
St
at

en
vo

or
st

el
 

1  

 
 
 
 
 

 

  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2305706* 
 
Onderwerp 
Eindafrekening IFA Statenvoorstel met begrotingswijziging  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 
2. Kennis te nemen van de eindafrekening van het IFA-programma; 
3. De 10de begrotingswijziging van 2018 vast te stellen; 
4. De reserve Investeringsimpuls Flevoland Almere op te heffen. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Financiële afronding van het IFA-programma en de daarbij behorende 
overheveling van de resterende middelen van de reserve IFA naar de reserve 
Almere 2.0. 

 
3. Eerdere behandeling  

Gedurende de looptijd van het IFA-programma zijn Provinciale Staten twee 
maal per jaar op de hoogte gehouden van de voortgang van het programma 
en de projecten. De Jaarrapportage 2017 is de laatste voortgangsrapportage 
geweest. In laatste (half)jaarrapportages is vermeld dat op een later tijdstip 
voorgesteld zou worden dat de resterende middelen bij afronding van het 
IFA-programma zullen worden overgeheveld naar de reserve Almere 2.0. 
Voorliggende begrotingswijziging regelt deze overheveling van IFA-middelen. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Provinciale Staten zijn bevoegd middelen over te hevelen naar een andere 
bestemmingsreserve. Gedeputeerde Staten hebben de eindafrekening van het 
IFA-programma vastgesteld.  
 
De commissaris van de Koning heeft in de commissie Bestuur d.d. 28 
november 2018 toegezegd het Statenvoorstel “Nadere uitwerking 
Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0” uit 2014 nogmaals ter informatie toe 
te zenden aan provinciale Staten (toezegging B158). Dit statenvoorstel is als 
bijlage toegevoegd aan deze nota.  

      
5. Verdere behandeling PS 

Niet van toepassing. 
 
6. Korte toelichting op voorstel 

De 1ste tranche van het IFA-programma (IFA1) over de periode 2006 – 2010 is 
reeds in 2014 definitief vastgesteld. Op 30 oktober 2018 heeft Gedeputeerde 
Staten de 2de tranche (IFA2) over de periode 2011 – 2015 definitief 
vastgesteld. Met de definitieve vaststelling IFA2 eindigt ook het IFA-
programma. Het voorstel is de resterende IFA-middelen van € 8,07 mln. over 
te hevelen naar de opvolger van het IFA-programma: het programma Almere 
2.0. Na de overheveling van de resterende middelen is het IFA-programma 
definitief (financieel) afgerond. 
 
Hogeschool Windesheim en het IFA1-project Onderdoorgang A6 nemen een 
bijzondere positie in. De projecten zijn niet definitief afgerekend, maar de 
kosten kunnen wel als gemaakt worden beschouwd. 
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Windesheim 
De IFA-middelen voor Hogeschool Windesheim zijn in een fonds gestort dat de gemeente Almere 
beheert. Omstreeks 2026 zal Windesheim Flevoland het break even punt bereiken. Tot die tijd 
bieden het Fonds Windesheim Flevoland en het eigen vermogen een voldoende financiële 
buffer. In het fonds van gemeente Almere was medio 2018 nog € 7,2 mln. beschikbaar (exclusief 
eigen vermogen van € 7 mln.). 
 
 
Onderdoorgang A6 
Het IFA1-project Onderdoorgang A6 is momenteel in uitvoering en loopt conform begroting en 
planning. De oplevering van dit project vindt plaats in 2019. De totale investering wordt geschat 
op € 7,6 mln. en op dit moment is de verwachting dat het volledige beschikte bedrag van 
€ 2,5 mln. wordt besteed en dat er dus geen middelen zullen vrijvallen. Het totale beschikte 
bedrag zit nu nog in de reserve IFA2 en zal na de voorgestelde overheveling beschikbaar zijn in 
de reserve Almere 2.0. 
 
