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 *2786190* 
 
Onderwerp 
Statenvoorstel partiële herziening meerjarenprogramma FVA 2021-2025  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. In te stemmen met de partiële herziening van het Meerjarenprogramma 
Fonds Verstedelijking Almere 2021-2025 op de volgende onderdelen: 
- Uitbreiden van programmalijn Cultuur & Toerisme met Sport en aan 

die programmalijn de sleutelprojecten Sport & bewegen in de 
openbare ruimte, Topsport en Buitenzwembad toe te voegen; 

- Opnemen van sleutelproject ‘Verbreding A27’ in hoofdstuk 11 
Bereikbaarheid. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past binnen het programmaonderdeel 1.1 Ruimtelijke 
ontwikkeling, wonen en landschap.  

 
3. Eerdere behandeling  

In 2020 is het Meerjarenprogramma FVA 2021-2025 vastgesteld. Hiermee zijn 
door de gemeenteraad van Almere en door Provinciale Staten van Flevoland 
de kaders vastgesteld voor de bestedingen uit het FVA. Met de partiële 
herziening worden Sport en verbreding A27 aan deze kaders toegevoegd.  
Op basis van het Meerjarenprogramma worden de Jaarprogramma’s in de 
periode 2021-2025 opgesteld. Deze jaarprogramma’s worden vervolgens als 
onderdeel van de begroting aangeboden aan Raad en Staten ter 
besluitvorming. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Het doel van dit voorstel is Provinciale Staten te vragen in te stemmen met 
de partiële herziening van het Meerjarenprogramma FVA 2021-2025. Daarmee 
worden de kaders bijgesteld waarbinnen de komende jaren de bestedingen 
vanuit het Fonds Verstedelijking Almere kunnen plaatsvinden. 
 
Provinciale Staten hebben de bevoegdheid middels een amendement 
veranderingen aan te brengen in de voorliggende partiële herziening. Deze 
mogelijkheid wordt ook aangeboden aan de gemeenteraad van Almere. In het 
geval van een afwijkend besluit door Provinciale Staten en gemeenteraad, 
zullen beide colleges hierover met elkaar in gesprek gaan. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na vaststelling van de herziening wordt het Meerjarenprogramma 
geactualiseerd en daarmee de jaarprogramma’s. Het jaarprogramma 2022 
wordt, gelijktijdig met de behandeling van de provinciale programma 
begroting, voorgelegd aan Provinciale Staten. Tevens wordt periodiek 
gerapporteerd over de verschillende FVA projecten middels o.a. de P&C-
cyclus. Of indien er aanleiding toe is, wordt gedurende het jaar per project 
gerapporteerd of besluiten voorgelegd. 
 

6. Korte toelichting op voorstel 
Bij de besluitvorming in de gemeenteraad en Provinciale Staten over het 
meerjarenprogramma FVA 2021-2025 is de motie Almere, sportstad van 
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betekenis aangenomen. In november 2020 heeft het BO MIRT ingestemd met de verkenning naar 
de verbreding van de A27.  
 
Met de partiële herziening wordt invulling gegeven aan de motie Sport en het verzoek tot 
bijdrage aan de A27 en er wordt voorgesteld een viertal sleutelprojecten toe te voegen aan het 
Meerjarenprogramma FVA 2021-2025. 
In het kader van Sport gaat het om drie projecten:  
- Sport en beweging in de openbare ruimte: Met dit sleutelproject worden extra investeringen 

gedaan in voorzieningen om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte, onder meer 
bij het Rondje Weerwater en het Almeerderhout. Ook wordt er gewerkt aan de verbinding 
tussen deze twee gebieden. In dit sleutelproject zal ook worden geïnvesteerd om het 
succesvolle concept Skills Garden op meerdere plekken te realiseren. 

- Topsport: Almere wil zich verder neerzetten als Sportstad van betekenis door het 
organiseren van topsportevenementen. Zo wil het Watersportverbond vanaf 2022 jaarlijks 
het grootste watersportevenement ter wereld organiseren aan de kust van Flevoland: Dutch 
Waterweek. Met dit sleutelproject zal de organisatie van het evenement geaccommodeerd 
worden. Daarnaast zullen de mogelijkheden worden onderzocht om het Nationaal 
Trainingscentrum van het Watersportverbond permanent in Almere te vestigen. Ook zullen 
er met investeringen van het FVA meerdere topsportevenementen worden georganiseerd.  

- Buitenzwembad: Het derde sleutelproject is een verkenning naar het mogelijk realiseren 
van een buitenzwembad en bijbehorende voorzieningen met een regionale uitstraling.  

 
Het vierde sleutelproject betreft de verbreding van de A27. Er wordt in 2021 een MIRT-
verkenning gestart voor de verbreding van de A27 tussen het knooppunt Eemnes en Almere-
Haven. Vanuit het FVA wordt er € 0,5 miljoen aangeboden. In de bijlage (edocs# 2786246) is er 
een uitgebreide toelichting op deze sleutelprojecten te vinden. 
 
Provinciale Staten worden gevraagd in te stemmen met het toevoegen van drie sleutelprojecten 
voor de invulling van de motie Sport en het sleutelproject Verbreding A27 aan het 
Meerjarenprogramma FVA 2021-2025. Daarmee worden de kaders bijgesteld waarbinnen de 
komende jaren de bestedingen vanuit het Fonds Verstedelijking Almere kunnen plaatsvinden. 

