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1. Inleiding 

Met het ondertekenen van de Uitvoeringsovereenkomst door het Rijk, de provincie Flevoland en de 

gemeente Almere is Almere 2.0 in uitvoering gekomen. De drie overheden hebben hiertoe een Fonds 

Verstedelijking Almere ingesteld. Uit dit fonds kunnen investeringen worden gedaan om de visies, die 

in het kader van Almere 2.0 zijn vastgesteld, te financieren. Hiervoor zijn kaders, criteria en 

voorwaarden bepaald. Binnen deze kaders heeft het Overleg Almere 2.0 aangegeven een nadere 

prioritering (in de vorm van een investering strategie) te willen stellen om de inzet van het Fonds 

Verstedelijking Almere optimaal te laten functioneren. Het Overleg Almere 2.0 heeft op 15 april 2014 

opdracht gegeven deze strategie te ontwikkelen.  

Binnen de gestelde kaders van Almere 2.0 en met het Fonds Verstedelijking Almere kunnen 

verschillende strategieën worden gehanteerd. Met de Lange termijn Investering Strategie Almere 2.0 

(LISA) wordt een samenhangende strategie uitgezet voor de ontwikkeling van de stad. Deze heeft 

niet alleen betrekking op de inzet van het Fonds Verstedelijking Almere maar ook op de inzet van 

eventueel andere benodigde overheidsinstrumenten voor de realisatie van Almere 2.0. LISA 

beschrijft de strategie voor de uitvoering. 

Met LISA wordt de ontwikkeling van Almere  niet ‘in beton gegoten’. Om te beginnen gaat LISA over 

de lange termijn van 20 tot 25 jaar; ontwikkelingen op termijn kunnen maar ten dele worden 

voorzien. In de rijksstructuurvisie is daarnaast principieel gekozen voor organische ontwikkeling en 

een kansenstrategie. Inzet is dat de overheden optimaal reageren op - nog onbekende -  

marktontwikkelingen en kansen die zich daarin voordoen. Dit echter wel vanuit een gezamenlijke 

visie en ambitie met betrekking tot de ontwikkeling van Almere.  

In hoofdstuk 2 wordt allereerst ingegaan op de kaders waarbinnen LISA opereert, waaronder de 

vastgestelde visies over thema’s en gebieden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 stilgestaan bij het 

doel en de ambitie van LISA. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op bestuurlijke opvattingen en keuzes op 

een zestal bandbreedtes. Deze keuzes worden ingegeven door eerder uitgevoerde verkenningen en 

benchmarks met betrekking tot relevante trends, diverse potentiële investeringsstrategieën en 

inrichting van fondsen. Deze keuzes worden in hoofdstuk 5 vervolgens vertaald in de beleidslijn voor 

LISA, bestaande uit onder meer programmalijnen en kansenstrategie. Hoofdstuk 6 tenslotte is de 

paragraaf over de status van LISA. 
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2. Kaders en Uitgangspunten 

In het onderstaande hoofdstuk worden de verschillende spelregels, de voeding van het Fonds 

Verstedelijking Almere en de visies van Almere 2.0 toegelicht. Deze vormen gezamenlijk de kaders 

voor LISA.  

Fonds Verstedelijking Almere: 

Voor het Fonds Verstedelijking Almere zijn de kaders vastgesteld in de Uitvoeringsovereenkomst 

Almere 2.0 en in de Nadere Uitwerking. Op basis van deze documenten zijn de volgende kaders van 

belang voor LISA: 

- Het Fonds Verstedelijking Almere is een gezamenlijk fonds met gezamenlijke besluitvorming van 

Rijk, Provincie Flevoland en de gemeente Almere. De bestuurlijke aansturing en besluitvorming 

loopt via het Overleg Almere 2.0 

- Het Fonds Verstedelijking Almere is gericht op de realisatie van Almere 2.0 (op basis van de 

visies, thema’s en gebieden zoals vastgesteld door de stuurgroep RRAAM). Uitzondering hierop is 

de financiering van projecten stedelijke bereikbaarheid. Hierover wordt op een later moment 

een besluit genomen. 

- Het Fonds Verstedelijking Almere is niet bedoeld ter financiering van reguliere, niet groei-

gerelateerde gemeentelijke activiteiten en taken. Evenmin is het bedoeld voor de (gebieds-) 

exploitatie en beheer van bestaande of nieuwe ontwikkelingen.  

De voeding van het Fonds Verstedelijking Almere (naar schatting € 500 miljoen voor een periode van 

circa 25 jaar) komt tot stand uit middelen van de gemeente Almere (uitkeringen Gemeentefonds en 

opbrengsten grondverkoop), de Provincie Flevoland (ontwikkelmiddelen provinciefonds) en het Rijk 

(Rijks Vastgoed Bedrijf: opbrengsten grondverkoop 15.000 woningen, waarvan 7.000 in Oosterwold 

en 8.000 in Pampus). Een gedetailleerd overzicht is terug te vinden in Bijlage 1. 

De beschikbaarheid van deze middelen is niet lineair, maar varieert in de loop der tijd. Voor de eerste 

vijf jaar (2015-2019) is naar verwachting ongeveer € 68 miljoen beschikbaar, voor de vijf jaar daarna 

is dit € 97 miljoen. De verdeling over de verschillende periodes is  in Bijlage 1 verder weergegeven.  

Naast het Fonds Verstedelijking Almere zijn er ook potentiële mogelijkheden voor additionele 

financiering voor de realisatie van Almere 2.0. Hiertoe behoren onder meer:  

- Bijdragen uit Oosterwold (onder andere bijdragen stedelijke bereikbaarheid en groen), 

- EFRO (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling), 

- BDU-middelen (brede doeluitkering),  

- Samenwerkingsovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en Almere, 

- Programma Nieuwe Natuur in Flevoland. 
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Inhoudelijke kaders: 

De overkoepelende inhoudelijke kaders voor LISA zijn de twee relevante (concept) structuurvisies: 

Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer (2013): het toekomstperspectief van dit gebied is 

dat van een sterke internationale regio, de Noordvleugel. Dit wordt gerealiseerd door een 

drievoudige ambitie (stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, ecologie).  

De stedelijke ambitie is gericht op de realisatie van Almere 2.0. Hierbij is Almere  een in westelijke 

richting  georiënteerde stad met circa 60.000 nieuwe woningen en een forse groei van het aantal 

arbeidsplaatsen. Almere wordt een aantrekkelijke en leefbare stad met een eigen profiel in de regio. 

De IJmeerlijn, gekoppeld aan een hoogstedelijke ontwikkeling van Almere Pampus is hierbij de stip 

op de horizon.  

Het Rijk zet samen met de regio in op een organische en gefaseerde ontwikkeling van Almere 2.0, de 

uitbreiding van de stedelijke infrastructuur en groenblauwe structuur en de ontwikkeling van een 

volwaardig voorzieningenpakket (onderwijs, werkgelegenheid, cultuur, sport en duurzaamheid). 

Concept Structuurvisie Almere 2.0 (2009) is vastgesteld door de gemeenteraad van Almere. De 

uitgangspunten zijn meegenomen in de Rijksstructuurvisie en Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0.  

Almere heeft de kwalitatieve en kwantitatieve ruimte voor de doorontwikkeling tot een ecologisch, 

sociaal en economisch duurzame  stad, die van betekenis is voor de versterking van de internationale 

concurrentiekracht van de Noordvleugel. Almere heeft de ruimte voor het accommoderen van 

60.000 woningen, bedrijvigheid en voorzieningen opdat Almere doorgroeit tot de 5
e
 stad van 

Nederland. 

Almere 2.0 zet primair in op een westelijke ontwikkeling van de stad met behoud van haar 

karakteristieke, meerkernige opbouw in een groenblauw raamwerk. Deze stad is fysiek, cultureel, 

sociaal en economisch verbonden met het hart van de metropool. De sociaaleconomische en 

culturele structuur wordt hierbij gelijk opgaand met de groei van de stad versterkt.  De 

gebiedsontwikkelingen van Almere 2.0 worden gesitueerd op een ‘schaalsprongas’. Deze is 

opgebouwd uit Almere Pampus (hoogstedelijk en via IJmeerlijn verbonden met Amsterdam), Almere 

Centrum Weerwater (regionale centrumontwikkeling) en Almere Oosterwold (groen stadsdeel).  

