
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

illlllllllllllllllllllllllllllllllll 
Onderwerp _ , . .. 

IFA - toezegging overzicht projectideeën 1577811 
Datum 

: 21 januari 2014 
Doel van deze mededeling: Auteur 

In de beeld- en oordeelsvormende bespreking van de vier IFA projectideeën in A. vd Heijden 
commissie Bestuur & Samenleving van 15 januari 2014 is de volgende toezegging AfdeUns/Bureau 
gedaan: Er komt met het oog op de besluitvorming op 29-1-2014 een verzamel- CP 
tabel waarin de IFA toetsingscriteria langs de vier projectideeën worden gelegd. -

Toezegging/motie/amendement: Passief openbaar 

|i|Wrtëj«u/(/éWööite 

inleiding: Lodders, J . 

In de vergadering van 15 januari bleek dat er behoefte is aan een overzicht -
w a a r o m d e p r o j e c t e n v o l d o e n a a n IFA. Ter kennisname aan PS en 

Met deze verzameltabei wordt expliciet(er) zichtbaar gemaakt hoe en waarom de burgerleden 
projecten aansluiten op de IFA-programmalijnen en criteria. In de bijlage zijn de 
programmalijnen en criteria uit het Investeringsprogramma Flevoland-Almere 
samengevat. Opgemerkt wordt dat het geen nieuwe informatie betreft. 

Daarnaast wordt in de tabel ingegaan op de aansluiting van de projecten op het 
provinciale beleid. Tevens zijn de in de commissie besproken aandachtspunten 
opgenomen, waar specifiek op gelet gaat worden in de subsidieaanvraagfase. 

Indien PS instemt met het projectidee zal deze verder worden uitgewerkt tot een 
subsidieaanvraag. De subsidieaanvraag wordt afgehandeld door het college van 
GS (zie ook procesgang in de bijlage). Een terugkoppeling hiervan volgt in de 
eerstvolgende IFA(half)jaarrapportage. 

Mededeling: 

Bijgaand bied ik u een overzicht aan waarin wordt aangegeven hoe de vier IFA 
projectideeën aansluiten op de IFA criteria. 

Het vervolg 

Besluitvorming in de PS vergadering van 29 januari 2014 over de vier IFA-
projectideeën. 

Ter inzage in de leeskamer 

Verdere informatie 

Bijlage: Verzameltabei IFA criteria vier projectideeën januari 2014 (ED1576009) 



Programmalijnen, 
en criteria 

Almere Kenniscentrum Talent Reedewaard -Hectare Guituur Onderdoorgang A6 ^ 

Programmali jn Valt binnen programmali jn voorzieningenstructuur en 
maatregel het versterken van aanbod sport en leisure. 

Valt binnen programmali jn voorzieningenstructuur en maatregel 
het versterken van aanbod zorg. 

Valt binnen programmali jn voorzieningenstructuur en 
maatregel versterken aanbod kunst & cultuur. 

niet huidige IFA kader (IFA II) 
in principe IFA convenant (incl. Infrastructuur} 

Beoogde resultaten: 

Het project dient bij te 
dragen aan de volgende 
programmaresultaten: 

• Verdere ontwikkel ing 
to t een volledige en 
volvt/aardige stad 
binnen de 
Noordvleugel van de 
Randstad; 

• Realisatie van 
krachtige impulsen 
voor de ontw/ikkeling 
van een uniek 
stedelijk kl imaat; 

• Versterking van de 
economische positie 

AKT is de verbinding tussen breedtesport en topsport . 
Binnen de sportpiramide zijn ' ta lenten' gesitueerd 
tussen de breedtesport (de basis) en de topsport (het 
top je) . Voor beide groepen is in de samenleving veel 
aandacht, voor talenten- en talentherkenning en 
erkenning een stuk minder. AKT maakt een goede 
verbinding tussen breedte- en topsport en 
posit ioneert het sporttalent. 

Door dataverzameling ontstaat de mogeli jkheid to t het 
geven van deskundig advies over de 
bewegingsvaardigheden en mogeli jkheden van jonge 
sporters. Dit levert op: 
- Vermindering van sportuitval 
- Verhoogde- en verduurzaamde sportpart icipatie met 

positief maatschappelijke effecten als gezondheid, 
maatschappelijke vorming en sociale cohesie 

- 'op maat ' talentbegeleiding 
Kennisontwikkeling m.b.t. sport, bewegen en 
ta lentontwikkel ing. 

