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Onderwerp 

IFA-project 'Ontwikkeling Boshart Almere' 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over het besluit van GS om een IFA subsidie toe 
te kennen aan de gemeente Almere voor het project 'Boshart Almeerderhout'. 

Toezegging/motie/amendement: 

Tijdens de informatie voucher IFA d.d. 30-11-2011 heeft u gevraagd om goed 
geïnformeerd te worden over IFA projecten. 

Inleiding: 

GS heeft vanmorgen (14 februari j l .) besloten om een subsidie van € 2,5 min. 
beschikbaar te stellen voor het project Boshart Almeerderhout. 
Omdat vanmiddag een persmoment gepland is om dit bekend te maken, willen 
wij u daaraan voorafgaand op deze wijze informeren. 
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Mededeling: 

Hierbij ontvangt u informatie over het project Boshart Almeerderhout waarvoor 
een IFA subsidie beschikbaar wordt gesteld. 
De informatie bestaat uit het persbericht, het GS besluit en de brief van het 
college van B&W aan de raad van Almere. 

Verder werken v^j aan een notitie die wij u tijdens de informatie voucher heb
ben toegezegd, waarin nader wordt ingegaan op de wijze waarop PS betrokken 
wordt bij het IFA2 programma, meer in het bijzonder over hoe PS en GS met 
elkaar kunnen samenwerken. In deze notitie wordt tevens ingegaan op de wijze 
waarop de aansturing van IFA2 is aangescherpt, een en ander naar aanleiding van 
de evaluatie van IFA1 en de besluitvorming door PS over IFA2. Deze notitie wordt 
begin maart aan u toegestuurd. 

Het vervolg 

Naast deze mededeling wordt u via gebruikelijke weg - de GS besluitenlijst -
geïnformeerd over het GS besluit. 
Tevens ontvangt u begin maart een informerende notitie. 

Ter inzage in de leeskamer 

on 
Verdere informatie 

Bijlagen: 
Persbericht (incl. kaart Boshart Almeerderhout) 
GS besluit 
Brief van college B&W aan gemeenteraad 



Stadslandgoed De Kemphaan groeit uit tot hèt stadsbos van Almere: 

Boshart Almeerderhout 

1 Bed & Breakfast 
Lodgerie 
Het Groene Geheim 

2 Veilig fietsen langs 
het Kemphaanpad 
en Micheauxpad 

3 Aantrekkelijk 
wandelbos 

4 'Rondje AAP' 

5 Nieuw gebouw 
Stichting AAP 

6 Entree Boshart 
Almeerderhout 
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NATUUR 
ALMERE 

PROVINCIE FLEVOLAND Gemeente Almere 

T Vierseizoenenroute voor 
mindervaliden 

S Speel- en klimbos, 
aantrekkelijk wandelbos 

9 Centrale tuin, 
evenementenvelden. 
parkeerterrein en 
tweede uitgang stadsland
goed De Kemphaan 

1 0 Buitencentrum 
Staatsbosbeheer 

1 1 Ruiterpad, manege en 
archeologische vindplaats 

12 Braambergen 
(toeristisch-recreatieve 
ontwikkeling na 2016) 
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Onderv^erp 

project "Ontwikkeling Boshart Almeerderhout" IFA2- 11001 

Beslispunten 

1. Een subsidie van maximaal € 2.500.000 zijnde 49.% van de totale subsidi
abele projectkosten ad € 5.100.000 toe te kennen in het kader van het 
"Investeringsprogramma Flevoland- Almere 2011-2015" aan de gemeente 
Almere voor de uitvoering van het project "Ontwikkeling Boshart Almeer
derhout" onder de opschortende voorwaarden dat er een uitvoerings
overeenkomst tussen de gemeente Almere en de Provincie Flevoland 
wordt gesloten en wordt nagekomen; 

2. Bovenstaand bedrag ten laste te brengen van het IFA budget 2011 -2015; 
3. In te stemmen met - gebruikmaking van de hardheidsclausule - een 

looptijd van het project van 56 maanden in plaats van de 36 maanden; 
4. De gemeente Almere middels bijgaande beschikking op de hoogte te 

stellen van het besluit. 

