verbinden van hoger onderwijs en bedrijfsleven. Op basis daarvan is de 
veronderstelling dat het lectoraat een positief effect heeft op het kennisnetwerk in de stad en op 
het profiel van Almere als stad met expertisecentra. 

In de uitvoeringsovereenkomst en subsidiebeschikking is niet aangegeven welke activiteiten 
uitgevoerd moeten worden en welke resultaten behaald moeten worden. Het lectoraat heeft in 
de periode sinds oprichting echter een divers pakket aan taken uitgevoerd. Dit pakket aan 
activiteiten sluit goed aan bij de doelstellingen van het lectoraat, zoals verwoord in de 
uitvoeringsovereenkomst en het projectplan. De activiteiten zijn grofweg te verdelen in: 

Aantrekken van externe middelen. 
• Uitvoeren van toegepast onderzoek. 

Bijdragen aan onderwijsontwikkeling. 
Opbouwen van een netwerk en verspreiden van kennis. 

Activiteiten 

Het lectoraat heeft actief geprobeerd externe middelen aan te trekken om 
onderzoeksactiviteiten te financieren: 
. Samen met de Universiteit Utrecht, CVI-WUR Lelystad, HAS Den Bosch en Zorgdier 

Nederiand is een aanvraag ingediend voor een RAAK-PRO subsidie. 
• Er is een aanvraag gedaan voor een RAAK-MKB subsidie met acht agrarische 

ondernemers uit Flevoland en LTO Noord (voortgangsrapportage IFA Maart 2013, pagina's 
2-3). 
Een promovendus die onderdeel uitmaakt van het lectoraat heeft een Lerarenbeurs 
ontvangen, waardoor het betreffende promotietraject en financiële impuls heeft gekregen 
(voortgangsrapportage IFA Maart 2013, pagina 2). 

• Samen met de Stichting Entente Florale is een projectvoorstel ingediend bij het Ministerie 
van EZ over de wijze waarop gemeenten aandacht besteden aan het groenbeleid. Dit 
project is in september 2014 gehonoreerd (voortgangsrapportage september 2014, pagina 
2). 
Er is externe financiering binnengehaald voor een bewustwordingsproject onder jongeren. 
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Het lectoraat heeft € 215.000 subsidie ontvangen van Agentschap NL om samen met 
Stichting Stad en natuur en het Echnaton College het NME arrangement Gezond en Groen 
uit te voeren. Dit project is gericht op bewustwording van de leeriingen van het Echnaton 
college en de Stedenwijk wat betreft gezonde voeding. Hiervoor werd onder andere door de 
leeriingen zelf gezond voedsel verbouwd (voortgangsrapportage IFA Maart 2013, pagina 2). 
Het lectoraat is betrokken bij het door het Ministerie van EZ gefinancierde 
stimuleringsprogramma Centre of Expertise Food van de Hogere Agrarische Scholen. 
Hierbinnen zijn inmiddels drie projecten met bedrijven en organisaties uit de regio gestart, 
met een omvang van circa € 350.000 (voortgangsrapportage september 2014, pagina 2). 

• Er is in het kader van het DuurzaamDoor programma van Flevoland een subsidie van 
€ 59.000 toegekend en is er voor de Centre of Expertise Food projecten in totaal € 266.000 
toegekend (Voortgangsrapportage september 2014, pagina 4). 

• Er zijn in samenwerking met partners nog enkele projecten uitgevoerd op het vlak van 
groene daken, schoolmoestuinen, buitenruimtes en stadslandbouw (jaarrapportage IFA 
2013, pagina 10; voortgangsrapportage september 2014, pagina 2). 

Wat betreft onderwijsontwikkeling participeert de lector actief in nieuwe opleidingen van CAH 
Vilentum en denkt hij mee over nieuwe opleidingsvarianten (Midterm Zelfevaluatie, pagina's IZ
IS). Hiermee heeft het lectoraat bijgedragen aan de ontwikkeling van twee minors', de minor 
Dieren in Therapie, Training en Coaching, die in september 2012 is gestart op de locatie in 
Dronten en de minor Mens en Natuur, die vanaf september 2013 in Almere is aangeboden. 
Daarnaast heeft het lectoraat bijgedragen aan het ontwikkelen van het nieuwe opleidingsprofiel 
Biologie, Voeding en Gezondheid (voortgangsrapportage IFA Maart 2013, pagina's 2-3; 
Jaarrapportage IFA 2013, pagina 11). Ook heeft de lector vanaf februari 2014 voor de minor 
Mens en Natuur een gedeelte van het onderwijs verzorgd (voortgangsrapportage september 
2014, pagina 2). 

Tenslotte heeft het lectoraat diverse contacten gelegd met bedrijven en organisaties uit de regio 
en met kennisinstellingen uit binnen- en buitenland. De lector is gevraagd voor diverse 
symposia, lezingen en bijeenkomsten. Tevens heeft de lector een aantal internationale 
conferenties bezocht om onderzoeksresultaten te presenteren. Er zijn met de gemeente 
contracten geweest, onder andere over de bijdrage aan het Bidbook voor de Floriade en het 
Growing Green Cities thema. Ook maakt de lector deel uit van de Lectorenkring Urban Food 
and Green, een samenwerkingsverband van hogescholen die zich met stadslandbouw en de 
vitale stad bezig houden (voortgangsrapportage IFA Maart 2013, pagina's 2-3). Onderdeel van 
de netwerkactiviteiten is ook de aansluiting bij het DuurzaamDoor programma van de provincie. 
In dit verband wordt er bijvoorbeeld voor een project samengewerkt met het Centrum voor 
Biologische landbouw, WUR-PPO en IVN Flevoland (voortgangsrapportage september 2014, 
pagina 2). Tenslotte wordt er vanuit CAH Vilentum en het lectoraat ook onderzocht of een 
duurzame verbinding met het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van WUR 
mogelijk is in de vorm van een bijzondere leerstoel voor de lector. 

De uitgevoerde activiteiten hebben ertoe geleid dat het lectoraat zijn bestaansrecht heeft 
aangetoond. CAH Vilentum heeft daarom besloten het lectoraat onder de naam Groene en 
Vitale Stad over te laten gaan in een permanent Faculteitslectoraat. Dit lectoraat zal door CAH 
Vilentum zelf worden gefinancierd (Voortgangsrapportage september 2014, pagina 2). 
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De doeltreffendheid van het lectoraat moet vooral gezocht worden in de versterking van de 
(groene) kennisinfrastructuur en het hoger ondenwijs in Almere en omstreken. Valorisatie van 
nieuwe concepten is nog beperkt van de grond gekomen, waarmee ook het directe 
economische effect van het lectoraat beperkt is (Midterm Zelfevaluatie, pagina 18). Het 
lectoraat kent echter een krachtige informele olievlekwerking die het kennisklimaat in Almere en 
Flevoland ten goede komt. Ook draagt het lectoraat bij aan de versterking van het profiel van 
CAH Vilentum Almere, en aan versterking van de uitstraling van Almere als groene stad. 
De bereikte resultaten zijn daarmee in overeenstemming met de doelstellingen in de 
uitvoeringsovereenkomst (zie ook Evaluatie (Midterm), juli 2013, pagina 16, pagina 18). 

Bijdrage aan stedelljl<e ontwil^keling 

Uit gesprekken komt naar voren dat CAH Vilentum als hogeschool er met hogeschool 
Windesheim aan bijdraagt dat jongeren in Almere en de regio hun onderwijsloopbaan in Almere 
kunnen dooriopen en niet hoeven uit te wijken naar andere steden. Als één van de vier 
hogescholen in Nederiand in groene sector, trekt CAH Vilentum daarnaast studenten van 
elders aan. Het lectoraat geeft profiel aan CAH Vilentum in de stedelijke omgeving van Almere. 
De hogeschool geeft samen met Windesheim profiel aan Almere als grote stad en draagt bij 
aan de 'vervolmaking' van het voorzieningenniveau dat past bij een grote stad (zevende stad 
van Nederiand met groeiambitie). 

4.2 INTI 
Doelstellingen 

Aan het International New Town Institute (INTI) is voor de periode 2011-2015 een bedrag van 
€ 1 miljoen aan subsidie toegekend uit IFA-1. Net als bij lectoraat CAH Vilentum Almere gaat 
het hierbij om voortzetting van bekostiging die onder IFA-1 is ingezet (€ 2,4 miljoen). Bij de 
besluitvorming in 2010 is de procedure gevolgd die geldt voor IFA-2 projecten en die is 
voortgekomen uit de evaluatie van IFA-1. De totale bijdrage aan INTI moet leiden tot uitbreiding 
van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Almere. 

INTI heeft bovendien de ambitie om zich te ontwikkelen tot een kenniscentrum op het gebied 
van stedelijke ontwikkeling dat Internationaal van betekenis zal zijn. Daartoe wordt optimaal 
samengewerkt met binnen- en buitenlandse wetenschappelijke Instellingen, maar ook met 
Flevolandse initiatieven op het gebied van hoger ondenwijs en onderzoek. Het (internationaal) 
wetenschappelijk klimaat in Almere zal hierdoor vergroot worden (artikel 3.2a van de IFA-
overeenkomst tussen provincie en INTI). 

Om deze ambities als kennisinstituut waar te maken, zijn er in de IFA-overeenkomst met INTI 
20 concrete doelstellingen opgenomen. Deze vallen grofweg uiteen in: 

het uitbouwen van het internationale netwerk van INTI; 
het uitvoeren van onderzoek op het vlak van New Towns; 
het verzorgen van onderwijs op het vlak van New Towns; 
het uitvoeren van contractonderzoek en advieswerkzaamheden. 

De doelstellingen van INTI passen goed binnen de doelstellingen van het IFA programma. De 
werkzaamheden van het instituut vallen binnen maatregel 1: versterking van beroepsondenwijs 
en WO. 
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Onden/k̂ ijs is slechts één van de doelstellingen van het instituut, groei van het aantal nieuwe 
opleidingen of studenten in Almere kan daarom niet direct van het instituut worden verwacht. 
Desondanks sluit de ambitie van het instituut wel nauw aan bij het realiseren van een 
'topvoorziening ter versterking van het beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek.' Uit het projectplan en de IFA-overeenkomst komt naar voren dat het INTI zich 
bezighoudt met kennisontwikkeling en -deling op een terrein dat binnen Nederiand uniek is. 
Daarbij wil het instituut ook een internationale uitstraling hebben. 

Veronderstellingen 

Deze doelstellingen sluiten dus goed aan bij de doelstelling van het realiseren van een 
topvoorziening in de stad. Daarnaast sluit de specifieke thematiek van de New Town goed aan 
bij de profilering van Almere als unieke nieuwe stad. Het instituut werkt in een niche, new 
towns, waartoe Almere geheel hoort: een nieuwe stad opgebouwd de afgelopen decennia en 
met een eigen, in Nederiand uniek stedenbouwkundig concept: green city met een aantal 
herkenbare eigen kernen. Met het oog op de internationale ambities bestaat het unieke karakter 
van Almere als ftosf-stad van INTI er natuuriijk uit, dat deze stad gebouwd is op de voormalige 
bodem van een zee. Verondersteld wordt dat er diverse internationale seminars en congressen 
in Almere zullen gaan plaatsvinden, waardoor Almere een begrip wordt. Verondersteld wordt 
verder dat na de aanzet onder IFA-1 en de voortzetting onder IFA-2 het instituut in staat is zelf 
middelen te venwerven dankzij de naam die het dan heeft opgebouwd. 

De veronderstelling is dat INTI kan bijdragen aan Almere als stad met kenniscentra. Die 
kenniscentra heeft Almere. Een aantal daarvan is ontwikkeld met IFA-1 (binnen Stichting 
Almere Kennisstad en Almere Health City) en ook de hogescholen Windesheim en CAH 
Vilentum dragen bij aan het profiel van stad met Kenniscentra. 

Activiteiten 

Het INTI heeft de afgelopen jaren een breeds scala aan activiteiten ondernomen om de. 
doelstellingen te realiseren. Hoofdactiviteit van het instituut vormt het ontwikkelen en 
verspreiden van kennis. Zo heeft het instituut een internationaal onderzoeksprogramma New 
New Towns opgezet. Als onderdeel van dit onderzoeksprogramma is er onder andere 
samenwerking met partners in Shenzhen (China), Chandigarh (India) en Kaap Stad (Zuid-
Afrika) opgezet. Onderdeel hiervan zijn bijvoorbeeld het Onderzoek low carbon cities China en 
de Ontwerpateliers Shenzhen. Onderzoeksresultaten worden niet alleen via wetenschappelijke 
publicaties verspreid. Het instituut heeft zich de afgelopen jaren onder het motto 'think and do 
tank for young cities' (INTI website, accent toegevoegd) ook toegelegd op het organiseren van 
events. Voorbeelden hiervan zijn de tentoonstelling Making Almere en atelier Almere (INTI, 
begroting 2014; INTI website, Voortgangsrapportageformulier 2014). Daarnaast organiseert 
INTI ook meer traditionele congressen waar onderzoeksresultaten verspreid worden. 

Naast onderzoeksactiviteiten verzorgt het INTI ook onderwijs over new towns. Zo verzorgt het 
instituut in samenwerking met hogeschool Windesheim de minor nieuwe steden. Tevens 
organiseert het instituut de collegereeks New Towns, in samenwerking met de TU Delft. Ook 
organiseert het instituut masterclasses voor medewerkers van lokale overheden waaronder de 
gemeente Almere. Andere projecten betreffen studentenuitwisselingen. 

Dankzij onderzoek, events en onderwijsactiviteiten heeft INTI in de IFA-2 periode haar netwerk 
flink uitgebouwd. 

