
Toelichting Partiële herziening Meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking 
Almere 2021-2025 (edocs# 2786246): 
 
Voorgesteld wordt om de onderwerpen voor de partiële herziening als volgt op te nemen in het MJP FVA 2021-2025:  
- In hoofdstuk 6 Cultuur en toerisme de sleutelprojecten Sport & bewegen in de openbare ruimte, Topsport en 
Buitenzwembad toe te voegen en dit hoofdstuk een nieuwe naam te geven: Cultuur, toerisme en sport.   
- In het hoofdstuk 11 Bereikbaarheid het sleutelproject verbreding A27 toe te voegen.   
 

Cultuur, toerisme en sport  
Toevoegen aan inleiding:   
Tevens wordt in deze programmalijn gewerkt aan het verbeteren van een goed ingericht sport- en beweegklimaat. 
Dit draagt bij aan een prettigere stad om te wonen, zorgt voor gezondere, fittere en productievere inwoners en 
draagt bij aan de sociale cohesie in een stad. En bovenal is sporten leuk om te doen. 
 
Toe te voegen sleutelprojecten:   
Sport en bewegen in de openbare ruimte  
In het nieuwe sportbeleid van Almere en het bestaande sportbeleid van Flevoland staat het bevorderen van een 
gezonde leefstijl centraal. Het groene en waterrijke karakter van de stad nodigt uit om te bewegen in de openbare 
ruimte. De stad is het decor voor een sportieve invulling van de (vrije) tijd. Sport en bewegen ligt letterlijk bij 
iedereen om de hoek en kan laagdrempelig worden gedaan. De voorzieningen in de stad zijn ook uitnodigend voor 
mensen die in de omgeving van Almere wonen. Het Rondje Weerwater is hier een goed voorbeeld van. De track 
wordt goed gebruikt door inwoners en bezoekers van Almere. Het Rondje Weerwater als onderdeel van een 
stedelijk en regionaal netwerk van fietsroutes, wandelpaden en daaraan verbonden diverse recreatieve 
voorzieningen wordt verder verbeterd. Aan de oostkant wordt de aansluiting van het Rondje Weerwater richting 
Almeerderhout geoptimaliseerd als recreatief herkenbare route. Extra maatregelen worden uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met de projectorganisatie Rondje Weerwater (zie hoofdstuk 3 Hart van de Stad) en met de 
projectorganisatie Almeerderhout (zie hoofdstuk 8 Groene en Waterrijke identiteit). 
 
Het stadsbos Almeerderhout is een favoriete plek om te recreëren voor veel inwoners uit de stad en de regio. 
Almeerderhout wordt in de komende jaren ontwikkeld tot hét stadsbos van de toekomst. Het bos loopt door tot in 
de wijk en wordt toegankelijk gemaakt voor alle doelgroepen: van natuurliefhebber tot fanatieke sporter. Het vormt 
samen met het Weerwater het kloppend hart van de stad waarin alle groenblauwe structuren samenkomen. In fase 
1 van het project wordt onder meer het eerste deel van een attractief en multifunctioneel boscircuit gerealiseerd. 
Het slingerende pad is uitermate geschikt voor wandelen, skeeleren, fietsen, hardlopen en spelen. In dit 
sleutelproject wordt het Boscircuit fase 1 uitgebreid met twee extra verbindingen: een route naar Braambergen en 
een route naar het Rondje Weerwater. Beide zorgen voor een directe aanhaking van twee unieke bestemmingen 
van sport, spel en recreatie. De verbindingen zorgen ook voor aansluiting op routes in het buitengebied, waardoor 
gebruik van inwoners uit de regio gestimuleerd wordt. Daarnaast vinden extra investeringen plaats in de aanleg van 
belijning en km-markering op het boscircuit, twee watertappunten en het organiseren van activiteiten en mogelijk 
ook wedstrijden. De realisatie van de twee extra verbindingen en de extra maatregelen bij het Boscircuit vinden 
plaats onder regie van de projectorganisatie Almeerderhout (zie hoofdstuk 8 Groene en Waterrijke identiteit).  
 
De Skills Garden in Almere Haven is één van de accommodaties die door het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is 
ontwikkeld. Bij de realisatie in 2019 was het een uniek sport- en beweeg concept in Europa. Inmiddels is het concept 
op meerdere plaatsen toegepast. De basis voor de visie van het AKT is het Athletic Skills Model (ASM). Hierin staat 
het stimuleren van veelzijdig bewegen voor betere motorische vaardigheden en gezondere inwoners centraal. 
Almere en Flevoland ervaren de positieve effecten in de praktijk en willen op meerdere plekken in de stad een Skills 
Garden ontwikkelen. Zo worden steeds meer mensen bereikt en heeft iedereen de mogelijkheid om veelzijdig te 
bewegen. Hiermee wordt de talentontwikkeling ‘op straat’ en dichtbij huis gestimuleerd. De nieuwe Skills Gardens 
sluiten goed aan op de ambities van het sleutelproject Excellent groene en gezonde leefomgeving (zie hoofdstuk 8 
Groene en Waterrijke identiteit). Uitwerking van en locatiekeuze voor de nieuwe Skills Gardens zal in afstemming 
met dit project plaatsvinden.  
 
