
NAAM:                           Reserve Almere 2.0 (NR: B035) 

Basisinformatie 

Instellingsdatum:                10 juni 2015 (PS-besluit Perspectiefnota 2015-2019) 

Doel:                                  Bijdragen aan het Fonds Verstedelijking Almere  

Instandhoudingduur:            Onbepaald (tot de door partijen vastgestelde doelen zijn gerealiseerd 

Voeding:                             Algemene middelen; t/m 2020 uit IFA middelen: Na 2021: nog nader te bepalen 

Vastgestelde bandbreedte:  Onbepaald  

Beslissingsbevoegdheid:       PS (Toevoegingen en onttrekkingen) 

Omvang 31-12-2014:            € 0  

Achtergrondinformatie: 

Ontstaan 

De reserve is op 10 juni 2015 door Provinciale Staten ingesteld bij besluitvorming over de Perspectiefnota 2015-2019. 

 

Voeding 

Op 28 mei 2014 hebben Provinciale Staten de nadere uitwerking van de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 

vastgesteld, waarin de basis gelegd is voor de oprichting van het Fonds Verstedelijking Almere. Met het Rijk en 

gemeente Almere is overeenkomen dat van de resterende IFA-middelen tot en met 2020 totaal € 31 mln. via het 

fonds zal lopen. Deze € 31 miljoen bestaat voor € 10 mln. uit de geoormerkte IFA-2 gelden voor de Floriade alsmede 

de totale € 21 mln. van IFA-3.  

 

In de voeding van dit fonds wordt voorzien door bij de Perspectiefnota 2015-2019 van de reeds in de IFA-reserve 

beschikbare middelen € 10 mln. over te hevelen naar de reserve Almere 2.0. Voorts wordt de storting IFA-reserve met 

ingang van 2016 verlaagt met € 4,2 mln. ten gunste van een storting in de reserve Almere 2.0 voor hetzelfde bedrag. 

Hiermee bedraagt de storting 2016-2020 totaal € 21 mln. (5 x € 4,2mln). De totale storting in de periode tot en met 

2020 van € 31 mln. komt daarmee overeen met de afgesproken bijdrage.  

 

Voor de periode na 2020 wordt het vertrekpunt gehanteerd dat de gemiddelde bijdrage over de totale IFA-periode (€ 

6,7 mln. per jaar) voortgezet wordt. Besluitvorming hierover  zal in een later stadium plaatsvinden.\ 

 

Doel 

Het doel van de reserve is om de voor het Fonds Verstedelijking Almere beschikbare provinciale bijdrage beschikbaar 

te houden totdat deze op basis van gehonoreerde projecten tot besteding komt. Tevens worden de middelen hiermee 

gescheiden van de afronding van het lopende IFA-programma zodat de omvang van de beschikbare middelen 

transparant blijft.. 

 

Besteding 

Bestedingen ten laste van de reserve Almere 2.0 zullen plaatsvinden op basis van een door Provinciale Staten 

vastgesteld jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere (incl. eventuele tussentijds vastgestelde wijzigingen). Bij 

besluitvorming hieromtrent zal een begrotingswijziging worden gevoegd voor het ramen van de lasten alsmede de 

hiervoor benodigde onttrekking aan de reserve.  

 