Pagina 21 



< 

organisatie
advies 11 december 2014 

Ons kenmerk 1014216-005/hpo/bpe 

In de tussenevaluatie uit 2012 werd reeds geconcludeerd dat het instituut samenwerkt met een 
breed palet aan instellingen in Flevoland, waaronder Windesheim Flevoland, Casla, Kamer van 
Koophandel, Almere City Marketing en de Nieuwe Bibliotheek (tussenevaluatie 2012, pagina 9). 
Belangrijk onderdeel van de lokale en regionale samenwerking vormt ook de samenwerking 
rondom het thema Growing Green Cities in het kader van de Floriade. Daarnaast werkte het 
instituut reeds samen met universitaire instellingen in Nederland, waaronder de TU Delft en de 
Universiteit van Amsterdam. Sinds 2012 heeft het instituut ook haar internationale netwerk 
goed opgebouwd door samenwerking met partijen uit China, India, Zuid-Afrika en Kenia, 
waaronder de stad Kaapstad, African Centre for Cities, Technical University of Kenya, 
Shenzhen Center for Design, Shenzhen University en de Aditya Prakash Foundation. 

Tenslotte werkt het INTI als kennisinstituut aan het opbouwen en ontsluiten van een bibliotheek 
collectie op het vlak van new towns. 
De door INTI uitgevoerde activiteiten hebben het instituut een groeiende naamsbekendheid 
gegeven. De buitenlandse contacten hebben geleid tot bezoeken van delegaties uit onder 
andere China en Zuid Korea aan de tentoonstelling Making Almere. Met deze activiteiten en de 
internationale conferenties heeft het INTI een internationale profilering voor Almere gecreëerd 
(IFA Jaarrapportage 2013, pagina 12). Daarbij draagt het instituut met onderzoek, ondero/ijs en 
congressen bij aan het academisch klimaat en ondenwijsprogramma in Flevoland en Almere 
(Tussenevaluatie 2012, pagina 9). 

INTI draagt er toe bij dat Almere als stad met een gespecialiseerd kennisinstituut internationaal 
op de kaart staat. Daarnaast draagt INTI er toe bij dat Almere expertisecentra heeft die niet 
alleen nationaal, maar ook internationaal actief zijn. 

De activiteiten van INTI hebben er ook voor gezorgd dat de in de uitvoeringsovereenkomst voor 
IFA-2 gestelde doelen grotendeels zijn gehaald. De tussenevaluatie concludeerde reeds dat het 
instituut goed op schema lag om de 20 doelstellingen te bereiken (tussenevaluatie 2012, 
pagina 8). Ambitieuze doelstellingen als het realiseren van een leerstoel en een 
researchmaster zijn nog niet haalbaar gebleken, maar deze werden ook niet als harde eis 
gesteld. Daar komt bij dat het INTI zich verder vooral in de acties richting de markt en het 
aantrekken van externe financiering heeft doorontwikkeld. 

Externe financiering voor continuïteit 

Het binnenhalen van externe financiering blijft, ondanks de grote stappen die INTI op dit vlak 
heeft gemaakt, nog wel een aandachtspunt. In de betaling aan INTI is voorzien dat de IFA-2 
bijdrage over drie jaar zou worden afgebouwd, van € 405.000 in 2012 naar € 50.000 in 2014. 
Om de afbouw van financiering op te vangen moet het INTI meer externe gelden verwerven, 
zoals bijvoorbeeld subsidies van andere overheden of middelen uit opdrachten voor de markt. 
Inmiddels weet het instituut circa 75% van de inkomsten uit de markt te halen. Voor 2014 gaat 
het om een bedrag van tenminste € 456,199 (voortgangsrapportageformulier 2014, pagina 2). 
Met partnerbijdragen in natura verwacht het instituut in 2014 zelfs een multiplier € 744.020 te 
realiseren (Voortgangsrapportageformulier 2014, pagina 3). 

Het is een probleem voor INTI dat extern aangetrokken gelden en bijdragen in natura 
uitsluitend dekking kunnen bieden voor de uitgevoerde projecten en niet kunnen worden 
gebruikt voor het dekking van de overhead van het instituut. De winstmarges pp de 
onderzoeksprojecten en events zijn niet hoog genoeg om de overhead afdoende te dekken 
(Voortgangsrapportageformulier 2014, pagina 4). 

Pagina 22 



V organ isatie 
advies 11 december 2014 

Ons kenmerk 1014216-005/hpo/bpe 

Daardoor wist het instituut geen basis voor continuïteit op te bouwen. Ook werd het instituut 
binnen de regels van IFA niet toegestaan om zo mogelijk reserves op te bouwen. Er resteert 
daardoor voor het INTI nog een structureel tekort van € 150.000 op de begroting. Het College 
van B&W van gemeente Almere is voornemens de gemeenteraad te vragen voor de jaren 2015 
en 2016 dit tekort op de begroting van INTI te dekken. Hierna zal INTI het tekort zelf moeten 
dekken. Om structurele dekking van de overheadkosten te realiseren is het INTI momenteel 
vormen van samenwerking met andere onderzoeksinstituten en universiteiten aan het 
onderzoeken. Dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid (Voortgangsrapportageformulier 
2014, pagina 4). 

Door deze vraagstukken op het vlak van externe financiering blijft het structureel en zelfstandig 
voortbestaan van INTI in Almere een punt van zorg. Mogelijk dat dit in de toekomst er toe moet 
leiden dat voor INTI strategische keuzes moeten worden gemaakt op het vlak van 
samenwerking met andere instituten. 

4.3 Bidbook Floriade 
Voor het Bidbook is € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld. Deze IFA bijdrage heeft tot doel het 
realiseren van een Bidbook waarmee Gemeente Almere mee kan dingen in de competitie om in 
2022 de Floriade te mogen organiseren. Het project Bidbook Floriade zelf is van beperkte 
omvang en van beperkte doestelling. De bekostiging van het Bidbook is positief beschikt, 
omdat de gelden die in totaal met de komst van de Floriade zijn gemoeid vele malen hoger zijn 
dan de kosten van het Bidbook (€ 0,6 miljoen). 

Doel en veronderstellingen 

Het uiteindelijke doel, de organisatie van de Floriade in Almere, past goed binnen de 
doelstellingen van het IFA convenant om Almere als stad verder op de kaart te zetten. Ook sluit 
de ambitie de Floriade te organiseren goed aan bij maatregel 4 van het IFA-2 
meerjarenprogramma: leisure. De Floriade zal leiden tot het ontwikkelen van een grootschalig 
tijdelijke voorziening met een duidelijke relatie met gebiedsontwikkeling van het Floriade terrein. 
Verder is het te verwachten dat de Floriade een aanzienlijke economische effect zal kennen. 
De economische spin-off is onderzocht en zal naar verwachting tussen de € 530 en 
€ 820 miljoen liggen (subsidieaanvraagformulier Bidbook, pagina 2). 

Daarnaast is er ook een informele spin-off te verwachten door samenwerking tussen 
verschillende bedrijven en kennisinstellingen rondom het thema Green Cities. Het thema van 
de Floriade kan hiermee fungeren als een soort magneet waaromheen partijen worden 
samengetrokken en nieuwe netwerken en initiatieven kunnen plaatsvinden. 

De Floriade zal zich in de vorm die is gekozen niet beperken tot de tuinbouwsector, maar zal 
zich uitstrekken tot andere vormen van bedrijvigheid: de sector van vernieuwing 
energiebronnen en bedrijven die zich richten op de circulaire economie. 

Resultaat 

Het project Bidbook Floriade is succesvol uitgevoerd. Het Bidbook is in 2012 opgesteld en is 
succesvol geweest in het binnenhalen van de Floriade. Het project is in 2013 definitief 
afgerekend, waarbij de definitieve subsidie lager in verband met lager uitvallende kosten lager 
is vastgesteld op € 251.757 (IFA Jaarrapportage 2013, pagina 17). 
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4.4 Hogeschool Windesheim 

Financiering hoger onderwijs in Almere 

Het project Hogeschool Windesheim Flevoland kent een aparte financierings- en 
verantwoordingsstructuur die afwijkt van het reguliere IFA-2 programma. Voor het project 
hebben Rijk, Provincie, gemeente Almere en gemeente Lelystad gezamenlijk middelen 
beschikbaar gesteld om hoger onderwijs in Flevoland en Almere te realiseren. In totaal is door 
de partners € 72 miljoen beschikbaar gesteld voor de opbouw van een hogeschool met 
Locaties in Almere en Lelystad, naar de volgende verdeling: 

Rijksoverheid € 37 miljoen 
Provincie Flevoland € 20 miljoen 
Gemeente Almere € 12 miljoen 

Gemeente Lelystad € 3 miljoen 
Totaal € 72 miljoen 

Tabel 3 Financiering hogeschool Windesheim Flevoland (Bron: financieringsafspraken Windesheim 

Flevoland, 2). 

Dit bedrag is bedoeld om de aanlooptekorten als gevolg van de wijze waarop het hoger 
ondera/ijs wordt gefinancierd (t-2 financiering) op te vangen. De middelen zijn gestort in een 
apart fonds dat wordt beheerd door de gemeente Almere. De bijdrage van de provincie wordt 
gefinancierd uit de middelen die beschikbaar zijn voor IFA. Hiervan komt € 9,1 miljoen uit de 
tweede tranche van het IFA programma. 

Doelstelling 

De doelstelling van het project is het venwezenlijken van een hbo-instelling in Flevoland, in 
Almere en Lelystad. Specifiek gaat het om: 
. Aanbod breed Hbo-onderwijs: circa 37 opleidingen passend bij de Flevolandse context. 

Het creëren van dooriopende leerlijnen in Flevoland: mbo - hbo - wo. 
Versterking van de sociaal-economische structuur met werk en hoger ondenwijs: groei, 
werkgelegenheid in de sector onderwijs en kennis en in aanverwante sectoren: bouw, 
horeca, sport, cultuur, detailhandel. 
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Ontwikkeling volledige kennisinfrastructuur Flevoland: komst brede hogeschool heeft een 
vliegwieleffect op komst andere (complementaire) kennisinstellingen: internationaal 
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek. 

• Het leveren van een bijdrage in het terugdringen van de jeugdwerkloosheid, verhoging van 
het opleidingsniveau in de regio, het tot stand brengen van een aantrekkelijk en leefbaar 
klimaat in Almere en duurzame verjonging in het gebied (tegengaan van leegloop) 
(projectovereenkomst provincie-gemeente behorende bij de door de provincie aan de 
gemeente af te geven subsidiebeschikking in het kader van het IFA, hogescfiool 
Windesheim Flevoland, 2010, p. 3). 

Deze doelstelling sluit aan bij de doelstelling van het IFA-programma, in het bijzonder 
maatregel 1: het versterken van het beroeps en wetenschappelijk onden/i'ijs en onderzoek. 
Voorafgaand aan de vestiging van Windesheim Flevoland kende de gemeente Almere een heel 
beperkte hoger onderwijs infrastructuur met slechts enkele klein opleidingen van de 
Hogeschool van Amsterdam. Eerdere pogingen om vanuit deze hogeschool een breed pakket 
aan hoger onderwijs in Almere te organiseren, zijn niet geslaagd. 

Veronderstellingen 

Na realisatie van het project zal Almere beschikken over een volwaardige hogeschool met een 
breed spectrum aan opleidingen. Daarnaast is ook als doelstelling geformuleerd dat enkele 
opleidingsvarianten in Lelystad worden aangeboden. Daarmee wordt niet alleen een cruciale 
impuls gegeven aan het aanbod van hoger onderwijs in de stad, maar het is te verwachten dat 
dit ook een gunstig langer termijn effect zal hebben op de werkgelegenheid en lokale 
economie. Daarnaast is het te verwachten dat de vestiging van een hogeschool door middel 
van contacten met bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio ook een belangrijke 
impuls zal betekenen voor het kennisklimaat in de regio in het algemeen. 

Ontwiickeling van de instelling in Almere 

Windesheim Flevoland heeft over de afgelopen jaren in een aantal stappen het 
onderwijsaanbod uitgebreid. Oorspronkelijk was de groeiprognose gebaseerd op de initiële 
businesscase en de uitwerking daarvan in het meerjarenbeleidsplan. Daarin werd onder andere 
een inschatting gemaakt van de groei in aantallen ingeschreven studenten 
(meerjarenbeleidsplan 2011-2014). Als gevolg van wijzigingen in het landelijk 
hogerondenwijsbeleid gericht op het vergroten van de doorstroom moest de oorspronkelijke 
businesscase worden bijgesteld. Door de verplichting voor hogescholen om de doorstroom te 
bevorderen zal de totale studentenpopulatie, bij een gelijkblijvende instroom en uitstroom, 
immers afnemen (doordat studenten hun opleiding gemiddeld sneller afronden). 

In onderstaande tabel is de groei van de instroom aan studenten over de afgelopen jaren 
weergegeven. Deze instroom moet worden afgezet tegen de geprognotiseerde instroom in de 
geactualiseerde businesscase. In 2026 moet deze instroom uitkomen op 1.583 nieuwe 
studenten per jaar (actualisering Businesscase Windesheim Flevoland, 2013, pagina 8). 
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Kengetallen 2011 2012 2013 
Instroom nieuwe studenten 566 607 743 

Geprognosticeerde instroom 582 661 812 

Aantal ingeschreven studenten 

per 01-10 
1190 1339 1.627 

Geprognosticeerde studenten aantallen 1231 1321 1658 

Aantal fte's per 31-12 91 117 165 

Tabel 4: Aantallen ingeschreven studenten Hogeschool Windesheim Flevoland (bron: jaarrapportage 
Windesheim Flevoland 2013, pagina 5 en pagina 8). 

Zoals uit de tabel kan worden afgelezen, is de instroom de afgelopen jaren toegenomen van 
566 nieuwe studenten in 2011 tot 743 nieuwe studenten in 2013. Als gevolg is het totaal aantal 
studenten de afgelopen drie jaar gestaag gestegen van 1.190 in 2011 naar 1.627 in 2013. De 
groei van de instroom en totale studentenpopulatie is hiermee grotendeels gelijk aan de 
prognose; er is slechts sprake van een licht achterblijven van de groei van de instroom en het 
totaal aantal studenten bij de prognoses. Gemiddeld gaat het echter om minder dan 7% 
verschil ten opzichte van de instroomprognose uit de geactualiseerde businesscase. 

