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'Rapportage eerste fase Investeringsprogramma 
Flevoland - Almere 2006-2011' 



Voorwoord 

"Het realiseren van krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat in Almere 
en het versterken van de economische positie van Almere binnen de Noordvleugel van de Randstad. 
Impulsen voor ideeën,-ondeme}7tiiigen en mensen, zodat Almere duurzaam aantrekkelijk blijft en 
waarbij het gaat om investeringen in de sociale, culturele en economische infrastructuur. " 

Met dit doel werd het Investeringprogramma Flevoland Almere (IFA) ingesteld en in 2006 
bezegeld door de ondertekening van het convenant door toenmalig Commissaris van de 
Koningin M . Jager en burgemeester A. Jorritsma-Lebbink. 

Voor u ligt de rapportage eerste fase IFA over de periode 2006 - 2011. Hiermee wordt de 
eerste tranche van het IFA—programma afgesloten. Deze rapportage is op hoofdlijnen. Over de 
deelprojecten bent u afzonderlijk geïnformeerd. 

Waren 2006 tot en met 2009 de jaren van investeren, 2010 en 2011 zijn de jaren van oogsten. 
De meeste projecten zijn afgerond. Met de evaluatie van begin 2010 en de daaruit getrokken 
conclusies, is er een fundament gelegd voor de volgende fase IFA waarbij de nieuwe projecten 
concreter, de samenwerking beter en de multiplier groter zijn. 

Het budget van de eerste tranche van € 35 miljoen is beschikt en kon tot en met 2011 worden 
besteed. Met de eerste tranche is het fundament gelegd, waarmee een stevige basis is 
gerealiseerd voor IFA-projecten in de tweede tranche. 

Commissaris van de Koningin, Burgemeester van Almere, 
De heer L . Verbeek Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink 



Leeswijzer en samenvatting 

In hoofdstuk 1 vindt u de doelstellingen en afgegeven beschikkingen binnen het 
Investeringsfonds Flevoland Almere in de periode 2006-2011 in de eerste tranche IFA (IFA 
!)• 

In hoofdstuk 2 leest u wat we concreet bereikt hebben met de beschikte middelen: 
Wat heeft IFAl opgeleverd op programmaniveau en op projectniveau. 

Samenvatting 
Het doel van IFA is het voorzieningniveau van Almere te versterken. Hierbij werd gedacht aan 
investeren in: de sociale, culturele en economische infrastructuur. Gezocht is naar projecten die 
bijdragen aan de versterking van voorzieningen, economie, onderwijs, blauwgroen en 
infrastructurele knelpunten. Het was de bedoeling ruimte te geven aan experimenten met veel 
bestuurlijke vrijheid. 

Binnen de programmalijn economie is er met het innovatiefonds veel ruimte gegeven voor 
onderzoek en ondersteuning aan de zorg en het onderwijs. Deze projecten hebben een bijdrage 
geleverd aan het imago van de stad Almere als stad waar "pilotes" uitgevoerd kunnen worden. 
Door te experimenteren kon Almere ondervinden en onderzoeken welke projecten meer of 
minder kansrijk bleken. Het moge duidelijk zijn dat niet alle innovatieve projecten tot een 
succesvol vervolg hebben geleid. Zo is bijvoorbeeld het deelproject Exser voortijdig gestopt. 

Ook is er ingezet op het ondersteunen van buitenlandse ondernemingen en hun werknemers in 
Almere en Almeerse bedrijven die handel willen drijven met het buitenland. 

Daarnaast leveren de komst van INTI , Windesheim, Jan van Es instituut en de CAH een 
bijdrage aan zowel de economie als het hoger onderwijs. De komst van de lectoraten binnen het 
hoger onderwijs hebben geleid tot onderzoeksopdrachten die door studenten uit Almere in 
Almere uitgevoerd worden op het gebied van onder andere zorg, duurzaamheid en sociale 
cohesie. INTI heeft internationaal naam verworven als kennis instituut op het gebied van 
ontstaan en de ontwikkeling van New Towns. 

Binnen de programmalijn voorzieningenstructuur heeft Almere Health City een bijdrage 
geleverd in samenwerking tussen de zorgsector, overheid en onderwijs. De Rijksoverheid is over 
deze programmalijn zo enthousiast dat zij het onderzoeksbudget voor de Almeerse 
samenwerking heeft aangevuld. 