Er is een korte IFA-film gemaakt over een aantal spraakmakende IFA2-projecten die op de 
website van de provincie en de gemeente is geplaatst.  

 https://www.youtube.com/watch?v=dh6sDC2zrw0 
 
7. Beoogd effect 

- Provinciale Staten te informeren over de eindafrekening van de het IFA-programma. In 2014 
is de eindafrekening van de 1ste tranche van het IFA-programma (IFA1) over de periode 2006 
– 2010 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De inhoudelijke eindafrekening van de 
tweede tranche van het IFA-programma (IFA2) over de periode 2011 – 2015 is bijgevoegd als 
bijlage. 

- De resterende middelen van het IFA-programma over te hevelen naar de reserve Almere 2.0. 
Hiermee is het IFA-programma ook financieel afgerond en daarmee beëindigd. 

- De reserve Investeringsimpuls Flevoland Almere op te heffen, omdat die na afronding van 
het programma niet meer noodzakelijk is. 
 

8. Argumenten 
8.1  Het programma Almere 2.0 is de opvolger van het IFA-programma 

Bij de start van het IFA-programma werd nog uitgegaan van drie tranches. Gaandeweg het 
IFA-programma is besloten de 3de tranche van het IFA-programma (IFA3) niet uit te voeren. 
Met het beëindigen van het IFA-programma is de investering in de stad Almere voor het 
versterken van de economische positie binnen de Noordvleugel van de Randstad niet stop 
gezet. Als opvolger van het IFA-programma hebben provincie, gemeente en Rijk het Fonds 
Verstedelijking Almere (FVA) opgericht, als onderdeel van het programma Almere 2.0. Uit 
IFA2 is al € 10 mln. aan middelen overgeheveld naar het FVA. Deze middelen zijn 
geoormerkt voor de Floriade 2022. Uit IFA3 is € 21 mln. aan middelen overgeheveld naar het 
FVA. Het restant van IFA1 bedraagt € 156.570 (er vanuit gaande dat voor de “Onderdoorgang 
A6” alle middelen zullen worden besteed) en het restant van IFA2 bedraagt € 7,91 mln. 
(inclusief de vrijval van de afgeloste lening aan Zorgcentrum Reedewaard), totaal 
€ 8,07 mln. Dit totaal is inclusief de middelen voor het project “Onderdoorgang A6”. 
 

8.2 Overhevelen van middelen is een bevoegdheid van Provinciale Staten 
De middelen zullen worden overgeheveld van de reserve Investeringsimpuls Flevoland 
Almere naar de reserve Almere 2.0. Overheveling naar de reserve Almere 2.0 betekent dat 
het geld conform het oorspronkelijke doel beschikbaar blijft voor Almere. Daadwerkelijke 
aanwending van dit geld gebeurt via de jaarprogramma’s Almere 2.0 die PS jaarlijks bij de 
begroting vaststelt. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dh6sDC2zrw0
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8.3 Na de overheveling van het saldo van de reserve Investeringsimpuls Flevoland Almere is het 
niet meer noodzakelijk dat deze reserve blijft bestaan 
Het totale saldo van de reserve, na onttrekking van de in 2018 bestede middelen, zal 
worden overgeheveld. Omdat het IFA programma is afgerond en omdat het saldo van de 
reserve nihil zal zijn, is het voortbestaan van de reserve niet meer nodig. Op opheffen van 
reserves is de bevoegdheid van PS. 
 

 
9. Kanttekeningen 

Geen. 
 

10. Bijlagen 
Naam stuk: eDocs 

nummer: 
Bijgevoegd 
of periode 
ter inzage 

Inhoudelijke onderbouwing eindafrekening IFA2-projecten 2309331 Bijgevoegd    
10de Begrotingswijziging      2324135 Bijgevoegd      
Statenvoorstel Nadere uitwerking Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 1572473 Bijgevoegd 
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