Ook het aantal opleidingen is sterk gestegen van vier opleidingen in 2010 naar twintig 
opleidingen in 2013 (meerjarenbeleidsplan, pagina 6 en jaarrapportage 2014, pagina 7). In 
tabel 5 is weergegeven welke geplande opleidingen gerealiseerd zijn. 

De prognose van het aantal opleidingen in de originele businesscase is inmiddels bijgesteld 
van 27 opleidingen met in totaal 37 opleidingsvarianten (voltijd, deeltijd en duaal), naar 24 
opleidingen met in totaal 34 opleidingsvarianten (actualisering Businesscase Windesheim 
Flevoland, 2013, pagina 5). 
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Opleidingenaanbod 2013 in vergelijking met de Business Case 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^^^^^^^ 

rcorom.f & iVKf;o(j:'n!'-."( 
Bedriifseconomie X X 
Connmerdéie Cconomie X X 
Communicatie X X 
Human Resource fvtanagement X X 
Bedrijfskunde / MER - NiJanagement, Economie en Recht X X 
Small Business & Retail Management X X 
Onderwijs & Opvoeding 
Leraar Basisonderwijs {VT] X X 
Leraar Basisonderwijs (DT) X X 
'A' f ' i i f i S Sc/L'>ion»'.c' 
Logopedie X X 
Maatschappelijk Werk en Dienstverieninj; X X 
Sociaal Pedagogisctne Hulpverlening X X 
Verpleegkunde X X 
Pedagogiek s'VT) X X 
Pedagogiek {DT) X 
AD Pedagogiek X 
ICr& ;;';/:,•':(•* 
informatica/ Information Engineering X X 
AD Software designer X 
industries! Productontwerpen X X 
Bouwkunde X X 
Bouwkunde duaal X 
Engineenng, Design & innovation X X 
Werktuigbouwicunde X X 
Mobiliteit X X 
AD Duurzaam bouwen X 
Totaal aantal opleidingen 2i 20 

Tabel 5 Opleidingsaanbod Windesheim Flevoland (Bron: Jaarrapportage 2013 Windesheim Flevoland, 

pagina 7). 

Naast de vooruitgang op de kerncijfers heeft Windesheim ook kwalitatief vooruitgang geboekt 
over de afgelopen jaren. Zo heeft Windesheim vier lectoraten gerealiseerd (jaarrapportage 
2014, pagina 2) en heeft de hogeschool ingezet op het integreren van onderzoek binnen de 
opleidingen. Tevens heeft de hogeschool ingezet op het opleidingsniveau van het 
docentencorps en heeft inmiddels meer dan 80% van de docenten een master-titel. Verder zijn 
er met regionale ROC's afspraken gemaakt over het verbeteren van de doorstroom van mbo-
scholieren naar het hbo. Tenslotte werkt de hogeschool ook aan innovatieve 
ondenwijsconcepten zoals comakership en blended learning. 

Bijdrage aan Almere 

Hoewel de groei van de studentenpopulatie achterblijft bij de prognoses, levert hogeschool 
Windesheim Flevoland een belangrijke bijdrage aan de IFA doelstellingen binnen maatregel 1: 
de hogeschool heeft een breed palet aan opleidingen gerealiseerd binnen Almere en daannee 
een krachtige impuls gegeven aan het kennisklimaat in de stad en de regio. 
Met het brede aanbod van Windesheim heeft Almere een ondenwijsinstelling die er voor zorgt 
dat jongeren uit de stad en de regio hun onderwijsloopbaan in Almere kunnen dooriopen 
('dooriopende leeriijn') en niet hoeven uit te wijken naar andere steden. De aanwezigheid van 
Windesheim in het hart van Almere-stad draagt ook bij aan de cultuur ih de openbare ruimte en 
leisure gelegenheden in de stad. Zij draagt bij aan de 'vervolmaking' van het stedelijk 
voorzieningenniveau in Almere. 
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In gesprekken in het kader van dit onderzoek is aangegeven dat het bestuuriijk en 
maatschappelijk noodzakelijk is datde zevende stad van Nederiand een hoger 
onderwijsaanbod heeft. Daarom zal Windesheim verder moeten groeien en zullen andere 
centra als CAH Vilentum en de kennisinstituten er mee verweven moeten raken in 
kennisnetwerken met nationale en internationale uitstraling. 

Continuïteit 

Continuïteit van de voorziening is een belangrijk thema als het gaat om het hoger 
ondera/ijsaanbod. De ontwikkeling van studentenaantallen lijken veel belovend op dat vlak. 
Deze kunnen er toe leiden dat de hogeschool in 2020 zelfstandig kan voorbestaan. De 
ontwikkeling wordt gemonitord. In 2015 vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Daarbij is het 
aantal studenten en het perspectief daarop voor de volgende jaren een belangrijk 
aandachtspunt. De overheden die het instituut in Almere bekostigen, zullen nadrukkelijk de 
duurzame levensvatbaarheid van de instelling aan de orde stellen de komende jaren. Hierbij 
komt ook de ontwikkeling van de lesplaats in Lelystad aan de orde. Daarover zijn reeds in 2010 
afspraken gemaakt (Financieringsafspraken Windesheim Flevoland, 2010, pagina 8). 

4.5 Boshart 
Bekostiging 

Het project Boshart Almeerderhout heeft uit IFA-2 middelen in totaal 2,5 miljoen subsidie 
ontvangen. Het project heeft een totale omvang van € 5,1 miljoen. Verschillende partners 
dragen hieraan bij volgens de volgende verdeling: 

Gemeente Almere € 1.355.000 26,6% 
Staatsbosbeheer € 1.100.000 21,6% 
Stichting Stad & Natuur € 145.000 2,8% 
IFA-2 bijdrage €2.500.000 49,0% 
Totalen €5.100.000 100,0% 
Tabel 6 Bekostiging project Boshart Almeerderhout (Bron: Agenda Gedeputeerde Staten, 6 

januari 2012, pagina 3, als bijlage bij Mededeling aan Provinciale Staten, 14 februari 2012). 

Doelstelling 

Deze subsidie is aangewend om te investeren in de fysieke ontwikkeling van een gedeelte van 
het Almeerderhout; het Boshart. Daarbij gaat het in wezen om realisatie van twee typen 
voorzieningen met een gezamenlijke entree. 

(1) Stadslandgoed De Kemphaan met verschillende toeristisch-recreatieve, educatieve 
en culturele voorzieningen en een evenementencapaciteit van 5.000 bezoekers tot 
incidenteel maximaal 15.000 bezoekers. 
(2) het Tussenbos met mogelijkheden voor actieve recreatievormen, zoals een speel-, 
klim- en belevingsbos met ruimte voor vestigingen (adviesformulier projectideeën 
Boshart Almeerderhout, pagina 1; oorspronkelijk ging het ook om ontwikkeling van 
voormalige stortplaats Braambergen, maar dit onderdeel is later uit de projectplannen 
gehaald). 
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Het doel van het project is het doorontwikkelen van het Boshart gebied tot een bovenregionale 
recreatievoorziening die als een icoon voor Almere en Zuidelijk Flevoland kan gelden 
(adviesformulier projectideeën Boshart Almeerderhout, pagina 1). Deze doelstelling past binnen 
de IFA doelstellingen wat betreft maatregel 4: leisure. 

Veronderstellingen 

Binnen het project wordt het aantal recreatieve voorzieningen uitgebreid. Het gebied kende al 
passieve recreatie (wandelaars) en gaat nu over op ook vormen van actieve recreatie. Deze 
zullen financieel-economische effecten hebben. Te verwachten economische effecten zijn 
onder andere 5 tot 8 miljoen aan private investeringen bijvoorbeeld voor een manege en een 
speelbos, een werkgelegenheidseffect van circa 21 banen structureel en 100 tot 180 tijdelijke 
banen tijdens de uitvoering van het project, en een bestedingsimpuls van € 1,4 tot € 1,7 miljoen 
als gevolg van het toegenomen aantal bezoekers (besluit Gedeputeerde Staten, 6 januari 2012, 
pagina's 1-2, als bijlage bij Mededeling aan Provinciale Staten, 14 februari 2012). 

Activiteiten 

Om deze doelen te bereiken worden er activiteiten ondernomen die gegroepeerd kunnen 
worden onder vier stappen: 
1. toeristisch-recreatieve versterking van het Boshart en directe schil; 
2. het actief ontwikkelen, scheppen van voorwaarden en acquireren van ontwikkellocaties; 
3. vergroting van de herkenbaarheid en bereikbaarheid van het Boshart, 
4. het uitvoeren van een gerichte marketing en promotie (adviesformulier projectideeën 

Boshart Almeerderhout, pagina 1; vanaf pagina 2 zijn deze punten verder uitgewerkt in 
gedetailleerde acties). 

Binnen ieder van deze vier stappen worden meerdere acties uitgevoerd. 

Als onderdeel van de toeristische recreatieve versterking is onder andere de 
evenementenfunctie van landgoed De Kemphaan verbeterd door het opwaarderen van het 
evenementenveld voor zwaardere evenementen. Daarnaast is een aanvullende locatie geschikt 
gemaakt voor kleinere evenementen. Ook is de parkeergelegenheid uitgebreid. Tevens zijn er 
aanvullende voorzieningen in het Boshart gerealiseerd of gedeeltelijk gerealiseerd, zoals een 
speel en wandelbos met onder andere nieuwe paden. Ook zijn de activiteiten van Stichting AAP 
in het gebied voor bezoekers toegankelijker gemaakt, verloopt'de bouw van het "Buitencentrum 
Almeerderhout" van Staatsbosbeheer voorspoedig, en is men gestart met de aanleg van de 
educatieve vierseizoenenroute (Halfjaarrapportage 2014, pagina 10). 

Wat betreft het ontwikkelen, voorwaarden scheppen en vermarkten van vestigingslocaties loopt 
er momenteel een procedure om de vestiging van een manage in het gebied te realiseren 
(Halfjaarrapportage 2014, pagina 11). Verder is de herkenbaarheid en bereikbaarheid van het 
gebied vergroot door de entree van het gebied te verbeteren. Momenteel wordt er gewerkt aan 
de noodzakelijke aanpassingen aan de wegen om de bereikbaarheid te vergroten 
(Halfjaarrapportage 2014, pagina 11). Over het algemeen kan geconcludeerd worden datde 
uitvoering van de geplande stappen voorspoedig verioopt. Wel is de uitvoering aan het begin 
van het project iets vertraagd, maar het is de verwachting dat het project desondanks op tijd 
kan worden afgerond. 
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De acties betreffende marketing en communicatie moeten nog in gang gezet worden. Inmiddels 
is echter een plan van aanpak "Toeristische Marketing en Promotie" in voorbereiding en zijn de 
plannen voor het project Boshart Almeerderhout gepresenteerd op de Doe- en Kijkdag (tweede 
paasdag 2014) (halfjaarrapportage 2014, pagina 11). 

Bijdrage aan Almere 

De daadwerkelijke effecten in termen van gerealiseerde bezoekersaantallen, overnachtingen of 
arbeidsplaatsen zijn nog onbekend. In het projectplan wordt melding gemaakt van verwachtte 
bezoekersaantallen van 60.000 per jaar. Inzicht in daadwerkelijke bezoekersaantallen ontbreekt 
echter, mede door afwezigheid van een centrale (betaalde) toegang tot het gebied. Wel is 
reeds duidelijk dat er ongeveer tien arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd bij de deelprojecten 
Klimbos en lodgerie "Het Groene Geheim". Dit is nog beduidend onderde venwachtte 45 banen 
(Subsidieaanvraagformulier IFA-2, Boshart Almeerderhout, pagina 5) in de leisure die in de 
indicatoren zijn opgenomen, maar al wel de helft van het aantal banen zoals ingeschat in het 
GS besluit (Besluit GS Ontwikkeling Boshart Almeerderhout, pagina 2). Met de komst van de 
lodgerie "Het Groene Geheim" is ook het aantal hotelovernachtingen gestegen (IFA 
Jaarrapportage 2013, pagina 16). Samenvattend kan dan ook worden gesteld dat de uitvoering 
van het project Boshart voorspoedig verioopt en dat het project al de eerste concrete resultaten 
op heeft geleverd. Bij afronding van het project zal het project en significante positieve 
bijdragen leveren aan de leisure faciliteiten in Zuidelijk Flevoland. 

Het landgoed kende al jarenlange passieve recreatie. De bezoekersaantallen werden niet 
bijgehouden. Nu worden er voorzieningen gecreëerd die meer gericht zijn op actieve vormen 
van recreatie en vormen van recreatie die er toe leiden dat burgers geld uitgeven: voor 
deelname aan activiteiten en voor horeca in het gebied. Het palet aan recreatiemogelijkheden 
binnen de gemeentegrenzen van Almere wordt uitgebreid, zowel voor de burgers van Almere 
als van bewoners van omliggende gemeenten. 

4.6 Jan van Es 2.0 
Bekostiging uit IFA 

Aan het Jan van Es instituut is vanuit IFA-2 middelen € 0,6 miljoen toegekend. De financiering 
uit IFA-2 is een aanvulling op de financiering die het instituut reeds uit IFA-1 ontvangen heeft. 
Met de IFA-1 bijdrage van bijna € 0,88 miljoen is het instituut in 2010-2011 opgezet. Het totaal 
voldoet aan het minimum bedrag waarvan wordt uitgegaan bij besluitvorming over IFA. Eind 
2011 kon het instituut echter nog niet zelfstandig voortbestaan. In een tussenevaluatie is de 
voortgang van het instituut onderzocht en naar aanleiding van deze evaluatie is besloten het 
instituut aanvullende financiering te verstrekken om de overgang van het instituut van 
pioniersfase naar uitvoeringsfase mogelijk te maken (Adviesformulier projectideeën IFA-2, 
pagina 1). De aanvullende ondersteuning voor 3 jaar was in het originele businessplan van het 
instituut reeds voorzien en met de mogelijkheid van aanvullende ondersteuning was ook reeds 
expliciet rekening gehouden (Subsidieaanvraagformulier IFA-2 Jan van Es instituut, pagina 3). 
De bijdrage aan Jan van Es 2.Ó is afgerond en afgerekend - zie hieronder bij Continuïteit. 
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Doelstellingen en veronderstellingen 

Het Jan van Es instituut heeft tot doel een onafhankelijk expertisecentrum te zijn dat een brug 
slaat tussen wetenschap en praktijk. Het instituut richt zich daarbij op de thematiek van de • 
geïntegreerde eerstelijns- en wijkgerichte gezondheidszorg. Het instituut verzamelt en 
verspreidt kennis en vertaalt kennis naar instrumenten voor zorgaanbieders, zorginkopers, 
beleidsmakers en patiënten. Het instituut wil hiermee bijdragen aan een betere samenhang in 
de zorg (Adviesfonnulier projectideeën IFA-2, pagina 1). 

