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Onderwerp 
Vaststellen Uitvoeringsagenda Almere  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst, 
2022-2024; 

2. De inzet van € 9,4 miljoen die binnen het Fonds Verstedelijking Almere 
(FVA) gereserveerd is voor de realisatie van de afspraken in de Uitvoe-
ringsagenda 2022-2024 vast te stellen. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programmaonderdeel 1.1 Ruimtelijke ontwikke-
ling, wonen en landschap, onder Almere 2.0. Het onderwerp sluit aan op het in 
de programmabegroting 2022 beschreven doel: “Samen met het Rijk en de ge-
meente Almere realiseren van de ambities uit de Rijksstructuurvisie Amsterdam-
Almere-Markermeer over de verdere ontwikkeling van Almere, conform de uit-
voeringsovereenkomst Almere 2.0.”. 
 
3. Eerdere behandeling  
In 2020 is het Meerjarenprogramma FVA 2021-2025 vastgesteld. Hiermee hebben 
zowel Provinciale Staten als de gemeenteraad van Almere ingestemd met de re-
servering van € 10 miljoen voor invulling van het Handelingsperspectief. Dit Sta-
tenvoorstel dient als invulling van deze reservering. 
Daarnaast is in 2020 het ‘Perspectief Oostflank MRA’ vastgesteld door GS, waarin 
de richting en ambitie is vastgesteld. Dit document heeft mede als basis gediend 
voor de Uitvoeringsagenda. 
 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Het doel van dit voorstel is Provinciale Staten te vragen kennis te nemen van de 
Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst, 2022-2024 en de daarin gemaakte 
intergouvermentele afspraken. Middels deze afspraken wordt er invulling gege-
ven aan € 9,4 miljoen van de reservering van € 10 miljoen die is opgenomen in 
het Meerjarenprogramma FVA 2021-2025. De overige € 0,6 miljoen is eerder inge-
vuld in het Jaarprogramma FVA 2021 ter voorbereiding van de Uitvoeringsagenda. 
 
5. Verdere behandeling PS 
Na instemming met de inzet van de € 9,4 miljoen zullen de activiteiten uit de Uit-
voeringsagenda worden ingezet over de periode 2022-2024. Deze activiteiten zul-
len een plek krijgen in de huidige programmalijnen van het FVA en u wordt op de 
reguliere momenten van het FVA ook over de voortgang van de activiteiten van 
de Uitvoeringsagenda geïnformeerd. 
 
6. Korte toelichting op voorstel 
De provincie werkt sinds 2019 samen met gemeente Almere, gemeente Amster-
dam en het Rijk aan het actualiseren van de afspraken die zijn gemaakt binnen 
het Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) waarin de 
overheden gezamenlijk de ambitie op het gebied van woningbouw, bereikbaar-
heid en ecologie in de Noordelijke Randstand vormgeven. Daartoe is onder an-
dere het gezamenlijke FVA ingesteld.  
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Voor de actualisatie is als eerste mijlpaal in 2020 het ‘Perspectief Oostflank MRA’ ontwikkeld als 
bouwsteen voor de MRA Verstedelijkingsstrategie. Dit perspectief is voor Almere verder uitgewerkt 
in het ‘Perspectief Almere stad met toekomst’.  
 
Op basis van deze twee documenten hebben de samenwerkende overheden gesprekken gevoerd 
om de geformuleerde doelstellingen en ambities tot uitvoering te kunnen brengen. Dit heeft gere-
sulteerd in intergouvernmentele afspraken over de inzet van de reeds gereserveerde middelen van 
het FVA. De afspraken zijn uitgewerkt in het document Uitvoeringsagenda Almere, stad met toe-
komst 2022-2024 en betreffen 7 onderwerpen: 
 

- Het aantrekken van meer stuwende werkgelegenheid in Almere 
- Het versterken van de onderwijsketen. Van voorschool, basisschool en middelbare school 

tot MBO en HBO/WO 
- Aandacht voor de bestaande wijken door inzet op een preventieve wijkaanpak (mede naar 

voorbeeld van de aanpak Rotterdam-Zuid) 
- Het door ontwikkelen van het Centrum van Almere als stedelijke woon-werkomgeving 
- Het werken aan een kennis- en werkagenda Almere Pampus 
- De inzet op de bereikbaarheid op de lange termijn (zowel IJmeerverbinding als autover-

keer) 
- Verstevigen van de uitvoerings- en innovatiekracht 

 
7. Beoogd effect 
Met de Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst, 2022-2024, wordt invulling gegeven aan de 
actualisering van het programma Almere 2.0. Veel van de activiteiten zijn voorbereidend op de in-
zet van middelen in het Meerjarenprogramma FVA 2025-2029 en kunnen leiden tot nieuwe program-
malijnen of sleutelprojecten. 
 
8. Argumenten 

 
1.1 Het Perspectief Almere biedt een kansrijke strategie 
Met de bestuurlijke partners is geconstateerd dat ‘het Perspectief Almere stad met toekomst’ een 
kansrijke en actuele strategie biedt om de RRAAM doelstellingen voor de verdere groei van Almere 
tot uitvoering te laten komen.  
 
2.1  Met de Uitvoeringsagenda Almere wordt invulling gegeven aan de opdracht van het BO Almere 
2.0 om de RRAAM-afspraken te actualiseren 
Om uitvoering te geven aan de Uitvoeringsagenda en de intergouvermentele afspraken hebben PS 
en de gemeenteraad van Almere in 2020 (edocs# 2574702) een reservering opgenomen in het Meer-
jarenprogramma FVA 2021-2025 van € 10 miljoen. De voorliggende Uitvoeringsagenda biedt het ka-
der voor de besteding van deze middelen met als doel de woningbouw te versnellen, een impuls 
aan de economie te geven en voorbereidende werkzaamheden voor nieuwe relevante sleutelpro-
jecten te verrichten. 
 
9. Kanttekeningen 
De realisatie van Almere, stad met toekomst vergt aanzienlijke investeringen. De huidige set aan 
afspraken die het mogelijk maken toe te werken naar dergelijke investeringsbeslissingen op het 
gebied van bereikbaarheid, (hoger)onderwijs en de planvorming van Almere Pampus. Hiervoor zijn 
substantiële rijksbijdragen noodzakelijk. Over het dekken van deze kosten zijn op termijn nadere 
afspraken nodig tussen rijk en regio. Afspraken die in toenemende mate worden gemaakt aan over-
legtafels waarbij het rijk in gesprek is met de Metropoolregio Amsterdam als geheel. 
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10. Bijlagen 
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