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Onderwerp 

Halfjaarrapportage 2013 Investeringsprogramma Flevoland – Almere 
 
Doel van deze mededeling: 

Deze mededeling heeft als doel Provinciale Staten te informeren over het vastge-
stelde halfjaarverslag 2013 Investeringsprogramma Flevoland – Almere (IFA).       
 

Toezegging/motie/amendement: 

Naar aanleiding van opinieronde 2 d.d. 15 mei 2013 agendapunt “Verslagen IFA” 
(zie betreffende besluitenlijst 1495259), is aan Provinciale Staten de toezegging 
gedaan de IFA-(half)jaarverslagen ter agendering in een opinieronde voor te 
leggen aan het presidium (staat ingepland op 18 december 2013). 
 

Inleiding: 

Provinciale Staten wordt tweemaal per jaar geïnformeerd over de voortgang van 
het IFA-programma. Dat gebeurt aan de hand van een halfjaar- en een jaarrap-
portage, waarbij de P&C-cyclus wordt aangehouden qua rapportagemomenten 
(perspectief- en zomernota).  
De voorliggende halfjaarrapportage geeft inzicht in zaken op projectniveau. In de 
jaarrapportage 2013 zal naast de voortgang op projectniveau ook worden inge-
gaan op de financiële voortgang en de realisatie van de geformuleerde IFA-
doelstellingen. 
 
Mededeling: 

Bijgaand treft u de IFA-halfjaarrapportage 2013 aan. Gedeputeerde Staten heeft 
deze halfjaarrapportage op 8 oktober 2013 conform vastgesteld (besluit 
1530441). Deze halfjaarrapportage ligt ook ter besluitvorming bij het college van 
de gemeente Almere en zal ter informatie worden aangeboden aan de gemeente-
raad.  
 
In de voorliggende halfjaarrapportage wordt, naast de voortgang van de diverse 
projecten, ook kort aandacht besteed aan diverse projectinitiatieven die in de 
IFA-pijplijn zitten. 
Alle lopende IFA-projecten hebben in het eerste halfjaar 2013 voortgang geboekt 
(beschreven in hoofdstuk 3 van de rapportage). De prille ontwikkeling van initia-
tieven is beknopt benoemd in paragraaf 3.3. 
 

Het vervolg 

In het voorjaar van 2014 zal de jaarrapportage 2013 worden opgesteld.  
 
Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 
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1. INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding  
Toegezegd is Provinciale Staten (PS) twee maal per jaar te informeren over de stand van zaken rondom de 
voortgang van het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA). Via de reguliere P&C-cyclus wordt PS op 
programmaniveau geïnformeerd. Daarnaast wordt PS door middel van een halfjaar- en een jaarrapportage 
geïnformeerd. Voor u ligt de halfjaarrapportage 2013.   
Deze halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang en de activiteiten van het IFA-programma tot medio 2013 
op projectniveau. Voor de leesbaarheid zijn echter ook de belangrijkste zaken op programmaniveau in het kort 
beschreven. De jaarrapportage is uitgebreider en gaat naast de voortgang op projectniveau ook in op de 
voortgang op programmaniveau, inclusief de financiële voortgang. Ook de realisatie van de IFA-doelstellingen 
komt daarbij aan de orde. De laatste keer dat PS is geïnformeerd over de voortgang van het IFA-programma is 
op 7 mei 2013 geweest (mededeling 1478038) met de jaarrapportage 2012. In het voorjaar van 2014 zal de 
jaarrapportage 2013 worden opgesteld. 
 
 
1.2 Doel 
Met deze rapportage informeren de colleges van Burgemeester en Wethouders van Almere (B&W) en 
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland (GS) de gemeenteraad en PS over de voortgang van IFA.  
 
