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Inhoudelijke onderbouwing eindafrekeningen IFA2-projecten
De projectuitvoerders van de IFA2-projecten hebben hun eindafrekening in gediend en die zijn
beoordeeld door de provincie. De projectuitvoerders hebben een “definitieve vaststelling”
ontvangen, waarmee de projecten voor de provincie definitief zijn afgerond. Voor IFA2 zijn de
volgende projectsubsidies vastgesteld:
Boshart Almeerderhout
Bidbook Floriade
Jan van Es Instituut 2.0
Zorgcentrum Reedewaard
Almere Kenniscentrum Talent
Kunstlinie Almere Flevoland
Stichting Gezondheid & Welzijn Instituut Almere
Totaal

€ 2.500.000
€ 251.757
€ 600.000
€ 265.890
€ 2.000.000
€ 1.452.954
€ 1.295.949
€ 8.366.550

Boshart Almeerderhout
Het project Boshart Almeerderhout heeft het stadslandgoed een grote kwaliteitsimpuls gegeven. De
entree is verbeterd evenals de parkeermogelijkheden (125 extra plaatsen), het evenemententerrein
(geschikt gemaakt voor zwaardere evenementen), het groen (350 extra bomen en 6.600 stuks
overige beplanting), de infrastructuur (9 nieuwe bruggen, riolering, fietspaden, wandelroutes (zoals
Rondje AAP en de 4-seizoenenroute voor mindervaliden) en recreatiemogelijkheden (20 ha speelbos,
speelfontein en picknickfaciliteiten, blotevoetenpad). Klimpark Fun Forest Almere heeft zich
gevestigd op het stadslandgoed en Staatsbosbeheer heeft een nieuw Buitencentrum gerealiseerd
waar plaats is voor voorlichting, horeca, een winkel, werkplekken voor de medewerkers van
Staatsbosbeheer en een vergader- en tentoonstellingsruimte. Stichting AAP heeft een nieuw pand in
gebruik genomen. Door gebruik te maken van extra veel (en slim geplaatst) glas krijgen de
bezoekers een goede indruk van het werk van de stichting. Daarnaast is de zichtbaarheid van de
apenverblijven vanaf het “Rondje AAP” vergroot.
www.kemphaan.nl
Voor de realisatie van dit project is een IFA-bijdrage verstrekt van € 2,5 mln., op een totale
investering van bijna € 5,4 mln. (IFA-bijdrage 46%).
Boshart Almeerderhout

Beschikt
€ 2.500.000

Vastgesteld
€ 2.500.000

Vrijval
€0

Bidbook Floriade 2022
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. Voor de realisatie van dit
project is een IFA-bijdrage verstrekt van € 251.757, op een totale investering van bijna € 577.000
(IFA-bijdrage 44%).
www.floriade.almere.nl
Bidbook Floriade

Beschikt
€ 300.000

Vastgesteld
€ 251.757

Vrijval
€ 48.243

Jan van Es Instituut 2.0
Het Jan van Es Instituut 2.0 (JVEI 2.0) is een kennisinstituut dat een brug slaat tussen wetenschap
en praktijk op het gebied van de eerstelijnsgezondheidszorg. JVEI 2.0 ontwikkelt nieuwe concepten,
methoden en instrumenten. Te denken valt hierbij aan het aanleggen van een zorgdatainfrastructuur ten behoeve van farmaceutisch en wetenschappelijk onderzoek, de uitvoering van
een wijk- en praktijkscan, substitutie van zorg en aansluiting bij de behoefte van de patiënt/cliënt,
onderzoek (waaronder benchmarks) en de verspreiding van kennis. Het project is in 2014 afgerond
en het instituut is nog steeds in Almere gevestigd. Voor de realisatie van dit project is een IFAbijdrage verstrekt van € 600.000, op een totale investering van bijna € 1,5 mln. (IFA-bijdrage 40%).
www.jvei.nl
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Jan van Es Instituut 2.0

Beschikt
€ 600.000

Vastgesteld
€ 600.000

Vrijval
€0

Zorgcentrum Reedewaard
In het centrum van Almere Haven heeft de Stichting Thuiszorg een zorgvoorziening gerealiseerd voor
dementerende ouderen met een ZZP 4- en ZZP 5-indicatie. Er zijn 26 zorgplaatsen gerealiseerd die
allemaal ingevuld zijn. Daarnaast is een zorghotel gerealiseerd voor mensen die tijdelijk extra zorg
nodig hebben, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of voor een tijdelijke ontlasting van de
mantelzorger. Het gebied rond de Kerkstraat is door de gemeente Almere heringericht en aangepast
aan de wensen en eisen van dit moment. Gebruikers van het zorgcentrum, maar ook andere
omwonenden en nabijgelegen winkels, wonen nu in een beter verzorgde en meer representatieve
openbare ruimte.
De aankoop en de verbouw van het pand aan de Kerkstraat heeft in totaal € 5,5 mln. gekost. Voor
de realisatie van dit project is vanuit IFA een 10-jarige lening verstrekt van € 1,95 mln. voor de
verbouw van het pand en een subsidie van € 300.000 voor de herinrichting van de buitenruimte op
een begroting van € 400.000 (IFA-bijdrage 75%). De kosten voor de herinrichting van de
buitenruimte zijn wat lager uitgevallen dan waren begroot. De bijdrage hiervoor is vastgesteld op
€ 265.890. Tot en met 2017 heeft de Stichting Thuiszorg geen aflossingen gedaan op de lening
omdat de liquiditeit onvoldoende was. In 2018 heeft herfinanciering plaatsgevonden en is de
volledige lening vervroegd afgelost, inclusief de betaling van de verschuldigde (achterstallige)
rente. Hiermee heeft de stichting Thuishaven voldaan aan al haar verplichtingen.
www.reedewaard.nl
Zorgcentrum Reedewaard