In 2010 heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. De bevindingen zijn verwerkt in IFA 
2. Dit alles draagt bij aan de samenwerking tussen de gemeente Almere en de Provincie 
Flevoland. 



Totaaloverzicht I F A l Projecten 

pm.:. 

AKS 4.750.000 4.721.685 349.747 
Exser 2.000.000 1.393.836 1.477.085 
Alan Turing 2.000.000 800.712 Loopt door 800.712 
Institute in IFA2 
WTCAA 3.359.000 2.129.370 82.661 
Almere Health 4.045.000 2.933.256 Loopt deels 1.686.889 
City door in 

IFA2' 
I N T I 3.425.000 3.005.189 Loopt door 

in IFA2 
541.998 

Oostkavels 3.000.000 2.965.363 2.965.363 
Windesheim 11.000.000 5.700.000 9.117.000 52.000.000 
C A H 500.000 64.841 Loopt via 

prov 
Groen Blauw 700.000 700.000 

Dit betreft de verlenging van het Jan van Es Instituut 



1. Over de doelen en de afgegeven beschikkingen I F A l 

1.1 Inleiding 

Met dit verslag informeren de colleges van B&W van Almere en GS van Flevoland de 
gemeenteraad en provinciale staten over I F A l . Naast inhoudelijke informatie over de resultaten 
van de projecten wordt ook informatie gegeven over de financiële stand van zaken. Er is 
gebruik gemaakt van de jaarverslagen en jaarrekeningen 2011 die de stichtingen aan de 
gemeente Almere hebben aangeboden. 

In de eerste helft van 2010 heeft bureau Twynstra Gudde in opdracht van de provincie I F A l 
geëvalueerd. Hiermee is de basis gelegd voor de tweede tranche (IFA 2). 

Met dit verslag maakt Almere een start met het digitaal ter beschikking stellen van de 
projectinformatie over IFA 1 

1.2 Doelen I F A 1 

De provincie en de gemeente hebben in 2006 een investeringsimpuls afgesproken met als doel: 

"Het realiseren van krachtige impulsen voor de ontwikkeling van een uniek stedelijk klimaat in Almere 
en het versterken van de economische positie van Almere binnen de Noordvleugel van de Randstad. 
Impulsen voor ideeën, ondememingen en mensen, waardoor Almere duurzaam aantrekkelijk blijft en 
waarbij het gaat om investeringen in de sociale, culturele en economische infrastructuur. " 

I F A l bestond uit de volgende vijf programmalijnen: 
1. Versterking economische structuur; 
2. Kwaliteitslag groen blauwe stad; 
3. Versterking voorzieningenstructuur; 
4. Versterking hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs; 
5. Infrastructurele knelpunten. 

De criteria waaraan projecten moesten voldoen waren: 
* De projecten dienen een aantoonbare bijdrage te leveren aan de realisering van het sturend 
motto van het investeringsprogramma binnen één van de programmalijnen. 
* Het dient in principe te gaan over projecten van substantiële omvang, die niet betrekking 
hebben op reguliere taken en investeringen van beide partijen of aan bijdragen aan beheer en 
exploitatie van voorzieningen. 
* Met de realisering van de projecten dient bij voorkeur een multipliereffect te worden 
bewerkstelligd door andere partijen inhoudelijk en financieel te laten participeren. 

De criteria zijn destijds open en niet beperkend opgesteld. Het doel was om innovatieve 
projecten en experimenteerruimte een kans te bieden. Dat betekende dat projecten tijd kregen 
om zich tijdens de projectperiode te ontwikkelen en er ook projecten qua resultaten 
verschillende uitkomsten hadden. De voorwaarden kenmerkte zich door veel bestuurlijke 
vrijheid en experimenteer ruimte. De projecten moesten in ieder geval een bijdrage leveren aan 
het voorzieningen niveau op het gebied van onderwijs, zorg, infrastructuur, economie en de 
blauwgroene structuur. 