 
1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de belangrijkste zaken op programmaniveau. De verdeling van de middelen over de 
tranches en de verschillende programmalijnen staan hierbij centraal. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de voortgang op projectniveau. In bijlage A treft u schematisch het subsidie-
verleningsproces aan en bijlage B geeft de stand van zaken met betrekking tot IFA1-projecten weer.  
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2. HET IFA-PROGRAMMA  
 
2.1  De IFA-tranches 
Het totale IFA-programma loopt tot en met 2020 en beschikte bij de start van het programma in 2006 over een 
budget van € 100 miljoen. In het najaar van 2011 is in verband met bezuinigingen € 11 miljoen afgeraamd. 
Daardoor resteert voor de hele IFA-periode een budget van € 89 miljoen, dat over drie tranches is verdeeld, te 
weten: 
- € 35 miljoen voor de periode 2006 - 2010 (IFA1) 
- € 33 miljoen voor de periode 2011 – 2015 (IFA2) 
- € 21 miljoen voor de periode 2016 – 2020 (IFA3) 
 
Eens per vier jaar wordt het programma geëvalueerd. In 2010 heeft Twynstra Gudde het programma voor de 
eerste keer geëvalueerd. De bevindingen van deze evaluatie zijn als uitgangspunt meegenomen bij het 
opstellen van het IFA2-programma. In 2014 zal het programma voor de tweede keer worden geëvalueerd.  
Daarnaast hebben de Rekenkamer van de gemeente Almere en de Randstedelijke Rekenkamer in 2013 een 
gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van de adviezen uit het evaluatierapport 2010. Het 
onderzoek is in de eerste helft van 2013 uitgevoerd en besproken door PS.  
 
 
2.2 IFA1 
De eerste tranche van IFA is inmiddels afgerond, maar een paar projecten lopen nog door in de periode van de 
tweede tranche. Het gaat hier om de projecten “Lectoraat Natuurlijk en Gezond Samen-Leven” van de CAH en 
International New Town Institute (INTI). De voortgang van deze beide projecten wordt in hoofdstuk 3 
beschreven.  
Voorts dienen de IFA1-beschikkingen die de provincie met de gemeente Almere heeft gesloten nog formeel te 
worden afgesloten met een definitieve vaststelling. De planning is om dit in de tweede helft van 2013 af te 
handelen voor alle projecten die geheel zijn afgerond.  
 
 
2.3 IFA2 
Voor de tweede tranche van IFA zijn twee programmalijnen vastgesteld: 

1. Versterking beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 
2. Versterking voorzieningenstructuur 

De andere drie programmalijnen uit het IFA convenant, te weten ‘Versterking economische structuur’, 
‘Kwaliteitsslag Groen-Blauwe stad’ en ‘Infrastructurele Knelpunten’, zijn niet opengesteld binnen IFA2. 
 
Deze twee programmalijnen zijn nader uitgewerkt in vijf maatregelen, die de basis vormen waarop aanvragen 
kunnen worden ingediend: 

1. Versterking aanbod Beroepsonderwijs en WO 
2. Versterking aanbod Kunst & Cultuur 
3. Versterking aanbod Sport 
4. Versterking aanbod Leisure 
5. Versterking aanbod Zorg 

 
Het programmamanagement en de uitvoering van het IFA-programma is belegd bij de provincie, respectievelijk 
bij de afdeling Concernprogramma’s en de afdeling Programma Management Europa. Bijlage A geeft naast een 
schematische weergave van het subsidieverleningproces ook een beknopt uittreksel van het vastgestelde IFA2-
programma, inclusief de inhoudelijke beoordelingscriteria. 
 
 
2.4 Cluster Floriade 
In 2012 is het organiseren van de Floriade in 2022 toegewezen aan de gemeente Almere. Voor het opstellen van 
het bidbook is door de provincie een bijdrage geleverd uit IFA2-middelen. Dit project is inmiddels afgerond, 
zoals ook staat beschreven in paragraaf 3.2.2.  
Op 16 januari 2013 heeft PS kennis genomen over de aanzet tot een economische agenda voor de Floriade 
(statenvoorstel nummer 1408123). De aanzet is “Floriade Werkt!” genoemd en markeert de start van het 
gezamenlijke proces. Ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid werken daarbij gezamenlijk aan het 
kennis- en innovatieplatform Agrifood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen in Flevoland en spannen zich de 
komende jaren maximaal in voor de economische vruchten van de Floriade 2022.  
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PS heeft ingestemd met het oormerken van € 10 miljoen aan IFA2-middelen voor projecten voor de Floriade 
2022. PS heeft ingestemd met de volgende redeneerlijn: 
- De provinciale rol is primair die van verbinder en excellent gastheerschap; 
- Het faciliteren van een kennis- en innovatieplatform dat innovaties tot stand brengt en in ‘proeftuin 

Flevoland’ uittest en valoriseert;  
- Het uitwerken van de economische agenda Floriade langs vier lijnen (Feeding, Greening, Energizing en 

Healthying). 
De projecten dienen te passen binnen de criteria en procedures van het IFA2-programma.  
 