Kennisvalorisatie in Almere. 
Kennisdeling met onderwijsinstell ingen als 
bi jvoorbeeld; Windesheim, ROC-s. 
Economische impact en positieve beïnvloeding van 
beeldvorming en gebiedspromotie. Versterking van 
Almere als 'stad van en voor Talent' die herkent en 
erkent wordt . 

Lichte economische impact op werkgelegenheid. 

Almere krijgt een regionale zorgvoorziening die er nu nog niet 
is, maar waar wel behoefte aan is. 
Dit soort voorzieningen voor ZZP-4 of 5 indicatie zijn schaars in 
Flevoland. Reedewaard biedt plekken zodat de druk op de 
wachtl i jsten afneemt. V^'achtlijsten langer dan 2 jaar in 
Flevoland (hoogste van het land);. 
Verschuiving van het gebruik van zorg van buiten Flevoland 
naar zorg binnen Flevoland. Dit betekent dat zorgbehoevenden 
ouderen in Flevoland kunnen blijven en dat ouders en 
grootouders op het "oude land" dicht bij kinderen in Flevoland 
kunnen komen wonen. 

Realisatie van 40 directe f te (indicator voor resultaat) met 
name voor lager en middelbaar opgeleiden (receptie, 
verpleging, koks, schoonmakers e t c ) . 
Indirecte werkgelegenheid: lokale middenstand is leverancier; 
Stageplaatsen en onderzoeksmogeli jkheden voor ROC, HBO en 
WO. Reeds afspraken met scholengemeenschap De 
Meergronden. 

Tijdelijke werkgelegenheid voor Flevolandse bouwleveranciers 
(volgens aanbestedingsregels is er wel geoffreerd, nog niet 
gegund). 

Almere beoogt als 5^ stad van Nederland ook landelijk 
een eigen plek in de culturele infrastructuur te kunnen 
innemen waarbij Almere als jonge stad werkt aan een 
eigen invulling van haar stedelijke ident i tei t . 

• Met Hectare Cultuur word t een uitzondering 
gemaakt op de regels en gewoonten van een 
gescheiden cul tuuraanbod. 

• De wijziging van het beleid voor cultuureducatie in 
de richting van cultuur op school is gelukt. De 
cursussen en lessen in de vrije t i jd worden 
ongesubsidieerd voortgezet door individuele en in 
coöperatieverband opererende docenten in de 
stad. 

• Voor het verlies van museum de Paviljoens, na het 
geheel wegvallen van de rijkssubsidie, wo rd t met 
Hectare Cultuur een nieuw perspectief geboden 
voor de beeldende kunst. 

De Hectare Cultuur draagt ook bij aan de versterking van 
de (economische en concurrentie) positie van Almere in 
(zuidelijk) Flevoland en de noordvleugel van de randstad. 

• Op dit moment v indt bijna 49% van de 
cultuurconsumptie van Almeerders buiten Almere 
plaats. Hectare Cultuur zal er zeker aan bijdragen 
dat dit percentage wordt verlaagd. 

• Door de randvoorwaarden voor spraakmakende 
activiteiten (w.o. exposities en evenementen) te 
realiseren, draagt dit bij aan een belangrijke groei 
van bezoekers van buiten Almere. 

• De Hectare Cultuur versterkt ook andere elementen 
uit de programmali jnen, met name die op het 
terrein van Leisure en een bijdrage aan de zakelijk 
toeristische markt. 

Er is sprake van samenwerking en coal i t ievorming door 
de programmeerl i jnen, voor, door, in en met de stad e n / 
of regio, die alleen in samenwerking met andere actoren 
in de stad/regio uitgevoerd kunnen worden. 
• De Hectare Cultuur heeft o.a. als doelstel l ing de 

vele init iatieven die er in Almere en andere delen 
van Flevoland zijn een podium te bieden en waar 
mogeli jk/gewenst met elkaar te verbinden. 