Daarnaast is het economische tij gekeerd en kenmerkte de I F A l periode zich door beperkte 
markinitiatieven en cofinanciering. Desondanks heeft deze periode een aantal mooie resultaten 
opgeleverd en "al doende lerend" input geleverd voor een andere manier van werken in de 
IFA2-periode. Vooral de wijze van voorbereiden, het stellen van randvoorwaarden aan 
projecten, de wijze van beoordelen en monitoren en zijn aangepast. 



1.3 Beschikkingen I F A l 

De volgende beschikkingen zijn afgegeven: 

INTI € 3.425.000,- Inclusief verlenging van € 1.000.000,-
AKS € 8.750.000,- Onder te verdelen in de volgende projecten: 

- de stichting Almere Kennisstad: 
€ 4.750.000,- (in totaal 2 beschikkingen) 
- de stichting Exser: 
€ 2.000.000,-
- de stichting Valorisation Bridge, (Alan Turing 
Instimte): 
€2.000.000,-

Oostkavels € 3.000.000,-
Windesheim €20.117.000,- Waarvan € 11.000.000,- uit de eerste tranche 
CAH € 500.000,-
WTCAA € 3.359.000,- Voor het project Internationalisering Economie 
AHC €4.045.000,- Onder te verdelen in de volgende projecten: 

- de stichting Landelijk Kenniscentrum 
Geïntegreerde Eerstelijnszorg 
- de stichting Almere Health School 
- de stichting KinderCasla 
- de Almeerse Aanpak 
- Medical Trade Park 

Gemeente 
Zeewolde 

€ 700.000,- Een bijdrage om te kunnen participeren in studies 
over mogelijke groen/blauwe ontwikkelingen aan 
de oostzijde van Almere (de westzijde van 
Zeewolde) 

1) International New Town Institute 
2) Almere Kennisstad / Innovatiefonds 
3) Christelijke Agrarische Hogeschool 
4) World Trade Center Association Almere 
5) Almere Health City 

2. Wat is er bereikt 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van wat bereikt is met het IFAl programma. Het 
hoofdstuk begint met de beschrijving van de resultaten op programmaniveau. Vervolgens 
worden de resultaten per project beschreven. Indien een project bijdraagt aan meerdere 
programmalijnen is dat aangegeven. Tevens wordt aan gegeven wat de projecten hebben 
gekost. In 2010 is IFAl geëvalueerd. De lessen daaruit en de gevolgen van de recessie zijn in de 
opzet van IFA2 verwerkt. 

2.1 Resultaten op programmaniveau 

Zoals is aangegeven in hoofdstuk 1 is het doel van IFA dat het voorzieningniveau wordt 
versterkt. Daarbij was de verwachting, dat er werd geïnvesteerd in de sociale, culturele en 
economische infrastructuur. Vooral in projecten die bijdragen aan de versterking van 
voorzieningen, economie, onderwijs blauwgroen en infrastructurele knelpunten. Het was de 
bedoeling ruimte te geven aan experimenten met veel bestuurlijke vrijheid. Er werd destijds 
door het bestuur aangegeven dat er vooral moest worden ingezet op het verkrijgen van 
instituten en geen stenen. Met de komst van Windesheim, INTI, Jan van Es en de CAH is dit 
ruimschoots gelukt. 

Binnen de Programmalijn economie is er in de vorm van het innovatiefonds veel ruimte 
gegeven voor onderzoek en ondersteuning aan de zorg en het onderwijs. De projecten in dit 
programma hebben een bijdrage geleverd aan het imago van de stad Almere als stad waar 



Püotes uitgevoerd kunnen worden op het gebied van innovatie in de zorg en het onderwijs 
omdat de kennis en technische infrastructuur aanwezig zijn om de pilotes uit te voeren. 
Door te experimenteren kon Almere ondervinden en onderzoeken welke projecten meer of 
minder kansrijk bleken. Het moge duidelijk zijn dat niet alle innovatieve projecten tot een 
succesvol vervolg hebben geleid. Zo is bijvoorbeeld het deelproject Exser voortijdig gestopt. 

