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Bijlage   Afwegingen Meerjarenprogramma FVA 2021-2025  
17 april 2020  
 
Inleiding  
Om de ambities van Almere 2.0 te kunnen realiseren, is onder meer het Fonds Verstedelijking Almere 
(FVA) ingesteld. In de afgelopen maanden is gewerkt aan het tweede meerjarenprogramma FVA, 
voor de periode 2021-2025. Het FVA wordt gevoed door de gemeente, provincie en Rijk. De 
verwachte beschikbare nieuwe middelen voor deze periode zijn geraamd op € 108 miljoen. 
 
Per programmalijn is het bestuurlijk opdrachtgeverschap belegd bij een bestuurlijk duo van een 
gedeputeerde en een wethouder. De betrokken duo-bestuurders hebben in december 2019 de 
eerste concept aanvragen voor deze tweede tranche ingediend. Dit leidde in eerste instantie tot een 
lijst van projecten met een totale vraag van €150 miljoen. Vervolgens is aan de duo-bestuurders 
gevraagd om de voorstellen bij te stellen. Voor veel aanvragen hebben de duo-bestuurders de 
gevraagde bijdrage naar beneden bijgesteld. Enkele voorstellen zoals duurzame mobiliteit en groen 
en blauw recreatief netwerk zijn ingetrokken. Dit leidde tot aanvragen met een totale omvang van 
€125 miljoen. De colleges hebben vervolgens een nadere afweging gemaakt om gevraagde bijdragen 
voor sleutelprojecten bij te stellen, om te komen tot een meerjarenprogramma met een beperkte 
overprogrammering.  
 
De colleges van Almere en Flevoland hebben ingestemd met het voorliggende concept 
Meerjarenprogramma. Hierin is een overprogrammering van circa € 10 miljoen opgenomen.  
In deze bijlage zijn de sleutelprojecten met een beknopte beschrijving opgenomen. Voor elk project 
is een kleine tabel opgenomen met daarin de afweging van de colleges:  
A. het voorstel van de colleges van Almere en Flevoland en  
B. keuzes die de colleges voor projecten gemaakt hebben om tot een MJP te komen met een 
beperkte overprogrammering.  
 
NB. Alle bedragen in de tabellen zijn in € x 1.000 
 
Almere 2.0 algemeen  
Handelingsperspectief  

A. voorstel 
colleges 

B. voorstel niet 
toe te kennen  

11.000 -- 

Het Handelingsperspectief Oostflank MRA kan leiden tot nieuwe inzichten. Hierdoor kan het 
wenselijk zijn om het MJP aan te scherpen of aan te vullen. Hiervoor worden middelen gereserveerd 
in het FVA, die na afronding van het Handelingsperspectief toegekend kunnen worden aan (nieuwe) 
sleutelprojecten. Mede op verzoek van het Rijk is hiervoor € 10 miljoen investeringsmiddelen en €1 
miljoen proceskosten opgenomen in het MJP.  
A. De colleges stellen voor in aansluiting op het verzoek van het Rijk € 11 miljoen te reserveren.  
B. De colleges stellen niet voor om deze reservering naar beneden bij te stellen, ondanks dat nog niet 
duidelijk is waar deze middelen aan besteed zullen worden. De colleges houden hierbij mede 
rekening met het grote en actuele belang van de moties omtrent de verstedelijkingsopgave die 
onlangs zijn aangenomen in de Tweede Kamer. Een mogelijke versnelling van de 
verstedelijkingsopgave vraagt ook om een grote inzet op kwaliteit.  
 
Programmalijn Hart van de Stad  
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1. (Rondje) Weerwater  

A. voorstel 
colleges 

B. voorstel niet 
toe te kennen 

6.350 -- 

In dit sleutelproject staat de doorontwikkeling van recreatie op en rond het Weerwater centraal. 
Doel is om het Hart van de Stad, het Weerwater en de (toekomstige) Floriadewijk goed met elkaar te 
verbinden.  
A. De colleges stellen voor om de bijdrage te honoreren conform aanvraag. Uit de risico analyse is 
gebleken dat de komende jaren ingezet moet worden op de programmering rond het Weerwater. 
Hiermee wordt recht gedaan aan de eerdere investeringen die in dit project gedaan zijn.  
B. De colleges kiezen er niet voor om dit project te versoberen.  
 