De notitie “Floriade Werkt” is sinds januari 2013 gedeeld met 250 bedrijven, brancheorganisaties, overheden, 
onderzoek- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met 40 partijen zijn vervolgens 
verdiepende gesprekken gevoerd.  
Een van de instrumenten van de provincie Flevoland als aanjager, verbinder en excellent gastheer is het 
organiseren van regionale innovatie arena’s waar onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. 
Hierbij werkt de provincie nauw samen met de OMFL. De eerste arena is in augustus 2013 georganiseerd rond 
het thema food. De komende periode zullen meer arena’s worden georganiseerd.  
 
De samenwerkingsmogelijkheden tussen de provincie Flevoland en de Christelijke Agrarische Hogeschool 
Vilentum (CAH) zijn in de afgelopen maanden verkend en worden in de tweede helft van 2013 uitgewerkt. De 
meeste lectoraten van de CAH Vilentum hebben een directe relatie met het Floriade thema “Growing Green 
Cities” en kunnen projectideeën met hun kennis, netwerk en onderzoek versterken, zowel op inhoud als op 
inbreng. Zo kunnen studenten in een studentenonderzoek of stage een wezenlijke bijdrage leveren aan het 
opbouwen van een projectidee of businesscase.  
 
Door middel van mededeling met nummer 1529141 is PS reeds volledig geïnformeerd over de voortgang van 
“Floriade Werkt!”.      
 
 



1520887 Halfjaarrapportage IFA 2013 6

3. VOORTGANG PROJECTEN  
 
3.1  IFA1-projecten 
In de jaarrapportage van 2012 (documentnummer 1486876) is de stand van zaken beschreven rondom de 
afrekening van de IFA1-projecten. In de “rapportage eerste fase IFA 2006 - 2011” zijn de IFA1-projecten op 
inhoud beschreven (documentnummer 1458005).  
In IFA1 zijn de onderstaande projecten gehonoreerd: 
- Almere Health City 
- Almere Kennisstad 
- ATIA (Alan Turing Institute Almere) 
- CAH “Lectoraat Natuurlijk en Gezond Samen-Leven” 
- Excer 
- Groen Blauw 
- INTI (1e en 2e beschikking) 
- Oostkavels 
- Windesheim 
- WTCAA (Stichting World Trade Center Association Almere) 
 
De meeste IFA1-projecten zijn in 2012 afgerond en hebben hun eindrapportage met accountantsverklaring 
ingediend bij de gemeente Almere. Voor ATIA en WTCAA geldt dat de beide projecten wel afgerond zijn, maar 
de eindrapportages nog niet zijn afgehandeld. De verwachting is dat voor beide projecten de eindverslagen in 
de tweede helft van 2013 worden afgehandeld.  
De CAH en INTI (2e beschikking) lopen nog door tot respectievelijk 2014 en 2015 en de voortgang van deze 
projecten wordt in de paragrafen 3.1.1 en 3.1.2 beschreven.  
Windesheim neemt een bijzondere positie in omdat dit project zowel met IFA1-middelen als met IFA2-
middelen is gefinancierd. Daarnaast is er sprake van een afwijkende subsidierelatie omdat de IFA-middelen, en 
alle overige financieringsmiddelen van derden, in een speciaal fonds zijn gestort. De beschrijving van de 
voortgang van dit project treft u aan in paragraaf 3.1.3. 
Bijlage B geeft de stand van zaken van de IFA1-projecten in tabelvorm weer, waarbij ook de bedragen zijn 
weergegeven.  
 