Ook is er ingezet op het ondersteunen van buitenlandse ondernemingen en hun werknemers in 
Almere, waaronder het opzetten van netwerken voor expats, en Almeerse bedrijven die handel 
willen drijven met het buitenland. Daarnaast leveren de komst van INTI , Windesheim, Jan van 
Es instituut en de CAH een bijdrage aan zowel de economie, kennisinstimten trekken bedrijven 
aan, leveren werkgelegenheid en trekken jongeren aan. Maar ook natuurlijk aan de 
programmalijn onderwijs. De komst van de lectoraten binnen het hoger onderwijs hebben 
geleid tot onderzoeksopdrachten die door studenten uit Almere in Almere uitgevoerd worden 
op het gebied van zorg, duurzaamheid, sociale cohesie e.d. INTI heeft een naam verworven 
wereld wijd als kennis instituut op het gebied van ontstaan en de ontwikkeling van New Towns 
in relatie tot sociale cohesie in vergelijking tot organisch gegroeide steden. 

Binnen de programmalijn voorzieningen structuur heeft Almere Health City een enorme 
bijdrage geleverd in samenwerking tussen de zorgaanbieders, overheden en zorgverzekeraars. 
Maar ook aan kennis verwerven en verbreiding en de samenwerking met Windesheim. Dit is 
niet onopgemerkt gebleven bij de Rijksoverheid en het heeft geresulteerd in extra projectgelden 
voor de Almeerse samenwerking. 
Het klokhuis wordt beheerd door kinderkCasla en is mede door IFA gefinancierd. Het biedt 
werkgelegenheid en ruimte voor stageplekken. De programmering richt zich op gezond leven, 
duurzaamheid en bouwen. Partijen uit de stad werken hier samen aan de programmering zoals 
Nuon, Achmea, de Almeerse scholen en Casla. 

De aanleg van de vrije busbaan op de Oostkavels heeft geresulteerd dat bussen en overig 
verkeer nu ongelijkvloers kunnen kruisen, waardoor een veel betere doorstroming van het 
verkeer bereikt wordt en daarmee verbeterd ook de bereikbaarheid van het centrum van 
Almere. 

Binnen de programmalijn groenblauw heeft visieontwikkeling plaatsgevonden aan de oostkant 
van Almere. Dit betreft vanuit de provincie het project OostvaardersWold en vanuit Almere de 
verkenning naar integrale verstedelijkingsmodellen. Het gaat hier voor een belangrijk deel om 
grondgebied van de gemeente Zeewolde. 
Om Zeewolde in staat te stellen een adequate rol te spelen bij deze visie- en 
planvormingsprocessen is vanuit IFA een financiële bijdrage aan de gemeente verleend. 
Er zijn verder geen afzonderlijke projecten in deze programmalijn opgestart. 

In Hoofdstuk 2.2 zijn de programmalijnen verder uitgewerkt en worden resultaten per 
deelproject beschreven. 

2.2 Programmalijn: versterking economische structuur 

Deze programmalijn bestaat uit de projecten Almere Kennis Stad en Internationalisering. 

2.2.1 Project Almere Kennisstad / Innovatiefonds 

Het project Almere Kennisstad / Innovatiefonds bestond uit drie deelprojecten: 
- het deelproject Stichting Almere Kennisstad; 
- het deelproject Stichting Exser; 
- het deelproject Stichting Valorisation Bridge (t.b.v. het AlanTuring Institute). 
Het project is het best te typeren als een ontwikkel- en opbouwproject. De opzet van een 
aantal activiteiten werd ondersteund met als doel innovatie met behulp van ICT aan te jagen. 
De opbouwfase van Exser en het Alan Turing Institute werden hierdoor ondersteund. 



De financiële bijdrage aan de drie deelprojecten is als volgt over de jaren verdeeld: 

Stichting AKS 1.050.000 1.325.000 1.187.500 1.187.500 
Stichting Exser 250.000 750.000 1.000.000 
Stichting Valorisation Bridge 500.000 750.000 750.000 

Deelproject Stichting Almere Kennisstad (AKS) 

Wat was de doelstelling. 
AKS was gericht op de economische en sociale ontwikkeling van Almere door bedrijven en 
maatschappelijke organisaties in Almere behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren 
van projecten. De werkwijze van AKS was het beste omschrijven als 'het aanjagen' van 
projecten op bovengenoemd gebied. 

