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BESCHIKKING 
IFA2.11002 “Bidbookfase Floriade Almere” 

 

 
 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek ontvangen d.d. 10 februari 2012 om tegemoetkoming in de kosten 
van bovengenoemd project in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 
(IFA2) delen wij u het volgende mede. 
 
Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006 en het door ons met de 
gemeente Almere op 12 december 2006 gesloten convenant Investeringsprogramma Flevoland-
Almere hebben wij het besluit genomen om u subsidie van maximaal € 300.000,00, zijnde 43,73% 
van de subsidiabele kosten van € 685.995,00 in de uitvoeringskosten van het project “Bidbookfase 
Floriade Almere” te verstrekken, onder de opschortende voorwaarde dat u bereid bent ter 
uitvoering van deze beschikking met ons een uitvoeringsovereenkomst te sluiten en na te komen.  
 
De bijdrage wordt verstrekt om de kans te vergroten dat  Almere in 2022 de Floriade kan 
organiseren. De verwachting is dat de organisatie van de Floriade een belangrijke bijdrage zal 
leveren aan het imago van Almere/zuidelijk Flevoland door een geschat bezoek van ca. 2 miljoen 
bezoekers. Tevens wordt daardoor een bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid door de 
economische spin-off in de voorbereiding naar de Floriade, (rapport “Floriade 2022 Almere” 
economische effectverkenning)  
 
De uitvoeringsovereenkomst doen wij u hierbij in tweevoud toekomen. Indien u met de inhoud van 
de uitvoeringsovereenkomst kunt instemmen, verzoeken wij u deze in tweevoud per bladzijde 
geparafeerd en op de laatste bladzijde ondertekend en gedateerd binnen veertien dagen aan ons te 
retourneren. 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer G. van 
Dalen, telefoon 0320-265669 van de afdeling Programma Management Europa. Na ondertekening 
onzerzijds zal u een exemplaar ten behoud worden toegezonden. 
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Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. 
 
Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,  de voorzitter, 
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Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
 
Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 
 
Verzoek om voorlopige voorziening 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de  
Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 
8000 GB Zwolle. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer 
u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke 
wijze u dit kunt overmaken. 
 
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht 
tegen het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende 
ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 
ontvankelijk is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 
 
Proceskostenvergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons – voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift – een verzoek  
kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 
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IFA-UITVOERINGSOVEREENKOMST 

 
De Gemeente Almere, kantoorhoudend aan het Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere te Almere, op 
grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, 
mevrouw A. Jorritsma, daarbij handelend ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad 
Almere van 11oktober 2011, kenmerk 1982731 (hierna te noemen de begunstigde); 
 
en 
 
de Provincie Flevoland, gevestigd aan de Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad, op grond van artikel 
176 van de Provinciewet vertegenwoordigd door de commissaris van de Koningin, de heer L. 
Verbeek, daarbij handelende ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van 8 mei 
2012, kenmerk 1295529 
(hierna te noemen: de provincie). 
 
OVERWEGENDE: 
 
- dat gedeputeerde staten van Flevoland en burgemeester en wethouders van Almere op 12    
  december 2006 het convenant Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA) hebben  
  ondertekend; 
 
- dat in vervolg op het Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2006 – 2010 (IFA-1) in provinciale     
  staten op 27 januari 2011 het Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011 – 2015 (IFA-2) is  
  vastgesteld; 
 
- dat de subsidie wordt gefinancierd uit de door provinciale staten bij besluit van 5 oktober 2006  
   beschikbaar gestelde provinciale middelen; 
 
- dat het Toetsingskader Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) waarin de  
  nadere uitvoeringsbepalingen zijn opgenomen van toepassing is; 
 
- dat in het convenant afspraken zijn vastgelegd omtrent het door de provincie ter beschikking  
  stellen van een financiële bijdrage voor uitvoering van projecten die passen binnen de  
  programmalijnen zoals die zijn verwoord in het convenant en in het programma; 
 