• De Hectare Cultuur is een belangrijk, professioneel 
p lat form voor talentontwikkel ing en 
cultuureducatie. 

• De Hectare Cultuur word t een van de 
topvoorzieningen op cultureel terrein en versterkt 
daarmee de stedelijke kwaliteit. Onderzoeken 
tonen aan dat de aanwezigheid van cul tuur 
bijdraagt aan de aantrekkeli jkheid van de stad. 

Het project draagt bij aan alle drie de 
programmaresul taten door: 
• Versterking vestigingsklimaat van de provincie 

Flevoland; 
• Verbeter ing van de bereikbaarheid via OV 

tussen Almere Stad en Almere Hout; 
• Verbeter ing voor recreatief f ietsen; 
• Medegebruik als natuurpassage. 
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Bovenlokale uitstral ing Het betreft een sport- en onderzoeksvoorziening die in 
Nederland nog niet aanwezig is. 
Daarnaast zal het reeds bestaande voorzieningen als het 
Topsportcentrum Almere en mogelijke Icedome kunnen 
versterken in de landelijke posit ionering. 
AKT is de eerste 'omgeving' in Nederland waar 
doelgericht naar beweegtalent gezocht zal worden en 
verder zal worden begeleid. Het unieke karakter van het 
AKT maakt dat een groot aantal partners waaronder de 
Rijksuniversiteit van Groningen, Hogeschool Arnhem -
Nijmegen hun intentie to t deelname hebben 
uitgesproken. 

Daarnaast lopen er op basis van getoonde interesse 
gesprekken met o.a.: Innosport (papendal),Topsport 
Community Pieter vd Hoogenband (Eindhoven), en 
sportbonden. 
Sport kenmerkt zich door een grote mate van 
verbondenheid, emot ie en exposure. Sport heeft 
( inter)nationale aantrekkingskracht. 

Flevoland kent geen vergelijkbare voorziening, waar wonen en 
zorg daadwerkeli jk gescheiden wordt . Het is een innovatieve 
voorziening met een bovenlokaal verzorgingsgebied. Ook 
vanuit omringende gemeenten kunnen mensen e r v o o r kiezen 
om in Reedewaard te gaan wonen. 

Met name op het terrein van beeldende kunst en 
architectuur liggen er grote mogeli jkheden voor 
hoogwaardige en bovenlokale aantrekkingskracht. 

• De Kunstlinie is een van de mooiste gebouwen van 
Nederland. De combinatie van de architectuur van 
het gebouw, het nieuwe concept en een 
aansprekend en ambitieus programma met 
(inter)nationale elementen er in, staan garant voor 
een ondersteuning van de bovenlokale uitstral ing. 

• Aanpassing van het gebouw maakt de 
presentatiefunctie voor beeldende kunst op 
landelijk en zelfs internationaal niveau mogeli jk en 
door bundeling in programmering word t de 
aantrekkeli jkheid voor publiek groter. 

De Hectare Cultuur heeft de potent ie de toegangspoort 
voor de Floriade in 2022 te zi jn; Flevoland (en haar 
ontstaansgeschiedenis) als kunstwerk, verbeeld in 
presentatie, productie en programmering. 

Hoewel inhoudeli jk totaal verschil lend, is er een analogie 
met De Nieuwe Bibliotheek, die als eerste in Nederland 
een nieuw concept introduceerde en daarmee zowel een 
forse stijging van het aantal bezoekers realiseerde, als 
veel ( inter)nationale publiciteit. 

De verbreding van de A6 is evident van 
bovenregionale betekenis. Voldoende 
onderdoorgangen zijn in een dichtstedeli jk 
gebied randvoorwaardel i jk. 
De verbreding van de A6 maakt Almere 
en -Flevoland als geheel- attract iever als 
vestigingsplaats om te ondernemen en te 
wonen. Zie ook bovengenoemde bijdrage aan 
programmaresul taten. 

De totale investering is ongeveer €4,6 min. Het AKT vraagt 
een bijdrage uit IFA2 van ten hoogste € 2 min. De gemeente 
Almere draagt € 2,6 min bij. 

