
2 Duurzaam, leefbaar en bereikbaar 

Wat mag het kosten 

Tabel 2-1 bedragen x € 1.000 

  2018  2019  2020  2021  2022 

actualisatie perspectief      

overkapping 't Oor   -0,5 -0,1 -0,1 

afvalstoffenheffing -0,5     

bestedingsplan fonds wijkontwikkeling 2019  0    

Floriade  -7,2    

beheerlasten van provincie over te nemen Vogelweg   -0,2 -0,2 -0,2 

bijdrage snel internet buitengebieden   0,0    

aanzuivering MIPA  tbv verbreding 3 bruggen Spoorbaanpad  -1,6    

uitgaven programmalijnen Fonds Verstedelijking Almere 0,1 -1,2 0,0 -0,7 0,8 

onttrekking Fonds Verstedelijking Almere -0,1 1,2 0,0 0,7 -0,8 

coalitieakkoord      

beheer en onderhoud  -5,4 -1,6 -1,6 -1,6 

capaciteit tbv duurzaamheid cf coalitieakkoord  -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 

dekking coalitieakkoord      

parkeerterreinen  0,4 0,4 0,4 0,4 

programmabureau stad  0,3 0,3 0,3 0,3 

eindtotaal -0,5 -14,0 -2,1 -1,7 -1,8 

Actualisatie perspectief 

Overkapping ’t Oor 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Floriade is een motie aangenomen die het college onder 

anderen opdraagt een overkapping op het busstation boven op de A6 te realiseren. In het MIPA 2018-2022 is 

€ 1,3 miljoen gereserveerd voor de buskap bij ’t Oor, hiervan wordt € 0,84 miljoen betaald uit de 

mobiliteitssubsidie van de provincie (zie ook aanvraag MIPA). Bij ramingen van de kosten zijn verschillende 

scenario’s uitgewerkt. In het huidige MIPA wordt rekening gehouden met een minimale variant, met regen- 

maar geen windbescherming. Om de aanbesteding in 2019 te starten om voor de Floriade gereed te kunnen 

zijn is € 0,5 miljoen aanvullende dekking noodzakelijk. 

Tevens zijn de onderhoudskosten nu ingeschat op 5% van de totale investering.  

Afvalstoffenheffing 

Voor 2018 wordt een nadeel van € 0,5 verwacht op de afvalstoffenheffing. Dit wordt enerzijds veroorzaakt 

door lagere opbrengsten voor plastic, metaal en drankkarton fracties, doordat een groter deel als vervuild 

wordt afgekeurd. Anderzijds blijkt de hoeveelheid restafval minder gedaald dan eerder verwacht. Later dit 

jaar wordt een raadsvoorstel gedaan voor een gedifferentieerd tarief, wat een extra prikkel zou moeten 

geven om het scheidingsgedrag te verbeteren. 

 

Ook voor 2019 nemen de verwachte kosten toe als gevolg van prijsontwikkeling met betrekking tot 

restfracties en door het verhogen van de belasting voor verbranding van restafval. De afvalstoffenheffing is 

hierop bijgesteld. Deze meerjarige actualisatie wordt nader toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. 
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Bestedingsplan Fonds wijkontwikkeling 

Het bestedingsplan Wijkontwikkeling heeft als belangrijkste doel de doorontwikkeling van de stad. Via 

fysieke, sociale en economische interventies wordt onder andere ingezet op behoud en verbetering van de 

leefbaarheid en concurrentiekracht van stadsdelen en wijken. Voorgesteld wordt om de middelen als volgt 

in te zetten voor de door de Raad vastgestelde categorieën:  

Tabel 2-2 bedragen x € 1.000 

bestedingsplan fonds wijkontwikkeling bedrag 

beschikbaar voor 2019   

vrije ruimte Fonds wijkontwikkeling 198 

algemene middelen 630 

totaal beschikbaar 828 

inzet   

a. uitvoeringsplannen / Impuls Haven / Buiten Centrum 300 

- waarvan kosten voor exploitatie Bivak -105 

b. wijkaanpakken / Leefbaarheid 350 

c. ad hoc (nieuwe initiatieven) 283 

totaal inzet Programmabegroting 2019 828 

  