De doelstellingen van Het Jan van Es instituut passen binnen de IFA doelstellingen. Binnen 
IFA-2 levert het project een bijdrage aan zowel maatregel 1: versterken beroepsonderwijs en 
wetenschappelijke onderwijs en onderzoek, als maatregel 5: het versterken van het aanbod 
zorg. Als kennisinstituut is het de veronderstelling dat het bijdraagt aan de versterking van het 
kennisklimaat in Almere en Flevoland. Het instituut doet dit vooral door het ontwikkelen en 
verspreiden van kennis. Het kan seminars en congressen naar Almere 'halen'. Het instituut 
heeft geen ondenA/ijsdoelstelling. 

Voorts richt het instituut zich specifiek op het ontwikkelen van kennis die leidt tot verbeterde 
toepassingen in de zorg. Hiermee draagt het instituut bij aan versterking van het aanbod aan 
zorg. De verwachtte economische effecten van het instituut zijn van beperkte omvang. De 
inschatting is dat het instituut structureel 5 fte zal opleveren aan banen in de kennissector en 
dat de activiteiten van het instituut zullen leiden tot het ontwikkelen van ten minste 10 
zorgvoorzieningen (Projectplan JVEI 2.0, pagina's 6-7; Subsidieaanvraagformulier IFA-2, 
pagina 5). Het instituut draagt bij aan de versterking van de kennisinfrastructuur in Almere 
waaraan ook is bijgedragen vanuit IFA-1, onder meer in de vorm van Health City Almere. 

Activiteiten 

In de periode 2012-2014 heeft het instituut goede voortgang geboekt in het bereiken van de 
gestelde doelstelling, zowel inhoudelijk wat betreft het uitvoeren van onderzoeken, als 
financieel wat betreft het aantrekken van externe financiering. Op het vlak van onderzoek heeft 
het instituut voortvarend gewerkt aan vier langlopende en drie kortlopende onderzoeken op het 
gebied van onder andere therapietrouw, eerste lijnsdiagnostiek, verkenning anderhalf 
lijnscentrum, worden conform planning uitgevoerd. Een deel van deze onderzoeken is 
inmiddels afgerond. Daarnaast zijn nieuwe initiatieven opgezet zoals een wijk- en praktijkscan, 
een onderzoek naar de organisatie en invulling van de huisartsenzorg in de toekomst in 
Friesland, en ondersteuning bij de totstandkoming van een zorgnetwerk in zuidwest Brabant 
(IFA Jaarrapportage 2013, pagina 17). Daarnaast lopen er op dit moment nog de volgend 
onderzoeksprojecten: 
. Ondersteuning bij regioproject West Brabant- Opdrachtgever: De Stuurgroep Verbonden in 

Zorg. 
Mondriaan: een nationale data-infrastructuur ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. 
Polyfarmacie/medicatiereviews in de ketenzorg. 
Gezonde Jeugd in Almere. 

• Opgelucht Ademhalen (Therapietrouw bij COPD en Astma patiënten) - Opdrachtgever: 
AstraZeneca, Bohringer Ingelheim, Pfizer, Glaxo Smith Kline en Achmea. 
Landelijke Evaluatie Geboortecentra in Nederiand - Opdrachtgever: ZonMw. 
Nationaal onderzoek naar de meerwaarde van de geïntegreerde eerste 
lijn - Opdrachtgever: ZonMw, ZN en het ROS-netwerk. 
MijnCOPDcoach - Opdrachtgever: Sananet (Jan van Es website). 
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Geconcludeerd kan worden dat het instituut actief heeft gewerkt aan het uitvoeren van de 
onderzoeksagenda en dat de projecten zoals beschreven in het projectplan zijn uitgevoerd. Het 
project is als IFA-project inmiddels afgerond en de laatste betaling van IFA-subsidie zal dit jaar 
plaatsvinden (halfjaarverslag 2014, pagina 12). 

Continuïteit 

Zoals aangegeven is de IFA-bijdrage inmiddels afgerond. Een belangrijke uitdaging voor het 
instituut is het structureel sluitend krijgen van de begroting. Hoewel het instituut een 
aanzienlijke omzetgroei heeft gerealiseerd en een belangrijk deel van zijn opdrachten vanuit de 
markt weet aan te trekken, is het instituut er nog niet in geslaagd de begroting volledig sluitend 
te krijgen. Om de financiering van het instituut voor langere tijd zeker te stellen, worden daarom 
momenteel de mogelijkheden voor vergaande samenwerking met TNO onderzocht. Naar 
verwachting zal hierover in de IFA-jaarrapportage 2014 worden gerapporteerd (Halljaarverslag 
2014, pagina 12). Samenwerking met TNO zou het voortbestaan van het instituut zeker stellen. 
Aandachtspunt daarbij is de blijvende vestiging van het instituut in Almere. Uit de gesprekken in 
het kader van dit onderzoek blijkt dat men daar in Almere en bij de provincie optimistisch over 
is. Het instituut zou ook een bijdrage kunnen leveren aan verdere uitbouw van de 
kennisinfrastructuur van Almere de komende jaren. 

Het is de instelling vanwege de subsidie niet toegestaan op een reserve op te bouwen via eigen 
inkomsten. Reservevorming zou een bijdrage hebben geleverd aan de continuïteit en 
toekomstbestendigheid van de instelling. 

4.7 Reedewaard 
Financiering 

Het project Reedewaard heeft uit IFA-2 middelen een subsidiebijdrage van € 0,3 miljoen 
ontvangen plus revolverende middelen ter grote van € 1,95 miljoen. Het project behelst 
herbestemming van een bestaand kantoorpand in Almere Haven tot zorginstelling met 
verschillende zorgfuncties, waaronder woonzorg voor Alzheimer patiënten met Zorg 
Zwaartepakket (ZZP) 4 of 5. De subsidie is bedoeld om de inrichting van de omliggende 
openbare ruimte te verbeteren. De revolverende middelen zijn bedoeld om de verbouw van het 
kantoorpand en inrichting als zorgvoorziening van het kantoorpand mogelijk te maken. De 
bijdrage uit IFA-2 is aanvullend op de leningen die de private initiatiefnemers via de banken 
hebben kunnen verwerven (€3,15 miljoen) voor hun project. 

Doelstelling en veronderstellingen 

Doelstelling van het project is te voorzien in een aanzienlijk tekort aan huisvestingslocaties voor 
Alzheimer patiënten in Flevoland en Almere. Hierbij worden wonen en zorg gescheiden 
aangeboden, hetgeen bijdraagt aan efficiënte en effectieve zorg voor de bewoners (projectplan, 
bijlage bij formulier subsidieaanvraag, pagina 13). Naast dit hoofddoel kent het project een 
aantal nevendoelen, zoals wijkvernieuwing in Almere-Haven, stageplaatsen voor Almeerse 
studenten, scholing van wijkzorg, en het tegengaan van eenzaamheid van ouderen in Almere-
Haven. Alle zullen er voor zorg dragen dat de wijk bij het plan betrokken wordt en daar de 
vruchten van zal plukken (projectplan, bijlage bij formulier subsidieaanvraag, pagina 4). 
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De doelstellingen van het project sluiten aan bij IFA-2 maatregel 5: versterken van het 
zorgaanbod. 
Op dit moment kennen Almere en Flevoland geen soortgelijke voorziening voor 
Alzheimerpatiënten. Doordat project Reedewaard dit type plekken creëert, kunnen 
dementerende ouderen in de eigen provincie blijven wonen en zal de druk op de wachtlijsten 
enigszins afnemen (Projectplan, bijlage bij formulier subsidieaanvraag, pagina 14). Dit is van 
extra belang gezien de vergrijzende bevolking van de wijk Almere haven: 

Daarnaast biedt de herbestemming van het pand en het opknappen van de buitenruimte een 
impuls voor revitalisatie van stadsdeel Almere Haven (aanvraag Reedewaard, pagina 2). Het 
particuliere initiatief heeft als katalysator gewerkt voor de herinrichting van de omgeving in 
Almere-Haven. Voorts is de aanpak van de herinrichting en hergebruik van de gebouwen nieuw 
in Almere die nog relatief jong vastgoed kent. 

Voorgenomen activiteiten 

Binnen het project zijn verschillende activiteiten gepland. Allereerst zullen de IFA-middelen 
worden besteed aan de aankoop van het pand en omliggende grond, en herinrichting van het 
pand tot zorginstelling, en ontwikkeling van de omliggende openbare ruimte (Projectplan, 
bijlage bij formulier subsidieaanvraag, pagina 15). . 

Op de begane grond van het gebouw zal een aantal zorggerelateerde ondernemingen worden 
gehuisvest zoals een arbodienst, fysiotherapie, diëtiste, en nierdialyse. Tevens wordt op de 
begane grond een keuken met restaurantruimte gerealiseerd. Hier kunnen ouderen uit de buurt 
maaltijden nuttigen. Op de eerste verdieping komen acht zorghotelkamers voortijdelijke opvang 
van zorgbehoevenden. 
Op de tweede en derde etage worden 26 zorgwoningen voor dementerende ouderen 
gerealiseerd (Aanvraag Reedewaard, pagina 2). Verder wordt er in het pand ook een 
trainingscentrum ten behoeve van zorggerelateerde training gerealiseerd (Projectideeformulier 
Reedewaard, pagina 1). Daarmee is de doelgroep die wordt bediend groter dan de groep 
mensen die direct via zorg verbonden is aan Reedewaard. 

IVIogelijke resultaten 

Realisatie van het plan zal naar verwachting leiden tot circa 30 permanente arbeidsplaatsen in 
de zorg en tot realisatie van drie nieuwe zorgvoorzieningen (subsidieaanvraagformulier pagina 
4). Omdat het project in september van dit jaar van start is gegaan kan nog niet worden 
vastgesteld of deze doelstelling zijn Gehaald. Wel kan geconcludeerd worden dat deze 
doelstelling goed past binnen de IFA-2 doelstellingen. 

Het aantal bedden voor de doelgroep is voor een stad als Almere nog beperkt. Het totaal aantal 
mensen van de doelgroep wat van de voorziening kan profiteren kan al groter zijn. Maar het 
project kan uitstraling krijgen. Het krijgt al naar verwachting gevolg door een vergelijkbaar 
initiatief in Zeewolde en ook in de ander kernen van Almere kunnen vergelijkbare initiatieven 
ontstaan. 
Een apart punt in dit project is dat in dit project ook wordt getracht om enkele langdurig 
werklozen weer aan de slag te krijgen. 
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Het initiatief richt zich op een specifieke doelgroep. Het zorgaanbod in Almere zou meer divers 
kunnen worden en zich ook kunnen uitstrekken naar bijvoorbeeld jeugdzorg en andere vormen 
van ouderenzorg. Eerst dan ontstaat er een compleet palet aan zorg in de stad. 

Het project Reedewaard biedt wel aanknopingspunten voor diverse vormen van zorg voor de 
doelgroep, maar nog geen aanknopingspunten voor diversificatie van de zorgbehoevende 
groepen. Daarvoor zullen aparte initiatieven moeten worden genomen. 
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Effecten van IFA-2 
In dit hoofdstuk gaan we nog eens in op de resultaten en effecten van IFA-2, nu aan de hand 

van de indicatoren die in het programma zijn aangegeven. Daarnaast geeft dit hoofdstuk 

antwoord op de vierde onderzoeksvraag: 

Heeft het IFA-programma geleid tot initiatieven en projecten die er zonder het programma 
niet zouden zijn geweest? 

Om deze vraag te beantwoorden maken we eerst een inschatting van bijdragen van de 

verschillende projecten aan de indicatoren per maatregel. Op basis hiervan geven we een 

totaaloordeel over de bijdragen van de verschillende projecten aan de IFA doelstellingen. 

Vervolgens maken we een inschatting van de noodzaak van de IFA bijdrage voor realisatie van 
de verschillende projecten. 

5.1 Effecten IFA-2 projecten 
In onderstaande tabel geven we een overzicht van de score op de indicatoren die met de 
uitvoering van projecten tijdens IFA-2 is behaald. 

Maatregel Doelstelling Idicatoren Score op de Indicatoren 

Versterken aanbod 
Beroepsonderwijs en wo 

De maatregel is gericht op 
realisatie van topvoorzieningen 
ter versterking van het 
beroepsonderwijs en 
wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek. 

Groei van het aantal nieuwe 
opleidingen. 
Gerealiseerde permanente 
arbeidsplaatsen. 

Doorstromingspercentages van 
mbo naar hbo. 
Een groei van het aantal 
studenten in Almere. 

Met de projecten Windesheim en CAH 
Vilentum Almere zijn er in totaal 25 hbo-
opleidingen gerealiseerd. 
Inclusief de kennisinstellingen Jan van Es 
en INTI zijn er bijna 200 fte aan banen in 
het hoger onderwijs en onderzoek 
gerealiseerd. 
Met het realiseren van hbo-opleidingen in 
Almere zijn de doorstroommogelijkheden 
vanuit het mbo naar het hbo binnen Almere 
sterk verbeterd. Er zijn maatregelen daarbij 
ook maatregelen genomen om de 
aansluiting van lokale ROC's op het Hbo te 
verbeteren. Exacte Cijfers over de 
doorstroom zijn nog niet voorhanden. 
Daarnaast is ook het aantal studenten 
gegroeid. Windesheim: bijna 1700 en CAH 
Vilentum Almere 270 studenten in 2014. 