 

Voor de uitwerking van Almere 2.0 zijn de afgelopen jaren diverse inhoudelijke visies opgesteld en 

door de stuurgroep RRAAM vastgesteld. Dit betreffen de volgende visies:  

Concurrentiekracht bestaande woon- en werkmilieus / Almere Tafel: voorkomen van 

leefbaarheidsproblemen en benutten van kansen in het bestaand stedelijk gebied als gevolg van de 

ontwikkeling van Almere 2.0. 

Onderwijs: het realiseren van een hoogwaardige onderwijsinfrastructuur, het zorgen voor 

doorstroming en het hierdoor bijdragen aan het verbeteren van economische vestigingsfactoren. 

Cultuur: het ontwikkelen van een onderscheidend (eigen) cultureel profiel, complementair aan de 

regio. 
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Sport: draagt in samenhang met onderwijs, cultuur en welzijn bij aan sociale cohesie; stimuleert 

jongeren talenten te ontdekken en te ontwikkelen; topsport draagt bij aan de identiteit van de stad. 

Economie: Almere biedt ruimte voor economische ontwikkeling van de Noordvleugel ter versterking 

van de internationale concurrentiepositie; economische ontwikkeling is integraal onderdeel van de 

ontwikkeling van Almere 2.0, en legt de verbinding tussen kennis (onderzoek), kunde (onderwijs en 

talent) en kassa (innovatie en ondernemerschap). 

Duurzaamheid: het ontwerpen van gezonde systemen ten behoeve van de duurzame ontwikkeling 

van de stad (energie, mobiliteit, water, productief landschap); 

Programma groenblauw: het inzetten en versterken van het blauw-groene raamwerk als 

identiteitsdrager van de stad met een meerkernige opzet. 

Stedelijke bereikbaarheid: de uitbreiding van de interne stedelijke infrastructuur, opdat in kader van 

de groei van Almere de bereikbaarheid voor alle modaliteiten wordt geborgd. Voor dit thema is de 

afspraak gemaakt dat besluitvorming over de inzet van het Fonds Verstedelijking Almere te zijner tijd 

nadere besluitvorming vergt (artikel 3.9.7 van de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0). 

Almere Oosterwold: blijvend groen stadsdeel met ruimte voor 15.000 woningen, waar consumenten 

initiatieven nemen voor organische en duurzame ontwikkeling . 

Almere Centrum Weerwater: regionaal centrumgebied in relatie tot het Stadshart en de A6, met een 

hoogwaardig stedelijk woon- en werkmilieu. De gebiedsontwikkeling zet in op een kansenstrategie. 

Almere Pampus: hoogstedelijke ontwikkeling met ruimte voor 25.000 woningen.  In de 

Bestuursovereenkomst RRAAM is verder afgesproken dat het in ontwikkeling nemen van Almere 

Pampus is gekoppeld aan de besluitvorming over de IJmeerlijn. 

 

Deze visies vormen de inhoudelijke kaders voor LISA. Hiernaast is in de Uitvoeringsovereenkomst een 

afspraak opgenomen over “Experimenten Woningmarkt”. Dit betreft een afspraak tussen Almere en 

het Ministerie van Wonen, Bouwen en Integratie om samen (in Almere) te zoeken naar manieren 

waarop de woningmarkt (landelijk) nieuwe impulsen kan krijgen.  
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3. Doel en ambitie LISA 

 

De uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0, de nadere Uitwerking en de visies voor de thema´s en 

gebieden vormen te samen het inhoudelijk kader voor de realisatie van Almere 2.0. Echter, als gevolg 

van: 

- de principiële keuze voor een organische, adaptieve aanpak en kansenstrategie in de 

rijksstructuurvisie; 

- het gegeven dat de thematische en gebiedsvisies afzonderlijk van elkaar zijn opgesteld, divers 

van karakter zijn en de mogelijke cross-overs nog kunnen worden benut; 

- dat de omvang van de visies, ambities en vulling van het Fonds Verstedelijking Almere nog niet 

op elkaar zijn afgestemd;  

- dat binnen de vastgestelde visies diverse accenten c.q. verstedelijkingsstrategieën mogelijk zijn; 

- dat binnen de gestelde kaders voor het Fonds Verstedelijking Almere nog diverse accenten 

kunnen worden aangebracht voor de strategische inzet van de middelen; 

- het gegeven dat de realisatie van Almere 2.0 naast de inzet van het Fonds Verstedelijking Almere 

ook de inzet van diverse andere middelen (bestuurlijke inzet, regelgeving, betrekken van andere 

partijen, experimenteerruimte, andere geldstromen etc) van rijk, provincie en gemeente zal 

vergen,  

wordt een lange termijn strategie voor Almere 2.0 opgesteld. Hierin worden de overheidsmiddelen 

en de ambities voor Almere 2.0 zowel qua inhoud als tijd als omvang met elkaar in verband gebracht. 

 

Doel van LISA:  

Het opzetten van een duurzame lijn die een ordenende werking heeft op de inzet van de 

overheidsmiddelen (waaronder het Fonds Verstedelijking Almere), gericht op de realisatie van 

Almere 2.0. 

 

De ambitie hierbij is om voor een periode van 20 tot 25 jaar de inzet en activiteit van de betrokken 

overheden zo te richten dat het beeld zoals geschetst in het toekomstbeeld van de Rijksstructuurvisie 

(structuurversterking van een vitale regio) wordt bereikt. Vanzelfsprekend gaat het hierbij zowel om 

het acteren van de individuele overheden als om het gezamenlijk optreden van de overheden, al dan 

niet in samenhang met andere partijen. De drie overheden - rijk, provincie, gemeente - hebben hierin 

ieder hun eigen (aanvullende) rollen en verantwoordelijkheden, die het in gezamenlijkheid mogelijk 

maken de ambities van Almere 2.0 succesvol te realiseren. 
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4. Bandbreedtes en keuzes  

 

Aan de hand van eerder uitgevoerde verkenningen naar trends en benchmarks voor stedelijke 

ontwikkelingsstrategieën, fondsvorming en investering strategieën (zie Bijlage 3)  zijn voor LISA de 

strategische keuzemogelijkheden geïdentificeerd. Zij vormen zo de bandbreedtes die de 

‘verschijningsvorm’ van LISA bepalen. Dit zijn: 

 

Bandbreedtes LISA 

1 van complete stad tot complementaire regio 

2 van versterken eigenheid tot ontwikkelen nieuwe identiteit 

3 van thematische (sectorale) aanpak tot gebiedsgerichte aanpak 

4 van aanpak met projecten tot programmatische aanpak 

5 van overheidssturing tot samenwerking met stadspartners 

6 van korte termijnperspectief tot lange termijnperspectief 

 

In het vervolg wordt per bandbreedte een inhoudelijke beschrijving gegeven alsmede de 

(bestuurlijke) opvattingen van de drie overheden
1
. Deze opvattingen leiden tot een positionering op 

de bandbreedte, die met een markering wordt gevisualiseerd. 

 

Bandbreedte 1: van complete stad tot complementaire regio 

Complete stad:  hierbij wordt ingezet op een integrale en gelijkwaardige ontwikkeling van alle 

thema’s die in kader van Almere 2.0 zijn geïdentificeerd. Er wordt een stad nagestreefd die in al zijn 

facetten compleet is.  Het voorzieningenpakket is afgestemd op de omvang van de stad.  

Complementaire regio: een regio is opgebouwd uit meerdere steden. Stedelijke regio’s functioneren 

als samenhangend ‘daily urban system’. De steden vullen elkaar over en weer aan en geven elkaar 

kracht. Dit betekent dat niet langer in elke stad alles aanwezig is (complete stad), maar dat steden 

zich specialiseren en elkaar aanvullen (complementaire stad).  

Bestuurlijke opvattingen: 

Ingezet wordt om Almere als een complementaire stad in de regionale context van de Noordvleugel 

te positioneren. De oorsprong van Almere 2.0 is gelegen in de versterking van de metropool en de 

                                                           
1
 Deze (bestuurlijke) opvattingen zijn uitgesproken in het College van burgemeester en wethouders van 

Almere, Gedeputeerde Staten van Flevoland en het Overleg Almere 2.0 
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gelijktijdige versterking van de stad. In toenemende mate zijn stedelijke regio’s (‘metropolen’) de 

economische motoren. Dit geldt ook voor de Noordelijke Randstad: het economisch kerngebied van 

Nederland.  