De totale investering bedraagt € 5,5 min waarvan € 3,2 min door de 
ASN bank word t geïnvesteerd. Er word t 2,25 min € IFA bijdrage 
gevraagd, (mult ipl ier-effect) 

Tevens worden, bij toekenning, de IFA middelen revolverend 
ingezet zodat deze weer beschikbaar komen voor nieuwe IFA 
projecten (verwijzend naar het door PS op 27 januari 2011 
vastgestelde Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015, 
1 B punt 12 (inhoudeli jke kwalitatieve criteria) 

In totaal Is de raming € 3,23 mil joen aan transit iekosten 
van de oude situatie naar het nieuwe concept. De 
transitie is niet volledig te f inancieren uit de eigen 
middelen. Er word t een IFA-bljdrage gevraagd van € 1,5 
mil joen. 

De gevraagde IFA-bijdrage is €2,5 min 
De kosten van de onderdoorgang worden geraamd 
op € 7,6 min. 

De redenering is om gebruik te maken van de niet 
benutte middelen uit de eerste IFA tranche. 
De niet bestede middelen zijn in de jaarrapportage 
IFA 2012 becijferd op €4 ,2 min 

Betreft investering, 
geen exploitatie en 
beheer 

• IFA subsidie bestemd is voo ronde r mee rde technische 
inrichting van diverse ru imten (meet / lab apparatuur, 
sportapparaten en at t r ibuten) en word t NIET ingezet 
voor exploitat ie. 

Er is zicht op een gezonde exploitat ie omdat : 
• Verschillende onderwijs- en marktpart i jen interesse 

hebben getoond In het project. 
• De aandacht voor sport en talentontwikkel ing en 

aanpalende terreinen (bijv. sportonderzoek en 
sportonderwi js) groeiende is onder consument en 
bedrijfsleven. 

Zonder een gezonde exploitatie zal het project AKT niet 
doorgaan. 

De IFA-mlddelen worden besteed aan: 
• Aankoop pand en groenpercelen 
• Kosten te naamstell ing/overdracht 
• Kosten renovat ie/verbouwing 
• Kosten bouwbegeleiding 
• Kosten faci l i tair /ontwikkel ing 
• Investering bedri j fsultrusting 
• Advieskosten 
• Gebiedsontwikkeling directe omgeving 
Hiermee word t een woon- zorgvoorziening gerealiseerd, bestaande 
uit: 
• 26 woonuni ts voor dementerenden (ZZP-4 of 5 indicatie); 
• 8 zorghotel/herstel l ingsoord kamers voor kortdurend verbli jf 

(voor respijtzorg voor ontlasting mantelzorgers, herstel na 
ziekte of operatie en revalidatie; deze is voor iedereen 
toegankelijk en grotendeels uit zorgverzekering of PGB 
gedekt); 

• zorg gerelateerde voorzieningen; 
• een trainingscentrum t.b.v, zorg gerelateerde organisaties. 
En een voorziening die; 
• Goed ingebed is in de lokale omgeving. Het senioren 

restaurant en dagactiviteiten zijn toegankelijk voor bewoners 
en buurtbewoners. 

• Bijdraagt aan de leefbaarheid van Almere Haven door 
herbestemming van leegstaand pand en revitalisering van de 
direct omgeving. 

De IFA-middelen worden besteed aan eenmalige kosten 
die nodig zijn om de randvoorwaarden voor een 
succesvol Hectare Cultuur te scheppen. Het gaat dan om 
investeringen in 

• de organisatie, 
• de (technische) mogeli jkheden van het gebouw 

(o.a. geluid, licht, klimaat, beeld, beveiliging) en 
• innovatie (o.a. programmeren, exper imenteren). 

Er is sprake van een structureel sluitende exploi tat ie. De 
basis ligt in de gemeenteli jke bijdrage in het gebouw en 
een structurele subsidierelatie voor de basisactiviteiten. 
Daarnaast vormen de t icketverkoop, de verhuur en de 
horeca de bedri j fsmatige financiële dragers. 
De Hectare Cultuur is een aantrekkelijke plaats voor 
commerciële evenementen, fest ivi teiten en congressen. 
De Hectare Cultuur die door zijn aantrekkeli jke 
propositie zeker mag rekenen op de belangstelling van 
grotere bedrijven en relevante fondsen. Aspecten die 
grote kansen bieden op het versterken van het cultureel 
ondernemerschap. 