- dat de begunstigde op 7 februari 2012, bij de provincie binnengekomen op d.d. 10 februari 2012  
   geregistreerd met ons kenmerk 1256887, aangevuld met informatie, bij de provincie  
   binnengekomen op d.d. 2 januari 2012 geregistreerd met ons kenmerk 1256887, een aanvraag  
   heeft ingediend voor het project “Bidboekfase Floriade Almere” aangevuld met bijlagen,   
   ontvangen per mail op 27 februari 2012 en geregistreerd met ons kenmerk 1295311 
   hierna te noemen “het projectplan; 
 
- dat gedeputeerde staten d.d. 8 mei 2012 hebben besloten deze subsidie slechts te  
   verstrekken onder voorwaarde van het tot stand komen, in stand blijven voor de duur van het  
   m project en volledig nakomen van deze overeenkomst; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 
 
Begripsomschrijvingen: 
 
In deze uitvoeringsovereenkomst hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: 
 
- Provincie:  de provincie Flevoland 

- Gemeente:  de gemeente Almere 

- Begunstigde: degene aan wie de subsidie wordt verstrekt ter uitvoering van de activiteiten, 
waarvoor de subsidie wordt verleend;  

- Convenant: het tussen de provincie en gemeente d.d. 12 december 2006 gesloten convenant 
Investeringsprogramma Flevoland-Almere; 

- Subsidie: de geldelijke tegemoetkoming in euro’s die de provincie ten laste van het door haar 
beschikbare IFA-budget aan de begunstigde verstrekt ter uitvoering van het project; 

- ASF 2006: Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006. 
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Artikel 1. Toepasselijkheid ASF 2006  
 
De Algemene Subsidieverordening Flevoland 2006 is van toepassing op de verstrekking van de 
subsidie. 
 
 
Artikel 2. Verplichtingen van de provincie. 
 
2.1 De provincie verstrekt aan de begunstigde een subsidie als vermeld in artikel 2.2 voor het 
         door de begunstigde te realiseren project “Bidbookfase Floriade Almere”,   

projectnummer IFA2.11002. 
 
2.2 De provincie verstrekt de begunstigde een subsidie ter hoogte van 43,73% van de subsidiabele 

investeringen of gemaakte kosten van het project als omschreven in het projectplan, die 
worden begroot op € 685.995,00 (zegge: 
zeshonderdvijfentachtigduizendnegenhonderdenvijfennegentig euro) exclusief  
omzetbelasting tot een bedrag van maximaal € 300.000,00 (zegge: driehonderdduizend euro). 
 

Artikel 3. Verplichtingen van de begunstigde  
 
3.1 De begunstigde zal het project uitvoeren in overeenstemming met het projectplan, de 

tijdsplanning daaronder begrepen, alsmede het overige bepaalde in deze overeenkomst. 
 

  3.2    De begunstigde zal daartoe in ieder geval de werkzaamheden verrichten t.b.v. het maken van   
           het Bidboek Floriade. 
           Onderdeel van het  Bidboek zal o.a. zijn: het bepalen van de locaties, marketingstrategie,   
           exploitatieplan,  financieringsmogelijkheden, creëren draagvlak en communicatieplan. 
 
       Onderstaande onderdelen van het project komen voor subsidie in aanmerking:   
Activiteiten Kernteam € 204.159 
Faciliteiten €   15.000 
Inhoud € 184.836 
Markt- en productontwikkeling €   60.000 
Investerings-/exploitatieplan €   52.000 
Uitwerking organisatiestructuur €   20.000 
Produktie Bidbook en kosten NTR €   60.000 
Draagvlak en communicatie €   90.000 
Totaal € 685.995 

 
 
3.3 De begunstigde is op 1 februari 2012 met het project begonnen. De begunstigde zal ervoor 

zorgdragen dat het gehele project uiterlijk 15 oktober 2012 is gerealiseerd en de 
eindafrekening met accountantsverklaring uiterlijk 15 januari 2013 is ingediend. 

 
3.4  De begunstigde dient ter realisering van het project te voorzien in de benodigde financiële    
       middelen. 
 
3.5 De begunstigde dient na toekenning van de IFA-subsidie actief kenbaar te maken dat het 

project mede mogelijk gemaakt is door een subsidie van de provincie Flevoland. 
 
