
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

Almere 2.0 (Fonds Verstedelijking Almere) - Meerjarenprogramma 

Kern mededeling: 

In het kader van het Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer 
(RRAAM) hebben het Rijk, de gemeente Almere en de provincie afspraken ge
maakt met betrekking tot de integrale stedelijke ontwikkeling van Almere, 
getiteld Almere 2.0. Ter realisatie van Almere 2.0 is een gezamenlijk fonds 
ingesteld. Fonds Verstedelijking Almere (Fonds VA). De werking van dit fonds 
wordt uitgelegd in een animatie die u vindt op het YouTube kanaal van de pro
vincie Flevoland (https://wv/w.voutube.com/watch?v=qlo40vaGTOA). 
Middels deze mededeling informeren we u over de voorgenomen inzet van het 
Fonds VA voor de komende vijf tot tien jaar. 

Mededeling: 

In 2015 is gestart met het Fonds VA. De Jaarprogramma's 2015 en 2016 zijn 
inmiddels vastgesteld en de verschillende projecten worden uitgevoerd. Op dit 
moment wordt gewerkt aan het Meerjarenprogramma voor de komende vijf tot 
tien jaar. In dit Meerjarenprogramma wordt geschetst wat de ambitie is alsmede 
welke acties en investeringen daarbij horen. 
Het Overleg Almere 2.0 heeft op 20 januari j l . vijf programmalijnen vastgesteld 
waarlangs het Meerjarenprogramma de komende maanden nader gevuld kan 
worden met concrete acties en projecten. Deze programmalijnen zijn: 

1. Versterken hart van de stad 
Om Almere op de lange termijn een rol als onderscheidende kern binnen de 
grootstedelijke regio Amsterdam te laten vervullen, krijgt het hart van de stad 
de komende jaren een forse impuls. Er wordt toegewerkt naar een centrum met 
een voorzieningenniveau dat hoort bij een stad van 200.000 tot 300.000 inwo
ners. Het gebied wordt zichtbaar en voelbaar als hart van de stad, zal een ster
kere regionale betekenis krijgen en wordt dé ontmoetingsplek voor zowel bewo
ners als bezoekers. De oevers van het Weerwater en het Weerwater zelf worden 
aantrekkelijker en beter geschikt gemaakt voor cultuur, sport en recreatie. Er is 
plaats voor (hoger) onderwijs en het station en de stationsomgeving worden 
aangepakt. 

2. Versterken leer- en werkomgeving 
De aanwezigheid van voorzieningen maakt een stad aantrekkelijk. Binnen Noord-
vleugelverband wordt in Almere bijgeschakeld op het onderwerp Onderwijs. De 
onderwijsketen wordt versterkt door het scheppen van een wetenschappelijke 
praktijkwerkplaats die Almere en Flevoland toonaangevend maken in het adres
seren van mondiale vraagstukken op het gebied van voedsel. 

3. De Energieneutrale en Afvalloze stad 
De Noordvleugel is ambitieus op het gebied van energie en de verwerking van 
afval. Binnen Almere wordt de lat hoog gelegd op twee onderdelen. Het streven 
is om in 2022 zowel energieneutraal als afvalloos te zijn. Almere wordt een stad 
waar zoveel mogelijk energie wordt benut uit hernieuwbare bronnen en waar 
afval wordt gebruikt als grondstof. Kennis die in Almere wordt opgedaan wordt 
gedeeld met de partners in de Noordvleugel. 

4. Versterken verblijfsplekken, cultuur, recreatie en toerisme 
Eén van de grote kwaliteiten van de Noordvleugel ten opzichte van andere stede
lijke regio's in Europa is de toegang tot grote groen- en recreatiegebieden. Over 
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tien jaar kent Almere een aantal plekken in en om de stad die de stad zelf én de Noordvleugel van 
de Randstad naar een hoger niveau brengen. Plekken die de stad en de regio aantrekkelijker maken 
als verblijfsgebied, als recreatiegebied en die het toerisme bevorderen. Binnen de grenzen van 
Almere is er gelegenheid om een aantal grote festivals en bovenlokale sportvoorzieningen te orga
niseren. Daarnaast bouwt Almere verder aan haar eigen gezicht in het culturele landschap, com
plementair aan de regio. Op dit moment worden in ieder geval de volgende plekken herkend: 
Nationaal Park Oostvaardersplassen, Kustontwikkeling Almere Poort/Duin, Dagrecreatie: Boswach-
terij Almeerderhout en Kasteellocatie. 

5. Vernieuwende woningbouw 
In de Noordvleugel is een forse vraag naar woningen. Met de bouw van 60.000 woningen levert 
Almere de komende decennia een belangrijke bijdrage aan het opvangen van deze regionale wo
ningbehoefte. Het betreft niet alleen een kwantitatieve opgave. Er is een landelijke opgave aan 
het doorontwikkelen van woonconcepten. De woningbouwopgave van Almere wordt opgepakt door 
onderscheidende woonmilieus van hoge kwaliteit aan de stad en de regio toe te voegen. Almere 
blijft vooraan lopen met de ontwikkeling van vernieuwende stedenbouw waarbij de woonconsu
ment centraal staat en waarmee woonmilieus en woonconcepten worden ontwikkeld die onder
scheidend zijn in de Noordvleugel. 

Per programmalijn zijn bestuurlijke aanspreekpunten aangesteld. Voor programmalijn 1 (Versterken 
hart van de stad) zijn dit de wethouder Participatie, werk en inkomen en de gedeputeerde Ruimte
lijke Ordening. Voor programmalijn 2 (Versterken leer- en werkomgeving) zijn dit de wethouder 
Jeugd, maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en sport en de gedeputeerde Economische Zaken. 
Voor programmalijn 3 (De Energieneutrale en Afvalloze stad) zijn dit de wethouder Financiën, 
economische ontwikkeling, vastgoed en bedrijfsvoering en de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening. 
Voor programmalijn 4 (Versterken verblijfsplekken, cultuur, recreatie en toerisme) zijn dit de 
wethouder Openbare ruimte, cultuur en milieu en de gedeputeerde Recreatie, toerisme en cultuur. 
Voor programmalijn 5 zijn dit de wethouder Ruimte, wonen en wijken en een vertegenwoordiger 
namens het Rijk. 

Alvorens het Meerjarenprogramma nader te vullen willen wi j , in een gezamenlijke werksessie met u 
en de Gemeenteraad van Almere, de programmalijnen bespreken en suggesties doen ten aanzien 
van de invulling ervan. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt. 
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