Wat is gerealiseerd. 
AKS heeft veel projecten ondersteund en verder gebracht. Deze projecten zijn ondergebracht in 
een viertal clusters: onderwijs, onderzoek & ontwikkeling (1); ondernemerschap, mobiliteit & 
veiligheid (2); bouwen & wonen (3) en welzijn & zorg (4). 
Het project heeft in 2011 haar kennis overgedragen aan scholen en instellingen die betrokken 
zijn geweest bij de ontwikkeling en uitwerking van de projecten. 

Financieel overzicht 

2007 1.050.000 587.820 
2008 1.325.000 855.340 13.215 
2009^ 1.187.500 1.383.511 113.656 
2010^ 1.187.500 1.808.123 198.140 
2011 86.891 24.736 

Deelproject stichting Exser 

Wat was de doelstelling. 
Het doel van de stichting Exser was het realiseren van hét nationaal centrum voor 
diensteninnovatie in Nederland. 

Wat is gerealiseerd. 
Exser heeft bijgedragen aan dienstenadvies van het Innovatieplatform. Het Innovatieplatform 
heeft het grote belang aangegeven van diensteninnovatie voor de ontwikkeling van de 

' Bedrag realisatie is aangepast naar aanleiding van de afrekening 



Nederlandse economie. Exser heeft meegewerkt aan drie publiekprivate 
diensteninnovatieprogramma's en deze ter verdere subsidiëring bij overheden ingediend. 
Exser heeft concrete plannen uitgewerkt voor opleidingen en lectoraten op het gebied van 
diensten en ondernemerschap, onder meer voor Windesheim Flevoland. Met de komst van 
Windesheim heeft dit instituut de lectoraten verder vorm gegeven. 

Het project is gestopt per 1 januari 2011 en is financieel en inhoudelijk afgewikkeld. De 
realisatie is daardoor lager dan beschikt 

Financieel overzicht 

2008 250.000 204.517 204.517 
2009 750.000 540.556 540.556 
2010^ 1.000.000 648.763 732.012 

Deelproject stichting Alan Turing Institute 

Wat was de doelstelling. 
Het werk van de stichting kende een maatschappelijk doel en een economisch doel. Het 
maatschappelijk doel bestond uit de vertaling van wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar 
toepassing voor individuele patiënten waarbij deze effectiever behandeld kunnen worden door 
vooraf een aantal aandoeningen uit te sluiten. Daarnaast draagt dit project ook bij aan de 
programmalijn hoger onderwijs. Het economisch doel bestond eruit dat wetenschappelijke 
activiteiten van de stichting worden omgezet in kennisinnovatieve economische bedrijvigheid. 
De bedoeling was dat de activiteiten van de stichting en het op te bouwen Alan Turing Institute 
als generator zullen dienen voor de vestiging van nieuwe bedrijven in de medische en 
psychologische sector in de regio. 

Het instituut houdt zich bezig met kunstmatige intelligentie met als doel de medische kennis uit 
onderzoek te vertalen naar de praktijk in de zorg. Het verbindt de onderzoekers met de 
inhoudelijk experts zoals artsen, psychologen. Het door de stichting Valorisation Bridge 
opgezette Alan Turing Institute wil - met de inzet van innovatieve kennissystemen op basis van 
artificiële intelligentie - onderzoeksresultaten verkrijgen, combineren en bewerken, zodanig dat 
het mogelijk wordt verklarende en voorspellende uitspraken te doen over individuen voor 
gepersonifieerde gezondheidszorg. Hiermee worden toepassingsbedrijven ondersteund en 
verder ontwikkeld, waarmee de keten van 'idee naar markt' wordt gedekt. 

Wat is gerealiseerd. 
In samenwerking met universiteiten (Tilburg en Amsterdam) en bedrijven (Defensie, 
zorgverzekeraars (VGZ-IZA, AGIS), Diabetes Fonds, assessmentbureau's en 
softwareleveranciers zijn de mogelijkheden onderzocht om intelligente A.I . toepassingen te 
ontwikkelen. Deze worden toegepast bij de Kinderkliniek die zich heeft gespecialiseerd in 
obesitas en er worden ontwikkeldiensten verleend aan her toepassingsbedrijf Pharmaps 
BV (medicatiebewakingssystemen in ziekenhuizen). 
Met softwareleveranciers is nagegaan of al bestaande softwaresystemen in de zorg aangevuld 
kunnen worden met intelligente technologie. Dit heeft geleid tot vele toepassingen. 