Dit betekent dat de ontwikkeling van Almere 2.0 kwaliteiten aan Almere gaat toevoegen, die 

gelijktijdig van betekenis zijn voor de kracht van de regio. Dit houdt voor Almere 2.0 in: op zoek gaan 

naar de eigen kracht en unieke positie van Almere in de regio. Welke sociale, maatschappelijke en 

economische ontwikkelingen passen goed bij Almere en zijn in Amsterdam of elders in de regio niet 

(goed) mogelijk? Hierbij ligt de nadruk op ontwikkelingen die betekenisvol zijn voor Almere èn de 

regio. 

Almere moet aldus niet de concurrentie aangaan met Amsterdam, maar gebruik maken van de 

krachten in de omgeving. Er wordt veel waarde gehecht aan de regionale samenwerking en de 

samenwerking met Amsterdam. Tegelijk betekent uitgaan van eigen kracht ook: op het niveau van de 

stad aandacht hebben voor wat een stad van deze omvang nodig heeft om in haar basis ‘compleet’ te 

zijn. 

 

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

Hoofdkeuze: LISA richt zich op complementariteit van Almere in de context van de Noordvleugel. 

 

Bandbreedte 2: van versterken eigenheid tot ontwikkelen nieuwe identiteit 

Versterken eigenheid: een consistente lijn vanuit de historie van de stad wordt doorgetrokken naar 

en versterkt voor de toekomst van de stad.  Het gaat om het verder uitbouwen van de kwaliteiten die 

de identiteit van de stad bepalen. Dit kan zowel betrekking hebben op sociale, economische als 

fysieke aspecten. 

Ontwikkelen nieuwe identiteit:  het toevoegen van een nieuw icoon aan de stad, die een 

identiteitsdrager wordt voor de stad. Denk bijvoorbeeld aan een universiteit, instituut, onderneming 

of evenement. Met een dergelijke investering krijgt Almere een extra identiteit en wordt interessant 

voor nieuwe doelgroepen. 

 

  

 

Bestuurlijke opvattingen: 

Ga uit van het versterken van de eigen kracht, de eigenheid van Almere! Het gaat hierbij in het 

bijzonder om het identificeren en versterken van dat wat de ontwikkeling van de stad tot nu toe 

vorm heeft gegeven. Wat is onvervreemdbaar aan Almere en hoe kan dit worden versterkt? Dit moet 

zo vanzelfsprekend zijn, dat er direct een vorm van acceptatie is. Hoe dichter bij het unieke, eigen 

profiel van Almere, hoe herkenbaarder. Bij de Floriade is ook aangesloten bij de eigenheid van de 

Een voorbeeld van het toevoegen van een volledig nieuwe identiteit is te vinden in Bilbao, waar het vestigen van het Guggenheim museum 

primair bedoeld was om het bestaande sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke beeld van de stad te corrigeren. Een industriestad op zijn 

retour en met een dalende bevolking werd zo nieuw leven ingeblazen.  Hierbij was er geen directe relatie tussen de identiteit van de 

bestaande stad en de nieuw toegevoegde icoon; het was eerder een ‘Fremdkörper’, waardoor er ook geen sprake is van het versterken van de 

eigen identiteit van Bilbao. 

Complementaire 

stad 
Complete stad 
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stad. Dit heeft de titel gekregen ‘Growing Green Cities’. Een thema dat zowel een sociale, 

economische als ruimtelijke lading heeft. Zijn er ook andere - aanvullende - thema´s die 

onvervreemdbaar met de stad zijn verbonden? 

Indien in het kader van Almere 2.0 nieuwe iconen de stad kunnen verrijken, dan zullen deze zoveel 

mogelijk de eigenheid van de stad moeten versterken.  

 

 

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

Hoofdkeuze: LISA richt zich op het doorontwikkelen van de eigenheid van Almere. 

 

Bandbreedte 3: van thematische (sectorale) aanpak tot gebiedsgerichte aanpak 

Thematische (sectorale) aanpak: het faciliteren en versterken van de thema’s, ongeacht de locatie 

van het gebied: investeringen voor thema´s kunnen overal in de stad ‘landen’.  

Gebiedsgerichte aanpak: er wordt gekozen voor het aanwijzen van enkele specifieke 

investeringsgebieden. Een gebied met een relatieve beperkte omvang, maar met een hoge dichtheid 

aan publieke en private investeringen.  

 

 

Bestuurlijke opvattingen: 

Beide mogelijkheden moeten mogelijk blijven bij de ontwikkeling van LISA. In het kader van de 

ontwikkeling van Almere 2.0 zal er sprake zijn van bijzondere investeringsgebieden (denk 

bijvoorbeeld aan de Weerwaterzone en te zijner tijd mogelijk de kop van Pampus). Hiernaast moeten 

thematische interventies en investeringen in het kader van Almere 2.0 ook elders in de stad kunnen 

neerslaan. Het is een bewuste én – én strategie. Dus geen keuze waarin selectief wordt ingezet op 

één investeringsgebied waarin alle middelen uit het Fonds Verstedelijking Almere zullen neerslaan, 

of een absolute keuze voor een scala aan investeringen in één specifiek thema.  

 

 

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

 

Hoofdkeuze: LISA is èn themagericht èn gebiedsgericht. 

 

 Het vol kiezen voor het concentreren van forse investeringen in een ruimtelijk beperkt gebied heeft er in het geval van de Zuid-as toe geleid, dat  

door deze focus een bijzonder gebied in Amsterdam is ontwikkeld. Een gebied dat een extra impuls aan Amsterdam heeft gegeven. De 

concentratie van overheidsinvesteringen was tevens aanjager voor een hoge concentratie van particuliere investeringen.  

Versterken 

eigenheid 

Nieuwe 

kwaliteiten 

Thematische 

aanpak 

Gebiedsgerichte 

aanpak 
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Bandbreedte 4: van aanpak met projecten tot programmatische aanpak 

 

Projectmatig: in een projectmatige benadering wordt gekozen voor een groot aantal – op zichzelf 

staande – projecten en activiteiten. Dit leidt tot op zichzelf staande resultaten, die van betekenis zijn 

voor de realisatie van Almere 2.0. Zij hebben overwegend een sectorale invalshoek.  

Programmatisch: een programmatische werkwijze wordt ingezet op een verzameling van 

interventies, acties en projecten, die elkaar over en weer versterken. De resultaten zijn gericht op 

een hoger geformuleerd doel. Cross-overs worden gecreëerd en ‘het geheel is groter dan de som der 

delen’. Projecten en activiteiten uit de thema´s  en gebieden worden op een gemeenschappelijk doel 

gericht.  

 

 

 

Bestuurlijke opvattingen: 

De voorkeur voor Almere 2.0 gaat uit naar een programmatische benadering. Aansprekend zijn de 

voorbeelden van Den Haag en Eindhoven. Deze steden ontlenen hun huidige identiteit en kracht aan 

het consequent vasthouden aan een thema. Interventies, projecten en activiteiten op het gebied van 

onderwijs, economie, onderzoek, marketing, cultuur versterken elkaar rondom de thema’s van de 

stad. Ook Almere 2.0 biedt de ruimte voor een dergelijke benadering. Hiermee wordt systematisch 

en gedurende langere tijd een eigen profiel voor Almere ontwikkeld. In het programma worden 

stevige dwarsverbanden tussen de verschillende thema’s en gebieden gelegd. Bij een verzameling 

van losstaande projecten is dit minder aan de orde. Met programma´s wordt focus en samenhang 

aangebracht. Hierbinnen geven magneten extra profiel aan programma’s: ‘hoe hoger de top, hoe 

breder de basis’. Oftewel: de top heeft een aantrekkende werking op de diverse ondersteunende en 

toeleverende voorzieningen en activiteiten  van het programma. 

Naast een programmatische aanpak is het ook van belang om ruimte te blijven houden voor aantal 

afzonderlijke interventies, die bijdragen aan de realisatie van Almere 2.0. Interventies die zich als 

kansen aandienen en Almere op een bovenlokaal niveau uitstraling geven. LISA moet daarom – in 

enige mate binnen de gestelde kaders - flexibel zijn. Dit moet niet doorslaan. Het is niet gewenst om 

volledig in te zetten op een projectaanpak. Dit heeft het risico dat het Fonds Verstedelijking Almere 

een grabbelton wordt.  