Inleiding 

De gemeente Almere heeft op 8 december 2011, kenmerk 1256668 een verzoek 
om een subsidie ingediend in het kader van het Investeringsprogramma Flevo
land- Almere 2011-2015 voor de uitvoering van het project "Ontwikkeling Boshart 
Almeerderhout". 
Sinds 2008 werken de gemeente Almere, Staatsbosbeheer en NV Afvalzorg samen 
aan een strategie het Boshart Almeerderhout te ontwikkelen tot een samenhan
gende, bovenregionale en attractieve toeristisch-recreatieve voorziening in een 
groene (bos)setting. Dit is vastgelegd in de "Samenwerkingsovereenkomst Bos
hart Almeerderhout". De gezamenlijke ontwikkeling leidt tot een aantrekkelijke 
hotspot in het stadsbos van Almere. Doel is het Boshart verder te ontwikkelen tot 
een bovenregionale voorziening, een icoon voor Almere en Flevoland, gesitueerd 
in hét stadsbos van Almere. Met de genoemde bijdrage is er voldoende impuls 
aan de ontwikkeling van dit gebied gegeven dat vervolginvesteringen in het 
plangebied gestalte kunnen krijgen. 
In de periode 2011-2014 worden de volgende stap(pen) gezet in de invulling van 
de ambitie: 
A Toeristisch-recreatieve versterking van het Boshart en directe schil; 
B Het actief ontwikkelen, scheppen van voorwaarden en vermarkten van locaties. 
C Vergroten van de herkenbaarheid en bereikbaarheid Boshart 

Beoogd effect 
Het project bestaat uit meerdere deelprojecten, die zich richten op verbetering 
van natuur en landschap en een aantal toeristisch/recreatieve projecten. 
- Er zijn circa 5 tot 8 miljoen euro private vervolginvesteringen te verwachten, 
gekoppeld aan nieuwe voorzieningen in het gebied (bijvoorbeeld bij Stichting AAP, 
ontwikkeling manege, speelbos) 
- De investeringen in dit project en de hierboven genoemde vervolginvesteringen 
leveren een tijdelijk werkgelegenheidseffect op van circa 100 tot 180 banen van 12 
uur of meer gedurende de realisatieperiode.  
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- de te verwachten extra bestedingsimpuls als gevolg van toenemend bezoek bedraagt circa 1,4 tot 
1,7 miljoen euro. Bovendien wordt een structureel werkgelegenheidseffect circa 21 FTE voorzien. 

Argumenten 

/. / Het project past binnen het Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 
Het project voldoet aan de eisen van het toetsingskader IFA-2 en valt binnen de programmalijn "Ver
sterking voorzieningenstructuur" met als maatregel "Leisure". 
Belangrijkste doelstelling hierbij is het realiseren van (commerciële) topattractiepunten en leisure-
voorzieningen met minimaal een bovenlokale aantrekkingskracht en uitstraling. 

J.2 Het project past binnen de beleids- en ontwikkelingsplannen van de provincie 
De randvoorwaardelijk investeringen die gedaan worden leiden tot investeringsmogelijkheden voor 
private partijen passen goed in het beleid van de provincie zoals verwoord in het "Uitvoeringspro
gramma economie 2008-2012". 

1.3 Een IFA bijdrage is noodzakelijk 
De totale projectkosten bedragen € 5.100.000. De gemeente Almere, Staatsbosbeheer en Stichting 
Stad Et Natuur dragen in totaal € 2.600.000 bij, zodat er een financieringsbehoefte van € 2.500.000 
resteert. Aan de provincie wordt een IFA-2 bijdrage van € 2.500.000 gevraagd. 

1.4 Advies ambtelijke adviesrgroep IFA-2 

Het project is op 24 januari 2012 positief beoordeeld in de ambtelijke adviesgroep IFA-2. 

2.1 Een IFA bijdrage van € 2.500.000 is mogelijk 
Een provinciale bijdrage van maximaal € 2.500.000 is mogelijk volgens het toetsingskader Investe
ringsprogramma Flevoland Almere 2011-2015 (IFA-2) zoals vastgesteld op 29 maart 2011. 
3.1 Vaststellen looptijd project 
GS heeft de mogelijkheid af te wijken van hetgeen in het toetsingskader staat betreffende de 
looptijd van projecten. 

Kanttekeningen 

Er is geen sprake van ongeoorloofde staatssteun 
Er heeft beoordeling staatssteun conform de checklist staatssteun plaatsgevonden. Hieruit wordt 
geconcludeerd dat met betrekking tot het project 'Ontwikkeling Boshart Almeerderhout' er geen 
sprake is van staatssteun. 