3.6    De begunstigde dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het tijdig in bezit   
         hebben van alle voor de rechtmatige uitvoering van het project benodigde besluiten,   
         waaronder begrepen vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en dergelijke. Deze dienen  
         onherroepelijk te zijn. 
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3.7 De begunstigde zal bij het verstrekken van opdrachten aan derden in het kader van het 

project de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen en aanbestedingsregels in acht nemen.  
 

Artikel 4. Betalingen 
 
4.1 De provincie zal na ontvangst door de provincie van de retour gezonden en ondertekende 

uitvoeringsovereenkomst een voorschot uitbetalen van tien procent (10%). Het restant van de 
subsidie zal de provincie uitbetalen, zoals aangegeven in artikel 8. 

 
4.2 De provincie zal de slotbetaling van de subsidie voldoen na ontvangst en akkoordbevinding van 

het eindverslag. Tevens dient het project voltooid, betaald en compleet afgewikkeld te zijn 
en begunstigde aan zijn overige verplichtingen uit hoofde van deze uitvoeringsovereenkomst 
te hebben voldaan.  

 
 
Artikel 5. Opschorting van de betaling 
 
5.1 De provincie heeft het recht de nakoming van haar verplichting tot betalen uit hoofde van 

deze uitvoeringsovereenkomst op te schorten, indien: 
 
a.  de begunstigde zijn verplichtingen uit hoofde van de uitvoeringsovereenkomst niet, niet tijdig 

dan wel niet behoorlijk nakomt; 
b.  de begunstigde de subsidie of een voorschot daarop niet heeft besteed, besteedt, dan wel 

redelijkerwijs voorzienbaar niet zal besteden ten behoeve van het project of niet in 
overeenstemming met de investeringsbegroting zoals weergegeven in het projectplan; 

c.  de inhoud van het eindverslag naar het oordeel van de provincie daartoe aanleiding geeft; 
d.  de begunstigde verstrekte kredieten, leningen of financiering door derden niet heeft 

aangewend of niet aanwendt ten behoeve van het project.  
 
 
Artikel 6. Eindverslag 
 
6.1 De begunstigde zal verslag doen aan de provincie over de resultaten van het project. In dit 

verslag zal tenminste zijn opgenomen: 
 
a. een volledige en chronologische beschrijving van de projectvoortgang; 
b. een overzicht van de door de begunstigde ter zake van het project verstrekte opdrachten  

jegens derden, gespecificeerd per opdracht; 
c. een overzicht van de reeds gemaakte en betaalde kosten, onderbouwd met facturen en 

betaalbewijzen  van de verrichte betalingen van het project gespecificeerd per opdracht, 
ingedeeld naar kostensoort, aangevuld met een analyse van de afwijkingen van de 
projectbegroting; 

d. een overzicht van de ontvangen subsidie en van eventuele andere subsidies dan wel 
financiering door derden ten behoeve van het project, de daarvan opgenomen tegoeden; 

e. een overzicht van alle ten behoeve van het project gemaakte en in de begroting opgenomen 
arbeidskosten, gebaseerd op de interne uurtarievenberekening tegen werkelijke kosten; 

f. alle aanbestedingsdocumenten. 
 

  
 
Artikel 7. Projectadministratie en projectdossier 
 
7.1 De begunstigde zal een overzichtelijke financiële en inhoudelijke projectadministratie voeren 

en hiervan een volledig dossier bijhouden. De begunstigde draagt er zorg voor dat de 
projectadministratie en de daarbij horende stukken minimaal tot  5 jaar na vaststelling van de 
subsidie worden bewaard.  
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7.2 In het dossier dienen tenminste de navolgende documenten en gegevens te worden 
opgenomen: 

a. alle bij de aanbesteding van diensten en werken behorende documenten; 
b. alle op het project betrekking hebbende originele facturen, declaraties, bestellingen, 

orderbevestigingen en andere relevante documenten; 
c. alle betalingsbewijzen die betrekking hebben op de sub b genoemde facturen; 
d. een urenadministratie en een berekening van de uurtarieven, indien er arbeidskosten aan het 

project worden toegerekend; 
e. de tijdsplanning van het project; 
f. alle uitgeoefende en uit te oefenen rechten jegens debiteuren (vorderingen) en nagekomen 

en na te komen verplichtingen jegens crediteuren (schulden) betreffende het project; 
g. op verzoek van de provincie overige gegevens betreffende de administratie van het project. 
 