 

 

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

 

Hoofdkeuze: LISA zet voornamelijk in op programma´s voor versterking eigenheid Almere 

 

Een voorbeeld van een programmatische aanpak is te vinden bij de gemeente Den Haag in de vorm van het programma ‘internationale stad van 

vrede en recht’, waaraan veel verschillende ontwikkelingen betekenis geven èn ontlenen. Zo worden economische ontwikkelingen en het 

binnenhalen van (internationale) organisaties en overheidsinstellingen gerelateerd aan dit programma, en worden (internationale) 

onderwijsprogramma’s ontwikkeld en aangeboden die aansluiten bij dit profiel van de stad. De programmatische aanpak zorgt voor het ontstaan 

van diverse interessante cross overs en geeft Den Haag een versterkt imago. 

Projectenaanpak 

Programmatische 

aanpak 
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Bandbreedte 5: van overheidssturing tot samenwerking met stadspartners 

Overheidssturing:  hierbij bepalen de betrokken overheden de inhoudelijke ambities en maatregelen. 

De overheden maken eigenstandige keuzes en realiseren dit middels de overheidsinzet van beleid, 

instrumenten en Fonds Verstedelijking Almere. 

 

 

 

Samenwerking met stadspartners: dit model gaat er van uit dat de overheid ten principale de kracht 

opzoekt van andere partners (zowel maatschappelijke partners als marktpartijen). De verbinding met 

andere partijen, die kunnen bijdragen aan de realisatie van Almere 2.0, wordt gezocht en gemaakt. 

Hiertoe behoren constructies van co-makership en co-financiering. Op deze wijze wordt de dragende 

kracht voor het eigenaarschap van Almere 2.0 – zowel tijdens als na de realisatie - vergroot.  

Bestuurlijke opvattingen: 

Principieel wordt gekozen voor het aangaan van verbinding tussen overheden en partners van de 

stad. Dit geeft immers extra kracht. Zij zijn ook de dragers van de dynamiek in de stad. Daarbij wordt 

gedacht in termen van draagkracht, eigenaarschap en financiën. Almere 2.0 moet van iedereen 

worden.  

Het opzetten van de samenwerking vergt aandacht. Partijen die mee-creëren en –investeren, mede 

eigenaar worden, zitten ook mee aan het stuur. Deze samenwerking kan op diverse niveaus en 

manieren worden vormgegeven. Dit kan zijn op het niveau van afzonderlijke projecten of op het 

niveau van programma’s. Op het niveau van projecten is het instellen van stimuleringsfondsen met 

cofinanciering zoals in Eindhoven (bijvoorbeeld op het gebied van economische ontwikkeling of 

cultuur) een interessante optie. Op het niveau van programma’s is de samenwerking meer 

omvattend van aard.  

 

 

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

 

Hoofdkeuze: LISA richt zich op het creëren, faciliteren en benutten van kansen voor diverse 

vormen van samenwerking met publieke, maatschappelijke en private organisaties. 

 

 

 

 

Een voorbeeld van vergaande overheidssturing is  Marne-la-Vallée bij Parijs, waar de rijksoverheid op basis van een vastgelegd plan in 

de jaren zestig van de vorige eeuw consequent en gedurig heeft gezorgd voor voorzieningen door - bijvoorbeeld- universiteiten naar 

de stad te verplaatsen en de infrastructuur aan te leggen. Dit plan vormt - na ruim 50 jaar - nog steeds de maat waaraan huidige en 

toekomstige ontwikkelingen worden afgemeten. 

Overheidsaanpak 

Meervoudige 

samenwerking 
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Bandbreedte 6: van korte termijnperspectief tot lange termijnperspectief 

Korte termijnperspectief: hier gaat het om het op jaarlijkse basis faciliteren van kleinere of grotere 

projecten, zonder dat er reserveringen worden aangelegd voor meer omvangrijke toekomstige 

ontwikkelingen.  

 

 

 

Lange termijnperspectief: deze mogelijkheid anticipeert op omvangrijke investeringen in de 

toekomst. Er worden reserves aangelegd voor voorziene en onvoorziene omvangrijke investeringen 

in de toekomst. Hiermee wordt het mogelijk om over een aantal jaren een grote voorziening in de 

stad te faciliteren, of kan adequaat worden gehandeld indien zich een interessante ontwikkeling 

aandient in kader van de realisatie van Almere 2.0. Onderdeel van deze strategie is dat er jaren zijn, 

waarin geen of nauwelijks investeringen worden gedaan in kader van Almere 2.0.  

Bestuurlijke opvattingen: 

Er moet worden ingezet op een gedifferentieerde benadering. Er moet adequaat kunnen worden 

ingesprongen op kansen die zich in kader van Almere 2.0 aandienen. Vele kansen laten zich niet door 

de overheid regisseren, maar ontstaan bij bedrijven, organisaties of instellingen. Op het moment dat 

deze zich als interessant aandienen, dan moet worden gehandeld.  

Daarnaast is het belangrijk om gedurig in ontwikkelingen in kader van Almere 2.0 te investeren. 

Programma’s hebben een lange tijdshorizon. Alleen consistent handelen gedurende een langere tijd 

leidt tot het gewenste effect.  Gedurende deze tijd moeten programma’s verzekerd zijn van de 

beschikbaarheid van middelen.  

Hiernaast moet de mogelijkheid bestaan om in het Fonds jaarlijks reserveringen te kunnen aanleggen 

voor investeringen in ‘magneten’ op de langere termijn. Immers topvoorzieningen geven profiel aan 

een stad, zeker als deze aansluiten bij een programmatische aanpak. Dit mede vanuit de benadering: 

‘hoe hoger de top, hoe breder de basis’. Om dergelijke voorzieningen adequaat te faciliteren, kunnen 

investeringen - met een substantieel grotere omvang dan de jaarlijkse voeding van het Fonds 

Verstedelijking Almere - nodig zijn.  

 

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ 

 

Hoofdkeuze: In LISA worden zowel mogelijkheden gecreëerd voor investeringen  

- korte termijn  (kansenstrategie) 

- continuïteit van programmalijnen 

- lange termijn (magneetfuncties in toekomst) 

In Milton Keynes is expliciet de beleidsmatige keuze gemaakt voor het maximaal faciliteren van kansen die zich via diverse partijen aandienen. 

Milton Keynes heeft een bestuursstijl die zich volledig richt op excellent gastheerschap en kansenstrategie. Binnen een stelsel van een groen 

raamwerk en infrastructurele voorzieningen wordt in de verstedelijkingsgebieden consequent doorgewerkt aan het bieden van kansen en 

mogelijkheden voor derden. Initiatieven die zich aandienen worden omarmd en krijgen ruimte geboden binnen de vastgestelde raamwerken. Op 

deze wijze ontwikkelt Milton Keynes zich tot een bijzondere eigenzinnige stad. 

Korte termijn 
Lange termijn  
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5. Beleidslijn LISA 

 

Op basis van de bandbreedtes en bestuurlijke opvattingen ontstaat de volgende  beleidslijn voor de 

Lange termijn Investering Strategie voor Almere 2.0. De strategie richt zich op: 

- het doorontwikkelen van de eigenheid van Almere, die gelijker tijd is gericht op de 

complementariteit van Almere in de context van de Noordvleugel. De doorontwikkeling is zowel 

themagericht als gebiedsgericht.  

Om dit te bereiken worden voor de realisatie van Almere 2.0: 

- doorlopende programmalijnen gericht op de versterking van de eigenheid van Almere 

 en 

- worden kansen voor diverse vormen van samenwerking met publieke, maatschappelijke en 

private organisaties gecreëerd, gefaciliteerd en benut. 

Voor het faciliteren van deze programma’s en kansen zal het Fonds Verstedelijking Almere zowel 

ruimte bevatten voor bijdragen op: 

- korte termijn  (kansenstrategie) 

- continuïteit van programmalijnen 

- lange termijn (magneetfuncties in toekomst) 

 

In een schema weergegeven zien de verschillende onderdelen van LISA en de samenhang met de 

autonome ontwikkeling in de stad er als volgt uit: 

 

 

3 

2 

1 
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In het vervolg wordt dit uitgewerkt. Hierbij wordt eerst ingegaan op de relatie tussen de autonome 

ontwikkeling van de stad en Almere 2.0: hoe verhouden beide ontwikkelingen van dezelfde stad zich 

tot elkaar en wat behoort (niet) tot de scope van LISA? Daarna komt de kansenstrategie aan de orde. 