Het betref t een investeringsbijdrage voor de 
realisatie van een onderdoorgang. 
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Er Is zicht op een gezonde exploitatie omdat : 

• Het ondernemersplan en exploitat iebegroting alsmede 
• investeringsbegroting en werkbegrot ingen zijn doorgerekend 

en geaccordeerd door ASN Bank, het onafhankeli jke 
onderzoeksbureau ILFA op verzoek van ASN Bank, Meeuwsen 
Ten Hoopen Registeraccountants te Almere, Heijkants & 
Partners Adviseurs te Hilversum; 

• Reedewaard een gedegen governance structuur, met raad van 
toezicht, advies en accountants-controle heeft. 

Een dergelijke sportvoorziening is In Nederland nog 
niet aanwezig. AKT is een versterking van onderzoek: 
unieke meetomgeving / laborator ium voor het 
onderzoeken van beweegtalent. 

De meerwaarde van Reedewaard ligt in het vergroten van de 
keuzemogelijkheid voor de cliënten en daarmee Impliciet de 
mogeli jkheid o m als Flevolander ook in Flevoland te blijven 
wonen. 

Flevoland heeft geen voorzieningen zoals Reedewaard. 

Ondersteuning van dit initiatief leidt er toe dat dit type 
voorziening, die op het oude land duurder is dan voorzien met 
Reedewaard, voor een grotere groep bereikbaar wordt , 
Reedewaard biedt ook voor middeninkomens'een 
keuzemogelijk die nu niet bestaat op het oude land. (Doelgroep 
zijn Alzheimer patiënten met een bruto inkomen vanaf 2.083 
euro per maand, dwz AOW uitkering van circa 1.000 euro per 
maand en aanvullend een ABP/bedrijfs pensioen van circa 900 
euro bruto is voldoende om de verzorging in Reedewaard te 
kunnen bekostigen). 

Op het oude land vragen vergelijkbare instell ingen tarieven 
vanaf 4.000 pm. In reguliere AWBZ Instellingen word t een 
inkomensafhankelijke bijdrage to t 2.200 euro in rekening 
gebracht, exclusief eigenbijdrage voor was, persoonlijke 
verzorgen, tv, etc. 
Reedewaard vraagt all-in 2.500 pm. 

Dit concept is nieuw in Nederland: het klassieke 
model van gescheiden culturele instell ingen word t 
losgelaten in Almere. Geen aparte stichtingen en 
besturen meer maar bundeling van kennis en 
kracht. 

Het toekomstbeeld voor cultuur in Almere kan 
worden gekenschetst als modern, zelfbewust en 
toegankelijk. Gebaseerd op nieuwe modellen en 
niet gehinderd door oude patronen. Geen ver-van-
mijn-bed-show maar dicht bij de inwoners, die niet 
meer alleen consument zijn van cultuur maar ook 
coproducent. Flexibel, ondernemend en gebouwd 
op een aantal bijzondere kenmerken van de stad: 
ondernemerschap, experiment, burgerkracht en het 
groene karakter van de stad. 

Het project is addit ioneel en heeft geen 
betrekking op de reguliere investeringen en 
taken van de gemeente of de provincie 
(eenmalig project dat geen onderdeel is van de 
vaste begrotingscyclus). 

De financieel economische haalbaarheid word t thans 
ui tgewerkt in een bussinescase/exploitatieprognose. 

Marktonderzoek woonzorg en zorghotel/herstel l ingsoord door 
Mot ivact ion onderzoeksbureau. Hieruit bli jkt dat er behoefte 
aan een dergelijke voorziening is onder zorgvragers en -
aanbieders. 

Het project is financieel economisch en 
maatschappeli jk haalbaar. 

Zonder IFA niet mogelijk De gemeente Almere is aanjager van het init iatief voor 
het AKT. Door een sl imme combinatie van functies In 
het nieuw te bouwen zwembad zijn er mogeli jkheden 
het AKT te realiseren. Gezien de kapitaals-intensieve 
investering in apparatuur én Inrichting van het AKT is 
een realisatie zonder IFA bijdrage niet mogelijk. 
Gezien de huidige economische situatie is het niet de 
verwacht ing dat de markt een investering in een 
facil i teit zoals het AKT zal doen. De potent ie van het 
AKT maakt op termi jn de participatie van 
marktpart i jen waarschijnli jk. 