2. Almere Centrum  

A. voorstel 
colleges 

B. voorstel niet 
toe te kennen 

6.150 + 1.000 

De investeringen in Almere Centrum dragen bij aan de economische structuurversterking in het Hart 
van de Stad. Almere Centrum wordt hiermee doorontwikkeld van winkelcentrum naar kloppend hart 
van stad en regio.  
A. In het voorstel zijn opgenomen de investeringen in de Groene Loper, o.a. in aanloop naar de 
Floriade. Tevens wordt de bijdrage aan regionale marketing/evenementen (€0,3 miljoen per jaar) 
voortgezet. Hier staat cofinanciering van de ondernemers (€1,7 miljoen p.j.) en uit de gemeentelijke 
begroting (€0,1 miljoen p.j.) tegenover.  
B. In dit sleutelproject wordt voorgesteld om €1 miljoen minder te honoreren dan aangevraagd. De 
precieze invulling van deze versobering zal het programmateam in overleg met de duo-bestuurders 
uitwerken.    
 
Programmalijn Leer- en Werkomgeving  

3. Flevo Campus  

A. voorstel 
colleges 

B. voorstel niet 
toe te kennen 

9.900  + 2.100 

In de Flevo Campus werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan verbetering, 
vernieuwing en verandering van het stedelijk voedselsysteem. De aanvraag voor de Flevo Campus 
bestaat uit verschillende onderdelen: onderzoek, opleiden, ondernemen, activiteiten en fysieke 
investeringen in de Campus.  
A. In het voorstel is een investering op alle onderdelen opgenomen. Dit is noodzakelijk om de Flevo 
Campus door te laten groeien.  
B. Voorgesteld wordt minder te honoreren dan aangevraagd door de ambitie op een aantal 
onderdelen in overleg met betrokken partijen bij te stellen.   
 

4. Internationale Campus  
A. voorstel 

coördinerend 
bestuurders 

B. voorstel niet 
toe te kennen 

1.250 -0.250 

De gevraagde bijdrage is bedoeld om de uitbreiding van de internationale school van 700 naar 1000 
leerlingen met dezelfde kwaliteit als de rest van het gebouw mogelijk te maken.  
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A. De colleges stellen voor om dit project te honoreren, inclusief indexering à €250.000. De 
uitbreiding zal naar verwachting in 2024-2025 zijn. 
B. In eerste instantie was een bijdrage van €1 miljoen voorzien voor de uitbreiding van de 
Internationale Campus. De colleges stellen niet voor om de bijdrage zonder indexering in het MJP op 
te nemen.    
 

5. Kenniscampus Stadshart  
A. voorstel 

colleges 
B. voorstel niet 
toe te kennen 

8.000 + 1.000 

De doorontwikkeling van het hoger onderwijs is een essentiële pijler om de economische structuur in 
Almere en Flevoland te versterken. Windesheim wil een grotere huisvesting realiseren in combinatie 
met het versterken van onderzoek en innovatie, en doorontwikkeling van het profiel van de school. 
Het sleutelproject Kenniscampus Stadshart bestaat uit twee onderdelen:   

i. onderdeel fysieke ontwikkeling: hiervoor is €5 miljoen aangevraagd in het FVA. Voorgesteld 
wordt dit bedrag te honoreren conform aanvraag.  

ii. onderdeel ontwikkeling kennisinstituut: hiervoor is €4 miljoen aangevraagd.  
A. Voorgesteld wordt om de bijdrage ad €5 miljoen voor het onderdeel fysieke investering te 
honoreren conform aanvraag. Voor de ontwikkeling van het kennisinstituut wordt voorgesteld om €3 
miljoen bij te dragen, conform het voorstel van Windesheim.  
B. De colleges hebben er niet voor gekozen om Windesheim extra uit te dagen om meer ambitie te 
tonen en een programma voor €4 miljoen te ontwikkelen.  
 

6. MBO ICT FieldLab  
A. voorstel 

colleges 
B. voorstel niet 
toe te kennen 

2.000 -- 

In dit sleutelproject wordt voorgesteld om samen met het ROC Flevoland te investeren in een MBO 
ICT Fieldlab: het inrichten van een ontmoetingsplek voor studenten en ondernemers, werkplek en 
competentie ontwikkelplekken (met apparatuur en software). Een practoraat voor de ontwikkeling 
van MBO vakonderwijs is tevens onderdeel van het voorstel.  
A. De colleges stellen voor dit sleutelproject conform aanvraag op te nemen in het MJP. Voorwaarde 
daarbij is wel dat de continuïteit geborgd moet zijn. De exacte invulling van dit sleutelproject wordt 
in overleg met de duo-bestuurders verder uitgewerkt.  
B. De colleges stellen voor om dit project niet te versoberen. De relatief kleine bijdrage biedt het 
vliegwiel om het MBO een flinke impuls te geven.    
 