3.1.1 CAH 
Met behulp van een IFA-bijdrage is de CAH in Almere in 2011 gestart met het lectoraat “Natuurlijk en Gezond 
Samen-Leven”. In samenwerking met andere hogescholen en universiteiten wordt onderzoek gedaan in het 
zogenaamde groene kennisdomein. Het lectoraat heeft als onderzoeksopdracht het ontwikkelen en valoriseren 
van kennis betreffende de relatie tussen de gezondheid van de mens en de leefomgeving (natuur, dieren, 
planten).  
Het project loopt van 2011 t/m 2014 en de maximale IFA-bijdrage bedraagt € 500.000, zijnde 52,6% van de 
totale projectkosten ad € 950.000. In de uitvoeringsovereenkomst welke de provincie met de CAH heeft 
gesloten is bepaald dat halverwege het project een go/no-go moment wordt ingelast. De lector heeft daartoe 
een zelfevaluatie opgesteld en begin 2013 is een externe evaluatie uitgevoerd door het adviesbureau ITS. Op 
basis van de positieve conclusies uit de evaluatie is besloten het project conform de beschikking voort te 
zetten t/m eind 2014.  
 
ITS geeft in haar evaluatie aan dat ze onder de indruk zijn van de ontplooide activiteiten en de bereikte 
resultaten tot nu toe.  
Enkele behaalde resultaten van het lectoraat tot nu toe zijn: 
- Het lectoraat beschikt over relevante samenwerkingspartners en een netwerk van potentiële 

opdrachtgevers (bedrijven en instellingen); 
- Het lectoraat heeft zich goed gepositioneerd in de kennisinfrastructuur van het hoger onderwijs, de 

gemeente Almere en in de provincie Flevoland en neemt deel aan de HBO-lectoren kring Urban Food en 
Green (7 lectoren van 5 instellingen); 

- Er is een minor “Dieren in therapie, training en coaching” ontwikkeld en een volgende minor “Mens en 
Natuur” is in ontwikkeling; 

- Met de Universiteit van Wageningen is een promotieonderzoek geformuleerd met als thema dierenwelzijn 
in relatie tot volksgezondheid. Het onderzoek is inmiddels in uitvoering; 

- Er is een Stadsakker gerealiseerd in het Den Uylpark in Almere. Dit project is in 2013 afgerond met een 
symposium. Uiteindelijk is het doel de ontwikkeling van een voedseloase in de Stedenwijk; 

- Het Lectoraat is betrokken bij de ontwikkeling van de Floriade 2022. 
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ITS heeft tevens geconstateerd dat er een stijgende lijn is ten aanzien van de verwerving van overige 
inkomstenstromen. Tot slot concludeert ITS dat het lectoraat na beëindiging van de IFA-subsidie zelfstandig 
kan voortbestaan en dat er garantie bestaat dat de bevindingen en resultaten van het lectoraat in de toekomst 
goed worden geborgd en verankerd.    
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.2 INTI 
Het International New Town Institute heeft als doel “de ontwikkeling van een zelfstandig wetenschappelijk 
kennisinstituut op het gebied van nieuwe steden wereldwijd”. Daarnaast wil INTI zich ontwikkelen als 
kenniscentrum op het gebied van stedelijke ontwikkeling. INTI voert daartoe onder andere onderzoeken uit, 
gaat internationale samenwerkingsverbanden aan, voert adviesopdrachten uit en ontwikkelt onderwijs op HBO 
en WO niveau in samenwerking met de Hogeschool Windesheim en CAH. 
Het project is in 2011 van start gegaan en is in oktober 2012 positief geëvalueerd door een externe partij. Naar 
aanleiding van deze evaluatie is de subsidieovereenkomst voortgezet t/m 2015.  
De maximale IFA-bijdrage bedraagt € 1 miljoen en de totale projectkosten bedragen € 2,9 miljoen. De IFA-
bijdrage wordt de laatste jaren sterk afgebouwd en INTI zal zich verder verzelfstandigen. 
 