7.3 De begunstigde zal te allen tijde medewerking verlenen aan een door de provincie of andere 

instanties uit te (doen) voeren controle en evaluatie van het project, daarin begrepen 
onderzoek of controle op de plaats van uitvoering van het project. De begunstigde verleent 
daartoe inzage in de betreffende projectadministratie en verstrekt de inlichtingen die 
redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de rechtmatigheid en 
doelmatigheid van de besteding van de subsidie. 

 
 
Artikel 8 Vaststelling van de definitieve subsidie 
 
8.1 De begunstigde zal, ter vaststelling van de definitieve subsidie, binnen dertien (13) weken na 

voltooiing, betaling en complete  afwikkeling van het project verslag doen aan de provincie 
over de resultaten van het project overeenkomstig artikel 6.1, alsmede aan de provincie de 
volgende bescheiden overleggen: 

 
a. een volledige en inzichtelijke eindafrekening aangaande het project, die de werkelijk 

gerealiseerde investeringen en/of gemaakte kosten weergeeft, ingedeeld naar kostensoort en 
aangevuld met een analyse van de afwijkingen van de projectbegroting, alsmede een 
overzicht van de financieringsmiddelen van het project; 

b. een op de sub a genoemde eindafrekening, dan wel op alle afzonderlijke delen daarvan, 
betrekking hebbende goedkeurende controleverklaring van een Registeraccountant of een 
Accountant-administratieconsulent. Het te hanteren model voor de controleverklaring en het 
bijbehorende controleprotocol zijn opgenomen in de bijlage. Afwijkingen ten opzichte van dit 
model zijn niet toegestaan. Het is een verplichting om een goedkeurende controleverklaring 
aan te leveren, wanneer de bijdrage hoger is dan € 50.000; 

c. een eindverslag betreffende de inhoudelijke resultaten van het project; 
d. op verzoek van de provincie overige gegevens noodzakelijk ter vaststelling van de definitieve 

subsidie. 
 
Voor het eindverslag wordt gebruik gemaakt van een door de provincie beschikbaar gesteld 
formulier. 
 
 
8.2 De provincie stelt binnen dertien (13) weken na ontvangst van de bescheiden als bedoeld in 

artikel 8.1 aan de hand van de door de begunstigde ingediende gegevens als bedoeld in dit 
artikel de definitieve subsidie vast op basis van de werkelijk gepleegde investeringen of 
gemaakte kosten, die voor de realisatie van het project nodig zijn geweest. Indien niet binnen 
deze termijn is beslist, deelt de provincie dit aan de begunstigde mede. Daarbij wordt de 
datum vermeld, waarop uiterlijk op de aanvraag tot vaststelling zal worden beslist. 
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8.3 De provincie kan de subsidie lager vaststellen indien: 
a. Het project waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel is gerealiseerd; 
b. De begunstigde niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen; 
c. De begunstigde onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste 

of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou 
hebben geleid, of 

d. De subsidieverlening anderszins onjuist was en de begunstigde dit wist of behoorde te weten. 
 
 
Artikel 9 Terugvordering 
 
9.1  De verleende IFA-subsidie kan worden teruggevorderd indien het project niet is gestart 

uiterlijk zes maanden na verlening van de IFA-subsidie. 
9.2  De provincie kan de aan de begunstigde reeds betaalde subsidie terugvorderen voor zover na 

de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de begunstigde na de subsidievaststelling 
niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, nog geen vijf (5) jaren 
zijn verstreken. 