Doelstellingen 

- beter benutten openbare ruimte voor sport en bewegen  
- uitbreiden recreatieve routes en verbinden van recreatieve bestemmingen  
- stimuleren talent ontwikkeling dicht bij huis  

 



Mijlpalen 2022-2025  
- planontwikkeling optimaliseren oostkant Rondje Weerwater voor de aansluiting richting Almeerderhout 

(2022)  
- planontwikkeling Almeerderhout, incl. verbindingen Braambergen en Weerwater (2022-2023)  
- realiseren tweede Skills Garden (2023)  
- realiseren optimalisatie oostkant Rondje Weerwater voor de aansluiting richting Almeerderhout (2023-

2024) 
- realiseren verbinding Boscircuit Almeerderhout – Braambergen (2024-2025) 
- realiseren verbinding Boscircuit Almeerderhout – Weerwater (2024-2025) 
- realisatie belijning Boscircuit en watertappunten (2025) 
- realiseren derde Skills Garden (2025)  

 
Topsport  
Met het organiseren van topsport evenementen wil Almere zich verder profileren als Sportstad van betekenis. 
Watersport is zowel in de gemeente als provincie een kernsport. Ook is alom erkend dat watersport verbonden is 
met de identiteit van Flevoland en Almere. Het WatersportVerbond wil vanaf 2022 jaarlijks het grootse 
watersportevenement ter wereld organiseren voor de kust van Flevoland aan de kant van Almere Poort: Dutch 
Waterweek (voorheen Alianz Regatta). In de driehoek Amsterdam IJburg - Muiden - Almere Poort zijn vijf 
wedstrijdbanden voorzien om alle topwedstrijden te faciliteren. Het wordt een event voor iedereen. Van topsporters 
met een Olympische droom tot de inwoners uit de wijde regio die kunnen kennis maken met de verschillende 
watersporten. In het evenement worden vele activiteiten die momenteel los van elkaar worden georganiseerd 
gebundeld. Door de samenvoeging wordt het bereik en de impact vergroot. De organisatie werkt bij voorkeur met 
zoveel mogelijke lokale (water)sportaanbieders samen en ze geven deze sportaanbieders ook de ruimte zichzelf te 
promoten. Voor de jaarlijkse organisatie van het evenement is in het FVA een bijdrage beschikbaar voor de komende 
vier jaar.  
 
Daarnaast overweegt het Nationaal Trainingscentrum (NTC) van het Watersportverbond om zich permanent in 
Almere te vestigen. De gesprekken hierover zijn volop gaande. Een eventuele vestiging van het NTC zal op zo’n 
vroegst in 2024 plaatsvinden. In de komende jaren wordt de FVA-bijdrage ingezet voor het uitvoeren van 
voorbereidende plankosten zoals een haalbaarheidsonderzoek en locatieonderzoek.  
 
Het Topsportcentrum in Almere Poort is dé plek waar je topsport kunt zien en waar je sport op alle niveaus kunt 
beoefenen. Jaarlijks worden hier vele (inter)nationale sportevenementen georganiseerd. Met de bijdrage van het 
FVA kunnen in de komende vier jaar diverse evenementen zoals handbal- en basketbal interlands, NK judo en NK 
badminton georganiseerd worden.  
 
Doelstellingen  
- Versterken van het profiel van Almere als Sportstad van betekenis    
- De provincie Flevoland en de gemeente Almere uit laten groeien tot Watersportcentrum van Nederland.  
 
Mijlpalen 2022 – 2025  
- jaarlijks evenement Dutch Water Week  
- jaarlijkse indoor evenementen in de Topsporthal  
- vestiging Nationaal Trainingscentrum Watersportverbond in Almere  
 
Buitenzwembad  
Almere zou graag een buitenzwembad met regionale aantrekkingskracht willen realiseren. Het is een lang 
gekoesterde wens die past bij een stad die een ambitieuze groeiopgave heeft. Het uitgangspunt is om een 
buitenzwembad te realiseren met zowel toegevoegde waarde voor Almere als zijnde een regionale trekker op het 
gebied van sport en recreatief gebruik, op een centrale en goed bereikbare locatie in de stad. Het buitenzwembad 
bedient verschillende doelgroepen tussen 0 en 100 jaar. De nadruk zal liggen op gezinnen met kinderen en 
banenzwemmen. In 2020 is een verkenning gedaan naar verschillende scenario’s voor het buitenzwembad. In de 
gemeenteraad, waar dit onderzoeksrapport begin 2021 is besproken, is enthousiast gereageerd. De komende tijd 
vindt nadere planuitwerking plaats, zoals een locatiestudie en het uitwerken van een businesscase. Voor deze 
onderzoeksfase worden middelen in het FVA gereserveerd. Een belangrijke vraag hierin is hoe de regiofunctie van 
het zwembad zo goed mogelijk tot uiting kan komen.     
 