Aanvullend vermogen is essentieel. In de huidige ti jd wi l len de 
banken niet als enige financier optreden. De ASN bank heeft 
zich gecommit teerd voor ruim 3 mil joen, (ruim 60% van totale 
investering). 

Zonder IFA bijdrage kunnen de init iat iefnemers de financiering 
niet rond krijgen en zullen de voorzieningen voor de groeiende 
groep Flevolandse senioren niet gerealiseerd worden, en de 
wachtl i jsten voor dementerenden ook in AWBZ instellingen 
(doorstroming) niet dalen. 

Uit de schets van het projectidee word t duideli jk dat de 
transitie van de oude situatie naar de nieuwe omvangri jk 
is. Zowel in programmatische als in fysieke en 
organisatorische zin. Zonder IFA-subsidie zullen de 
ambities beperkt bli jven to t een geografische, logistieke 
concentratie van verder losstaande act ivi tei ten in één 
gebouw. Het gebouw de Kunstlinie is dan niet meer dan 
een schouwburg 'plus'. 
De IFA-subsidie is nodig o m ; 

• de randvoorwaarden in te vul len voor een 
landelijke programmering van beeldende kunst (het 
huisvesten van museale collecties). 

• De basis te leggen o m te fungeren als uitvalsbasis 
voo rde Floriade waarmee de bovenregionale 
uitstraling word t ondersteund. 

• De talentontwikkel ing uit te bouwen door ru imte te 
beiden aan landelijke gezelschappen (deze geven 
immers met hun kwaliteit een duideli jke 
meerwaarde aan de masterclasses), 

• Kortom om de kracht van bundeling van 
programmeren, presenteren en produceren uit te 
dragen. 

Het project zal zonder IFA bijdrage niet 
doorgaan. 
De Rijksbijdrage is onder voorwaarde dat 
Gemeente en Rijk eveneens bi jdragen. 
Latere realisatie (na de verbreding A6) is 
aanzienlijk duurder (factor 3 hoger); 
Binnen de provincie zijn geen andere middelen 
o m hieraan bij te kunnen dragen. 
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Overig Almere KenniscehtrumtTalent 'Reedewaard Hectare Cultuur Ondèrdoorgang A6 
Aansluit ing provinciaal 
beleid 

AKT is nadrukkeli jk gekoppeld aan de provinciale 
sportnota onderdelen 'kernsporten' en 
' talentontwikkel ing' , (zie 3.4, pagina 15 sportnota). 
In de door provinciale sportnota is in overleg met de 
gemeenten afgesproken dat de provincie een 
bovenlokale rol heeft op het terrein van sport. 
Specifiek ta lentontwikkel ing en grootschalige 
sportevenementen. Breedtesportontwikkel ing en 
stimulering is expliciet een rol voor de gemeenten. 
Het provinciale sportbeleid, alsmede het sportbeleid 
in Almere is op basis van de 'sportp i ramide' . Dit 
betref t de onlosmakeli jke verbinding tussen 
breedtesport, ta lentontwikkel ing en topsport , AKT 
heeft in haar opzet en posit ionering positieve invloed 
op de breedtesport- en topsport . 
AKT is een onderdeel van het door B&W en GS in het 
kader van lAK vastgestelde Almere Sport 2.0. 
Talentontwikkel ing is één van de speerpunten in het 
landelijke sportbeleid van de overheid (VWS) en de 
sport (NOC*NSF) 

In de provinciale nota "een nieuw verzorgd Flevoland" staat 
beschreven welke taken op het gebied van welzijn en zorg de 
provincie in generiek en specifiek beleid de komende jaren 
voor zichzelf ziet. 
Van 2012 t/m 2015 zorgt de provincie specifiek dót: 
Innovaties die zich richten op zorg en welzijn worden gestimuleerd. 
Dit doen wij door 
- Actief op zoek te gaan naar innovaties die een oplossing bieden voor 
de vraagstukken in zorg en welzijn die samenhangen met de 
demografische ontwikkeling in Flevoland. 