Inhoudelijk ligt INTI goed op schema, getuige de vele publicaties, events zoals congressen, lezingen en 
rondleidingen. Er is zelfs sprake van meer externe inkomsten dan was voorzien, wat in economisch moeilijke 
tijden zeker een goede prestatie is. Opmerkelijk is dat veel (markt)partijen bereid zijn bij te dragen aan 
projecten van INTI in manuren en door kosten op zich te nemen. Door de successen die INTI boekt met de 
kennisuitwisselingsprogramma’s New Towns in China (Shenzhen) en India (Chandigarh) is besloten om een 
dergelijk programma ook in Afrika (Nairobi, Dar es Salaam en Accra) op te zetten. INTI heeft daartoe inmiddels 
een projectplan opgesteld.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.3 Windesheim 
De komst van hogeschool Windesheim in 2010 draagt bij aan de doelstelling om Almere en provincie Flevoland 
te laten uitgroeien tot een hoger onderwijs- en kennisregio. De IFA-bijdrage bedraagt € 20,117 miljoen 
waarvan € 11 miljoen is gefinancierd uit IFA1 en € 9,117 miljoen uit IFA2. Naast IFA-middelen wordt het project 
gefinancierd door andere overheden voor in totaal € 52 miljoen. Alle middelen zijn in een fonds gestort, dat 
door de gemeente Almere wordt beheerd.  
Vorig jaar studeerden ruim 1300 leerlingen aan de hogeschool, verdeeld over 18 opleidingen. Voor het 
studiejaar 2013/2014 hebben zich tot nu toe 843 studenten ingeschreven voor één van de 18 hbo-opleidingen 
en daarmee komt de studentenpopulatie uit op ruim 1600, waarvan ongeveer tweederde uit Almere komt. Er 
worden ten opzichte van vorig jaar geen nieuwe voltijdsopleidingen aangeboden, maar er is wel een aantal 
nieuwe minors in ontwikkeling op het gebied van onder andere watermanagement en composieten. Twee 
opleidingen kennen opvallend veel nieuwe aanmeldingen, te weten Informatica (Information Engineering) en 
Leraar Basisonderwijs (Pabo). Vooral de groei van het aantal Pabo-studenten is opvallend, gezien de huidige 
arbeidsmarkt voor docenten.  
 
In het nieuwe studiejaar 2013/2014 start Windesheim met zogenaamd “blended learning”, een nieuw 
onderwijsconcept waarbij naast reguliere lessen ook onderwijs op afstand wordt gegeven. Studenten logopedie 
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volgen één dag per week colleges op de hogeschool en de overige dagen volgen ze onderwijs door zelfstudie via 
een elektronische leeromgeving. Hiermee geeft Windesheim onderwijs op maat en is de studie beter te 
combineren met een bijbaan.  
De ontwikkeling van Windesheim verloopt voorspoedig en de verwachting is dat over twee jaar de huidige 
locatie aan de Landdrostdreef te klein zal zijn. Windesheim is hierover in gesprek met de gemeente Almere.  
 
 
3.2  IFA2-projecten 
Tot en met medio 2013 zijn 4 projecten gehonoreerd in het kader van IFA2: 
 
Windesheim Programmalijn 1 “Versterking beroepsonderwijs en 

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek” 
 

maatregel 1 

Boshart Almeerderhout Programmalijn 2 “Versterking voorzieningenstructuur” 
 

maatregel 4 

Bidbook Floriade Programmalijn 2 “Versterking voorzieningenstructuur” 
 

maatregel 4 

Jan van Es Instituut 2.0 Programmalijn 2 “Versterking voorzieningenstructuur” 
 

maatregel 5 

 
In maatregel 2 en 3 zijn nog geen projecten gehonoreerd.  
De voortgang van Windesheim is reeds in de vorige paragraaf beschreven. De voortgang van de overige 
projecten wordt in de onderstaande paragrafen beschreven. 
 
3.2.1  Boshart Almeerderhout 
Het doel van het project Boshart Almeerderhout is het verder ontwikkelen van het stadsbos Boshart 
Almeerderhout tot een bovenregionale toeristisch-recreatieve voorziening. De activiteiten binnen het project 
richten zich op: 
1. Het versterken van de evenementenfunctie van het stadslandgoed De Kemphaan; 
2. Toevoegen van voorzieningen (zoals de aanleg van een speel- en wandelbos, een vierseizoenenroute en de   

centrale tuin); 
3. Voorwaarden scheppen voor het realiseren van voorzieningen zoals horeca, een manege en een 

multifunctioneel gebouw; 
4. Opwaarderen van de centrale entree en verbeteren bereikbaarheid. 
 