De uiteenzetting wordt vervolgd met twee programmalijnen. Deze zijn verankerd in de historie van 

Almere en worden gecontinueerd en versterkt ten behoeve van de realisatie van Almere 2.0. Beide 

programmalijnen geven focus aan de inzet van overheidsmiddelen (waaronder het Fonds 

Verstedelijking Almere) bij de realisatie van Almere 2.0.  

 

1. Almere 2.0 in relatie tot de autonome ontwikkeling van de stad 

Zoals elke stad heeft Almere een autonome opgave als het gaat om ontwikkeling en beheer. 

Vergelijkbaar met alle andere gemeenten heeft Almere een eigenstandige verantwoordelijkheid ten 

aanzien van de bevolkingsvolgende voorzieningen en het beheer van de stad.  

De realisatie van Almere 2.0 is de ‘kop’ op de autonome ontwikkeling en het beheer van de stad. 

Door de realisatie van Almere 2.0 wordt aan Almere een extra kwaliteit toegevoegd. Een toevoeging 

waardoor Almere een extra betekenis voor de Noordvleugel krijgt en daarmee in verregaande mate 

zal gaan bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie. Met Almere 2.0 

worden kwaliteiten in en van Almere versterkt of worden kwaliteiten aan Almere toegevoegd die van 

bovenlokaal belang zijn en zonder het Fonds Verstedelijking Almere niet mogelijk zouden zijn.   

De Lange termijn Investering Strategie Almere 2.0 en hiermee de inzet van het Fonds Verstedelijking 

Almere richt zich - in principe -  alleen op deze ‘kop’ op de opgave, en niet op de autonome 

ontwikkel- en beheertaak van de gemeente Almere. Echter, de autonome ontwikkeling van Almere 

en Almere 2.0 staan niet los van elkaar. Het is één stad en over en weer grijpen beide 

ontwikkelingsprocessen vanzelfsprekend op elkaar in. Almere 2.0 moet verankerd zijn en blijven in 

de huidige stad.  Almere 2.0 versterkt de stad en de stad biedt een solide basis voor Almere 2.0. 

De realisatie van Almere 2.0 kan effecten krijgen op bestaande stadsdelen. Almere zal immers bij 

60.000 woningen extra ongeveer zijn verdubbeld. Deze groei kan leiden tot intensivering van 

migratiestromen uit bestaande stadsdelen naar nieuwe stadsdelen. Het voorkomen van negatieve 

effecten c.q. het benutten van kansen in de bestaande stadsdelen als gevolg van de groei is tevens 

onderdeel van Almere 2.0. Deze effecten zijn jaarlijks onderwerp van gesprek bij de Almere Tafel. 

 

2. Kansenstrategie 

De realisatie van Almere 2.0 is afhankelijk van de inzet, het initiatief en bijdrage van vele partijen. De 

burgers, organisaties en ondernemingen zijn de drijvende krachten voor de ontwikkeling en het 

beheer van de stad en – daarmee ook – de realisatie van onderdelen van Almere 2.0. De overheden 

zullen deze krachten zo goed mogelijk moeten uitdagen, inspireren en faciliteren. Om de krachten 

van deze vele partijen aan te spreken wordt ingezet op een kansenstrategie. Het is een ‘manier van 
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werken’. Deze strategie is verankerd in de Almere Principles (‘mensen maken de stad’) en de 

Rijksstructuurvisie AAM (adaptieve aanpak, organische ontwikkeling).  

Een kansenstrategie vergt een specifieke bestuursstijl van de overheden. Een stijl die partijen 

prikkelt, uitdaagt en stimuleert om initiatief te nemen om delen van de thematische en gebiedsvisies 

van Almere 2.0 te gaan realiseren. De overheden ondersteunen dit met diverse faciliteiten. Dit 

kunnen financiële middelen zijn (zoals het beschikbaar hebben van stimuleringssubsidies of 

investeringsmiddelen vanuit het Fonds Verstedelijking Almere), ruimtelijke ordeningsinstrumenten, 

regelgeving, bestuurskracht en een flexibele, slagvaardige organisatie. Snel schakelen, reageren op of 

uitlokken van kansen die zich aandienen: dat is waar het hier om draait. 

De kansenstrategie is van toepassing op de realisatie van geheel Almere 2.0, op alle thema’s en 

gebieden die onderdeel zijn van Almere 2.0. en zowel binnen als buiten de programmalijnen, die 

hierna aan de orde komen. Binnen de programmalijnen zullen de initiatieven bijdragen aan de 

gestelde programmadoelen. Buiten de programmalijnen heeft deze strategie betrekking op het 

faciliteren van eenmalige kansen, op ‘incidentele briljanten’ met een – bovenlokale – uitstraling en 

gericht op de realisatie van de onderdelen van de thema’s en gebieden van Almere 2.0. 

Uit het bovenstaande volgt ook wat een kansenstrategie niet is: het is geen ‘grabbelton’ om alles wat 

zich in Almere aandient financieel mogelijk te maken. De bijdrage aan de realisatie van Almere 2.0 - 

zoals is vastgelegd in de visies - moet onmiskenbaar zijn.  

 

3. Programmalijnen Almere 2.0 gericht op versterking eigenheid Almere  

Almere is ook in de toekomst (nog meer dan nu) een stad, waarin mensen met veel plezier en 

genoegen wonen, werken en leven. Almere 2.0 draagt bij aan een krachtige regio. Hierbij 

onderscheidt Almere zich op basis van haar eigenheid als een betekenisvol onderdeel van de regio. 

Voor het uitbouwen en versterken van de eigenheid worden programmalijnen opgezet. Op basis van 

diverse documenten (o.a. Almere Principles, Stadsgesprekken, concept structuurvisie Almere 2.0, 

Rijksstructuurvisie AAM) zijn de onvervreemdbare identiteitsdragers van Almere: 

- Growing Green Almere: een gezonde en groene stad 

- Stad van het experiment: (ruimte voor) het nieuwe pionieren 

Rond deze profielen worden programma’s opgezet. De programma’s worden geladen met een 

samenstel van projecten, activiteiten en middelen uit de visies voor de thema´s en gebieden van 

Almere 2.0. Deze zijn gericht op het versterken van deze beide profielen van Almere. De projecten, 

activiteiten en interventies hebben over en weer een wisselwerking, waardoor zij elkaar versterken. 

De programma’s worden opgezet voor de realisatietermijn van Almere 2.0. Op de lange termijn (over 

20 à 25 jaar) hebben zij geleid tot een herkenbaar en eigenzinnig profiel van Almere. Aanjagers in dit 

profiel zijn één of meerdere magneetfuncties. Dit zijn functies die een betekenis hebben op een 

bovenregionaal c.q. (inter)nationaal niveau. Zij geven extra (aantrekkings)kracht en profiel aan 

Almere.  
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Programmalijn 1: Growing Green Almere: een gezonde en groene stad 

Almere is van oorsprong een andere stad dan alle andere steden. Het credo van de founding fathers 

was ‘een landgoed voor 250.000 mensen’. Een plek in de drukke en volle Noordelijke Randstad waar 

mensen met genoegen heen gaan en met veel plezier kunnen wonen, werken en leven. Een 

suburbane stad, die ruimte biedt. Stad en natuur zijn hierbij op een bijzondere manier met elkaar 

verweven. Hierdoor is een stad ontstaan, die als geen ander mensen de kans biedt de natuur 

letterlijk ‘om de hoek’ te ervaren en beleven. Deze identiteit wordt bij de realisatie van Almere 2.0 

doorgetrokken en verrijkt.  

Almere wordt een groene(re) stad in sociaal, economisch en fysiek opzicht. ‘Growing Green Almere: 

een gezonde en groene stad’ geeft hier een brede betekenis aan. Dit beperkt zich dan ook niet alleen 

tot groen in traditionele zin. In Almere 2.0 wordt het groene karakter in een rijker palet geëtaleerd 

dan de founding fathers destijds in hun mooiste dromen konden inbeelden. Almere wordt een stad 

die: 

- Groene energie produceert 

- Uitnodigt tot bewegen en een gezonde leefstijl 

- Zorg dichtbij organiseert 

- Afval omzet in grondstof 

- Gezond voedsel en zuiver water produceert 

- Circulair is, waar grondstoffen worden ingezet als bouwstof en kringlopen worden gesloten 

- Een rijkdom heeft aan planten en dieren en groen om van te genieten 

De overweldigende hoeveelheid groen, die in Almere aanwezig is, wordt geactiveerd. Niet alleen 

fysiek, maar ook mentaal. Het groenblauw raamwerk van Almere 2.0 biedt hiervoor diverse kansen. 