Van 2012 t/m 2015 zorgt de provincie specifiek dót: 
"Zorg" die substantieel bijdraagt aan het voorzieningenniveau en/of 
economische waarde heeft wordt gestimuleerd. 
Dit doen wij door 
- Kansrijke projecten op het gebied van zorg die qua doelstelling passen 
bij de demografische ontwikkelingen in Flevoland en de daarmee 
samenhangende zorgvraag voor te dragen voor de verschillende 
investeringsprogramma's zoals IFA2 en ZZL 

Reedewaard draagt aan meerdere beleidsdoelstell ingen bij. Bij 
de verbouw van het oude kantoorgebouw de Reede zullen 
domotica toepassingen geïntegreerd worden. Daarmee past 
Reedewaard bij de technische innovaties in zorg en welzijn die 
de provincie nastreeft. 

Als tweede heeft Reedewaard een economische waarde die 
word t vertaald in nieuwe werkgelegenheid in Almere Haven 
van 40 directe f te 's. Daarbovenop komt de extra impuls voor 
facil iterende bedri jven zoals de wasserij, de 
catering/bevoorrading etc. 

Dit project is de eerste stap in de richting van de 
doelen zoals geformuleerd in de visie 'Cultuur 2.0, 
Een visie op cultuur in Almere in relatie to t de 
groeiopgave' : "In 2030 neemt Almere in het 
nationale cultuurbeleid de plek in die past bij de 
vijfde stad van het land." 

Samen met de provincie en het Rijk heeft Almere 
een visie op cul tuurontwikkel ing to t 2030 gemaakt 
in het kader van de groei van de stad en het lAK. 
Eén van de doelen die gezamenlijk zijn 
geformuleerd luidt ' ln 2030 neemt Almere in het 
nationale cultuurbeleid de plek in die past bij de 
vijfde stad van het land.' (Programmali jn 1 uit 
Cultuur 2.0, Een visie op cul tuur in Almere in relatie 
to t de groeiopgave, december 2012, pagina 32). 
De Hectare Cultuur is de manier o m invulling te 
geven aan deze ambities. Er word t een 
cultuurconcept van nationale allure ontwikkeld dat 
aansluit bij de specifieke Almeerse -en Flevolandse-
kwall tei ten op het gebied van jeugd (educatie en 
talentontwikkel ing), groene ru imte 
(landschapskunst) en nieuwe stedeli jkheid 
(architectuur, stedenbouw, samenleving). 

Onderdeel van het programma Stedelijke 
Bereikbaarheid Almere (SBA); 
Onderdeel van het programma SAA (Schiphol, 
Amsterdam, Almere: de verbreding van de AIO, 
A l e n A6). 

Specifieke elementen Aanmelding bij IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) is geregeld. 
De governance structuur is opgezet. Raad van bestuur en raad 
van Toezicht zijn bemand door Financial control ler van een 
bestaande woonzorgorganisatie Enschede, hoofd kwali tei t van 
Sint Lucas Andeas Ziekenhuis, Directeur/eigenaar van een 
landelijke hotelketen (46 hotels), lid raad van toezicht ouderen 
woonzorgorganisatie Hilversum, lid raad van Toezicht huis 
jongeren met een beperking, onder andere stichting Mi jn eigen 
thuis. 

Een subsidieaanvraag bevat alt i jd een inzichtelijke en 
sluitende businesscase. Tevens is er zicht op een 
gezonde exploitat ie. Zo niet, word t de aanvraag 
afgewezen. 

Daarnaast word t een subsidieaanvraag alti jd getoetst 
op juridische vormen, ongeoorloofde staatssteun, etc. 

Uitgangspunt 
subsidieaanvraag 

Een subsidieaanvraag bevat alt i jd een inzichtelijke en sluitende 
businesscase. Tevens is er zicht op een gezonde exploitatie. Zo 
niet, word t de aanvraag afgewezen. 

Daarnaast word t een subsidieaanvraag altijd getoetst op 
juridische vormen, ongeoorloofde staatssteun, etc. 

Een subsidieaanvraag bevat alt i jd een inzichtelijke 
en sluitende businesscase. Tevens is er zicht op een 
gezonde exploitatie. Zo niet, word t de aanvraag 
afgewezen. 