Versterken aanbod Kunst Deze maatregel is erop gericht • Meer bezoekers. • Momenteel is er binnen deze maatregel 
& Cultuur om het voorzieningenniveau • Meer aanbieders. nog geen project in uitvoering. 

voor kunst en cultuur uit te • Komst makers. 
breiden met nieuwe • Uitbreiding faciliteiten. 
voorzieningen. Gerealiseerde permanente 

arbeidsplaatsen. 
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Verstei'ken aanbod Sport Deze maatregel is erop gericht • 

om het voorzieningenniveau 

voor de sport uit te breiden. 

Het effect moet een sterker 

imago van Almere op 

(inter)nationaal niveau zijn. 

Vestiging nieuwe 
toptalentencentra. 
Uitbreiding talentencentra. 
Aantal extra hoogwaardige 
evenementen (minimaal op 
nationaal niveau). 
Gerealiseerde permanente 
arbeidsplaatsen. 

Momenteel is er binnen deze maatregel 

nog geen project in uitvoering. 

Versterken aanbod 

Leisure 
Deze maatregel is gericht op 
het realiseren van een aanbod 
op het gebied van leisure in 
Almere. (...) [Er] kunnen uit 
deze maatregel uitsluitend 
voorwaardenscheppende 
activiteiten worden 
gefinancierd. Deze projecten 
dienen daarnaast een relatie te 
hebben met 
gebiedsontwikkeling. 

Gerealiseerde permanente 

arbeidsplaatsen. 

Aantal dagbezoekers (inclusief 
aandeel van buiten de stad). 

Gemiddelde bestedingen (van 

bezoekers van buiten de stad). 

Groei van het aantal (zakelijke) 
hotelovernachtingen. 
Groei van het aantal bezoekers 
Van buiten Flevoland bij 
evenementen. 

Binnen deze maatregel is project Boshart in 
uitvoering. Inmiddels zijn er binnen dit 
project tien arbeidsplaatsen gerealiseerd. 
Daarnaast heeft het project Bidbook het 
mogelijk gemaakt de Floriade in Almere te 
organiseren. 

Met de komst van het klimbos is er een 
nieuw aanbieder van leisure faciliteiten 
gerealiseerd. Met het realiseren van de 
manege komt daar nog een nieuwe 
aanbieder bij. Op termijn vormt de Floriade 
zelf een substantiële tijdelijke aanvulling. 
Exacte aantallen en herkomst van 
bezoekers zijn voor het project Boshart niet 
bekend, maar de partijen in het 
projectgebied geven aan een stijging van 
bezoekers waar te nemen. 
Ook over de bestedingen voor project 
Boshart zijn nog geen exacte cijfers 
bekend, maar horecaondernemers in het 
gebied melden dat hun omzet gestegen is. 
Ook over het aantal overnachtingen in het 
gebied zijn geen exacte cijfers bekend, 
maar met de komst van de B&B is het 

Versterken aanbod Deze maatregel is gericht op • Uitbreiding voorzieningen. • Binnen deze maatregel is er met de 
Zorg het realiseren van meerdere • Verschuiving van gebruik van projecten Reedewaard en Jan van Es 

innovatieve, bovenlokale zorg van buiten naar binnen concreet zicht op realisatie van 
zorgvoorzieningen in Almere. Flevoland. aanvullende zorgvoorzieningen. Bij 

• Gerealiseerde permanente Reedewaard gaat het onder andere om 26 
arbeidsplaatsen. zorgwoningen voor dementerenden, en 

acht zorghotelkamers. Bij Jan van Es gaat 
het om een onderzoeksinstituut dat werkt 
aan implementatie van nieuwe concepten 
binnen de zorg. 

• Het project Reedewaard zorgt voor een 
verschuiving van zorg voor Alzheimer 
patiënten van buiten de provincie naar 
binnen de provincie. 
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In totaal zijn er inmiddels vijf permanente 
arbeidsplaatsen gerealiseerd en is er 
concreet zicht op nog eens circa 30 
arbeidsplaatsen. 

De tabel toont dat IFA-2 reeds een aantal concrete resultaten heeft opgeleverd. Vooral op het 
vlak van beroeps en hoger onden/i/ijs en onderzoek, leisure en zorg zijn al positieve resultaten 
behaald. Omdat er nog geen projecten zijn beschikt op het gebeid van Kunst & Cultuur en 
Sport, zijn er op deze maatregelen vooralsnog geen resultaten behaald. 

Uit dit overzicht komt naar voren dat er tijdens IFA-2 belangrijke stappen zijn gemaakt ten 
opzichte van het compleet maken van het voorzieningenniveau binnen Almere en Flevoland. Er 
zijn belangrijke onderwijs, leisure en zorgfaciliteiten gerealiseerd die voorheen afwezig waren. 
Als gevolg hiervan zijn de mogelijkheden voor inwoners van Almere en Flevoland op het vlak 
van hoger onderwijs, vrijetijdsbesteding en zorg toegenomen. Ook is er concreet zicht op in 
totaal 240 arbeidsplaatsen, waarvan ongeveer 200 in het hoger onden/\/ijs en onderzoek. 
Tevens is het aantal studenten toegenomen tot bijna 2000 in 2014. Deze gerealiseerde banen 
en studentenaantallen geven een belangrijke positieve impuls aan de kenniseconomie en 
demografische opbouw in de stad. 

Belangrijk aspect hierbij is dat de kenniseconomie in de stad met de realisatie van 
kennisinstituten uit IFA-1 en 2 en twee hogescholen voldoende kritische massa lijkt te hebben 
voor verdere ontwikkeling. Bewijs voor deze kritische massa kan gevonden worden in de vele 
contacten tussen de kennisinstellingen onderiing. Er is over de afgelopen jaren een 
functionerend kennisnetwerk in de stad opgebouwd. Vooral op de thema's zorg en groene stad 
kan dit netwerk zich profileren. Het bestaan van dit kennisnetwerk kan een belangrijke 
overa/eging zijn voor nieuwe bedrijven en organisaties om Almere als vestigingsplaats te 
kiezen. 

Er is nog een projectinitiatief, Zorginnovatiefabriek (GWIA). Deze zal indien deze doorgang 
vindt verder bijdragen aan de kennisinfrastructuur. Almere kan zich hiennee in toenemende 
mate als kennisstad profileren. 

Daarnaast heeft Almere met IFA-2 projecten twee thema's ontwikkeld met een internationale 
uitstraling. Ten eerst heeft het INTI op het terrein van New Towns een breed internationaal 
netwerk opgebouwd. Hoewel het instituut zelf van bescheiden omvang is geeft dit netwerk de 
stad een internationale uitstraling rondom een thema dat de stad deelt met een aantal grote 
steden wereldwijd. Ten tweede vormt de Floriade een belangrijk focuspunt waaromheen 
Almere zich kan profileren als groene stad. Nu reeds zijn hiervan de eerste contouren 
waarneembaar in de vonn van betrokkenheid van bijvoorbeeld INTI en CAH Vilentum bij dit 
thema. Op het raakvlak van bestaande netwerken van organisaties en de internationale 
uitstraling van de Floriade liggen voor Almere en Flevoland belangrijke kansen voor profilering 
van stad en regio. 

Tenslotte heeft de uitvoering van IFA-2 ook aanleiding gegeven tot regelmatig bestuuriijk 
contact in de vorm van de bestuurlijke duo's, de bestuuriijke kerngroep en het bestuuriijk 
overieg. Als gevolg hien/an zijn provincie en gemeente nauw bij elkaar betrokken geraakt. Uit 
gesprekken komt naar voren dat provincie en gemeenten een goede werkrelatie hebben binnen 
IFA. Daarbij is wederzijds het beeld versteri<t dat de groei van provincie en groei stad met 
elkaar verweven zijn. 
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5.2 Noodzaak van IFA bijdrage 
Om te beoordelen in hoeverre het IFA programma de oorzaak is geweest van de mate waarin 
de doelstellingen zijn bereikt, moeten we een inschatting maken van de noodzaak van de IFA-
bijdrage aan ieder van de projecten. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de 
inschatting van de noodzaak van de bijdrage per project. Het gaat daarbij in wezen om een 
inschatting van wat er gebeurd zou zijn als de IFA bijdrage niet verstrekt zou zijn. 

Project Noodzaak van IFA bijdrage 

1. Lectoraat CAH Bij het bepalen van de noodzaak van de IFA bijdrage aan het project lectoraat CAH 

Vilentum Almere moeten we onderscheid maken tussen vestiging van het CAH in Almere 
en oprichting van het lectoraat. Het project lectoraat CAH zou zonder IFA bijdrage zeker 
anders of mogelijk zelfs geheel niet vorm hebben gekregen. In een gesprek geeft de 
locatiedirecteur aan dat het CAH sowieso de ambitie had om een lectoraat aan de nieuwe 
opleidingen in Almere te verbinden. Het lectoraat zou dan echter pas veel later en met 
andere middelen gerealiseerd kunnen worden. Zonder IFA bijdrage had het lectoraat dan 
zeker niet bereikt wat het nu heeft bereikt. De tijdige komst van het lectoraat heeft er 
mede toe bijgedragen dat de vestiging in Almere andere accenten heeft gekregen dan de 
vestiging in Dronten. Het lectoraat heeft een impuls gegeven aan het profiel van CAH dat 
past bij Almere. 

De IFA bijdrage was echter niet noodzakelijk om het CAH naar Almere te halen. Ook 
zonder aanvullende bijdrage zou het CAH een nevenvestiging in Almere zijn begonnen, 
omdat deze beslissing reeds in 2009 was gemaakt voorafgaand aan de IFA bijdrage 
(Subsidieaanvraag CAH 23 november 2010, pagina 1; Projectvoorstel bij 
subsidieaanvraag). Wel zou de kwalitatieve invulling van de opleidingen en de verbinding 
tussen hogeschool en bedrijfsleven in de regio zonder het lectoraat in mindere mate van 
de grond zijn gekomen. 

2. International Newrtovm Institute Op het moment van de beslissing over de tweede IFA-bijdrage aan het INTI in februari 
(INTI) 2011 was het instituut nog niet financieel zelfstandig. Het aandeel van de begroting dat via 

opdrachten uit de markt werd gehaald was vele malen lager dan het nu is, waarmee een 
sluitende begroting onmogelijk zou zijn geweest. Ook waren er geen andere bronnen van 
financiering mogelijk om dit gat te dichten. Zonder INFA-2-bijdrage had INTI niet 
zelfstandig kunnen blijven voortbestaan. 

3. Onderdoorgang A6 onderdoorgang A6 is van cruciaal belang voor de bereikbaarheid van de nieuwe 
ontwikkellocaties ten zuiden van de A6. Deze onderdoorgang is noodzakelijk voor de 
leefbaarheid voor het bewoners van de betreffende wijk. De middelen daarvoor hadden 
elders gevonden moeten worden. Het is mogelijk dat de onderdoorgang hierdoor pas later 
gerealiseerd had kunnen worden, waardoor deze dus niet gelijktijdig met verbreding van 
de A6 had kunnen plaatsvinden. Hierdoor zouden de totale kosten van het project hoger 
zijn uitgevallen. 

4. Bidbook Floriade 2022 De bijdrage aan het project Bidbook Floriade is van beperkte omvang. Desondanks komt 
uit inten/iews naar voren dat gemeente Almere als gevolg van de bezuinigingen niet in 
staat zou zijn geweest het Bidbook zelfstandig te financieren indien de IFA-bijdrage niet 
beschikbaar zou zijn geweest. In het onderzoek zijn geen andere manieren om het 
Bidbook te financieren naar voren gekomen. Zonder tijdige oplevering van het Bidbook 
zou er geen positieve beslissing van de Nederiandse Tuinbouwraad zijn geweest. 
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5. HogeschoolWindesheim Gemeente Almere heeft reeds lange tijd de wens hoger onderwijs naar de stad te halen. 
Hierover zijn eerder gesprekken gevoerd en initiatieven in gang gezet met de Hogeschool 
van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Deze hebben echter niet geleid tot de 
ontwikkeling van de gewenste brede hogeschool in Almere. Gezien de wijze waarop het 
hoger onderwijs in Nederiand wordt gefinancierd (t-2 financiering) wordt iedere startende 
instelling voor hoger onderwijs geconfronteerd met een financieringsgat in de opstartfase. 
Zonder bijdrage vanuit IFA zou het bedrag waarmee Windesheim moest opstarten € 20 
miljoen lager zijn geweest (€ 52 in plaats van € 72 miljoen - IFA bijdrage is bijna 28%). 
Dat zou onvoldoende zijn geweest om de onrendabele top voor Windesheim te 
bekostigen. Daarmee zou het initiatief van Windesheim in Almere geen doorgang hebben 
gevonden. De IFA-bijdrage heeft het financiële plaatje rond gemaakt en de basis gelegd 
voor een levensvatbaar initiatief. 

Het totaal beschikbare budget maakte ook mogelijk dat de hogeschool in Almere met een 
breed opleidingsaanbod kon starten en daardoor een breed publiek kon aantrekken. Ook 
hebben de middelen er toe bijgedragen dat Windesheim in Almere heeft kunnen 
investeren in actieve en aantrekkelijke werving van studenten. 

6. Boshart Almeerderhout Binnen het project Boshart wordt samengewerkt met een aantal maatschappelijke 
partners. Deze verzorgen ongeveer de helft van de financiering van het project 
(Adviesformulier projectideeën Boshart Almeerderhout, pagina 3). Aangezien het project 
Boshart uit een aantal deelprojecten bestaat is het goed mogelijk dat enkele van deze 
deelprojecten zelfstandig gerealiseerd hadden kunnen worden. Daarmee zou echter hét 
Integrale karakter van het project niet zijn gerealiseerd. In gesprekken wordt aangegeven 
dat de ontwikkeling van het gebied als geheel ook wellicht pas tientallen jaren later zou 
zijn gerealiseerd. In plaats van IFA financiering had ook financiering via EFRO-middelen 
onderzocht kunnen worden. Het is echter niet zeker of financiering via EFRO verkregen 
had kunnen worden. Dit betekent dat zonder de IFA-financiering het project waarschijnlijk 
niet integraal, en pas veel later gerealiseerd zou zijn. 

