
3 Ruimte en Wonen 

Wat mag het kosten 

Tabel 3-1 bedragen x € 1.000 

  2018  2019  2020  2021  2022 

actualisatie perspectief      

energie hoofdinfrastructuur   -0,1    

actualisatie Wabo 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 

kavelwinkel ICT en digitalisering -0,1 -0,1    

verruimen aankoopkrediet FSA met € 2,5 miljoen      

taskforce Oosterwold   -0,4    

Ambtelijke inzet in de regio   -0,2 -0,2 -0,2 

Participatie gebiedsontwikkeling  -0,3    

Vergunningverlening en representatie Floriade  -0,3    

uitgaven programmalijnen Fonds Verstedelijking Almere -0,2 1,5 3,2 0,7 3,2 

onttrekking Fonds Verstedelijking Almere 0,2 -1,5 -3,2 -0,7 -3,2 

coalitieakkoord      

omgevingswet  -0,3    

dekking coalitieakkoord      

stedelijke projecten en beleidsinitiatieven  0,1 0,1 0,1 0,1 

strategie ruimtelijke ordening  0,2 0,2 0,2 0,2 

      

totaal 0,9 -0,7 0,4 0,4 0,4 

Actualisatie perspectief 

Energie hoofdinfrastructuur 

Er is extra juridische en technische kennis en capaciteit nodig voor de Energie hoofdinfrastructuur. 

Actualisatie Wabo  

De verwachting is dat de omvang van de Wabo opbrengst voor 2018 op circa € 9,1 miljoen zal uitkomen, 

€ 1  miljoen meer dan geraamd. Dit is het gevolg van de verdere stijging van het aantal grote aanvragen 

voor WABO-vergunningen. Ook in de komende jaren neemt het aantal aanvragen toe, waardoor zowel de 

verwachte kosten als opbrengsten stijgen. Deze meerjarige actualisatie wordt nader toegelicht in de 

paragraaf lokale heffingen.  

Kavelwinkel ICT en digitalisering 

De promotie en het aanbieden van kavels in Vogelhorst/Overgooi door de kavelwinkel wordt gedigitaliseerd. 

De kosten hiervan bedragen in 2018 € 140.000  

 

Voor de komende jaren is de verwachting dat er gemiddeld 175 PO minder kavels op de markt gebracht. De 

bijdrage van de grondexploitatie neemt hierdoor af. Vooralsnog wordt vanuit het perspectief voor 2019 

incidenteel € 77.000 beschikbaar gesteld om de kavelwinkel open te houden. Bij de perspectievennota zal 

besluitvorming over de structurele financiering moeten plaatsvinden. 

Verruimen aankoopkrediet FSA met € 2,5 miljoen 

Het fonds bestaat uit een krediet en een budget. Uit het budget worden kosten gedekt, die niet kunnen 

worden terugverdiend. Er is nog € 0,9 miljoen aan budgettaire ruimte voor tijdelijke exploitatiekosten en 

tijdelijke aankopen. 
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Het krediet is het maximaal door de raad toegekende investeringsplafond. Dit wordt verhoogd met € 2,5 

miljoen, zodat er de komende jaren genoeg kredietruimte is voor het doen van aankopen. 

Taskforce Oosterwold  

Met de ontwikkelstrategie Oosterwold is gekozen voor organische gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt op 

basis van een vooraf vastgestelde set uitgangspunten en spelregels maximaal ruimte gegeven aan 

particulier initiatief in de ontwikkeling van het gebied. Daarbij is uitgegaan van een vergaande terugtrekking 

van de gemeentelijke overheid. Met deze vorm van gebiedsontwikkeling is niet eerder ervaring opgedaan. 

Er zal dus gaandeweg moeten worden geleerd en bijgesteld. 

 

Inmiddels zijn flink wat initiatieven gerealiseerd en wordt in de praktijk tegen een aantal vraagstukken 

aangelopen die raken aan de wettelijke taken van de gemeente. Deze vraagstukken zijn in het kader van de 

voorjaarsnota geanalyseerd en zij vragen om een nadere uitwerking in het komende jaar. Het betreft de 

volgende onderwerpen: 

 het maken van een handelingsperspectief zorgplicht afvalwater 

 nadere uitwerking ten aanzien van de kavelwegsystematiek 

 concrete uitwerking bevolkingsvolgende voorzieningen, m.n. onderwijshuisvesting 

 het maken van een handhavingsstrategie voor Oosterwold 

 het opzetten van gestructureerde vorm van bewonersparticipatie 

 beleid ten aanzien van belastingen/lokale heffingen 

 beleidsinbreng vanuit gebiedsontwikkeling 

 voortzetting Task force vergunningen 

 

Dit leidt tot een inzet van € 0,465 miljoen voor de eerste helft van dit begrotingsjaar. Voor een bedrag van 

€ 100.000 wordt dit afgedekt uit extra bouwleges. 