 
 
Artikel 10 Ontbinding 
 
10.1 De provincie kan deze uitvoeringsovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per 

aangetekende brief geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien;      
a. de begunstigde zijn verplichtingen uit hoofde van de uitvoeringsovereenkomst niet, niet tijdig 

dan wel niet behoorlijk nakomt en de begunstigde nalaat deze tekortkoming in de nakoming 
te herstellen binnen een termijn van vier (4) kalenderweken na schriftelijke 
ingebrekestelling; 

b. de begunstigde kosten, waarvoor op de begroting van het project geen post is opgenomen, 
heeft betrokken bij een verzoek tot bevoorschotting of bij de eindafrekening; 

c. de begunstigde zonder aantoonbare noodzaak tot een onevenredig hoog bedrag kosten heeft 
betrokken bij een verzoek tot bevoorschotting of bij de eindafrekening; 

d. de begunstigde de subsidie dan wel een deel daarvan niet heeft besteed aan het project; 
e. door de begunstigde voor de uitvoering van het project verkregen leningen, kredieten of 

andere financieringen onmiddellijk worden opgeëist dan wel beëindigd; 
f. de begunstigde omtrent zijn hoedanigheid of omtrent het project onjuiste of onvolledige 

gegevens heeft verstrekt dan wel voor de besluitvorming van de provincie relevante gegevens 
niet heeft verstrekt aan de provincie; 

g. de begunstigde andere dan kenbaar gemaakte overheidssubsidie terzake van het project heeft 
of zal ontvangen; 

h. de begunstigde eigen aangifte doet als bedoeld in artikel 1 Faillissementswet; 
i. de voor de rechtmatige uitvoering van het project benodigde besluiten als bedoeld in artikel 

3.6  niet of niet tijdig tot stand komen; 
j. de begunstigde heeft gehandeld, handelt of zal handelen in strijd met enig wettelijk 

voorschrift. 
 
10.2    Ingeval de provincie deze uitvoeringsovereenkomst ontbindt op grond van een omstandigheid    

als bedoeld in artikel 10.1, heeft de provincie het recht de uitbetaalde subsidie(s) terug te 
vorderen. De vordering van de provincie op de begunstigde is terstond opeisbaar. Totdat de 
definitieve subsidie van het project overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 is vastgesteld, 
treedt de provincie op als schuldeiser voor het totaal van de verstrekte subsidie. 

 
10.3 De begunstigde zal de provincie onmiddellijk informeren omtrent alle feiten die van belang  
       kunnen zijn in het kader van artikel 10.1. 
 
10.4 Ingeval van niet tijdige betaling door de begunstigde van het op grond van dit artikel  
        verschuldigde bedrag, is de begunstigde vanaf de dag dat de schuld opeisbaar is geworden, de  
       wettelijke rente alsmede de kosten van invordering verschuldigd aan de provincie. 



 

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en toepasselijkheid 
 
11.1 Deze uitvoeringsovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening daarvan door 

beide partijen. 
 
11.2 Wijzigingen en aanvullingen van deze uitvoeringsovereenkomst zijn slechts geldig indien 

schriftelijk overeengekomen door partijen. 
 
11.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van alle mogelijke (algemene) voorwaarden van de  
       begunstigde uitdrukkelijk uit. 
 
 
Artikel 12 Toepasselijk recht, domicilie, geschillenbeslechting 
 
12.1 Deze uitvoeringsovereenkomst wordt beheerst door Nederlands Recht. 
 
12.2  Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen domicilie ten kantore van de    
        provincie. 
 
12.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze uitvoeringsovereenkomst, dan wel van 

nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door 
arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. 

 
12.4 Het in artikel 12.3 genoemde arbitragereglement ligt bij de provincie ter inzage en zal op  
      verzoek worden toegezonden. 
 
12.5 Deze uitvoeringsovereenkomst legt alle rechten en plichten van de partijen vast en treedt in 

de plaats van al hetgeen tussen partijen is besproken of vastgelegd. 
 
12.6 Geen van de partijen kan zonder overeenstemming rechten uit deze uitvoeringsovereenkomst 

overdragen aan derden. 
 
 
 
Aldus in tweevoud geparafeerd en ondertekend 
 
 
te Almere op ………………………………………………………………………. 
 
 
De gemeente Almere 
 
 
 
 
Mevrouw A. Jorritsma 
 
en 
 
 
te Lelystad op …………………………………………………………. 
 
 
De provincie Flevoland, 
 
 
 
De heer L. Verbeek 