Het project kent vele projectonderdelen die nog in een planfase verkeren waarbij de activiteiten 
nog niet concreet zijn ingevuld en waar nog vergunningen aangevraagd dienen te worden. De 
daaraan gekoppelde begroting betreft dan ook grotendeels een raming van de kosten zonder dat één 
en ander op dit moment onderbouwd kan worden met een bestek. Tijdens de voortgang van het 
project zullen diverse "go en no go" momenten ingebouwd worden. In de overeenkomst is vastgelegd 
dat de begunstigde met betrekking tot de in artikel 3.2 van de overeenkomst genoemde investerin
gen zal starten wanneer de deelprojecten expliciet door de provincie zijn goedgekeurd en subsidia
bel zijn verklaard. 
In afwijking van het toetsingskader (36 maanden) is verlenging van de looptijd van het 
project met 20 maanden noodzakelijk voor de succesvolle uitvoering van het project. Reden van de 
langere looptijd is dat de uitvoering van de werkzaamheden grotendeels stil ligt in het 
zomerseizoen. 
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Evaluatie 

De voortgang van het project wordt tweemaal per jaar middels voortgangsrapportages bewaakt. 
1 april 2016 ontvangt u het eindverslag. Daarin kunt u lezen of de beoogde effecten behaald zijn. 

Financiën 

Gemeente Almere € 1.355.000 26,6% 
Staatsbosbeheer € 1.100.000 21,6% 
Stichting Stad a Natuur € 145.000 2,8% 
IFA-2 bijdrage € 2.500.000 49.0% 
Totale eiigibele projectkosten excl. BTW € 5.100.000 100,0% 

Personele consequenties 
n.v.t. 

Motivering indien niet openbaar 

n.v.t. 

Uitvoering 

Het project maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Boshart Almeerderhout 
(gemeente Almere, Staatsbosbeheer en NV Afvalzorg). In het huidige project is de NV 
Afvalzorg niet actief betrokken bij de geplande projectonderdelen. 
Daarnaast zijn betrokken Stichting Stad & Natuur (landgoedcoördinator De Kemphaan) en Stichting 
AAP. Het project heeft brede ondersteuning van de organisaties op Stadslandgoed De Kemphaan. 
De gemeente Almere is opdrachtgever en penvoerder van het project. 
De volgende onderdelen zullen worden uitgevoerd: 
A Toeristisch recreatieve versterking 
1) Versterken evenementenfunctie Kemphaan 
• Opwaarderen evenementenveld voor zwaardere evenementen 
• Geschikt maken veld bij Eksternest voor lichtere evenementen 
• Vergroten parkeercapaciteit Kemphaan 
2) Toevoegen voorzieningen Boshart 
• Speel- en wandelbos (nieuwe paden/lanen, vergroten diversiteit en attractiewaarde van het bos) 
• Ontwikkeling Centrale Tuin De Kemphaan ism Vereniging van Participanten 
• Vergroten zichtbaarheid en visuele toegankelijkheid activiteiten Stichting AAP 
• Vier seizoenenroute (educatie-en mindervalidenroute) incl. bosgebied en recreatieve omgeving 

B&B. 
B Actief ontwikkelen, voorwaarden scheppen en vermarkten vestigingslocaties 
/) Locaties Tussenbos en manege (acquisitie, ontsluiten en aansluiten, presentatie waardevolle 
archeologische site De Stoeterij) 
2) Ontwikkeling Multifunctioneel gebouw Speelbos 

C Vergroten herkenbaarheid en bereikbaarheid Boshart 
1) Opwaarderen entree Boshart Almeerderhout 
(etalagegebied, landmark, laan naar Braambergen, parkeren) 
2) Versterken OV-bereikbaarheid Boshart (in combinatie met vluchtroute evenementen) 

Communicatie 
Na goedkeuring door GS zal in overleg met het College van Almere een persmoment worden be
paald. m m l d d c J j i ) iocpeiCLLci o p IM |<rbrMClri o m ltH.o<=> C4€-*r. 
Het opnemen van de samenvatting van het besluit op de openbare besluitenlijst zal na het pers
moment plaats vinden. 
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Samenvatting ten behoeve van openbare besluitenlijst (alleen invullen bij GS nota) 

GS van Flevoland hebben het besluit genomen een bijdrage van € 2.500.000 uit het Investeringspro
gramma Flevoland Almere (iFA-2) te verstrekken voor de uitvoering van het project 'Ontwikkeling 
Boshart Almeerderhout'. Doelstelling van het project is om de aantrekkingskracht van de Kemphaan 
en directe omgeving te versterken tot een toeristisch recreatieve voorziening met een bovenregio
nale aantrekkingskracht. 