Ambtelijke inzet in de regio 

Almere is de tweede gemeente binnen de Metropool Regio Amsterdam. We willen onze rol binnen de MRA 

versterken door een meer agenderende initiërende en agenderende rol te vervullen. Tegelijkertijd zien we 

een grote meerwaarde van actieve participatie binnen VNG en G40 en een aanvullende inzet op regionale 

samenwerking. We kiezen daarbij op verschillende beleidsterreinen voor verschillende 

samenwerkingsverbanden. Op onderdelen werken we samen met Flevolandse gemeenten, maar we 

investeren bijvoorbeeld ook in de verbetering van de bereikbaarheid van regio Utrecht. Om optimaal gebruik 

te kunnen maken van de verschillende netwerken waarin we als gemeente vertegenwoordigd zijn, is 

aanvullende ambtelijke inzet nodig. In Den Haag continueren we de inzet van onze lobbyist op het gebied 

van RRAAM en Almere 2.0 Het komende jaar werken we bovendien aan een hernieuwde lobby-agenda. Een 

Almeerse agenda gericht op de toekomst!  

Participatie gebiedsontwikkeling 

De behoefte van Almeerders om te participeren in de planvorming van de stedelijke ontwikkeling neemt 

steeds meer toe. Dit is enerzijds een maatschappelijke trend, anderzijds zien we dat in de nieuwe stadsde-

len, waar tijdens de crisis in de ontwikkeling ‘gaten’ zijn ontstaan, omwonenden nu ageren tegen de (oude) 

plannen om deze gaten te vullen. Dit proces vraagt veel actieve communicatie, procesinterventies en 

bewonersbijeenkomsten. 

Volgens regelgeving (WRO/plankostenscan) mogen de kosten van een hoge mate aan participatie met de 

omgeving niet worden toegerekend aan de grondexploitaties. Dit komt onder andere doordat de ontwikke-

ling van de gebieden in het privaatrechtelijke domein valt, terwijl de wijze van participatie voor een groot 

deel ook het publiekrechtelijke domein raakt. Derhalve wordt er nu, vooralsnog incidenteel, een budget van 

€ 250.000 beschikbaar gesteld. 

Vergunningverlening en representatie Floriade 

In het kader van de integrale herijking van de Floriade businesscase is onderzocht in hoeverre er extra inzet 

nodig is voor Vergunningen, toezicht en handhaving, Kabinet en veiligheid, Stadsruimte, Ruimtelijke 
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ordening en mobiliteit en Juridische zaken. Voor 2019 wordt rekening gehouden met € 250.000 aan 

meerkosten. 

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 

Omgevingswet 

In het coalitie akkoord is € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de omgevingswet. 

Dit budget wordt bij deze begroting vrijgemaakt, zodat het programmateam verder kan met de 

voorbereiding voor de nieuwe wet en College en raad hierover kan informeren. 

Dekking coalitieakkoord 

Stedelijke projecten en beleidsinitiatieven 

Voorgesteld wordt om niet 1 fte te bezuinigingen op de capaciteit voor stedelijke projecten en 

beleidsinitiatieven, te dekken uit het fonds anterieure overeenkomsten (zie hierboven). 

Strategie ruimtelijke ordening 

De bezuiniging wordt voor het eerste half jaar uit de budgetten van de bedrijfsvoering afgedekt. Bij de 

perspectievennota zal een structurele alternatieve besparing worden aangegeven. 

Indicatoren 

Nieuwgebouwde woningen` Figuur 1 - Nieuwgebouwde woningen per 1.000 inwoners (bron: ABF – Woningvoorraad) 

Deze indicator laat zien dat er in Almere meer 

woningen gebouwd worden dan in gemeenten van 

een soortgelijke omvang. Sinds 2014 is een forse 

groei zichtbaar van het aantal nieuwgebouwde 

woningen per 1.000 inwoners.  
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WOZ waarde  Figuur 2 - WOZ waarde (bron: CBS) 

De Waardering Onroerende Zaken (WOZ) waarde is een 

schatting van de marktwaarde van een woning, pand of 

stuk grond. Deze schatting geeft inzicht in de 

waardeontwikkeling, woningmarkt en betaalbaarheid. 

De WOZ-waarde in Almere neemt sinds 2015 toe en ligt 

iets lager dan bij in omvang vergelijkbare gemeente.  
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