 0 

* Via het Fonds dient flexibel en slagvaardig ingespeeld te kunnen worden op een maatschappelijke ontwikkelingen of 

marktvraag. Conform afspraak wordt bij de jaarrekening verantwoording afgelegd over de exacte besteding van de middelen 

 

Bij de besprekingen van de Programmabegroting 2018 heeft het college besloten om eerder beschikbaar 

gestelde middelen voor de Gooimeerdijk (€ 300.000) te heroverwegen. Dit is destijds niet specifiek verwerkt 

in de besluitvorming. Gelet op het besluit om de Gooimeerdijk voorlopig niet open te stellen wordt alsnog 

voorgesteld het hiervoor beschikbare budget aan te wenden voor investeringen in het jaarprogramma 2019, 

die in het bijzonder gericht zijn op de vraagstukken in Almere Haven.  

 

2019 is het laatste jaar van het programmaplan Wijkgericht Werken, en dus de huidige vorm van het fonds, 

gelet op de keuze van het college om voor een opgavegerichte aanpak te kiezen in plaats van ‘wijkgericht’ 

Voorgesteld wordt om het programma af te bouwen en géén nieuwe acties meer op te starten. Wel kunnen 

lopende verplichtingen in 2019 en ook de beoogde impulsen voor Haven, Buiten en Centrum worden 

nagekomen De reeds gestarte acties die in 2019 nog doorlopen zullen elders in de organisatie worden 

belegd. Er zal, gelet op de extra investeringen die dit met zich meebrengt, aan het eind van het programma 

geen uitgebreide evaluatie meer worden gestart. Medio 2019 zal, in samenhang met de andere beschikbare 

fondsen, aan de raad een voorstel gedaan worden met betrekking tot de toekomst van dit fonds. 

Floriade 

Uitgangspunt Floriade 

Naar aanleiding van het opstellen van het Definitief Ontwikkelplan Floriade Stadswijk hebben we de 

businesscase Floriade geactualiseerd en herijkt. Door de samenwerkingsovereenkomst met Amvest wordt 

er een grondexploitatie geopend. De grondexploitatie is met 600 woningen en 60 waterkavels verlieslatend. 

Echter, volgens de externe mid-term review betreft het hier een verdienlocatie met extra 

opbrengstpotentie. Zo bezien is dit een investering die in de toekomst terug verdiend kan worden. 

 

Het tekort in de voorziening negatieve grondexploitaties wordt gedekt vanuit een bijdrage uit de 

gemeentelijke business case. Dit suggereert dat het evenement geld oplevert om de gebiedsontwikkeling 

mogelijk te maken, er vanuit gaande dat de gebiedsontwikkeling zichzelf op termijn moet bedruipen, 

ontstaat er een ander beeld: dan ontstaat er een overschot op de gemeentelijke business case van 

€ 400.000. Het saldo van de zelfstandige programmaorganisatie en de grondexploitatie voor de Floriadewijk 

van € 7,2 miljoen wordt afgedekt in de begroting. 
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Financiële toelichting 

Tabel Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.-1  bedragen x € 1 miljoen 

 omschrijving zelfstandige 

programma organisatie 

grondexploitatie Floriade BV totaal 

 oude businesscase -2,2  2,3 0,1 

1 openen grondexploitatie 17,5 -7,6  9,9 

2 actualisatie knelpunten -3,2   -3,2 

3 Herijking -11,7  -2,0 -13,7 

 herijkte businesscase 0,4 -7,6 0,3 -6,9 

1. Openen grondexploitatie 

Alle terreininvesteringen -en opbrengsten worden vanuit de zelfstandige programmaorganisatie 

overgeheveld naar deze grondexploitatie.  