^ Bedrag realisatie is aangepast naar aanleidifig van de eindafrekening 



Financieel overzicht 

2009 500.000 89.801 89.801 
2010 750.000 412.428 412.428 
2011 750.000 298.483 298.483 

In overleg met Almere en de provincie Flevoland is de projectperiode verlengd. 

2.2.2 Project Internationalisering Economie (WTCAA) 

Wat was de doelstelling. 
Gezien de uitwerking van het programma door de stichting World Trade Center Almere 
Association (WTCAA) is er een relatie met de programmalijn versterking hoger onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs. Het WTCAA is in 2009 gestart en het doel van het project 
Internationalisering Economie is het WTCAA in de gelegenheid te stellen activiteiten te 
ondernemen die bijdragen aan de groei van de economie in Flevoland/Almere. Concreet 
betekent dit het stimuleren en faciliteren van de groei van arbeidsplaatsen, stimuleren van 
innovatie, groei van het aantal intemationaal actieve bedrijven en groei van internationale 
handel, ondersteunen bij het aantrekken van directe buitenlandse investeringen en het 
ontwikkelen van het intemationale klimaat van stad en regio. Daartoe werden een aantal 
ondersteunende netwerken opgezet: 

Wat is gerealiseerd. 

Belangrijk middel tot internationaliseringbevordering was het bieden van informatie aan 
buitenlandse bedrijven, ondernemers en kennis- en arbeidsmigranten die zich in de regio rond 
Almere gaan vestigen of overwegen zich daar te vestigen. Daarnaast faciliteerde het WTC 
ondernemers die in het buitenland willen investeren of uit het buitenland willen importeren 
doormiddel van kennis overdracht, informatie, begeleiding of seminars of matching met 
bedrijven uit het betreffende land. Het WTC koppelde stageplaatsen en stagiaires en verzorgde 
themabijeenkomsten voor CEO's van bedrijven met meer dan 100 werknemers. 

Het WTCAA heeft tientallen bijeenkomsten en evenementen georganiseerd die een positieve 
bijdrage hebben geleverd aan het vestigingsklimaat voor bedrijven.Ook is veel geïnvesteerd in 
het opzetten van netwerken. Zij heeft hierbij samengewerkt met de kamer van koophandel Dit 
betrof Expat meetings, executive tabels, internationale handelsdagen, MKB-dagen. Ook de 
opening van de Cariton Tower is door haar georganiseerd. Het IBCE portel is uitgerold bij de 
WTC's in Nederiand. 

Door de crisis heeft het bedrijfsleven het WTCAA in deze vorm niet willen ondersteunen. Het 
project is daarom ook gestopt. De netwerken zijn overgenomen door de Kamer van 
Koophandel, de EDBA, de VBA en Windesheim. 
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Financieel overzicht 

2008 301.000 205.990 44.000 
2009 1.244.000 664.593 6.961 
2010* 1.217.000 915.277 8.482 
2011 597.000 343.510 23.218 

De provincie en Almere zijn nog in gesprek over de afhandeling van dit project. 

2.3 Programmalijn: Versterking voorzieningenstructuur 

Naast het hier te bespreken project Almere Health City dragen ook andere projecten in 
belangrijke mate bij aan deze programmalijn. Het gaat daarbij om Kennisstad, dat in de lijn 
economie valt en INTI , dat in de programmalijn Versterking hoger onderwijs valt. Deze 
projecten worden daar besproken. 

2.3.1 Project Almere Health City 

De Almeerse Aanpak staat voor een nieuwe aanpak van de zorg in Almere, gericht op het 
versterken van de eigen kracht van de burger (meer zelfredzaamheid), een intensieve 
samenwerking russen de partners in de stad (bovenop de bestaande gezondheidscentra) en een 
integrale aanpak van problemen (ontschotting). Deze Almeerse aanpak is vertaald in een 
nieuwe infrastructuur: de Almeerse Coalitie (samenwerking tussen gemeente, zorgverzekeraar 
Agis/Achmea en veldpartijen), de EigenKrachtWijzer (innovatieve digitale infrastructuur) en 
het Innovatiefonds (borging van innovaties). 