Mijlpalen 2022 -2023   
- nadere uitwerking scenario’s en potentiele locaties (o.a. inpassingsopgaven)   
- besluitvorming voorkeursscenario  



- opstellen businesscase  
- besluitvorming realisatie  
 
Meerjarenraming   

Bedragen € x 1.000  

Meerjarenperspectief FVA 
2021-2025   2021 2022 2023 2024 2025 Totaal nieuwe 

middelen 

Cultuur, toerisme en sport                

Sport en bewegen in de 
openbare ruimte  

Rondje Weerwater  0 -75 -525 0 0 -600 

  Almeerderhout  0 -100 -30 -400 -70 -600 

  Skills Garden  0 0 -550 0 -550 -1.100 

Topsport  Dutch Water Week   0 -200 -200 -200 -200 -800 

  NTC Watersportverbond  0 -100 -100 -750 0 -950 

  Indoor evenementen Topsporthal  0 -140 -140 -140 -140 -560 

Buitenzwembad  Buitenzwembad  0 -250 0 0 0 -250 

subtotaal   0 -865 -1.545 -1.490 -960 -4.860 

 
 
Cofinanciering  
Sport en bewegen in de openbare ruimte: 
De genoemde maatregelen voor het Rondje Weerwater en in Almeerderhout sluiten aan op de bestaande plannen 
voor deze twee gebieden. Voor de ontwikkeling van Almeerderhout is cofinanciering van Staatsbosbeheer 
beschikbaar (zie hoofdstuk Groene en Waterrijke identiteit).  
 
Topsport:   
De totale raming voor de jaarlijkse Dutch Water Week is €685.000. Naast de bijdrage uit het FVA worden bijdragen 
geleverd door onder meer de gemeente Amsterdam. Tevens zijn er inkomsten uit sponsorgelden en verkoop van 
entree tickets.  
 

Bereikbaarheid  
Toe te voegen sleutelproject: 
   
Verbreding A27  
Door de groei van de stad en de omliggende regio wordt het wegennet in en om Almere steeds zwaarder belast. 
Naast de werkzaamheden in het kader van de wegverbreding Schiphol Amsterdam Almere (SAA), is het wenselijk om 
de doorstroming op de A27 te verbeteren. Op het deel tussen Eemnes en afslag Almere-Haven/N305 treedt 
congestie op die de komende jaren zonder maatrelen sterk zal toenemen en tot een afname van de bereikbaarheid 
tussen Flevoland en Regio ’t Gooi / Utrecht zal leiden. Door op dit traject de weg te verbreden kan dit voorkomen 
worden.  Dit draagt niet alleen bij aan de bereikbaarheid van Almere, maar ook van Zeewolde en Lelystad. Zowel 
voor de auto als het (H)OV. In het BO MIRT in november 2020 is besloten om een MIRT verkenning A27 te starten, 
voor de verbreding van de A27 tussen knooppunt Eemnes en Almere Haven. Aan de gemeente Almere is gevraagd 
om €0,5 miljoen bij te dragen in de realisatiekosten. 
 
Mijlpaal 2021  
- start MIRT verkenning verbreding A27  
 
Mijlpalen 2022 en verder: 
- voorkeursbeslissing  
- planuitwerking  
- tracé besluit  
- start realisatie (2024)   
 
Meerjarenraming  



Meerjarenperspectief FVA  
2021-2025 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal nieuwe 

middelen 

Bereikbaarheid                

Verbreding A27   0  0 0 -500 0 -500 

subtotaal 0 0 0 -500 0 -500  

 
Cofinanciering  
De totale geraamde investering hiervoor is ongeveer €24 miljoen. Afgesproken is dat de regionale partners 25% van 
de totale benodigde investering bijdragen, ofwel €6 miljoen. De provincie Flevoland heeft een bijdrage van €3 
miljoen toegezegd en provincie Noord Holland €2 miljoen. Aan de regio Gooi- en Vechtstreek is een bijdrage van 
€0,5 miljoen gevraagd. Aan de gemeente Almere is gevraagd om €0,5 miljoen bij te dragen. Aan de gemeente 
Lelystad wordt tevens een bijdrage gevraagd. 
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