Groen inspireert tot gezonde, duurzame en prettige vormen van wonen en leven. Almere 2.0 is een 

levende groene stad, tot stand gebracht en gedragen door bewoners en organisaties. ‘Growing 

Green Cities’ is een generiek thema met een scope op wereldniveau; ‘Growing Green Almere: een 

groene en gezonde stad’ verbijzondert dit voor de ontwikkeling van de stad.  Innovatieve of 

alledaagse initiatieven op gebied van zorg, onderwijs, sport, economie hebben bijgedragen aan een 

bijzondere groene, duurzame en levendige  stad. Het groen is verrijkt. Het Almere Principle 

‘combineer stad en natuur’ heeft geleid tot unieke en bestendige combinaties van het stedelijke en 

het natuurlijke weefsel, en naar een verhoogd besef van de menselijke verbondenheid met de 

natuur. Almere is een voorbeeld voor andere steden.  

Via de programmalijn hebben deze groene ontwikkelingen ‘ruimte’ gekregen. Ruimte in mentale zin, 

doordat ontwikkelingen en initiatieven worden gestimuleerd en mogelijk gemaakt; ruimte ook in 

fysieke zin, door hieraan ook plek te bieden. Er worden verbindingen gelegd tussen de thema’s en 

gebieden van Almere 2.0 gericht op ‘Growing Green Almere’. Het gaat hier dus om bijvoorbeeld 

duurzame technische toepassingen (zoals windenergie en zonnepanelen), duurzame vormen van  

beheer, gezonde voeding en voldoende beweging. Het draagt bij aan sociale netwerken die van 

belang zijn voor het welzijn van mensen en een gezonde samenleving.  

Kenmerken die bij deze programmalijn horen zijn onder andere: 
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- Almere ontwikkelt zich van de planologische tuinstad tot een economisch en sociaal duurzame 

groene stad met vele facetten 

- dit versterkt de bijzondere leefkwaliteit en draagt bij aan een gezonde stad 

- het geeft fysiek en mentaal profiel aan functies en evenementen op het gebied van bijvoorbeeld 

cultuur, onderwijs, sport, economie, duurzaamheid, zorg, recreatie en wonen 

- andere voorbeelden zijn: circulaire economie, maatschappelijke functies in en met het groen, 

evenementen, cultuur en sport in groene omgeving, voedselproductie (stadslandbouw) 

- ten behoeve hiervan – en mede voor de uitbreiding van Almere - zal het groene raamwerk 

worden uitgebreid en versterkt 

-  deze  strategie maakt dat ‘Growing Green Almere, een gezonde en groene stad’ ook bijdraagt 

aan de beweging van ‘Growing Green Cities’ en een voorbeeldfunctie heeft voor steden in de rest 

van de wereld  

Magneetfuncties die hieraan bijdragen zijn bijvoorbeeld kennis- en opleidingsinstituten, zoals hoger 

onderwijs gericht op groen in relatie tot steden en duurzaamheid, universitaire faculteiten, de 

Floriade, etc. 

Programmalijn 2: Stad van het experiment:  (ruimte voor) het nieuwe pionieren 

Almere is een new town. Met een kenmerkende pioniersgeest is deze jongste stad van Nederland - 

vanaf de jaren zeventig - opgezet. Almere is een eigentijdse stad. Een stad die destijds al vanaf het 

begin heeft geëxperimenteerd met nieuwe systemen. Een stad die ruimte biedt om eigentijdse 

inzichten in te zetten, die in alle aspecten (maatschappelijk, economisch, ecologisch, fysiek) tot 

verrassende innovaties en vernieuwingen hebben geleid. Deze vernieuwingen laten zich op diverse 

schaalniveaus zien. Op het individuele niveau is het bijzonder hoge aantal zelfstandige ondernemers 

illustratief. Maar ook op het niveau van stedelijke systemen zijn vele innovaties zichtbaar. Almere 

dankt aan haar pioniersmentaliteit onder meer het systeem van gezondheidszorg, brede scholen, het 

glasvezelnet, ondergronds afvaltransport, gescheiden verkeerssystemen. Ook in latere tijden werden 

keer op keer nieuwe systemen uitgevonden en geïntroduceerd. Denk bijvoorbeeld aan particulier 

opdrachtgeverschap, sterrenschool, organische gebiedsontwikkeling etc. Almere zal ruimte blijven 

bieden voor experimenten en innovaties, waarbij we voortbouwen op een traditie die tot 

verrassende resultaten heeft geleid. We houden daarbij ook oog voor de kwetsbaarheden van de 

jonge stad. Zeker als het gaat om de bestaande wijken, buurten en systemen van Almere. 

Bestaande stedelijke systemen - zoals  die in andere steden over een langere periode zijn gegroeid - 

zijn in Almere geen vanzelfsprekendheid. Er zijn geen of minder geïnstitutionaliseerde belangen en 

tradities uit het verleden. Er is alle ruimte om bewust de meest optimale sociale, economische of 

fysieke systemen voor de stad op te zetten. Systemen die optimaal gebruik maken van actuele 

inzichten mogelijkheden. Dit is niet alleen de ontwikkeling die (terugkijkend) zichtbaar was in de 

geschiedenis van Almere; het is ook de uitdaging bij de realisatie van Almere 2.0. Inspirerend kader 

voor deze programmalijn is het Almere Principle: ‘blijf innoveren’. Pionieren en doorlopend 

innoveren en experimenteren behoren tot het DNA van Almere. Drijvende kracht hier achter is de 

pioniersgeest en mentaliteit van de bewoners, instellingen en bedrijven. Zeker in een stad waar 
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zoveel jongeren wonen en werken is het van belang blijvend in te zetten op talentontwikkeling als 

ondersteuning van het nieuwe pionieren. Ieder heeft talent (sport, ondernemerschap, onderwijs, 

cultuur) dat kan worden ingezet bij de groei van de stad. Bij de realisatie van Almere 2.0 worden deze 

talenten aangesproken en ingezet. In Almere 2.0 worden de grenzen van de kennis en mogelijkheden 

opgezocht. Dit zal leiden tot een grote diversiteit aan nieuwe systemen voor de stad. Systemen op 

het gebied van bijvoorbeeld zorg, talent, onderwijs, economie, beheer, samenleven wonen, 

duurzaamheid en veiligheid. De stad is een vrijplaats, een broedplaats en een laboratorium voor 

vernieuwing op velerlei gebied. Voor Almere komt hier ten opzichte van haar historie een extra 

dimensie bij. Het gaat nu niet alleen om een nieuwe omgeving. De nieuwe pioniersgeest zal ook in de 

bestaande omgeving (mensen, bedrijven, organisaties  en wijken) leiden tot interessante 

doorontwikkelingen en vernieuwingen.   

Almere 2.0 kenmerkt zich door een keur aan experimenten en systeeminnovaties door de gehele 

stad. Hierbij gaat het niet om één vernieuwend project in een vertrouwde context, maar om 

vernieuwing van een hele keten, die van betekenis is voor het prettig wonen, werken en leven in de 

stad. Systeeminnovaties zijn breed ingezette vernieuwingen waar veel partijen samen bij zijn 

betrokken, veel verschillende kennis en vaardigheden vragen, en die de verhoudingen in de stad 

ingrijpend veranderen. Innovaties en experimenten waar de stad beter van wordt, maar die niet door 

één enkele (commerciële) partij kunnen worden gepatenteerd of ingevoerd. Innovaties en 

experimenten, die mede daarom alleen door overheidsinterventie tot stand kunnen komen. De 

overheid zet hierbij als eerste een stap. Dit kan zijn door nieuwe samenwerking tussen partners te 

faciliteren, of zelf een coalities met partners aan te gaan of een eerste startinvestering te doen 

waardoor nieuwe perspectieven ontstaan.   

