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Proces Meerjarenprogramma FVA 2021-2025
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Met deze mededeling wordt u geïnformeerd over het proces voor de
totstandkoming van het Meerjarenprogramma 2021-2025 van het Fonds
Verstedelijking Almere en op welke momenten het concept ter consultatie aan u
zal worden voorgelegd.
Mededeling:

Binnen het programma Almere 2.0 werkt de provincie samen met gemeente
Almere en het Rijk aan de verdere groei en ontwikkeling van de stad Almere.
Hier ontwikkelen we niet alleen in woningaantallen, maar ook op het gebied van
cultuur, onderwijs, bereikbaarheid en economie. Ter realisatie van het
programma hebben deze drie partijen in 2013 het gezamenlijke Fonds
Verstedelijking Almere (FVA) ingesteld. Bestedingen vanuit het FVA worden
meerjarig geprogrammeerd. Momenteel wordt gewerkt binnen het
Meerjarenprogramma 2017-2021. Binnen het programma worden langs vijf
programmalijnen sleutelprojecten gerealiseerd. Dit zijn projecten die een
substantieel verschil maken in de ontwikkeling van Almere en ook van belang zijn
voor de regio. Voorbeelden hiervan zijn de vernieuwing van het station Almere
Centrum, de Flevo Campus en het aanjagen van de circulaire economie.

Het Meerjarenprogramma wordt iedere vier jaar herzien. In 2020 is dit weer aan
de orde. Hierbij werken we toe naar een nieuw Meerjarenprogramma 2021-2025.
Hierin leggen we de ambitie vast voor de komende jaren en welke acties en
investeringen vanuit het FVA hier bij horen. De afgelopen maanden is hiervoor al
het nodige voorwerk gedaan en de eerste contouren van het
Meerjarenprogramma beginnen zich te vormen. Hiervoor wordt nauw
samengewerkt met het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Almere.
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U heeft aangegeven meer aan de voorkant betrokken te willen worden bij het
vormgeven van het Meerjarenprogramma en de keuzes van sleutelprojecten. In
het komende jaar geven wij hier voldoende ruimte voor. Graag nemen wij u mee
in de stappen die volgend jaar richting de vaststelling van het
Meerjarenprogramma worden genomen:

r"
ïSiJsSSSK!

GJ
■O

Naar verwachting is het concept meerjarenprogramma 2021-2025 eind
maart gereed. Dit concept krijgt u toegestuurd, zodat we in april/mei in
gesprek kunnen gaan over de geformuleerde ambitie, de
programmalijnen en de sleutelprojecten. Dit gesprek zal ook worden
gevoerd met de Gemeenteraad van Almere. Het Rijk wordt hierna ook
geïnformeerd.
Na de consultatie met Provinciale Staten en de Gemeenteraad, werken
we naar een versie toe die de besluitvorming in kan worden gebracht. Dit
doen we samen met het college van burgemeester en wethouders van
gemeente Almere. In juni wordt het Meerjarenprogramma aan u en aan
de Gemeenteraad aangeboden.
Uitgaande van een positief besluit wordt het definitieve
Meerjarenprogramma nog aan het Rijk voorgelegd. Hierna zal het worden
verwerkt in de begrotingen van gemeente Almere en provincie Flevoland.
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Aan het einde van het jaar wordt het Jaarprogramma 2021, op basis van het nieuw
vastgestelde Meerjarenprogramma, aan u voorgelegd als onderdeel van de begroting.
Tot slot IS het goed om te melden dat parallel aan het proces van het Meerjarenprogramma het
proces loopt voor het gezamenlijk opstellen van een langjarig Handelingsperspectlef MRA Oostflank
over de periode 2020-2030. Dit Handelingsperspectief streeft naar een ecologisch, sociaal en
economisch duurzame ontvrikkeling van deze stad en deze regio. Een ontwikkeling waar voor de
periode ook nieuwe afspraken tussen de betrokken overheden bij horen voor de periode 2020-2030,
over regionale bereikbaarheid, de ecologie van het IJmeer/Markermeer en de verstedelijking van
Almere. De uitkomsten van het Handelingsperspectief worden vervlochten met het
Meerjarenprogramma. Zo biedt het eindrapport van fase 1 van het Handelingsperspectief een solide
basis voor de keuze van de thema’s waar op ingezet kan worden in het Meerjarenprogramma.
U wordt in een separate mededeling verder geïnformeerd over het Handelingsperspectief.