Programmalijn Circulaire economie en Energie  

7. Circulaire Economie  
A. voorstel 

colleges 
B. voorstel niet 
toe te kennen 

11.500 + 900 

Met dit sleutelproject krijgt de circulaire economie een stevige plek in de economische 
structuurversterking van de stad. Het bestaat uit vier deelprojecten: tweede competitie Upcycle City 
(focus op circulair bouwen), stedelijke grondstofstromen, realisatie PRICE (Praktijk- en 
Innovatiecentrum Circulaire Economie) en de ontwikkeling van een duurzaam stedelijk 
voedselsysteem.  
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A. Voorgesteld wordt niet het maximaal aangevraagde bedrag op te nemen in het MJP. Een deel van 
de nu gepresenteerde deelprojecten is nog onzeker; het is de vraag of alle deelprojecten tot 
uitvoering kunnen komen conform de geraamde planningen en begrotingen.  
B. Er is niet voor gekozen om hoger bedrag te honoreren. Voorgesteld wordt dit sleutelproject te 
benaderen vanuit de kansenstrategie en de middelen in te zetten op de meest kansrijke 
deelprojecten. 
 

8. Duurzame Energie  
A. voorstel 

colleges 
B. voorstel niet 
toe te kennen 

1.500 -- 

In dit sleutelproject worden kansen voor innovatieve manieren van energie opwekken en opslaan 
onderzocht. Dit sleutelproject bestaat uit twee onderdelen: Ultradiepe Geothermie en Pilot 
balanceren elektriciteitsnet in de wijk.  
A. Voorgesteld wordt om de gevraagde bijdragen voor beide deelprojecten te honoreren.  
B. De colleges stellen niet voor om de bijdrage bij te stellen. Met een relatief kleine bijdrage, kunnen 
flinke stappen gezet worden in de zoektocht naar innovatie in energievoorziening.   
 
Programmalijn Cultuur en Toerisme  

9. Kustzone Almere Poort/Duin  
A. voorstel 

colleges 
B. voorstel niet 
toe te kennen 

7.000 + 1.000 

In de Kustzone Poort/Duin gaan strand, watersport, evenementen en cultuur hand in hand. In de 
tweede fase van dit sleutelproject worden de activiteiten van StrandLAB voortgezet, het cultuur- en 
leisure cluster rond Vis-a-Vis versterkt en het Almeerderstrand ontwikkeld tot recreatiestrand.  
A. De colleges stellen voor een lagere bijdrage op te nemen in het MJP dan aangevraagd. De 
versobering wordt in overleg met de duo-bestuurders uitgewerkt. Bijvoorbeeld kan gedacht worden 
aan het realiseren van twee van de drie geplande paviljoens van het StandLAB in deze periode.  
B. Er is niet voor gekozen om het gevraagde bedrag te honoreren.  
 

10. Museale voorziening   

A. voorstel 
colleges 

B. voorstel niet 
toe te kennen 

13.000 -- 

De middelen in dit sleutelproject worden ingezet voor de voorbereidende activiteiten in aanloop 
naar het realiseren van een museum in het centrum van Almere. Onderdeel van de aanvraag zijn een 
bijdrage aan De Kunstruimte op de Floriade (€1 miljoen), de kosten voor de kwartiermaker Museale 
Voorziening (incl. programmering en opstellen businesscase museum) en een bijdrage aan de fysieke 
realisering van een museum (€4 miljoen).  
A. Voorgesteld wordt om voor dit sleutelproject het gehele bedrag toe te kennen.    
B. Er is niet voor gekozen om de bijdrage naar beneden bij te stellen. Hiermee kan met voldoende 
zekerheid perspectief op middelen geboden worden bij gesprekken met andere partijen die mogelijk 
willen bijdragen aan het realiseren van de museale functie.  
 

11. Nationaal Park Nieuw Land – Almeerse Poort  
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A. voorstel 
colleges 

B. voorstel niet 
toe te kennen 

7.400 -- 

In de aanvraag zijn verschillende deelgebieden opgenomen zoals de Lepelaarsplassen, Blocq van 
Kuffeler, nieuw gebouw De Trekvogel, entreegebied Oostvaardersplassen en Kottersbos. Tevens zijn 
een jaarlijkse bijdrage aan de organisatie Nationaal Park Nieuw Land (€250.000) en de cofinanciering 
aan het project Oostvaardersoevers van Rijkswaterstaat (€2 miljoen) onderdeel van dit 
sleutelproject.  
A. Voorgesteld wordt de bijdrage conform aanvraag te honoreren.  
B. De colleges kiezen er niet voor om de bijdrage te verlagen ten opzichte van de aanvraag. 
Staatsbosbeheer en FlevoLandschap zullen in de deelgebieden cofinanciering bijdragen. Indien het 
bedrag naar beneden wordt bijgesteld, komt deze cofinanciering onder druk te staan. 
 