Wat was de doelstelling. 
Het project AHC kende drie hoofddoelstellingen: 
— Toename van (vernieuwende) voorzieningen op het gebied van gezondheidzorg en vooral 

door middel van investeren in de samenwerking en het innovatiefonds. Denk aan 
vernieuwende voorzieningen, preventie, nieuwe zorgconcepten, klantgericht werken, 
digitalisering. 

— Het versterken van zorgonderwijsvoorzieningen en onderzoek, die de andere werkwijze 
implementeren in de opleidingen van professionals en studenten. Dit bestaat uit vernieuwend 
onderwijs, digitahsering maar ook kennisuitbreiding en kennis delen. 

— Het verbeteren van de werkgelegenheid en de economische structuur. Dit betekent dus meer 
arbeidsplaatsen in de zorg, onderwijs en wetenschap en het vestigen van complementaire 
bedrijven. Met dit doel draagt het project ook bij aan de programmalijn economie. 

Het project is het best te typeren als een strategisch ontwikkelprogramma. Het betreft het 
opzetten van het lectoraat aan het Jan van Es Instituut en het aantrekken van zorg gerelateerde 
bedrijven en instellingen. 

Wat is gerealiseerd. 
Met de ontplooide activiteiten is vooral een bijdrage geleverd aan de verbetering van de 
voorzieningen in de zorg en het onderwijs. 

Zoals de oprichting van het Jan van Es instituut, de realisatie van KinderCasla het 
educatiecentrum 'KlokHUIS' in het Almeerse Cascadepark. 
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Financieel overzicht 

2008 0 28.000 0 
2009 304.000 136.655 0 
2010 1.571.000 1.405.139 1.254.500 
2011 2.170.000 1.363.462 432.389 

2.4 Programmalijn: groenblauw 

Deze programmalijn heeft een visie opgeleverd en verder geen projecten. 

Project groenblauwe visieontwikkeling oostzijde Almere 

Wat was de doelstelling 
De doelstelling van deze programmalijn was een bijdrage leveren aan een vroegtijdige reahsatie 
van een nieuwe groenblauwe structuur voor Almere en omgeving. Bij de nieuwe structuur 
horen het Oostvaarderswold en Markermeer, maar ook kwaliteitsverbetering door een betere 
benutting van bestaande binnen stedelijke groenblauw structuur. 

Wat is er bereikt. 
Vanuit deze programmalijn is er in het eerste halfjaar 2008 een financiële ondersteuning 
gegeven aan de gemeente Zeewolde. Deze bestond uit inhuur van expertise voor haar 
visievorming op de schaalsprong Almere, waarmee deze gemeente ondermeer de 
contourennota en een nota van voorkeur heeft opgesteld. 
Na het afronden van de bijdrage aan Zeewolde in 2008 zijn geen projecten in deze 
programmalijn aan de orde geweest. 
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2008 700.000 700.000 

2. 5 Programmalijn: Versterking hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 
Deze programmalijn heeft drie projecten opgeleverd. Het International New Town Institute, 
Hogeschool Windesheim Flevoland en de Christelijke Agrarische Hogeschool Almere. 

2.S.1 Project International New Town Institute 

Wat was de doelstelling. 
Het International New Town Institute ontwikkelt zich tot een zelfstandig wetenschappehjk 
instituut, dat met verschillende partners samengewerkt. Het werkterrein van INTI is 
intemationaal. INTI streeft in onderzoek, onderwijs en pubUeksactiviteiten naar een integrale 
benadering van het vraagsmk van de New Towns, waarin historische, sociologische en sociaal-
culturele onderzoeken gekoppeld worden aan ontwerp, milieu en planningsstudies. INTI wil 
hierin vernieuwend en experimenteel zijn. 

Het project is het best te typeren als een opbouwproject, in de zin dat de opbouwfase van het 
INTI met IFA-gelden wordt ondersteund. De looptijd van de beschikking INTI was tot medio 
april 2011. Inmiddels is de beschikking veriengd tot 2014. Daama zal het instituut zelfstandig 
doorgaan of ondergebracht zijn bij een onderwijsinstituut. 

Wat is gerealiseerd. 
Er zijn (inter)nationale activiteiten ondernomen op het gebied van onderwijs, onderzoek, 
publieksactiviteiten en seminars / congressen. Zij hebben internationale naam verworven en 
zetten hiermee Almere en Flevoland op de kaart. 