De stand van zaken van het met betrekking tot de bovenstaande activiteiten is als volgt.  
Ad 1)  
- Het huidige grasveld waar kleine evenementen werden georganiseerd is geschikt gemaakt voor zwaardere 

evenementen (fundatie, drainage + aan-/afvoerroute materieel van grasbetonstenen);  
- De Schapenweide is gefundeerd en een grasbetonstenen aan-/afvoerroute is gerealiseerd. Het terrein is 

voorzien van een afschermend hekwerk; 
- De parkeercapaciteit is vergroot op delen van de Kemphaanlaan en Kemphaanstraat. 
 

Ad 2)  
- De eerste fase van een aantrekkelijk speel- en wandelbos in het Tussenbos is uitgevoerd. Gerealiseerd zijn  

een speelbos, nieuwe paden, routes en een beeldbepalende laan. Deze laan zal in het najaar van 2013 nog 
verder worden aangepland met bomen (in het plantseizoen). Het klimbos is gerealiseerd en wordt volop 
gebruikt. De exploitatie van het klimbos is in handen van Fun Forest;   

- De visuele toegankelijkheid van het terrein van Stichting AAP is vergroot met de realisatie van het Rondje 
AAP en het nieuwe gebouw (apenopvang en quarantainegebouw) is gerealiseerd. Op 4 september 2013 is 
de nieuwbouw officieel geopend; 

- Het project “aanleg Vierseizoenenroute” is in voorbereiding en de uitvoering van het project zal in het 
najaar van 2013 van start gaan. 
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Foto’s:  Anja de Graaff en Sytske Dijkstra, 2013
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Ad 3)  
- Het Buitencentrum Almeerderhout (bezoekerscentrum Staatsbosbeheer) is uitgewerkt in een definitief 

ontwerp en de bouwaanvraag zal worden ingediend; 
- Er is een opzet gemaakt voor een actieve marktbenadering voor de invulling van twee ontwikkelplekken in 

het Boshart Almeerderhout. 
 
Ad 4) 
- De opwaardering van de entree Boshart Almeerderhout is in voorbereiding. De inrichting van de 

waterpartijen is uitgewerkt en verwerkt in een aanvraag voor een ontgrondingsvergunning. Verwacht 
wordt dat in het najaar van 2013 wordt gestart met de uitvoering van dit project.  

 
3.2.2 Bidbook Floriade 
Het bidbook met als thema “Growing Green Cities” is in 2012 opgesteld. De inzet was succesvol: het 
organiseren van de Floriade 2022 is toegewezen aan de gemeente Almere. Het project is in 2013 definitief 
afgerekend. Voor een inhoudelijke beschrijving van dit project wordt verwezen naar de jaarrapportage 2012 
(documentnummer 1486876). 
 
3.2.3 Jan van Es Instituut 2.0 
Het Jan van Es Instituut 2.0 (JVEI 2.0) ontwikkelt nieuwe concepten, methoden en instrumenten ten behoeve 
van de inrichting van de eerstelijnsgezondheidszorg. Hierbij richt het zich voornamelijk op de onderwerpen: 
populatiegerichte zorg, substitutie van zorg en aansluiting bij de behoefte van de patiënt/cliënt. JVEI 2.0 voert 
daartoe onderzoek uit, waaronder benchmarks.   
De projecten voor 2013 liggen op schema. Vier langlopende en drie kortlopende onderzoeken op het gebied van 
onder andere therapietrouw, eerste lijnsdiagnostiek, verkenning anderhalf lijnscentrum, worden conform 
planning uitgevoerd. De contacten met TNO zijn opgestart om tot een langdurige samenwerking te komen, 
inclusief financiering door TNO van het JVEI 2.0. 
Met betrekking tot de zogenaamde informatieproducten is de ontwikkeling en verspreiding van de wijk- en 
praktijkscan verder doorgezet. Dit heeft inmiddels geleid tot intensieve samenwerking met een aantal grote 
koepels van gezondheidscentra. De eerste organisaties hebben inmiddels een abonnement voor drie jaar op de 
wijk- en praktijkscan afgenomen.  
De voortgang van de geplande investeringen ligt na anderhalf jaar op 80%. 
 