Bijlagen 

Naam bijlage: Hummingbird 

nummer: 

Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

beschikkingsbrief - overeenkomst 1268477 
Adviesformulier AAC 1265747 
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Onderwerp: 
IFA -Besluit GS-Ontwikkeling Boshart Almeerderhout nr. 11001 

Korte samenvatting financiële aspecten: 
Het betreft een subsidie van € 2.500.000 aan de Gemeente Almere voor het IFA-
project Ontwikkeling Boshart Almeerderhout. 

Vast te leggen verplichting 

Jaar 
Naam beerotinasoost 
Omschriivina verplichtina in Coda 
Bearotinasnummer/Kostensoort 

Bedraa Restantbudaet 

2012 
N: IFA 
0: Ontvrikkeling Boshart Almeerderhout 
B: 8402010/10610501100 

400.000 8.895.000 

2013 
N: IFA 
0: Ontv\/ikkel1ng Boshart Almeerderhout 
B: 8402010/10610501100 

900.000 5.875.000 

2014 
N: IFA 
0: Ontwikkeling Boshart Almeerderhout 
B: 8402010/10610501100 

750.000 6.025.000 

2015 
N: IFA 
0: Ontwikkeling Boshart Almeerderhout 
B: 8402010/10610501100 

450.000 4.150.000 

Begrotingswijziging nodig (NB. totaal van de wijzigingen moet sluiten op nul 1!) 
• Nee 

Kredietbesluit nodig 
• Nee 

Mutatie in reserve of voorziening nodig 
• Nee 

Datum 

6 januari 2012 
/Auteur 

G. van Dalen 
Afdelins/Bureau 

PME 

Paraaf 

financiële 

medewerker 

afdeling 

O 
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IFA aanvraag "Ontwikkeling Bosharl Almeerderhout" 

Geachte raad. 

Via de raadsbrief over de halfjaarrapponage Investeringsprogramma Flevoland -
Almere (IFA) bent u door ons geïnformeerd over de voortgang van het IFA 
(dagmail 23 november 2011). Wij hebben u roen gemeld dat er inmiddels gewerkt 
wordt aan een verkenning voor de 2" tranche IFA 2011 - 2011 en dat wij met GS 
Flevoland al wel overeenstemming hebben bereikt om het project "Ontwikkeling 
Boshart Almeerderhout" verder uit te werken tot een projectaanvraag IFA2. 

Het Boshart Almeerderhout wordt globaal gevormd door het stadslandgoed De 
Kemphaan, stortlocatie Braambergen en het tussenliggende Tussenbos. Sinds 2008 
werken de gemeente Almere, Staatsbosbeheer en NV Afvalzorg samen aan een 
strategie om het Boshart Almeerderhout te ontwikkelen tot een samenhangende, 
bovenlokale attractieve voorziening. In dat kader verrichten de partners gezamenlijke 
inspanningen om exteme financiering, zoals subsidies, te verkrijgen. Dit heeft geleid 
tot de IFA aanvraag "Ontwikkeling Boshart Almeerderhout". 

Datum 
6 december 2011 

Uw brief van/kenmerk 

Ons kenmerk 

Bijlagelnl 

Voor dit IFA-2 project is de samenwerking tussen gemeente, Staatsbosbeheer en 
NV Afvalzorg uitgebreid met een aantal nieuwe partners: stichting Stad en Natuur 
Almere, stichting AAP en provincie Flevoland. Binnen de gemeente is een 
projectsamenwerking tot stand gebracht tussen de diensten DSO, SB en DMO. De 
essentie van deze externe en inteme samenwerking is dat alle panners er meer zullen 
uithalen dan dat zij individueel zouden kunnen realiseren. 

