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Aan de leden van de Provinciale Staten van Flevoland 
Postbus 55 
8200 AB LELYSTAD 
 
Betreft: staken ondersteuning Wetenschappelijke Steun Functie Flevoland 
 
 
Almere, 20 mei 2011 
 
 
Geachte leden van Provinciale Staten,   
 
In het ‘Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015’ is opgenomen dat de steun van € 180.000,- per jaar aan de  
Wetenschappelijke Steunfunctie, zoals die wordt uitgevoerd door de bibliotheek van Almere, wordt gestaakt. 
Wij vragen uw aandacht voor de consequenties die het het wegvallen van de Steunfunctie kan hebben. Het prille 
wetenschappelijke klimaat dat in Flevoland aan het ontstaan is, wordt op deze wijze in de kiem gesmoord. 
Daarom vragen wij u niet in te stemmen met dit voornemen. 
 
Het International New Town Institute (INTI) is in 2006 op initiatief van de Gemeente Almere en met steun van 
de Provincie Flevoland in het leven geroepen om het hoger onderwijs te bevorderen. Nieuwe steden als Almere 
en Lelystad zijn in een opgroeiende fase en verkeren thans in de situatie dat zij de sprong naar een volwassen 
stad gaan maken; Almere staat aan de vooravond van een verdubbeling van het inwoneraantal, Lelystad kan een 
belangrijke motor worden in de landelijke economie met de ontwikkeling van Lelystad airport. De transformatie 
van nieuwe stad naar volwassen stad staat of valt met het voorzieningenniveau. Is een stad uitgerust met de 
juiste voorzieningen als hoger onderwijs, een rijke culturele infrastructuur en heeft de stad een aanzienlijk aantal 
hoger opgeleide inwoners dan is dat direct van invloed op de aantrekkingskracht van de stad, de waarde van 
onroerend goed en het aantrekken van bedrijvigheid. 
 
De Wetenschappelijke Steunfunctie draagt net als INTI een steentje bij aan het verhogen van het stedelijk 
klimaat in de polder. INTI werkt dan ook graag samen met de Wetenschappelijk Steunfunctie. De belangrijkste 
samenwerking betreft het verwerven van de collectie ‘New Towns’. Zonder twijfel is dit de grootste 
boekcollectie op het gebied van New Towns ter wereld, die door digitale ontsluiting ook wereldwijd 
toegankelijk wordt. Daarbij heeft INTI met de Steunfunctie een reeks succesvolle cursussen voor 
geïnteresseerde burgers ontwikkeld; ‘Leren van Almere’ en ‘Leren van Lelystad’. De cursussen kweken besef bij 
inwoners van de nieuwe stad en de uitzonderingspositie die zij genieten. De boekcollectie staat –wie weet- een 
roemrijke toekomst te wachten in binnen- en buitenland. Het INTI zou de beslissing de Steunfunctie op te 
heffen zeer betreuren. 
 
Met vriendelijke groet, 

    
 
Michelle Provoost     Felix Rottenberg 
directeur INTI      voorzitter bestuur INTI 