2. Actualisatie knelpunten 

Hierbij gaat het om eerder genomen besluiten die financieel vertaald zijn naar de businesscase. De 

besluiten hierbij zijn de geluidswerende maatregelen en de bestuurlijke lus Chw. Bestemmingsplan. Het 

gaat in totaal om € 3,2 miljoen 

3. Herijking 

Door het openen van de grondexploitatie vervalt een aantal kostenposten in de gemeentelijke business 

case, o.a. de terreininvesteringen. Tegelijkertijd is er op een aantal punten een stijging van kosten te zien. 

Dat betreft onder andere: 

 Making of: het betrekken van de stad op weg naar het Floriade evenement en het organiseren van 

Wereldvoedseldag 2021; 

 Parkeren en Mobiliteit: inrichting drie entrees en evenementwaardige parkeervoorzieningen; 

 Floriade Impuls Almere: stimuleren kleinschalige initiatieven; 

 Inzet subsidies: capaciteit om subsidies binnen te halen 

 Innovatiebudget: mogelijk maken extra innovaties 

De grondexploitatie, het oplossen van de knelpunten en de herijking hebben als gevolg dat de 

gemeentelijke businesscase voor het evenement met een positief saldo van € 400.000 sluit.  

Dit leidt door het tekort op de grondexploitatie tot een negatief saldo van € 7,2 miljoen, dat wordt afgedekt 

via een voorziening negatieve grondexploitaties.  

De herijking van de business case van de Floriade Almere 2022 BV levert een nadeel van € 2 miljoen op, 

waardoor het saldo voor de BV uit komt op € 300.000 positief. 

 

Voor een detailleerde toelichting verwijzen wij u naar het raadsvoorstel Definitief Ontwikkelplan Floriade 

Beheerlasten van provincie over te nemen Vogelweg 

De functie van de Vogelweg is veranderd van een provinciale weg naar een gemeentelijke weg. Het 

overnemen van deze weg is ingegeven vanuit verkeersveiligheid. De toenemende verkeersdruk door oa de 

ontwikkeling van Oosterwold vraagt om aanpassingen van de weg (met name invoegen van rotondes) om de 

verkeersveiligheid te blijven borgen. De provincie heeft aangegeven niet bereid te zijn deze investeringen te 

doen. Het is gebruikelijk dat wanneer een weg wordt overgedragen door de provincie aan de gemeente hier 

geen beheergelden tegenover staan. Om het beheer van de Vogelweg volgens de huidige kaders te kunnen 

uitvoeren is structureel € 190.000 benodigd. 

Bijdrage snel internet buitengebieden 

Er wordt € 35.000 vrij gemaakt om bij te dragen aan het project snel internet in buitengebieden.  
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Aanzuivering MIPA tbv verbreding 3 bruggen Spoorbaanpad 

Voor de verbreding van 3 bruggen bij het Spoorbaanpad wordt € 1,6 miljoen vanuit de algemene middelen 

beschikbaar gesteld. Een bedrag van € 0,4 miljoen wordt gevonden door her-prioritering binnen het MIPA. 

Het project kost in totaal € 4,5 miljoen, voor € 2,5 miljoen is subsidie aangevraagd bij het Rijk en de 

Provincie.  

Fonds Verstedelijking Almere  

Voor de projecten uit het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) worden per raadsprogramma de budgetten 

beschikbaar gesteld. Hiervoor geldt dat de budgetten voor 2019 aansluiten op het jaarprogramma FVA 2019, 

welke bij deze begroting wordt vastgesteld. Voor de inhoudelijke toelichting van de bestedingen wordt 

verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere. 