 
3.3 IFA2-projectinitiatieven 
Zoals in het stroomschema (Bijlage A) naar voren komt, bestaat het subsidieverleningsproces uit verschillende 
fases. De eerste fase is de Initiatief fase. Medio 2013 zitten er diverse projectinitiatieven in de pijplijn die 
kansrijk lijken om uitgewerkt te worden tot een projectidee. In een later stadium zullen de uitgewerkte 
projectideeën ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd. De verschillende projectinitiatieven hebben 
betrekking op de thema’s Cultuur, Sport en Zorg. 
    
In de Cultuurbrief 2013-2016 presenteert het college van Burgemeester en Wethouders van Almere zijn visie op 
de ontwikkeling van het culturele klimaat in de stad. In het verlengde hiervan wordt gewerkt aan een 
projectinitiatief op het gebied van cultuur, waarbij zowel letterlijk als figuurlijk allerlei functies en disciplines 
onder één dak worden gebracht. Op het gebied van sport wordt gewerkt aan een projectinitiatief waarbij een 
omgeving wordt gerealiseerd waarin vroegtijdig sporttalenten vroegtijdig worden herkend en waar ruimte is 
voor talentontwikkeling. Tot slot krijgt het sociale domein te maken met een omvangrijke transitie en de zorg 
zal in de komende jaren daarom op een andere wijze georganiseerd moeten worden. Gewerkt wordt aan 
projectinitiatieven die hierop inspelen. 
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BIJLAGE A 

 



1520887 Halfjaarrapportage IFA 2013 12



BIJLAGE B “Stand van zaken IFA1-projecten” 
 
IFA1-Project Bedragen volgens 

IFA1-overeenkomst 
Totaal IFA 1 
(besteed t/m  
1e helft 2013 

Gerealiseerde 
bijdragen van 
derden t/m 1e 
helft 2013 

Beschikt uit 
IFA2-budget 

Stand van zaken 

AKS  4.750.000 4.721.685 349.747  Geheel afgerond 
Exser 2.000.000 1.393.836 1.477.085  Geheel afgerond 
Alan Turing Institute 2.000.000 800.712 800.712  Is afgerond. Definitieve afrekening in 2013 
WTCAA 3.359.000 2.129.370 82.661  Is afgerond. Definitieve afrekening in 2013 
Almere Health City 4.045.000 2.933.256 1.686.889  Is afgerond. N.a.v. eindafrekening komt er nog een verrekening van 

ca € 126.000 van gemeente Almere aan de provincie. 
Vervolg Jan van Es Instituut als separaat IFA2-project. 

INTI (1e beschikking) 2.425.000 2.425.000 0  Geheel afgerond 
Is verlengd met een 2e beschikking 

INTI (2e beschikking) 1.000.000 730.189 928.225 
 

 Loopt, is een onderdeel in deze rapportage 
IFA1-bijdrage t/m 2014. Daarna definitief afrekenen 

Oostkavels 3.000.000 2.965.363 2.965.363  Geheel afgerond 
Windesheim  11.000.000 *) 52.000.000 9.117.000 

 
 

Loopt, is een onderdeel in deze rapportage.  
*) Financiering middels een fonds dat door gemeente Almere wordt 
beheerd. Totaal kapitaal fonds bij aanvang:  € 72 miljoen, waarvan 
20,117 mln cofinanciering provincie, zijnde 11 mln uit IFA1-
middelen en 9,117 mln uit IFA2-middelen. Stand van zaken fonds 
medio 2013: € 28.251.269 (exclusief Eigen Vermogen van € 7,3 mln). 

CAH 500.000 223.787 217.095   Loopt, is een onderdeel in deze rapportage 
IFA1-bijdrage t/m 2014. Daarna definitief afrekenen. 

Groen Blauw 700.000 700.000   Geheel afgerond 
Totaal 34.779.000 24.414.252 60.507.777 9.117.000  
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