7. Jan van Es Instituut (vervolg) Op het moment van de IFA-2-beschikking in 2012 bestond het Jan van Es instituut pas 
twee jaar. Deze tijd was voor het instituut te kort om voldoende opdrachten uit de markt 
binnen te halen om een sluitende begroting te realiseren. Ook waren er geen , 
mogelijkheden om aanvullende financiering elders te vinden (Adviesformulier 
projectideeën JVEI 2.0, pagina 2). Het is daarom niet voorstelbaar dat het instituut zonder 
de IFA-2 bijdrage de resultaten had kunnen behalen die het heeft gehaald. Naar alle 
waarschijnlijkheid had het instituut zonder de tweede IFA-bijdrage opgeheven moeten 
worden. 

8. Zorgcentrum Reedewaard Verwezenlijking van Zorgcentrum Reedewaard zou zonder de IFA bijdrage van 0,3 miljoen 
en vooral zonder de IFA-lening van 1,95 miljoen niet mogelijk zijn geweest. Financiering 
voor het project was reeds gedeeltelijk gevonden in de vorm van een lening van ASN 
bank. Het totaalbedrag was echter nog niet toereikend om het project te beginnen. De 
aanvulling vanuit IFA-2 (in de vorm van subsidie en revolverende bijdrage) en vanuit de 
gemeente heeft het financieel plaatje rond gemaakt. Het heeft tevens een bijdrage 
geleverd aan de verbreding van het project waarin de omgeving (de openbare ruimte) is 
meegenomen. 
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Samenvattend kunnen we stellen dat de IFA-bijdrage ervoor gezorgd heeft dat de kennissector 
en het hoger onderwijs in Almere en de regio een sterke impuls heeft gekregen. Zonder de IFA-
bijdrage was ontwikkeling van het hoger ondenwijs op kleinere schaal wel mogelijk geweest, 
maar had de kennissector zich niet zo sterk ontwikkeld als nu is gebeurd en hierdoor had het 
kennisnetwerk niet de kritische massa bereikt die het nu heeft. Ook zouden nieuwe vrije tijds-
en recreatieve voorzieningen niet integraal en pas veel later ontwikkeld zijn en zouden de 
zorgvoorzieningen van Reedewaard niet gerealiseerd zijn. Tenslotte zou het Bidbook voorde 
Floriade waarschijnlijk niet.gerealiseerd zijn, waarmee Almere de Floriade en de daar 
bijkomende profilering en spin-off misgelopen zou zijn. 

Pagina 40 



< 

organisatie-
a r i l 11 A O 11 december 2014 

U V I C o Ons kenmerk 1014216-005/hpo/bpe 

6 Sturing van IFA-2 
Dit hoofdstuk gaat in op de sturing van IFA-2. Hierbij geeft het hoofdstuk antwoord op de zesde 
onderzoeksvraag: 
• Zijn de aanbevelingen uit het onderzoek van de rekenkamers uit 2013 opgevolgd? 

De Rekenkamer van Almere en de Randstedelijke Rekenkamer hebben in hun rapport uit 2013 
de volgende vijf aanbevelingen gedaan: 
1. Vraag aan GS en B&W om de bestuuriijke koppels alsnog verantwoordelijk te maken voor 

de uitvoering van projecten. 
2. Vraag GS en B&W om vast te houden aan de afspraak eens per halfjaar te rapporteren 

richting Provinciale Staten en de gemeenteraad. 
3. Vraag GS en B&W te rapporteren op het niveau van doelbereiking en de gehele keten van 

projectontwikkeling, - beoordeling en -uitvoering en doe dit ook voor het programma als 
geheel. 

4. Bespreek de voortgang van IFA, bedenk welke rol de raad wil spelen bij IFA en denk mee 
met B&W hoe de aanwas van nieuwe projecten bevorderd kan worden. 

5. Vraag GS en B&W om te bespreken en/of te onderzoeken hoe met de huidige kaders en 
doelstellingen de aanwas van nieuwe projecten bevorderd kan worden en bij wie de 
verantwoordelijkheid voor het genereren van nieuwe projecten het best belegd kan worden. 
Vraag GS en B&W hierbij ook de rol van externe partijen te vergroten en een voorstel te 
doen om de rol van de raad te verduidelijken. Monitor of de gemaakte afspraken leiden tot 
meer aanwas en bezie op tennijn of de kaders of doelstellingen bijgesteld moeten worden. 
Overweeg om dit te betrekken bij de evaluatie van IFA-2 in 2014 (Eindrapport Onderzoek 
Investeringsprogramma Flevoland-Almere, pagina's 7-9). 

Om deze vraag te beantwoorden gaan we hieronder op iedere aanbeveling afzonderiijk in. 

6.1 Bestuurlijke koppels 
Bij de behandeling van het rekenkamerrapport op 25 september 2013 besluiten Provinciale 
Staten onï deelconclusie 1 en de daaruit volgende aanbeveling 1 te onderschrijven, maar hier 
een aanvullende interpretatie aan te geven: "waarbij deze zo gelezen moeten worden dat de 
bestuuriijke koppels niet verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van projecten, maar de 
politiek/bestuuriijke verantwoordelijkheid dragen." (Statenvoorstel Flevoland, 25 september 
2013, pagina 1). 

In gesprekken wordt aangegeven dat de bestuuriijke koppels sindsdien ook als zodanig 
verantwoordelijk zijn geweest voor de projecten. De bestuuriijke koppels hebben bij het 
bespreken van projectinitiatieven en ideeën als tandem opgetrokken. De regie heeft hiermee bij 
de bestuurders gelegen en het gezamenlijk optrekken van bestuurders is als positief ervaren. 
Hierbij was sprake van een duidelijk gezamenlijk besef van de relevantie van de projecten voor 
Almere. Uit de gesprekken komt naar voren dat de projecten werkelijk door de bestuurders van 
beide overheden werden gedragen en ondersteund. De tegenstelling stad versus rest van de 
meer landelijke provincie wordt daarbij makkelijk ovenwonnen en speelt geen rol. 
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6.2 Halfjaarlijkse rapportage 
In het Statenbesluit van 25 september 2013 hebben de Staten tevens aanbeveling 2 met 
betrekking tot consequente halflaariijkse rapportage onderschreven (Statenvoorstel Flevoland, 
25 september 2013, pagina 1). Sinds dit besluit is er consequent ieder halljaar over IFA 
gerapporteerd. Sinds het verschijnen van het rekenkamerrapport gaat het om: 

halfjaarrapportage 2013; 
• jaarrapportage 2013; 

halfjaarrapportage 2014. 

6.3 Rapportage over de gehele keten 
In het Statenbesluit van 25 september hebben de Staten ook aanbeveling 3 met betrekking tot 
de wijze van rapporteren over de gehele keten van projectidee tot uitvoering en over de 
programmavoortgang als geheel onderschreven (statenvoorstel Flevoland, 25 september 2013, 
pagina 1). 

De rapportages die sinds het rekenkamerrapport zijn opgeleverd zijn er ook op gericht een 
overzicht te bieden van de voortgang van de keten van projectidee tot aan projectuitvoering. In 
de rapportages worden met dit doel voor ogen zowel de voortgang van de lopende projecten, 
als de projectideeën en projectinitiatieven besproken. Wat in de rapportages onderbelicht blijft 
is het proces van genereren van projectideeën en het aantal ideeën dat niet tot een succesvol 
project leidt. De rapportages bevatten geen overzicht van de projectinitiatieven die niet zijn 
gehonoreerd. 

De rapportages zijn er tevens ten dele op gericht een overzicht van de voortgang van het 
programma als geheel te geven. In het jaarverslag 2013 (en aangekondigd voor het jaarverslag 
2014) is een overzicht opgenomen van de financiële voortgang van het programma als geheel. 
Dit overzicht wordt echter niet halfjaariijks, maar jaariijks gegeven in de jaarrapportages. De 
halfjaarrapportages bevatten geen overzicht van de financiële voortgang van het programma. 
Daarnaast omvat de jaarrapportage 2013 ook geen inhoudelijk inzicht in de voortgang van het 
programma als geheel. Op het niveau van de projecten wordt de voortgang besproken, maar 
hieruit wordt geen totaalbeeld gedestilleerd wat betreft de inhoudelijke resultaten en 
perspectieven die het programma als geheel tot dat moment heeft opgeleverd. 

6.4 Rol van de raad 
Aanbeveling 4 heeft geen betrekking op provinciale staten, maar op de gemeenteraad van 
Almere. De raad heeft bij bespreking van het rapport een motie aangenomen waarin het college 
wordt opgeroepen om: 

. De aanbevelingen uit het Rekenkamer rapport op korte termijn in open dialoog met GS te 
bespreken en daarbij tevens uitdrukkelijk onderwerp van bespreking te laten zijn: 
- op welke wijze bewerkstelligd kan worden dat de aanwas van nieuwe projectideeën, in 

het kader van de huidige IFA regeling, vergroot kan worden. Hierbij onder meer 
aandacht te schenken aan mogelijke veriaging van de minimum grens van 2 miljoen en 
verruiming van toepassing van de criteria voor de hardheidsclausule; 
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De uitkomsten van de dialoog met GS uiteriijk voor 31 januari 2014 te bespreken met de 
gemeenteraad (motie WD, CDA en CU: Rekenkamerrapport evaluatie IFA (RG-167), 
Besluitenlijst nr. 4, Besluitenlijst per activiteit Politieke Markt, 3 oktober 2013). 

Hoewel de raad door bespreking en het aannemen van de motie gehoor heeft gegeven aan het 
eerste deel van de aanbeveling, zijn er sindsdien geen initiatieven vanuit de raad geweest om 
de betrokkenheid van de raad bij het programma te vergroten. In gesprekken komt naar voren 
dat het sindsdien toch lastig is gebleken om de raad voldoende bij het IFA-programma 
betrokken te houden. Uit gesprekken komt naar voren dat raadsleden in vergaderingen 
aangeven dat de IFA-procedures voor hen niet altijd even inzichtelijk zijn. Zij geven aan ook 
weinig zich te hebben op de voortgang van de projecten en van het programma als geheel. De 
gemeenteraad heeft dat inzicht nodig voor de gevallen waarin hij besluiten over cofinanciering 
uit de gemeentebegroting beslissingen moet nemen. Uit gesprekken in het kader van dit 
onderzoek blijkt dat in de ervaring van bestuurders de betrokkenheid van de raad, buiten de 
formele besluitvormingsmomenten niet wezenlijk is toegenomen. 

De financiële drempel van projecten met een minimum omvang van € 2 miljoen is soepel 
toegepast in het geval van Bidbook Almere en in feite ook Jan van Es 2.0. 

6.5 Aanwas van nieuwe projecten 
De Staten nemen in hun besluit van 25 september 2013 ook de laatste aanbeveling over 
betreffende het bespreken van de mogelijkheden meer aanwas van nieuw projecten te 
genereren (statenvoorstel Flevoland, 25 september 2013, pagina 1). 

Gedeputeerde Staten en het College van B&W hebben in navolging van deze aanbeveling het 
genereren van projectinitiatieven besproken tijdens de Bestuuriijke Kerngroep bijeenkomst van 
6 november 2013 (brief B&W betreffende Moties Investeringsprogramma Flevoland Almere 
(IFA), 17 december 2013). Tijdens deze bijeenkomst hebben de betrokken bestuurders 
geconcludeerd dat er wat betreft het genereren van projectideeën in de periode sinds het 
verschijnen van het rekenkamerrapport goede voortgang is geboekt (Brief B&W betreffende 
Moties Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA), 17 december 2013). Zoals in paragraaf 
3.1 besproken, zijn er inmiddels voldoende projectideeën ontwikkeld om de beschikbare IFA 
middelen vrijwel volledig te besteden. 

Pagina 43 



< 

organisatie
advies 11 december 2014 

Ons kenmerk 1014216-005/hpo/bpe 

Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk presenteren wij onze conclusies en aanbevelingen op basis van het 
evaluatieonderzoek. De doelstelling van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in hetgeen de IFA-
2-projecten hebben opgeleverd en bijgedragen en/of nog zullen bijdragen aan de realisatie van 
de doelstellingen van het Investeringsprogramma. Het doel is tevens om daaruit lessen te 
trekken voor vergelijkbare toekomstige (stimulerings-)programma's. Om tegemoet te komen 
aan deze doelstelling presenteren wij in dit slothoofdstuk conclusies in antwoord op de 
onderzoeksvragen. In dit hoofdstuk geven wij voorts antwoorden op de onderzoeksvragen 7 en 
8. De aanbevelingen richten wij namelijk op mogelijk toekomstige stimuleringsprogramma's en 
op de eindrapportage over het gehele investeringsprogramma in 2018. 

7.1 Conclusies 
Hieronder volgen de conclusies in de vorm van antwoorden op de eerste zes 
onderzoeksvragen. 

Vraag 1 

Passen de geselecteerde projecten qua inhoud en type binnen de IFA-doelen? 
Alle nieuwe IFA-2-projecten en ook de IFA-1-projecten die tijdens IFA-2 zijn veriengd, sluiten 
qua inhoud en type goed aan bij de IFA-doelen. Inhoudelijk vallen alle beschikte projecten en 
de door provinciale staten in 2014 goedgekeurde projectideeën binnen één van de vijf IFA-2-
maatregelen. Wat betreft de omvang van projecten, de cofinancieringeis of het type financiering 
(subsidie of lening) is er een enkele maal flexibel ingespeeld op de behoeften van de 
afzonderiijke projecten. Dit is gezien de hardheidsclausule echter mogelijk en vanuit de inhoud 
van de betreffende projecten gezien, ook een logische keuze geweest. De keuze sluit aan bij 
de wensen inzake veriaging van de financiële toegangsdrempel die de gemeenteraad van 
Almere heeft geuit bij de behandeling van het rekenkamerrapport. 