Daarnaast word t een subsidieaanvraag alt i jd 
getoetst op juridische vormen, ongeoor loofde 
staatssteun, etc. 

Het financiële arrangement voor dit project zal 
géén standaard subsidiebeschikking en 
overeenkomst worden. 

Aandachtspunten 
subsidieaanvraag 

In di t project zal specifiek gelet worden op: 
• een gezonde exploitat ie 
• Samenwerking met de provinciale kernsporten en 

grootschalige sportevenementen 
• herkenbare samenwerking / linking pin aan 

breedtesport ini t iat ieven in Almere (bi jvoorbeeld 
combinatiefuncties) 

• Samenwerking en kennisvalorisatie in relatie to t het 
de sport (bonden en NOC*NSF) en het sport 
onderwijs. 

In dit project zal specifiek gelet worden op het financieel 
arrangement; de afspraken over terugbetal ing van de subsidie 
(revolverend) en de juridisch best passende wijze. 

In dit project zal specifiek gelet worden op de 
onderbouwing van het bovenlokale karakter van 
het project. 

ln dit project zal specifiek gelet worden op de 
wijze van f inanciering. We koersen nu op een 
convenant, waarin we voldoende 
voortgangsrapportage afspreken. 
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r iOVINCII FlIVOlJIMD 

PROGRAMMALIJNEN 
1. i*fsterl(ing Bemepsonderwijs en Wetensdufipetijk Ondefwijs en Onderzoek 
2. Wrsterkng ^rzieningenstructLU-

MAATREGELEN 

1. wrsterken aanbod Befoepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwjs 
2. Wrsterken aanbod Kuist & Ciiltuur 
3. '*rstert;en aanbod Sport 
4. )*fster1(en aanbod Leisure 
5. ^Anterken aanbod zorg 

BEOOGDE RESULTATEN 

• 't^rdere ontwikkeLing tot een vi^edige en votwaardige stad binnen de 
Hoordvtet^l van de Randstad 

• Realisefing van kradvt^e impulsen \'oor de ontwikkeling van een uniek 
stedetijk klimaat 

• \tersterking van de economisdie positie binnen de Noordvtetqiel van de Randstad 

TOETSINGSCRITERIA VOOR PROJECTEN 

Algemeen inhoudeli^: 
• Het project valt binnen de programmalijnen 
• Ibpvoorziening met bovenlokale aantrekkingskracht en uitstrabig 
• Substantiëte omvang: Minimale subsndial>ele kosten bedragen € 2 miljoen 
• SiMxsidie t.b.v. exploitatie en beheer uitgesloten 
• Aantoonbaar additioneel t.o.v. de regiilïere taken 
« Goede onderbouwing finandeel economische en maatschappelijke haalbaartwid 
• Zonder bijdrage uit het FA-2 is het project niet mogelijk 

Kwalitatief inhoudelijk: 
\toorkfiir voor project: 
• Dat direct een aantoonbare bijdrage levert aan de versterking van de positie 

van Almere in de Noordvleugel van de Randstad en de pro^-incie als geheel 
• Dat beide programmalijnen of andere beleidsprioriteiten versterkt 
• 'A^arbij sprake is van samenwerking en/of coalitievcrming met relevante partners 
• (Aet een revolverend karakter 

Specifiek inhoudelijk: 
maatregel 1 geldt: 

• EBn onderwijsinstelling draagt bij aan de vraag van het bedrijfsleven en skiit bij 
voorkeur aan op de clusters: ICT & Media, Hetalth 8t Wellness, Logistics 
ft Comnerce, Duurzame gebiedsontwiikeiing, Luchthaven Lelystad 

• Samenwerking met een bestaande kemisinstelling bij wetenschappelijk onderwijs 

Dtt 11 een sirnefflaCtbl( wt het if^s^e^\T1^^l^:^fw^lm n«s4Und Mmm 
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HET SUBSIDIEVERLENINGSPROCES 
INVESTERINGSPROGRAMMA FLEVOLAND-ALMERE 

INITU71CFFASE 

Go - Wo Go 

Go- Mo Go 

Bestuuriijk akkoord 

latwerken tot complete 

Bescttikking en 
Overeenkomst 

Eindverslag 
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