 
7. Beoogd effect 

Met de partiële herziening wordt invulling gegeven aan de motie Sport van de raad en 
Provinciale Staten en het verzoek voor een bijdrage aan de A27. De nieuwe voorgestelde 
sleutelprojecten dragen bij aan de ambities van Almere 2.0 voor een gezonde groei van de stad, 
waaronder bereikbaarheid, het vergroten van het voorzieningen aanbod en het versterken van 
het vestigingsklimaat.  

 
8. Argumenten 
1.1 Met het vaststellen van de partiële herziening wordt invulling gegeven aan de motie sportstad 

van betekenis en het verzoek om bij te dragen aan de verbreding van de A27 
 

1.2 In totaal omvat de partiële herziening Meerjarenprogramma een voorstel om € 5,36 miljoen 
aan nieuwe middelen vanuit het FVA te besteden aan de drie nieuwe sleutelprojecten Sport en 
het sleutelproject Verbreding A27. Dit heeft geen directe invloed op de provinciale begroting. 
In 2020 is het Meerjarenprogramma (MJP) Fonds Verstedelijking Almere (FVA) 2021-2025 
vastgesteld. Bij de vaststelling was een over-programmering van € 10,1 miljoen opgenomen. 
Zoals gebruikelijk is het meerjarenprogramma aan het begin van het kalenderjaar 
geactualiseerd op basis van de op dat moment meest actuele financiële cijfers en planningen. 
Na deze beleidsarme actualisatie begin 2021 is een vrije ruimte van € 5,9 miljoen ontstaan. Dat 
er meer middelen beschikbaar zijn is met name te danken aan een hogere bijdrage van het Rijk 
(circa € 10 miljoen, verkoop gronden Oosterwold) en een hogere bijdrage van gemeente Almere 
(circa € 5 miljoen via decentralisatie uitkering gemeentefonds, vanaf 2021 specifieke uitkering). 
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Het geactualiseerde MJP FVA 2021-2025 is op 23 april 2021 vastgesteld door het bestuurlijk 
Overleg Almere 2.0, waarin Rijk, provincie en gemeente vertegenwoordigd zijn. Na de partiële 
herziening resteert een vrije ruimte van € 540.000. Voor nadere details, zie de nadere 
toelichting (edocs# 2786246).  
 
Vrije ruimte MJP (€ x 1.000.000) 
 

Korte omschrijving  Bedrag 
Vrije ruimte MJP april 2021  5,90 
Sport en bewegen in de openbare ruimte  -2,30 
Topsport  -2,31 
Buitenzwembad  -0,25 
Verbreden A27 -0,50 
Vrije ruimte na herziening  0,54 

 
Recent zijn de prognoses voor de verkoop van woningen in Oosterwold voor de jaren 2022 en 
2023 voor in totaal circa € 10 miljoen omlaag bijgesteld. De meeropbrengsten van Oosterwold 
die in de actualisatie begin 2021 zijn opgenomen zouden daarmee vervallen. Dit zou betekenen 
dat in de jaren 2024 en 2025 minder middelen beschikbaar zullen zijn in het FVA dan na de 
actualisatie van begin 2021 is aangenomen. Na het verwerken van de projecten Sport en 
Verbreden A27 komt de over-programmering van het totale programma daarmee op circa 
€ 10 miljoen. Dat is vergelijkbaar met de over-programmering bij de initiële vaststelling van het 
meerjarenprogramma FVA 2021-2025 in 2020. 
De omvang van de bijstelling van de prognose is nog niet definitief. De bijstelling wordt 
verwerkt in de actualisatie die begin 2022 plaatsvindt. Overigens zijn vanaf 2024 juist hogere 
opbrengsten voorzien. Deze middelen kunnen echter pas ingezet worden in een volgend 
meerjarenprogramma.  
 
Vooralsnog worden geen problemen voorzien voor de uitvoering van het meerjarenprogramma 
2021-2025, inclusief de nu voorgestelde nieuwe projecten. De bijdrage van het 
Rijksvastgoedbedrijf wordt overgemaakt naar het FVA in het jaar dat de opbrengsten in 
Oosterwold gerealiseerd worden. Afgesproken is echter dat de middelen aangewend worden in 
het jaar x+2. In het kasritme worden daarom geen problemen voorzien. 
 
In het Bestuurlijk Overleg Almere 2.0 is bij de vaststelling van het meerjarenprogramma 2021-
2025 besloten om voorjaar 2023 de balans op te maken hoe om te gaan met de over-
programmering. Uitgangspunt blijft dat er binnen het FVA nooit meer geld wordt uitgegeven dan 
er binnen is gekomen. Hierop wordt gestuurd in de Jaarprogramma’s. 

 
9. Kanttekeningen 

Geen. 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

 Toelichting partiële herziening Meerjarenprogramma FVA 
2021-2025 

2786246  

Meerjarenprogramma FVA 2021-2025 2790791      
Motie ‘Almere Sportstad van betekenis’ 2633758  

  


	1
	Onderwerp
	1. Beslispunten
	2. Doelstelling programmabegroting
	3. Eerdere behandeling
	4. Bevoegdheden PS en doel behandeling
	5. Verdere behandeling PS
	6. Korte toelichting op voorstel
	7. Beoogd effect
	8. Argumenten
	9. Kanttekeningen
	10. Bijlagen