Vraag 2 

Passen de doelen en veronderstellingen van de geselecteerde projecten binnen de IFA-
doelen? 
Van alle projecten binnen IFA-2 kan gesteld worden dat de doelstellingen en veronderstellingen 
goed passen binnen de IFA-doelen. Er is nog geen informatie over effecten van de projecten 
gekoppeld aan de indicatoren die in het programma zijn geformuleerd. Daarom kunnen 
daarover nog geen uitspraken worden gedaan. De inrichting en opzet van de projecten is 
zodanig dat kan worden verwacht dat de beschikte projecten voldoen aan de algemene 
doelstelling per maatregel en aan de hoofddoelstelling van het IFA-programma (versterking 
economische positie en stedelijke ontwikkeling klimaat). 
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VraagS 

Wat hebben de geselecteerde projecten en de uitvoering daarvan opgeleverd - zowel in 
relatie tot de programmadoelen als in het algemeen? 
De beschikte en tot nu toe uitgevoerde projecten hebben een aantal belangrijke resultaten 
opgeleverd. Ten eerste hebben het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek binnen 
Almere en Flevoland krachtige impulsen gekregen met de vestiging van de hogeschool 
Windesheim met een breed pakket van opleidingen, versterking van het (onderzoeks)profiel 
van de hogeschool CAH Vilentum, en vestiging van twee onafliankelijke onderzoeks- en 
kennisinstituten. De kennisinstituten versterken de kennisinfrastructuur die ook al in andere 
projecten van IFA-1 was verstevigd door de vestiging van een aantal instituten. Hierdoor is er in 
Almere en de regio een kennisnetwerk met de nodige kritische massa opgebouwd. Het hebben 
van kenniscentra kan inmiddels als een kenmerk van de stad Almere worden gezien. Dit maakt 
het mogelijk voor andere kennisinstellingen en bedrijven om hierop in te haken. Met de komst 
van het hoger onderwijs heeft de stad Almere een meer compleet onderwijspakket gekregen 
waardoor jongeren hun onderwijsloopbaan geheel in Almere kunnen doorlopen. 

Ten tweede zijn er voor Almere met de komst van een aantal kennisinstituten kansen ontstaan 
om zich te ook internafionaal profileren rondom de thema's die passen bij Almere als nieuwe 
stad {new town) met veel oppervlakte groen en water {green city). Met de verwachte komst van 
de Floriade in 2022 en de voorbereiding daarvan, liggen hier nog meer kansen in de toekomst. 

Met het Jan van Es Insfituut is de kans versterkt op profilering op het vlak van zorginnovaties. 
Het instituut sluit aan bij de wijze waarop de zorg al innovatief in Almere is georganiseerd en 
die mogelijk verder wordt ontwikkeld elders in Nederiand. Voor Jan van Es wordt gewerkt aan 
borging van de continuïteit van het insfituut. INTI heeft nog geen aansluifing gevonden bij 
andere (Nederiandse) instituten. 

De systemafiek van IFA maakte het niet mogelijk dat instituten hun overhead bekostigd konden 
krijgen. Ook andere (externe) financieringsprogramma's staan vaak geen over/ieadbekosfiging 
toe. Dit in combinafie met het feit dat geen reserves gevormd mogen worden op basis van 
verkregen subsidies, draagt ertoe bij dat kennisinsfituten moeilijk een solide basis kunnen 
leggen voor confinuïteit. Er rest dan weinig anders dan aansluiting te zoeken bij bestaande 
insfituten. Dit brengt het risico van ruimtelijke verplaatsing van een instituut met zich mee. 

Ten derde heeft het IFA-programma in enige mate een structurele bijdrage geleverd aan de 
werkgelegenheid in de stad en regio. In totaal zijn er circa 200 fte in hoger onderwijs en 
onderzoek gerealiseerd en nog eens circa 40 fte aan (concrete te verwachten) banen in zorg en 
leisure. Naast meer banen, gaat het, zeker wat betreft de onden/î ijs en kennisinstellingen vooral 
om toename van de variatie in werkgelegenheid in Almere: naast de reeds bestaande lager en 
middelbaar geschoolde werkgelegenheid, ook hoger geschoolde werkgelegenheid. 

Ten slotte is ook het aantal faciliteiten op het vlak van leisure (vrije tijdsbesteding en recreafie) 
en zorg uitgebreid. Wat zorg betreft gaat het met het project Reedewaard kwantitafief om 
beperkte uitbreiding van de voorzieningen. Kwalitatief is de uitbreiding echter van belang 
aangezien het om faciliteiten gaat die momenteel niet in Almere en Flevoland aanwezig zijn: 
Alzheimer-zorg voor ZZP 4 en 5 in het hogere segment van de markt. Andere vormen van zorg; 
zoals jeugdzorg en andere vormen van ouderenzorg, zijn nog beperkt aanwezig in de stad. 
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Wat leisure betreft is de uitbreiding van het totaal aantal voorzieningen ook beperkt, maar hier 
gaat het wel om enkele grootschalige voorzieningen, zoals een evenemententerrein voor 
maximaal 15.000 bezoekers per dag - onderdeel van project Almeerderhout Boshart. 

Vraag 4 

Heeft het IFA-programma geleid tot initiatieven en projecten die er zonder het 
programma niet zouden zijn geweest? 
Het IFA-programma heeft in meerdere gevallen geleid tot projecten die er anders niet zouden 
zijn geweest. Dit geldt in het bijzonder voor de kennisinstituten waarvan de ontwikkeling is 
begonnen onder IFA-1 en die door voortzetting in de IFA-2-periode konden worden versterkt. 
Zonder IFA was deze sector niet tot dezelfde ontwikkeling gekomen als nu het geval is. 

Wat betreft het hoger onderwijs hadden de instellingen niet in de zelfde mate en in hetzelfde 
tempo zich kunnen ontwikkelen als nu het geval is. IFA heeft een substantiële bijdrage van 
meer dan een kwart geleverd aan de middelen voor de opzet van de vestiging van hogeschool 
Windesheim in Almere. Zonder die bijdrage zou de instelling er niet zijn gekomen omdat door 
Windesheim geen sluitende businesscase kon worden gemaakt, waarin voorfinanciering van de 
hogeschool moest worden opgenomen. De IFA(-2)-middelen hebben er bovendien aan 
bijgedragen dat er een voor studenten aantrekkelijk breed opleidingspakket is gekomen en er 
kon worden geïnvesteerd in de profilering van de instelling om studenten te trekken. 
Zonder bijdrage van IFA(-2) zou CAH Vilentum Almere er nog niet in geslaagd zijn het 
specifieke profiel te realiseren dat past bij de vesfiging in Almere. 

Zonder bijdrage van IFA-2 zou de ontwikkeling van Almeerderhout Boshart niet in het tempo en 
samenhang zijn geschied als nu het geval is geweest. De ontwikkeling van de recreatie en de 
economische betekenis van de recreafie in dit gebied zou nog beperkt zijn. De bijdrage was 
niet noodzakelijk voor de ontwikkeling van Boshart, maar heeft het wel een krachfige impuls 
gegeven en de ontwikkeling versneld. Er kan nu binnen afzienbare tijd een samenhangend plan 
voor het gebied worden gerealiseerd met verschillende initiafieven die de recreatieve waarde 
ervan vergroten. 

Het project Reedewaard en daarmee de realisafie van de voorziening voor dementerende 
burgers, zou niet van start zijn gegaan zonder bijdrage van IFA-2. Zonder bijdrage konden de 
inifiatiefnemers de financiering van de businesscase niet rond krijgen. 

Vraag 5 

Heeft het IFA-programma voldoende projecten opgeleverd die substantieel kunnen 
bijdragen aan de programmadoelen? 
Binnen het IFA-2 programma zijn alle middelen beschikt of bestemd voor inmiddels uitgewerkte 
projectideeën. Het gaat daarbij in enkele gevallen om. substantiële projecten (Windesheim en 
Floriade). Deze dragen wezenlijk bij aan de realisatie van de doelstellingen van het programma. 
Toezicht op de besteding van de middelen van Windesheim vindt buiten IFA-kader om plaats in 
een stuurgroep van de hogeschool waarin ook de provincie en de gemeente vertegenwoordigd 
zijn. De projecten die een bijdrage leveren aan 'the making of de Floriade 2022 volgen dezelfde 
besluitvormingsroute als de IFA-2 projecten. 
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Het programmabudget, de toewijzing van bijna tweederde daarvan aan de ontwikkeling van 
hogeschool Windesheim en de 'the making of de Floriade in combinafie met de eis dat het om 
financieel substanfiële projecten moet gaan, leiden er toe dat slechts een beperkt aantal 
projecten is/wordt beschikt. De aantallen zijn beperkt, maar elk van de projecten heeft impact. 

Vooral binnen maatregelen gericht op hoger ondenwijs, leisure en zorg zijn projecten van 
voldoende omvang gerealiseerd om aan de IFA-doelstellingen bij te dragen. 
De projecten zijn elk afzonderlijk beoordeeld en gehonoreerd. Er is niet op samenhang 
beschikt. De uitkomst van de projecten is wel dat er sprake is van samenhang en onderiinge 
versterking. Op het vlak van het thhema Green city gaai het om: lectoraat CAH Vilentum 
Almere, INTI Green City, Bidbook Floriade en Boshart. De projecten ondersteunen datgene wat 
Almere qua ruimtelijke structuur al is: een green city met veel oppervlakte groen en blauw in de 
stedelijke structuur. De kenniscentra en hogescholen dragen in samenhang bij aan profilering 
van de stad op kennis en onderwijs. De projecten afzonderiijk zouden beperkt hebben 
bijgedragen aan de profilering van Almere en versterking van het stedelijk klimaat. De 
samenhang in de projecten doet dat wel. 

Voor maatregelen gericht op Kunst & Cultuur en Sport zijn op dit moment nog geen projecten 
beschikt. 

Mogelijk zouden er meer initiatieven zijn geweest als niet een financiële drempel was gesteld. 
Te kleine projecten dragen afzonderlijk niet bij aan de profilering maar in samenhang met 
andere projecten wellicht wel. Daartoe is nu geen gelegenheid geboden. 

Vraag 6 

Zijn de aanbevelingen uit het onderzoek van de rekenkamers uit 2013 opgevolgd? 
De provinciale Staten en de Gemeenteraad van Almere hebben de aanbevelingen van het 
rekenkameronderzoek vrijwel geheel overgenomen. In de uitvoering door GS en het college 
van B&W zijn de aanbevelingen ook voor het merendeel daadwerkelijk uitgevoerd: op het vlak 
van bestuuriijke betrokkenheid van beide overheden bij de projecten en de periodieke 
rapportages. De staten en gemeenteraad worden geïnformeerd. Aandachtspunt hierbij is dat er 
tussentijds geen aparte metingen worden verricht om inzicht te krijgen in de score op de 
gestelde indicatoren. Raadsleden en statenleden krijgen vooral kwalitafieve informafie over de 
voortgang van de projecten. De indicatoren die in het programma zijn opgenomen blijven in de 
rapportages ongebruikt. 
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7.2 Aanbevelingen 
De laatste twee onderzoeksvragen van dit rapport richten zich op lessen en aanbevelingen op 
basis van dit evaluafieonderzoek. 

Vraag 7 

Welke inhoudelijke en procesmatige lessen kunnen, aanvullend op die van het eerste 
evaluatieonderzoek en het rekenkameronderzoek worden getrokken uit bestudering van 
de IFA-2 projecten voor versterking van de economische positie van en uniek stedelijk 
klimaat in Almere. 

De volgende aanbevelingen kunnen worden gedaan. 

1. Het IFA programma toont het belang van krifische massa in het opbouwen van de 
kennisinfrastructuur in een stad of regio. Om de economische positie en het stedelijk 
klimaat te versterken dienen bestuurlijk inifiatieven te worden genomen voor projecten die 
elkaar kunnen versterken. Er dient bij de beoordeling van projecten aandacht te worden 
geschonken aan de samenhang tussen projecten. Daardoor wordt een resultaat bereikt dat 
groter is dan de som der delen. Bij de ontwikkeling van toekomstige 
investeringsprogramma's dienen de besturen van provincie en gemeente hiermee dan ook 
rekening te houden. 

2. Wat betreft het subsidieverleningsproces geven verschillende gesprekspartners aan de IFA-
procedure zorgvuldig te vinden, maar ook enigszins complex en tijdrovend. 
Gesprekspartners hebben hiermee de indruk dat projecten eerder gerealiseerd hadden 
kunnen worden indien het besluitvormingsproces minder tijd in beslag zou nemen. Hiermee 
kan vervolgens sneller op marktontwikkelingen en initiafieven ingespeeld worden. 
Dit kan worden bevorderd door de politieke organen (gemeenteraad, provinciale staten) een 
kaderstellende en controlerende rol te geven, waarbinnen het bestuur (college, 
gedeputeerde staten) beslissingen neemt over projecten. Rolverdeling en proces worden 
daardoor scherper en transparanter. 

3. Voor IFA-2 zijn er indicatoren opgesteld aan de hand waarvan de doelbereiking kan worden 
gemeten. Voor een aantal van deze indicatoren zijn gegevens beschikbaar, maar voor 
andere indicatoren niet. Momenteel worden geen metingen verricht om periodiek op alle 
indicatoren gegevens te verzamelen. Gecombineerd met het ontbreken van nulmetingen 
betekent dit dat er beperkt zicht is op de precieze resultaten en effecten van het 
programma. Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan de start van (ten minste 
majeure) projecten in het kader van toekomstige investeringsprogramma's nulmetingen te 
verrichten en periodiek ook effectmetingen te verrichten om de voortgang op de indicatoren 
en om het maatschappelijk effect te meten. 

4. Bij een provinciaal/gemeentelijk investeringsprogramma als IFA zijn meerdere spelers 
betrokken, ieder vanuit zijn eigen rol. Deze rol is niet voor alle spelers gelijk. Zo is de rol van 
de gemeenteraad binnen het IFA vrij beperkt. Als gevolg hiervan staat de gemeenteraad 
(gevoelsmafig) op een grotere afstand van het programma dan provinciale staten, tenwljl 
diverse projecten toch ook cofinanciering van de gemeente vergen. 
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Het verdient aanbeveling om bij de start van nieuwe programma's scherp te formuleren wat 
de rol die de betrokken partijen is vanuit hun eigen bevoegdheden en of deze rol voor de 
doelstellingen van het programma afdoende is. Waar dit niet het geval is moet het 
programma anders worden ingericht om de rol van de betreffende partij te vergroten. Dit 
kan door partijen te laten besluiten het beschikbaar stellen van aanvullende financiële 
middelen. Hierbij kan ook worden meegenomen dat externe partijen worden betrokken bij 
het genereren van initiafieven en het beoordelen van inifiatieven. 