Coalitieakkoord 

Beheer en onderhoud 

Het beheren van onze aantrekkelijke, groene, stedelijke woonomgeving vraagt extra investeringen. We 

maken de komende jaren eenmalig geld vrij om de urgente achterstanden in het beheer en onderhoud te 

kunnen inlopen. Voor 2019 gaat het om € 4,4 miljoen. Verder investeren we structureel in een hogere 

kwaliteit, waaronder de mogelijkheid om te differentiëren in wijken en de opvolging van de aanbevelingen 

uit het rekenkameronderzoek. Dit structureel deel loopt op van € 1 miljoen in 2019 tot € 1,6 miljoen vanaf 

2020. 

 

Dit jaar wordt bovendien circa € 0,4 miljoen extra geïnvesteerd in capaciteit binnen de ambtelijke 

organisatie. Zo kan de voorbereiding vast starten voor de extra opgave in verband met het extra incidenteel 

budget dat wordt vrijgemaakt om de achterstanden in te halen met betrekking tot het beheer van de 

openbare ruimte. Deze kosten worden gedekt uit de middelen voor beheer en onderhoud in 2018. De 

projecten die daardoor in 2018 niet uitgevoerd kunnen worden, zullen in 2019 worden uitgevoerd. 

Opgaven duurzaamheidsagenda en overgangsperiode tot 2020 

Verduurzaming is één van de benoemde opgaven in het coalitieakkoord, waarbij de ambities voor de stad 

liggen op het gebied van energieneutraliteit, van het gas af, klimaatbestendig, afvalloos en circulair. In het 

coalitieakkoord is structureel € 650.000 beschikbaar gesteld voor extra inzet op duurzaamheid. Hierbij is de 

ambitie om niet alleen in te zetten op bestaande programma’s, maar deze wezenlijk uit te breiden. 

Dekking coalitieakkoord 

Parkeerterreinen 

In het afgesloten coalitieakkoord zijn, voor de bekostiging van een aantal ambities, een aantal  

oplossingsrichtingen genoemd. Ten aanzien van parkeren is voorgesteld om voor het maaiveld parkeren 

over te gaan naar parkeerbelasting. Dan hoeft de gemeente geen BTW en VPB te betalen. Het resultaat van 

deze beleidswijzing is, bij hantering van dezelfde tarieven, becijferd op € 400.000.  

Naast dit financiële effect zijn er een aantal ongewenste parkeer technische effecten. Daarom is besloten 

om het privaatrechtelijk parkeren op terreinen voor als nog ongemoeid te laten. Er is binnen de 

parkeerexlpoitatie ruimt om deze bezuiniging op te vangen. Hiermee wordt aangesloten op de 

tariefbesluiten voor andere leges en heffingen. 

Programmabureau stad (PBS) 

In het coalitie akkoord is opgenomen dat er € 340.000 structureel kan worden bespaard op de overhead van 

PBS. Het bureau zal worden opgeheven en de inhoudelijke medewerkers (en budgetten) zullen worden 

herverdeeld binnen de organisatie. 
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2.1.1 Indicatoren 

Huishoudelijk restafval  Figuur 1 - Huishoudelijk restafval in kilo’s  (bron: CBS) 

Na een forse daling van de hoeveelheid restafval per 

inwoner tot 2015 blijft het scheidingsgedrag 

sindsdien vrijwel constant. Om de dalende trend 

weer op te pakken investeren we in 

inzamelingsvoorzieningen voor de hoogbouw en 

onderzoeken we de mogelijkheden van 

tariefdifferentiatie. Eind 2018 worden de uitkomsten 

hiervan besproken met de raad.  

 

 

 

 

 

Hernieuwbare elektriciteit Figuur 2 - Hernieuwbare elektriciteit (bron: Rijkswaterstaat) 

De gemeente Almere scoort ten opzichte van 

gemeenten met een vergelijkbare omvang relatief 

hoog. Dit komt met name door de 20 windmolens die 

op Almeers grondgebied staan. Het percentage 

hernieuwbare elektriciteit wordt afgezet tegen totaal 

elektriciteitsverbruik.  
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