De essentie van het plan bestaat uit een viertal lijnen, met als belangrijke 
maatregelen: 

• toeristisch-recreatieve versterking van het Boshart en directe schil: 
- versterking evenementenfunctie op de Kemphaan 
- toevoeging van voorzieningen (o.a. klimbos, centrale tuin Kemphaan, 

nieuw gebouw AAP, nieuwe routes) 
• het actief ontwikkelen, scheppen van voorwaarden en acquireren van 

marktpartijen voor ontwikkellocaties: 
- locaties in Tussenbos en manege (incl. archeologische vindplaats) 
- realisatie multifunctioneel gebouw Staatsbosbeheer bij het Speelbos 

• vergroting van de herkenbaarheid en bereikbaarheid van het Boshart: 
- opwaarderen entree Boshart en Overgooi (etalagegebied, landmark, 

laan naar Braambergen) 
- versterken bereikbaarheid voor langzaam verkeer, in combinatie met 

vluchtroute bij evenementen 
• het ontwikkelen en uitvoeren van een gerichte marketing- cn promotiestrategie. 

Gemeente Almere 
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Recentelijk hebben wij, mede namens onze partners, een subsidieaanvraag voor een 
IFA-bijdrage aan de provincie Flevoland gestuuird. Ons kenmerk 
De totale investeringskosten in deze IFA-aanvraag zijn geschat op €5,1 miljoen. De 
cofinanciering door de partners bedraagt €2,6 miljoen. Van dc provincie Flevoland 
is een bijdrage van €2,5 miljoen gevraagd. Los daan-an zal voor de niet- Pagina 
subsidiabele kosten circa C3 ton gereser\'eerd vvorden. De totale uitgaven zijn dus ca. '̂'̂  
€5,4 miljoen. De gemeentelijke bijdrage in het project bestaat uit reeds beschikbaar 
gesteld GIP-budget, de bestaande grex van Overgooi en reguliere beheerbudgetten. 
Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat het college van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Flevoland op 14 februari 2012 heeft besloten ora de gevraagde 
bijdrage van €2,5 miljoen toe te kennen. Daarmee is de financiering van het project 
rond. 

De uitvoering van het project zal, namens de partners, gecoördineerd worden door 
de gemeente. De looptijd van het project is 2011 tot 2015. 

Voor de feitelijke realisatie van dit project is instemming van de gemeenteraad 
nodig. De exteme financiering van de paitners en de bijdrage uit het IFA is nog niet 
goedgekeurd door de gemeenteraad. Wij zullen daartoe binnenkort een apart 
voorstel aan de raad voorleggen. 

Meer gedetailleerde informatie over het project hebben wij heden ter inzage naar de 
griffie gezonden. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Almere, 

I i 
A A 

de secretaris, de burgemeestèr, 
A.J. Grootoonk A. Jorritsma-Lebbink 

r\ 

Gemeente Almere 



Persbericht 

Ruim 5 miljoen voor ontwikkeling van hèt stadsbos van Almere: 
Boshart Almeerderhout 

Stadslandgoed De Kemphaan in Almere maakt de komende jaren een 
ware transformatie door. Het stadslandgoed en het omliggende 
natuurgebied groeien uit tot hèt stadsbos van Almere: het Boshart 
Almeerderhout. Een Flevolands icoon van bedrijvigheid, cultuur en 
ontspannen recreëren voor jong en oud. Met het Boshart is Almere straks 
een belangrijke toeristische trekpleister in een natuurlijke omgeving 
rijker. De gemeente Almere, de provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, 
Stichting Stad & Natuur en Stichting AAP gaven vandaag het startsein 
voor de ontwikkelingen. De gezamenlijke investering in het gebied 
bedraagt € 5,1 miljoen in de periode tot en met 2015. 

Het Boshart Almeerderhout is centraal gelegen in de Boswachterij Almeerderhout, 
dat zich uitstrekt tussen de gebieden Almere Stad, Almere Haven, Almere Hout, 
Overgooi en het toekomstige Oosterwold. Het Boshart bestaat uit drie 
deelgebieden die aan elkaar zijn gekoppeld via een gezamenlijke entree en die elk 
een eigen identiteit krijgen: 

• stadslandgoed De Kemphaan; 
• het recreatieve Tussenbos; 
• het heuvelachtige Braambergen (geen onderdeel van de huidige 

ontwikkelingen, invulling na 2016). 

Recreëren op het stadslandgoed 
De Kemphaan krijgt de komende jaren de faciliteiten om meer en grotere 
evenementen te organiseren en om een toenemend aantal bezoekers te 
ontvangen. Er wordt extra parkeercapaciteit toegevoegd en er wordt een 
verbeterde tweede uitgang voor het landgoed gerealiseerd. Ook de fietsroute aan 
het Kemphaanpad wordt verbeterd en afgescheiden van het overige verkeer. 

