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Provinciale bijdrage aan ontwikkeling Almere 

Geacht college. 

Tijdens de vergadering van de Stuurgroep RRAAM op 6 november 2013 is afgesproken dat wij aan u 
per brief de financiële bijdragen beschrijven die wij in de afgelopen jaren hebben gedaan aan de 
ontwikkeling van Almere 2.0. In artikel 4.4.2 van de Uitvoeringsovereenkomst staat dat de bijdrage 
die de provincie Flevoland de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in Almere het vertrekpunt is voor 
de omvang van de provinciale bijdrage aan de ontwikkeling van Almere 2.0. 

De provincie heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de ontwikkeling van Almere via een tweetal 
sporen, te weten: 

- via het IFA: in dat kader is sinds 2008 voor circa € 40 min. ten behoeve van projecten in Almere 
besteed, ofwel gemiddeld circa € 6,7 min. per jaar. Een vergelijkbaar bedrag is nog beschikbaar 
voor de periode tot 2020. Hieruit zal onder meer worden bijgedragen aan de Floriade; 

- via diverse overige door de provincie geprogrammeerde provinciale middelen. Als recente 
voorbeelden kan worden verwezen naar de bijdragen in het kader van het Europese programma voor 
multifunctionele sportaccommodaties. Cultuurhuis Hommeles, het Veiligheidsmuseum en de 
bereikbaarheid van het stadscentrum. Hiermee is in totaal zo'n € 6,5 min. gemoeid, gemiddeld in 
de periode 2008-2013 € 1,3 min. per jaar. Daarnaast noemen wij de bijdrage van circa € 1,0 min. 
die jaarlijks is verstrekt vanuit de BDU middelen voor infrastructurele projecten. 

Onze bijdrage aan de ontwikkeling van Almere 2.0 is daarmee in de periode 2008-2013 gemiddeld 
ca. € 9,0 min. per jaar geweest. Dit betreft uitsluitend incidentele uitgaven. Structurele bijdragen 
aan de bestaande stad, zoals aan het stads- en streekvervoer, hebben we hierbij buiten 
beschouwing gelaten. 

Voor de komende periode zijn diverse projectideeën voor IFA2 in voorbereiding en zijn financiële 
afspraken gemaakt over het pakket IA van Stedelijke Bereikbaarheid Almere, met een provinciale 
bijdrage van € 47,5 min. (incl. BTW). 
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Provinciale Staten van Flevoland bespreken in het eerste kwartaal van 2014 de Uitvoerings
overeenkomst Almere 2.0, alsmede de nadere uitwerking daarvan. Daarbij is ook de bijdrage van 
Flevoland aan het Fonds Verstedelijking Almere aan de orde. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 

•w-drs T.van der Wal LVeriwek 