Beschikt
€ 300.000

Vastgesteld
€ 265.890

Vrijval
€ 34.110

Almere Kenniscentrum Talent
Het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is de eerste ‘omgeving’ in Nederland waar beweegtalent op
een veelzijdige wijze wordt gezocht en begeleid. Het AKT legt de verbinding tussen
bewegingsonderwijs, breedte- en topsport en faciliteert het sporttalent. Voor alle groepen is in de
samenleving veel aandacht, voor talentontwikkeling en -herkenning is dat een stuk minder.
Door onder andere dataverzameling ontstaat de mogelijkheid tot het geven van deskundig advies
over de ontwikkeling van bewegingsvaardigheden en mogelijkheden op het gebied van
talentontwikkeling van jonge sporters. Binnen het AKT is een aantal producten voor verschillende
doelgroepen ontwikkeld dat talentontwikkeling bevordert. De gemeente Almere zet alle producten
in, het AKT deelt de kennis en faciliteiten met alle gemeenten in Flevoland met als doel een brede
verspreiding in Flevoland.
www.sportiefalmere.nl/almere/akt
Voor de realisatie van dit project is een IFA-bijdrage verstrekt van € 2 mln., op een totale
investering van ruim € 11,4 mln. (IFA-bijdrage 18%).
Almere Kenniscentrum Talent

Beschikt
€ 2.000.000

Vastgesteld
€ 2.000.000

Vrijval
€0

Kunstlinie Almere Flevoland
De ambitie van de Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) was een plek te realiseren waar cultuur in al
zijn verschijningsvormen kan worden genoten. Het pand is verbouwd tot een multifunctioneel
gebouw met en theater, een expositieruimte, een architectuurstudio en een vernieuwde entree. De
entree van het gebouw is ingrijpend veranderd, waarbij De City Lounge een toegankelijk centraal
gelegen entree is geworden. De voormalige horeca heeft een metamorfose ondergaan, er is een
grote Lego-maquette van Almere geplaatst en er is een studio ontwikkeld waar bezoekers hun
ideeën in de praktijk kunnen vormgeven. De expo-ruimte biedt na de verbouwing de mogelijkheid
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om kunst in de volle breedte tentoon te stellen. De eerste tentoonstelling bevatte graffitikunst,
architectuur, glaskunst, beeldend werk en textiel. De expositie heeft nationale media aandacht
gekregen. De focus richt zich vooral op de doelgroep jonger dan 30 jaar, waarmee de KAF zich
onderscheidt ten opzichte van kunst- en cultuurorganisaties in de grote steden.
www.kaf.nl
Voor de realisatie van dit project is een IFA-bijdrage verstrekt van € 1.452.954, op een totale
investering van bijna € 3,4 mln. (IFA-bijdrage 44%).
Kunstlinie Almere Flevoland

Beschikt
€ 1.500.000

Vastgesteld
€ 1.452.954

Vrijval
€ 47.046

Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere – De InnovatieFabriek
De Innovatiefabriek, uitgevoerd door de stichting Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere
(GWIA), is een fysiek en digitaal innovatiecentrum in Almere. GWIA ondersteunt bij de opstart van
projecten, verbindt partijen met elkaar, zoekt mee naar financiering en biedt fysieke research- en
innovatiefaciliteiten. GWIA wil een bijdrage leveren aan de transitie in zorg en welzijn, waarbij
meer accent komt op zelfredzaamheid en eigen regie door burgers. Deze veranderingen kunnen
worden gefaciliteerd door concrete innovaties voor de zorg- en welzijnssector. GWIA draagt
daarmee bij aan de positionering van Flevoland met betrekking tot het thema E-Health.
Een belangrijke doelstelling van de GWIA is het stimuleren van keteninnovatie. De vergaderfaciliteiten bieden ruimte voor projectgroepen om bij elkaar te komen. Daarnaast is er een volledig
ingerichte fysieke Research & Development (R&D) omgeving (1.000 m2 ontwikkelfaciliteiten).
Gaandeweg het project is de projecttitel gewijzigd in de GezondheidFabriek.
www.gezondheidfabriek.nl
Voor de realisatie van dit project is een IFA-bijdrage verstrekt van € 1.295.949, op een totale
investering van ruim € 2,8 mln. (IFA-bijdrage 45%).
Innovatiefabriek

Beschikt
€ 1.315.493

Vastgesteld
€ 1.295.949

Vrijval
€ 19.544

Proceskosten
Voor IFA2 was € 350.000 voor proceskosten beschikbaar. Slechts een deel daarvan is ook
daadwerkelijk hieraan besteed, onder andere aan accountantskosten en het maken van een
afrondende film.
Proceskosten IFA2

Budget
€ 350.000

Besteed
€ 89.917

Vrijval
€ 260.083