Inzetten op de kracht van kennisinstituten genereert beweging, evenals het benutten van de kracht 

van ondernemingen. Het karakter van de stad van experimenten kan verder worden versterkt door 

het gericht toevoegen van magneetfuncties, zoals kennisinstituten (zoals bijvoorbeeld het INTI), 

innovatienetwerken (zoals Brainport Development in de regio Eindhoven) en broedplaatsen voor 

talent. Voorbeelden van innovaties en experimenten uit de verschillende visies van Almere 2.0 zijn 

onder andere: 

- systeem van talentontwikkeling  

- eigentijdse - subsidie onafhankelijke - culturele infrastructuur 

- ‘early warning systeem’ voor de sociale en maatschappelijke ‘staat van de stad’ 

- woningbouwexperimenten  

- organische gebiedsontwikkeling 

Deze onderwerpen zijn inmiddels opgenomen in de visies van Almere 2.0. Echter, in lijn met het 

Almere Principle ‘blijf innoveren’ kunnen zich vernieuwende inzichten aandienen. Inzichten die tot 

een meer optimaal functioneren van de stad leiden. Inzichten op het gebied van zorg, sociale 

cohesie, toepassingen van ict, beheer, verantwoord omgaan met de samenleving of de fysieke 

omgeving.  Wanneer deze systemen betrekking hebben op het functioneren van de stad, zullen deze 

- na besluitvorming in het Overleg Almere 2.0 - ook aan deze programmalijn kunnen worden 

toegevoegd.  

Over 20 à 25 jaar is in alle domeinen van de stad herkenbaar dat Almere een stad van de 21
e
 eeuw is. 

Vanuit het Fonds Verstedelijking Almere zijn investeringen gedaan die experimenten en innovaties 
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mogelijk hebben gemaakt. Zij hebben het verschil gemaakt voor Almere. Zij zijn een 

vanzelfsprekendheid voor Almere, evenals de bijbehorende organisatorische inbedding.  Almere is 

een stad, die hiermee een voorbeeld is voor andere steden in Nederland en de wereld.  



 

 

21

6. Status LISA 

In hoofdstuk 2 van LISA is het inhoudelijk kader van Almere 2.0 geschetst. 

- De Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer (2013) met de daarbij behorende 

Bestuursovereenkomst, Uitvoeringsovereenkomst en Nadere Uitwerking 

- De Concept Structuurvisie Almere 2.0 (2009) 

- De inhoudelijke visies 

o Concurrentiekracht bestaande woon- en werkmilieu’s (Almere Tafel) 

o Onderwijs 

o Cultuur 

o Sport 

o Economie 

o Duurzaamheid 

o Programma Groenblauw 

o Stedelijke Bereikbaarheid 

o Almere Oosterwold 

o Almere Centrum Weerwater 

o Almere Pampus 

 

In de hoofdstukken 4 en 5 is vervolgens gekozen voor een positie op zes bandbreedtes. Tevens heeft 

een aantal benchmarks van stedelijke ontwikkelingsstrategieën plaatsgevonden. Dit alles heeft geleid 

tot de keuze voor 2 programmalijnen en een kansenstrategie. De programmalijnen betreffen 

‘Growing Green Almere: een gezonde en groene stad’ en ‘Stad van experiment, (ruimte voor) het 

nieuwe pionieren’.  

 

Status LISA 

Het Rijk, de Provincie Flevoland en de gemeente Almere zijn zich bewust van de langdurige en 

omvangrijke inzet die de realisatie van Almere 2.0 vergt. De wijze waarop tussen de betrokken 

overheden wordt samengewerkt en de regels met betrekking tot het FVA zijn vastgelegd in de 

Bestuursovereenkomst, Uitvoeringsovereenkomst en de Nadere Uitwerking. 

 

De in LISA gekozen strategie om te kiezen voor twee programmalijnen en een kansenstrategie wordt 

vastgesteld door de gemeenteraad van Almere. Het vormt daarmee de leidraad van het gemeentelijk 

handelen. Dat betekent dat dit onderdeel is van het gemeentelijk kader waarbinnen de gemeente 

voorstellen doet voor de jaarprogramma’s en het meerjarenprogramma van het FVA en voor het 

aanwenden van de gelden voor de magneetfunctie. Ten aanzien van de magneetfunctie kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan de vestiging van een faculteit van een (technische) universiteit of 

een initiatief van vergelijkbare economische of innovatieve impact op de stad. Maar LISA beperkt zich 

niet alleen tot het FVA. Indien zich in de toekomst andere financieringsbronnen aandienen voor de 

realisatie van Almere 2.0 dan zal ook hierin LISA voor de gemeente de leidraad vormen voor het 

handelen. Het geeft dus richting aan de totale inzet van de gemeente Almere inzake de realisatie van 

Almere 2.0.  

 

Het Rijk en de provincie hebben in het Overleg Almere 2.0 aangegeven dat in LISA een kansrijke 

strategie wordt herkend om de geformuleerde doelstellingen in de Structuurvisie AAM, de 

Bestuursovereenkomst en de Uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot de groei van Almere tot 

uitvoering te laten komen. 

 

Om te kunnen beoordelen of Almere zich volgens de gestelde ambities en doelen ontwikkelt, en 

waar dat nog niet het geval is, is in de Uitvoeringsovereenkomst afgesproken een Monitor Almere 2.0 

in te stellen. Aan de hand van de data over de feitelijke ontwikkeling van de stad wordt duidelijk in 
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welke mate bestuurlijke ambities worden gerealiseerd. Dit zal besproken worden door het 

(Bestuurlijk) Overleg Almere 2.0 zodat waar nodig inspanningen en maatregelen om ambities te 

bereiken kunnen worden bijgesteld. Indien één van de partners aanleiding ziet om de in LISA gekozen 

strategie bij te stellen dan wordt dit besproken in het Overleg Almere 2.0. 
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Bijlage 1: Fonds Verstedelijking Almere 

 

Rijk 

* grondposities Oosterwold    130 mln 

* grondposities Pampus (tzt)     70 mln 

 

Provincie Flevoland 

IFA (t/m 2020)        31 mln 

Provinciefonds      6,7 mln / jaar 

 

Gemeente Almere 

Extra gemeentefonds (7 mln/22 jaar + accres) 165 mln 

Grondposities Oosterwold       5 mln 

 

TOTAAL     ca €500 mln (circa 25 jaar) 

 

ADDITIONELE BRONNEN  

kostenverhaal Oosterwold (groen en infra) ca 180 mln 

convenant SBB / Almere (groen)  ca   20 mln 

EFRO      PM 

BDU      PM 

 

 

 

* €1,000,000 2015-2019 2020-2024 
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2025-2029 2030-2034 2035 ev.  

Gemeente            

extra inkomsten GF 35,0 35,0 35,0 35,0 14,0  

 +accres +accres +accres +accres +accres  

Grondopbrengsten 0,2 0,8 1,1 1,1 0,3  

       

       

Provincie            

Bijdrage provincie 24,8 33,0 33,5 33,5 13,4  

       

Rijk            

grondopbrengsten Oosterwold 8,7 28,8 37,1 37,1 11,7  

grondopbrengsten Pampus 0,0 0,0 24,5 45,5 0,0  

       

Totaal 68,8 97,6 131,2 152,2 39,4  

 

* In dit schema is rekening gehouden met extra middelen (inbreng opbrengst rijksgronden van 8.000 

woningen in Almere Pampus) die vanaf 2025 worden gegenereerd, indien er een positief besluit 

wordt genomen over de samenhangende ontwikkeling van Almere Pampus en de IJmeerlijn. 
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Bijlage 2: longlist benchmark stedelijke strategieën en fondsen 

Ruimtelijke ontwikkelingen: 

- Amsterdam: Oosterdokseiland, Muziekgebouw, conservatorium, EYE/Overhoeks; transitie 

Sloterdijk, Zuidas  

- Arnhem: Stationsomgeving 

- Barcelona: Olympische Spelen: berg en water (kustontwikkeling) bij de stad betrekken  

- Bilbao: Guggenheim museum 

- Birmingham: voorbeeld van impuls met nieuwe bibliotheek 

- Breda: Stationsomgeving 

- Brussel/Vilvoorde/Machelen: UPlace: brownfield ontwikkeling mega shopping centre  

- Den Haag: thematische benadering 

- Eindhoven: investeringsstrategie + focus op design en festival; High Tech Campus, Strijp-S, 