Een echte blikvanger op het terrein is straks de nieuwe, moderne opvangiocatie 
van de Stichting AAP. De centrale tuin van De Kemphaan wordt een plek waar 
kinderen volop kunnen spelen en waar bezoekers kunnen genieten van de 
omgeving. Verder worden de grasvelden bij het hoofdgebouw en bij het gebouw 
van Stichting Stad & Natuur geschikt gemaakt voor grotere en kleinere 
activiteiten. 

Spelen en wandelen in het Tussenbos 
Het Tussenbos rondom het stadslandgoed wordt een openbaar speel-, klim- en 
wandelbos. De bestaande speelplekken en -objecten in de sfeer van de Zuiderzee 
worden later dit jaar aangevuld met nieuwe speellocaties en klimtoestellen. Piet 
Winterman, directeur bij Staatsbosbeheer: "Als beheerder van het Almeerderhout 
bieden wij bewoners dicht bij de stad graag de mogelijkheid om te genieten van 
de natuur. Dat kan hier volop. En daar hoort spelen in de natuur ook bij. Er komt 
een nieuw buitencentrum op een prachtige plek dicht bij het speelbos. Dat wordt 
de uitvalspiek om het Boshart te gaan ontdekken". 

Vlakbij het toekomstige buitencentrum, dicht tegen woongebied Overgooi aan, 
wordt een ruiter- en wandelpad gerealiseerd. Dit maakt de komst van een 
manege mogelijk. In het gebied wordt ook de belangrijke archeologische 
vindplaats gemarkeerd. Deze vindplaats wordt via een wandelroute verbonden 
met het Boshart. 



Aan de andere zijde van het Tussenbos wordt het Micheauxpad aangepakt. Later 
dit jaar opent aan het pad een bed & breakfast. Aan de oever van de 
nabijgelegen Hoge Vaart wordt een wandelroute aangelegd voor mensen die 
minder goed ter been zijn. 

Impuls voor economie en toerisme 
De ontwikkelingen in het Boshart Almeerderhout worden voor bijna de helft 
gefinancierd uit de tweede tranche van het Investeringsfonds Flevoland- Almere 
(IFA). Gedeputeerde Jaap Lodders: "Dankzij de samenwerking van vijf partijen 
kunnen we het gebied Boshart Almeerderhout versterken tot een bovenregionaal 
attractiepunt. Met deze impuls verwachten wij dat het Boshart private partijen 
aantrekt om te investeren in leisurevoorzieningen in het gebied. Voor Almere 
betekent dit weer een mooie stap in de uitbreiding van haar voorzieningenniveau. 
Dat is precies waar het Investeringsprogramma Flevoland-Almere voor is 
bedoeld!" 

De verwachting is dat de ontwikkelingen in het Boshart vervolginvesteringen 
stimuleren van vijf tot acht miljoen euro, door ondernemers en organisaties die 
zich vestigen in het gebied. Het aantal bezoekers neemt naar verwachting toe 
met 20%. Dat percentage kan nog verder oplopen wanneer het gebied nieuwe 
vestigingen en evenementen weet aan te trekken. 

Tijdens de realisatieperiode levert het Boshart naar verwachting een tijdelijke 
extra werkgelegenheid op van 100 tot 130 arbeidsplaatsen (12 uur of meer). Het 
structurele effect op de werkgelegenheid is geraamd op 21 fulltime banen (fte). 

Het Boshart geeft daarnaast de hele regio een positieve impuls. Toeristen en 
dagjesmensen die naar het gebied komen, zullen vaak ook de omgeving 
bezoeken om te winkelen of om iets te gaan eten. Dit leidt tot extra bestedingen 
in de regio en tot een extra werkgelegenheidseffect, zowel in de toeristische 
sector als in de toeleverende sectoren. 

De ontwikkeling van het Boshart Almeerderhout wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
de provinde Flevoland in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA). 
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Noot voor de redactie^ niet voor publicatie: 

Bijlage: Kaart van het gebied Boshart Almeerdertiout met een overzicht van de 
ontwif<l<elingen in de periode 2012-2015. 

Voor meer informatie over dit bericht l<unt u beilen met de perstelefoon van de 
gemeente Almere: 06 - 5100 2107. 

Wilt u geen persberichten van de gemeente Almere meer ontvangen? Stuur dan 
een e-mail naar hatnguyen@almere.ni met de te/est 'afmelden persberichten'. 