Vraag 8 

Welke onderwerpen dienen op grond van de bevindingen van dit onderzoek te worden 
opgenomen in het eindrapport In 2018 over het gehele IFA-programma? 

1. De duur van ondersteuning van projecten. Er zal aandacht moeten worden besteed aan de 
duur van de ondersteuning voor levensvatbaarheid van projecten, gelet op de aanlooptijd, 
de aanloopkosten, de tijd voor het bouwen van naam en netwerken. Nu was er de 
ontsnapping dat projecten konden dooriopen onder IFA-2. De vraag is of dit al structureel in 
de bekostigingssystematiek had moeten worden ingebouwd. 

2. De eis van een sluitende businesscase is niet goed mogelijk in alle projecten. Bijvoorbeeld 
niet in het geval een instituut van de grond moet worden opgebouwd. Nagegaan kan 
worden wat de invloed van de eis is op de type projecten die zijn ingediend. 

3. In het programma is gewerkt met bekósfiging op basis van programma's in plaats van 
bekostiging op basis van jaarschijven. Dat had tot gevolg dat er jaren waren dat er veel 
initiatieven waren en jaren dat er nauwelijks initiatieven waren. De vraag is wat hiervan het 
effect is geweest op de ontwikkelingen binnen Almere en op de (polifieke) aandacht voor 
het investeringsprogramma door de jaren heen. 

4. Een effectmeting gebaseerd op mefing op de gestelde indicatoren. In de eindrapportage 
dienen de geformuleerde indicatoren nadrukkelijk te worden voorzien van gemeten en 
geregistreerde gegevens. Voor een aantal projecten zal veldwerk noodzakelijk zijn, vooral 
bij de grotere projecten waarbij thans gegevens over de indicatoren ontbreken (bijvoorbeeld 
project Boshart Almeerderhout). Door registreren en meten dienen de daadwerkelijke 
effecten op de indicatoren te worden vastgesteld. 
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Lijst met geïnterviewde personen 
Bestuurlijk 

de heer J. Lodders, gedeputeerde, 
de heer R. Peeters, wethouder Almere 
de heer M. Pol, wethouder Almere 
de heer L. Verbeek, Commissaris van de Koning 

Ambtelijk (provincie Flevoland en gemeente Almere) en extern 

mevrouw W. Bekkering, CAH Vilentum, 
de heer G. van Dalen, Provincie 
mevrouw A. Derkink, gemeente 
mevrouw S. Dijkstra, provincie 
Mevrouw J. Ebbelaar, gemeente 
mevrouw A. van der Heijden, provincie 
mevrouw H. van der Kamp, provincie 
de heer J. Kuit, gemeente 
de heer J. Lubbers, gemeente 
de heer B . Nijst, gemeente 
mevrouw M. Provoost, INTI 
mevrouw A. Veluwenkamp, gemeente 
mevrouw E. Verstraelen, provincie 

Begeleidingsgroep 

mevrouw S. Dijkstra, provincie Flevoland 
mevrouw A. de Graaff, gemeente Almere 
mevrouw A. van der Heijden, provincie Flevoland 
de heer J. Kuit, gemeente Almere 
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Bijlage 2 

Lijst met bestudeerde documenten 
Algemeen 

College van B&W Almere, Brief betreffende mofies Investeringsprogramma Flevoland 
Almere, 17 december 2013. 
Gemeenteraad Almere, Besluitenlijst Polifieke Markt, 3 december 2013. 
Gedeputeerde Staten 6-1-2012 Collegevoorstel, bijgevoegd bij mededeling aan provinciale 
staten inzake Investeringsprogramma Flevoland-Almere 14 februari 2012. 
Gedeputeerde Staten, Mededeling betreffende Investeringsimpuls Flevoland Almere 2 
(IFA2), maart 2012. 
Provincie Flevoland, Hal^aarrapportage IFA 2013 Investeringsprogramma Flevoland -
Almere, oktober 2013. 
Provincie Flevoland, Halfjaarrapportage IFA 2014 Investeringsprogramma Flevoland -
Almere, oktober 2014. 
Provincie Flevoland, Jaarrapportage 2012 Investeringsprogramma Flevoland - Almere, mei 
2013. 
Provincie Flevoland, Jaarrapportage IFA 2013 Investeringsprogramma Flevoland - Almere, 
mei 2014. 
Provincie Flevoland, Rapportage eerste fase Investeringsprogramma Flevoland Almere | 
2006-2011. 
Provincie Flevoland en gemeente Almere, Convenant Investeringsprogramma Flevoland-
Almere 2007-2010, 12 december 2006. 
Provincie Flevoland, Investeringsprogramma Flevoland Almere 2011-2015, 27 januari 2011. 
Randstedelijke Rekenkamer en Rekenkamer Almere, Onderzoek Investeringsprogramma 
Flevoland Almere, augustus 2013. 
Twynstra Gudde, Eindrapport evaluatie Investeringsprogramma Flevoland Almere, juli 2010 
Verslag Adviescommissie IFA, 26-11-2013. 
Verslag bestuuriijk overieg IFA, 21 januari 2014. 
Verslag bestuuriijk overleg IFA, 9 april 2013. 
Verslag bestuuriijk overleg IFA, 3 juli 2012. 
Verslag bestuurlijke kerngroep IFA, 7 februari 2012. 
Verslag bestuuriijke kerngroep IFA, 11 juni 2012. 
Verslag bestuurlijke kerngroep IFA, 28 november 2012. 
Verslag bestuurlijke kerngroep IFA, 6 november 2013. 
Verslag bestuurlijke kerngroep IFA, 6 mei 2014. 

Lectoraat CAH Vilentum 

• CAH Almere, Midterm zelfevaluatie lectoraat Christelijk Agrarische Hogeschool, 2013. 
• CAH Almere, Subsidieaanvraag IFA subsidie, 23 november 2010. 
. Gedeputeerde Staten Besluit Nevenvesfiging Christelijk Agrarische Hogeschool Dronten in 

Almere, 25 december 10. 
. Gedeputeerde Staten, Brief beschikking Nevenvesfiging Christelijk Agrarische Hogeschool 

Dronten in Almere, 24 januari 2011. 

Pagina 1 



< 

anisaiie-
'es 

11 december 2014 
Ons kenmerk 1014216-005/hpo/bpe 

Gedeputeerde Staten, Voorstel Subsidie in het kader van IFA ten behoeve van CAH Almere, 
14 december 2010. 
ITS, Evaluafie lectoraat Natuuriijk Gezond Samen Leven, 25 juli 2013. 
Voortgangsrapportage, Lectoraat Natuuriijk-Gezond-Samen-Leven, rapportageperiode 
maart 2011 - februari 2013. 
Voortgangsrapportage, Lectoraat Natuuriijk-Gezond-Samen-Leven, rapportageperiode 
kalenderjaar 2013. 
Voortgangsrapportage, Lectoraat Natuuriijk-Gezond-Samen-Leven, rapportageperiode 01-
01-2014 tot 30-06-2014. 

INTI 

APPM, Tussenevaluatie International New Towns Institute, 15-11-2012. 
Gedeputeerde Staten, Voorstel Subsidie in het kader van IFA ten behoeve van Internafional 
New Town Institute, 14 december 2010. 
Internafional New Towns Institute, Begrofing 2014. 
Internafional New Towns Institute, Beleidsplan 2011-2015. 
Internafional New Towns Institute, Multiplier INTI 2014. 
Internafional New Towns Institute, Verzoek overmaken beschikte middelen, 21 augustus 
2014. 
Provincie Flevoland, Brief beschikking International New Towns Institute, 11 februari 2011. 
Provincie Flevoland en Internafional New Towns Institute, IFA-Overeenkomst, 16 maart 
2011. 
Voortgangsrapportageformulier, Internafional New Towns Institute, oktober 2011. 
Voortgangsrapportageformulier, Internafional New Towns Insfitute, rapportageperiode 01-
01-2013 tot 30-06-2013. 
Voortgangsrapportageformulier, Internafional New Towns Insfitute, rapportageperiode 01-
01-2014 tot 01-07-2014. 
Voortgangsrapportageformulier, Internafional New Towns Institute, rapportageperiode 01-
07-2014 tot 31-12-2014. 

Hogeschool Windesheim Flevoland 

Financieringsafspraken Windesheim Flevoland, 20 april 2010. 
Gedeputeerde Staten, Nota besluitvorming Hogeschool Flevoland Windesheim, 14 januari 
2010. 
Provincie Flevoland, Subsidiebeschikking Financiële aanloopkosten start Hogeschool 
Windesheim Flevoland, 22 maart 2010. 
Provincie Flevoland en Gemeente Almere, Projectovereenkomst Windesheim 23 maart 
2010. 

• Windesheim Flevoland, Actualisering businesscase Flevoland 2013. 
• Windesheim Flevoland, Jaarrapportage 2013. 
• Windesheim Flevoland, Jaarrapportage 2012. 
• Windesheim Flevoland, Meerjarenbeleidsplan 2011-2014. 
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Bidbook Floriade 

. Adviescommissie, Schriftelijke ronde adviescommissie Floriade, 3 april 2012. 
Provincie Flevoland, Adviesformulier projecfidee IFA-2 2011-2015, 
Subsidieaanvraagformulier Bidbook. 
Gedeputeerde Staten, Nota Bidbookfase Floriade Almere, 2-3-2012. 
Gemeente Almere, Gedetailleerd Eindverslag Bidbook Floriade, 14-1-2013. 
Provincie Flevoland en Gemeente Almere, IFA-Uitvoeringsovereenkomst Bidbook Floriade, 
26 juni 2012. 
Gedeputeerde Staten, Brief beschikking IFA2 "Bidbookfase Floriade Almere". 

Boshart Almeerderhout 

Provincie Flevoland, Adviesformulier projectidee Boshart Almeerderhout. 
• Provincie Flevoland, Subsidieaanvraagformulier IFA-2 Boshart Almeerderhout. 

Gedeputeerde Staten, Besluit Ontwikkeling Boshart Almeerderhout, 6 januari 2012. 
Gedeputeerde Staten, Briefontwikkeling Boshart Almeerderhout, 15 februari 2012. 
Gedeputeerde Staten, Mededeling Ontwikkeling Boshart Almeerderhout, 14 februari 2012. 

• Provincie Flevoland en Gemeente Almere, IFA uitvoeringsovereenkomst, 16 mei 2016. 
. Voortgangsrapportageformulier IFA, Boshart Almeerderhout, rapportageperiode 01-01-2014 

tot 30-06-2014. 
. Voortgangsrapportageformulier IFA, Boshart Almeerderhout, rapportageperiode 01-02-2012 

tot 31-12-2012. 
. Voortgangsrapportageformulier IFA, Boshart Almeerderhout, rapportageperiode 01-07-2013 

tot 31-12-2013. 
• Voortgangsrapportageformulier IFA, Boshart Almeerderhout, rapportageperiode 01-01-2013 

tot 30-06-2013. 

Jan van Es 2.0 

Adviescommissie, Adviesfonnulier projecfideeën IFA-2. 
Adviescommissie, Schriftelijk advies projectidee "JVEI 2.0", 8 augustus 2012. 
Gedeputeerde Staten, Besluit Jan van Es 2.0 10-9-2012. 
Gedeputeerde Staten, Besluit subsidiebeschikking Jan van Es 2.0, 15 november 2012. 
Jan van Es Instituut, Projectplan JVEI 2.0, geen datum. 
Provincie Flevoland en Jan van Es Insfituut, IFA Uitvoeringsovereenkomst, 14 december 
2012. 
Subsidieaanvraagformulier IFA-2 Jan van Es instituut, 15 november 2011. 

Reedewaard 

• Adviescommissie, Inhoudelijk advies IFA initiafief- Reedewaard, 2 oktober 2013. 
Projectideeënformulier Reedewaard, geen datum. 
Provincie Flevoland, Subsidiebeschikking project Reedewaard, 4 juni 2014. 
Provincie Flevoland en Stichting ThuisHaven, IFA-uitvoeringsovereenkomst, 10 mei 2014. 
Provincie Flevoland en Stichting ThuisHaven, Overeenkomst van achtergestelde geldlening 
Reedewaard, 10-06-2014. 

• Stichfing ThuisHaven, Projectplan Reedewaard Almere-Haven, Woon zorg ontwikkeling in 
Almere, geen datum. 

• Stichfing ThuisHaven, Fornnulier subsidieaanvraag Reedewaard, 24 februari 2014. 
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Cluster Floriade 
Provinciale Staten, Statenvoorstel aanzet Economische agenda Floriade, 12 december 
2012. 

AKT 
. Adviesformulier projecfideeën Almere Kenniscentrum Talent, geen datum. 
. Gedeputeerde Staten, voorstel IFA2 - projecfidee Almere Kenniscentrum Talent (AKT), 17 

december 2013. 
• Provinciale Staten, Statenvoorstel IFA 2 - Projectidee Almere Kenniscentrum Talent, 29 

januari 2014. 

Onderdoorgang A6 
Provinciale staten, Statenvoorstel Inzet IFA middelen ten behoeve van Onderdoorgang A6, 
29 januari 2014 . 

Hectare Cultuur 
• Adviescommissie, Schriftelijke ronde IFA initiatief- Hectare Cultuur, 16 december 2013. 
• Adviesformulier projecfideeën Hectare Cultuur, geen datum. 
• Gedeputeerde Staten, Voorstel Gedeputeerde Staten Hectare Cultuur, 17 december 2013. 
. Provinciale Staten, Statenvoorstel IFA2 - projecfidee Hectare Cultuur, 29 januari 2014. 
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