Programmalijn Vernieuwend wonen  

12. Experimenten vernieuwend wonen  
A. voorstel 

colleges 
B. voorstel niet 
toe te kennen 

3.200 -- 

De Woningbouwexperimenten, waar Almere een jarenlange traditie in heeft, zijn een middel om 
innovatie in doen en denken over vernieuwende woonmilieus, woonconcepten en bouwmethoden te 
onderzoeken. Circulair bouwen en wonen met zorg zijn onder meer speerpunten voor de komende 
jaren.  
A. Voorgesteld wordt om de bijdrage van €800.000 per jaar voort te zetten, zoals ook in de afgelopen 
jaren in deze programmalijn is geïnvesteerd. 
B. Er is niet voor gekozen om de bijdrage te verlagen ten opzichte van eerdere jaren. Met verlagen 
van de bijdrage zou de uitvoering van deze programmalijn onmogelijk worden.    
 
Programmalijn Groene en Waterrijke identiteit  

13. Unieke landschappen: Almeerderhout en Eemvallei   

A. voorstel 
colleges 

B. voorstel niet 
toe te kennen 

9.000  + 1.250 

Het Almeerderhout is hét stadsbos van de toekomst. Het Almeerderhout raakt steeds verder 
omsingeld door de stad. Dit biedt nieuwe kansen en vraagt om een volgende stap inde ontwikkeling. 
Zowel in de aanhaking op de (nieuwe) wijken en het stadscentrum, als in het versterken van de 
regionale betekenis. Er is cofinanciering van Staatbosbeheer voorzien van € 5 miljoen.   
De Eemvallei is een grootschalige landschapsuitbreiding van Almere. De ambitie is om een 
aaneengesloten robuuste landschapszone te maken binnen de contour van de Eemvallei in 
Oosterwold (400 m breed en 10 km lang). Voor Eemvallei wordt een bescheiden bedrag aangevraagd 
(€250.000) ten opzichte van de voorziene investeringen. De gevraagde bijdrage wordt ingezet om 
een gezamenlijk aanjager aan te stellen, die de diverse belangen kan benoemen en samenbrengen. 
Vanuit het FVA worden verder geen investeringen bekostigd. 
 
A. Voorgesteld wordt om voor het project Eemvallei de gevraagde bijdrage te honoreren en voor 
Almeerderhout een iets lagere bijdrage in het MJP op te nemen.  Realisering van fysieke maatregelen 
in Almeerderhout vindt met name in 2023-2025 plaats. In overleg met Staatsbosbeheer zouden 
enkele maatregelen wellicht later in de tijd uitgevoerd kunnen worden of versoberd kunnen worden.  
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B. De colleges hebben er niet voor gekozen om het gevraagde bedrag volledig toe te kennen voor 
Almeerderhout. Verlaging van de FVA-bijdrage kan gevolgen hebben voor cofinanciering van 
Staatsbosbeheer (€5 miljoen).  
 

14. Excellente groene en gezonde leefomgeving  

A. voorstel 
colleges 

B. voorstel niet 
toe te kennen 

5.000 -- 

Het sleutelproject heeft een tweeledig doel: verbeteren gezondheid & welzijn inwoners en bijdragen 
aan de opgave voor klimaatadaptatie (opgave duurzaamheidsagenda).  
A. De colleges stellen voor om de gevraagde bijdrage toe te kennen. Het is één van de weinige 
sleutelprojecten waarin een sociale opgave een prominente plek krijgt. Het gaat zowel om fysieke 
investeringen als programmaring en onderzoek naar effectiviteit van maatregelen.  
B. Er is niet voor gekozen dit project te versoberen. Verlagen van de bijdrage zou het project in zijn 
geheel onhaalbaar maken. 
 

15. Ecologische verbindingen  

A. voorstel 
colleges 

B. voorstel niet 
toe te kennen 

3.500 -- 

Een impuls in de ecologische verbindingen draagt substantieel bij aan de basiskwaliteit het 
groenblauwe raamwerk van de stad. Het gaat om het functioneren van de verbindingen (oevers, 
natuurstroken en bruggen) tussen de ecologische kerngebieden van Zuidelijk Flevoland en Almere. 
Deze opgave is onderdeel van de duurzaamheidsagenda en wordt in nauwe samenhang met de 
ecologische visie uitgewerkt. Onderdeel van dit sleutelproject zijn investeringen in vier bruggen over 
de Hoge Wetering (circa €1,4 miljoen), die naast een ecologische ook een functie hebben in het 
recreatieve netwerk.  
A. Voorgesteld wordt om de gevraagde bijdrage te honoreren.  
B. Er is niet voor gekozen dit project te versoberen door bijvoorbeeld de bijdrage in de investeringen 
in de vier bruggen over de Hoge Wetering niet te honoreren.  
 