Financieel overzicht 

2007 181.000 
2008 929.000 440.265 16.806 
2009 748.000 575.701 84.470 
2010 748.000 875.837 224.622 
2011 300.000 932.386 216.100 
2012 e.v. 700.000 

Verlenging van het project INTI loopt via de provincie. 
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2.5.2 Project Hogeschool Windesheim Flevoland 

Wat was de doelstelling. 
De vestiging van Windesheim Flevoland draagt bij aan de doelstelling dat Almere en Flevoland 
uitgroeit tot een hoger onderwijsregio en een kennisregio. 
De hogeschool zal een volledig basispakket reguliere opleidingen gaan aanbieden, aangevuld 
met een aanbod van nicheopleidingen die de Hogeschool een eigen profiel geven. 

Wat is gereahseerd. 
In september 2010 is Windesheim Flevoland gestart in Almere. Er werden vier opleidingen van 
de Hogeschool van Amsterdam overgenomen (Small Business & Retail Management, 
Informatica, Techniek, Innoveren en Ondernemen en de Pabo) met in totaal 962 studenten. In 
2011 is het opleidingsaanbod uitgebreid met 13 voltijdse opleidingen in Almere en 3 duale en 2 
voltijdse opleidingen in Lelystad. Ook zijn er bijzondere trajecten aangeboden zoals pre-
bachelor en pre-mastertrajecten. In 2011 hebben zich 612 eerste jaarsstudenten aangemeld, 
wat boven verwachting was. Daarmee kwam het aantal studenten van Windesheim Flevoland 
op ruim 1350. In 2012-2013 zijn ruim 1600 studenten in 15 opleidingen gestart. 

Financieel overzicht 

2010 1.400.000 
2011 4.300.000 

Rentebalen 1 725 1 M)ï imi 

2.5.3 Christelijke Agrarische Hogeschool Almere (CAH) 

Wat was de doelstelling. 
C A H draagt bij aan de uitgroei van Almere en Flevoland tot een hoger onderwijsregio en een 
kennisregio. De hogeschool zal een aantal innovatieve opleidingen gaan aanbieden die passen 
binnen de context van Almere en aansluit bij de Almere Principle. De IFA bijdrage kent als 
specifiek doel het versterken van het lectoraat functie binnen CAH. 

Wat is gerealiseerd. 
Twee opleidingen, te weten Toegepaste Biologie en de opleiding Natuur, Economie en 
Leefomgeving zijn in augustus 2010 gestart. De laatste is uniek in Nederland. In 2011 zijn de 

'€ 11 min uit IFAl en €9,117 min uitIFA2. 
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opleidingen verder uitgebreid en de ontwikkeling van Almere Poort inhoudelijk geïntegreerd in 
de opleidingen. 

Financieel overzicht 

2011 500.000 64.841 950.000 

Subsidiering van het CAH loopt via de provincie. 

De CAH draagt zelf een bedrag van € 450.000 bij. De gemeente Almere heeft € 500.000 als 
subsidie toegekend met een ritme van € 100.000 per jaar. 

2.6 Programmalijn: infrastructurele knelpunten. 
In deze programmalijn zit een project. Het project Oostkavels. 

Project Oostkavels 

Wat was de doelstelling. 
Het doel was het wegnemen van een infrastmctureel knelpunt. Het project betreft de aanleg 
van een verhoogde busbaan. Het project is bedoeld om een impuls te geven aan de 
ontwikkeling van het stadscentrum door de vestiging van (academisch en) hoger onderwijs 
mogelijk te maken in combinatie met andere stedelijke functies. 

Wat is gerealiseerd. 
Het project is volgens planning verlopen en was eind van 2011 gereed. Op 26 januari 2012 is 
de busbaan geopend. Bussen en overig verkeer kunnen nu ongelijkvloers kruisen, waardoor een 
veel betere doorstroming van het verkeer bereikt wordt en daarmee verbeterd ook de 
bereikbaarheid van het centram van Almere. 
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Financieel overzicht 

2008 1.350.000 9.485 9.485 
2009 933.483 933.483 
2010 1.350.000 1.080.278 1.080.278 
2011 300.000 942.117 942.117 
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