Strijp-R, PSV-stadion  

- Enschede: High Tech campus 

- Floriades: Rotterdam 1960; Haarlemmermeer 2002, Venlo 2012 

- Hamburg: Hafenquartier  

- Helmond: Dierdonk en Brandevoort  

- IBA Ruhrgebiet: oa. Innenhafen Duisburg, herontwikkeling staalindustrie; groenprojecten 

Emscher  

- Lelystad: Batavia stad en Batavia Haven 

- Lille, Luik, Lyon: HSL-stations 

- Lissabon: expo 98  

- London: New Tate, Canary Wharf/docklands, energiecentrale Chelsea 

- Maastricht: herontwikkeling Sphinx-terrein; Calatrava Campus, Céramique, Universiteit 

Maastricht 

- Malmö: Oresund-Link, universiteit, Västra hamnen  

- Nijmegen: Benedenstad, Waalsprong, 2
e
 Waalbrug  

- Oberhausen: CentrO, Gasometer  

- Parijs: Ile Seguin: herontwikkeling locatie oude Renaultfabriek tot culturele hotspot  
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- Parkstad Limburg  

- Rotterdam: Stadshavens, Stadsinitiatief 

- Sevilla: wereldtentoonstelling; herontwikkeling rivieroevers; ‘el gran parasol’ 

- Valencia: Calatrava paleizen 

 

Een aantal stedelijke ontwikkelingsstrategieën is nader bestudeerd. Dit zijn:  

- brede strategie met diverse doelen (‘corporate story’, Zoetermeer) 

- toevoegen van nieuw icoon (Guggenheim museum, Bilbao) 

- versterken eigen kracht (’internationale stad van vrede en recht’, Den Haag) 

- lange termijn beleid middels overheidssturing (‘Direction’, Marne-La-Vallée) 

- maximaal faciliteren kansen (Core Strategy, Milton Keynes) 

- investeringsgebied voor markt en overheid (Zuid-as, Amsterdam) 

 

Fondsvorming en inzet van middelen: 

- EFRO (europees structuurfonds) 

- Investeringsimpuls Gelderse economie (provincie Gelderland)  

- IFA: investeringsfonds Almere (provincie Flevoland) 

- Fonds Parkstad (GR 8 gemeenten rondom Heerlen) 

- Mondriaanfonds (kunst OCW) 

- SMB Eindhoven (Stichting Middenstands en bedrijfshuisvesting) 

- Regionale investeringsstrategie Holland Rijnland (GR Holland Rijnland) 

- Schipholfonds (particulier fonds) 

- Waddenfonds (Rijk, 2006 tot 2012) 

- Waddenfonds (GR provincies Noord Holland, Friesland en Groningen) 

 

Een aantal fondsen is nader bestudeerd. Dit zijn:   

- regionale strategie met beperkt aantal projecten (Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland) 

- sectoraal fonds met koppeling van publiek en privaat geld (stimuleringsfonds SMB Eindhoven) 

- breed programma met koppeling van publiek en privaat geld (Brabant investeert in de toekomst) 

- breed georiënteerd fonds met jaarlijks beschikbaar budget (Waddenfonds) 

- programmatisch fonds met drempelbedrag, spaarfunctie en cofinanciering (IFA) 
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Bijlage 3: Over verkenningen en benchmarks 

Voor het opstellen van LISA zijn de essentiële keuzemogelijkheden geïdentificeerd. Hiertoe is een 

verkenning gedaan naar trends op het gebied van regiovorming. Dit leidde tot de volgende 

conclusies: 

- het belang van stedelijke regio’s als economische motor neemt wereldwijd toe 

- de concurrentiekracht van een stedelijke regio wordt beïnvloed door een aantal 

vestigingsfactoren, zoals de arbeidsmarkt, de aanwezigheid van kennis- en onderzoeksinstituten, 

connectiviteit en een aantrekkelijke woonomgeving 

- de regio functioneert zowel in mentaal als fysiek opzicht als een samenhangend systeem (‘daily 

urban system’) 

- in de regio zijn de steden in toenemende mate complementair aan elkaar; steden doen aan 

‘smart specialisation’, waarbij de eigenheid (en daarmee ook de verscheidenheid) wordt 

geaccentueerd. 
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Bijlage 4: citaten eigenheid Almere en kansenstrategie 

Stadsgesprekken: Almere is een rand-stad van de Randstad en van Amsterdam. Als je naar Almere 

rijdt vanuit de Randstad dan laat je de drukke Randstad achter je en ontvouwt zich een aparte eigen 

wereld. Het Almere-gevoel van ruimte. 

Sinds haar oprichting in 1976 is Almere een pioniersstad. Almere is een stad die min of meer van 

nature open staat voor vernieuwing, zoals woonvormen en zelfbouw, experimenten, nieuwe 

mensen, nieuwe systemen (zorg) en nieuwe manieren van werken of aanpakken. Als een soort klein 

Amerika, een locatie om je dromen waar te kunnen maken. 

De toekomstwens is om op het gebied van de nieuwe Almeerse samenleving de pioniers, de 

voorlopers en de trendsetters van Nederland te willen worden. 

De deelnemers schetsen een nieuw maatschappelijk krachtenveld waarin gemeente, bewoners en 

zowel profit- als non-profitorganisaties meer en beter moeten en zullen samenwerken. De 

deelnemers zien daarin ook een nieuwe rol voor en relatie tot de gemeente. 

 

Rijksstructuurvisie AAM: Almere heeft als new town ruimte voor nieuwe werk- en woonmilieus, 

experimenten en vernieuwend ondernemerschap. Dit profiel zorgt voor complementariteit in de 

Noordvleugel en daarmee voor een versterking van de internationale concurrentiepositie. 

Door de omvang van de Almeerse opgave is het mogelijk en rendabel om dergelijke 

systeeminnovaties door te voeren. 

Het is geen klassieke stad. De kernen liggen in een landschappelijk casco. Elke kern heeft een eigen 

geschiedenis en identiteit. 

Uitbreiding van de stad met een nieuw groenblauw raamwerk in Almere creëert een bijzonder woon, 

werk en leefmilieu dat van betekenis is voor het vestigingsmilieu in de Noordvleugel. 

Als voorbeelden voor magneetfunctie kunnen de vestiging van de Hogeschool Windesheim en de 

Floriade 2022 in Almere genoemd worden. Dergelijke grote projecten hebben een betekenis voor de 

economie en de sociale structuur van Almere en daarmee de Noordvleugel. 

Met een kansenstrategie komt het initiatief en de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling meer bij 

burgers en bedrijven te liggen. Als de (markt)vraag er is, is de overheid klaar om groot- of 

kleinschalige initiatieven te ondersteunen. 

Overheden nodigen bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers uit om met initiatieven te 

komen, zijn daarbij selectief betrokken, bieden ruimte voor maatwerk en faciliteren initiatieven. 

 

Concept Structuurvisie Almere 2.0: Almere heeft in de afgelopen 35 jaar een geschiedenis 

ontwikkeld, waarin nieuwe soorten van gebiedsontwikkeling, innovaties en experimenten op allerlei 

gebieden een plek hebben gekregen. Voorbeelden: particulier opdrachtgeverschap, 

stadsverwarming, OAT, verkeerssysteem, gezondheidszorg, etc. 
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In eerste instantie is er in en om Almere vooral veel groen aangelegd. De basis hiervoor ligt in de 

oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van Almere. Hierbij werd uitgegaan van een tuinstad. Een 

landgoed voor 250.000 mensen. Het is dé onderscheidende kwaliteit geworden van Almere. 

Almere Principles: blijf innoveren: De stad is al dertig jaar een vrijplaats, broedplaats en 

laboratorium voor vernieuwing op velerlei gebied. De pioniersgeest is te vinden bij burgers en 

bedrijven en in de manier waarop aan de ontwikkeling van de stad is gewerkt. 

Combineer stad en natuur: Van het begin hebben de plannenmakers er naar gestreefd natuur en 

stad niet als tegengesteld of vijandig te zien, maar als twee fenomenen die op allerlei niveaus als 

vanzelfsprekend samengaan. 

Mensen maken de stad: Vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het maken, 

behouden en verduurzamen van de stad ondersteunen wij hun streven om hun unieke 

mogelijkheden te verwezenlijken, met bezieling en waardigheid. 


