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Inleiding

D66 Almere maakt van Almere een ondernemende 
stad. Een stad met een bruisende economie en waar 
heel veel Almeerders goed werk vinden. 

De echte feiten over de economie van Almere:
CBS: Almere koploper groei in Nederland lazen we 
onlangs in de krant. D66 las in het rapport dat de 
economie tot 2006 inderdaad spectaculair groeide. 
Echter, het laatste CBS-rapport toont ook aan dat de 
economie van Almere in de laatste 12 jaar nauwelijks 
gegroeid is en dat de arbeidsparticipatie nog onder 
het niveau van 2003 ligt. In 2017 daalde zelfs de 
werkgelegenheid en nam vooral het aantal banen in de innovatieve sectoren af. Ook op 
het gebied van de verkoop van bedrijventerreinen en kantoren blijft Almere zwaar achter 
in vergelijking met de rest van Nederland, en dit terwijl Almere juist heel veel beschikbare 
meters heeft in de Metropoolregio Amsterdam. 2017 was het jaar in de Metropoolregio 
waarin er 143 nieuwe bedrijven met ruim 2.700 arbeidsplaatsen bijkwamen. Hiervan is geen 
enkel bedrijf geland in Almere. Twee jaar geleden gaven de Almeerse ondernemers het 
ondernemersklimaat een magere zes. D66 wil in de komende jaren de magere zes om gaan 
zetten in een vette zeven.

D66 brengt de schwung terug in de stad. Een stad waar jong afgestudeerden gestimuleerd 
worden een eigen bedrijf te beginnen. Een stad waar MKB-bedrijven volop ruimte vinden om 
verder te groeien en waar innovatieve bedrijven uit Nederland en het buitenland de mensen 
en meters vinden om hun ambities waar te maken. Pioniersstad Almere heeft alles in huis 
om dit waar te maken. 

D66 pakt het aan:
a. Starten in Almere
b. Landen in Almere
c. Groeien in Almere
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Starten in Almere

1. Goed Onderwijs 
D66 staat voor goed onderwijs dat opleidt voor een mooie baan óf carrière als 
ondernemer. Zo’n 65% van alle Hbo-studenten in Almere komt ook uit de stad. Waar 
ze vroeger de stad na afstuderen verlieten, schept D66 kansen voor deze jongeren 
om in Almere aan de slag te gaan. Dat betekent nauwe samenwerking tussen het 
bedrijfsleven en mbo en hbo-instellingen in de stad. Op dit vlak gebeurt er al veel, 
men is vanuit beide kanten actief, maar het kan beter en breder. Inmiddels is er de 
‘Vliegende Brigade’ bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven en onderwijs, 
ondersteund door de gemeente, die een structureel en dekkend netwerk van deze 
verbindingen probeert te leggen. D66 Almere is enthousiast over deze ‘aanpak en ziet 
zoiets graag voortgezet ook na 2019. Een netwerk behoeft onderhoud, matching is 
een dynamisch gebeuren.

2. The Almere Incubator
Startende ondernemers hebben behoefte aan een hub, een inspirerende plek waar 
starters er elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar jonge ondernemers ondersteund 
worden door coaches en waar activiteiten worden georganiseerd voor nieuwe en 
reeds gestarte bedrijven, zoals start-up-bootcamps en field labs. D66 maakt zich hard 
voor de oprichting van de eerste Almeerse incubator. Onderdeel van deze incubator 
is de instelling van een Startersfonds dat enerzijds ondersteunt bij de realisatie van 
activiteiten en anderzijds een financieringsmogelijkheid biedt voor veelbelovende 
starters.
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3. Scale-ups: de versnelling
Start-ups zijn een motor voor innovatie. Start-ups die doorgroeien, zogeheten scale 
ups, zijn een motor voor nieuwe banen. En dus belangrijk voor de groei van onze 
economie. D66 Almere ziet hier met name ook kansen voor ondernemerschap vanuit 
(hoger) onderwijs en bepleit een start-up/scale up-programma samen met de Almeerse 
kennis- en onderwijsinstellingen, maar ook met belanghebbende bedrijven, banken en 
private investeerders. De door D66 Almere bewerkstelligde Innovatieagenda 2016-
2018 biedt kansen voor bestaande en nieuwe ondernemers een onderneming op te 
bouwen via onder andere prijsvragen en experimentele projecten waarop zij kunnen 
intekenen. D66 Almere zet dat beleid voort ook na 2018 en bij gebleken effect ook 
intensiveren.

4. Accountmanager Start-ups
Om starters in Almere zo goed mogelijk op weg te helpen pleit D66 voor een 
accountmanager start-ups binnen de gemeentelijke organisatie. 
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Landen in Almere

1. Groeisectoren
Met de komst van de Floriade heeft Almere de kans om haar economisch profiel nu 
duidelijk op de kaart te zetten: Almere, de Groene Stad! D66 wil gerichte acquisitie 
en investeringsbevordering in sectoren als voeding & gezondheid, stedelijke 
voedselproductie & voedseldistributie, maar ook op het gebied van groene energie, 
smart city en toerisme. Vooral met een overvolle Amsterdamse binnenstad heeft 
Almere kansen op het aantrekken van hotels, beurzen en conferenties. Met het onlangs 
verworven predicaat ‘beste binnenstad’ heeft Almere inmiddels een troef in handen 
om meer bezoekers naar de stad te trekken.

2. Acquisitie en investeringsbevordering
De acquisitie van nieuwe bedrijven naar Almere is de afgelopen jaren achterhaald 
en volstrekt niet succesvol gebleken. D66 geeft daarom de economiefunctie van de 
gemeente opnieuw vorm met een opdracht die ambitieus en resultaatgericht is. In 
die nieuwe daadkrachtige organisatie zullen delen van ACM (stadsmarketing), de 
huidige afdeling Economische Zaken en de EDBA (verbinder van initiatieven namens 
gemeente) samengaan in een kwalitatief en kwantitatief goed toegeruste eenheid. Het 
bedrijfsleven vraagt hierbij ook om een actieve rol van de burgemeester als eerste 
vertegenwoordiger van de stad. 

3. Floriade
De Floriade is voor D66 dé kans om bedrijfsleven naar Almere te halen. D66 pleit 
voor een extra inzet op de ‘economische motor’ van de Floriade. Een gericht 
aquisitieprogramma waarbij vóór, tijdens en na de Floriade-tentoonstelling zoveel 
mogelijk blijvende economische spin-off wordt gegenereerd voor de stad.

4. MRA en Lelystad Airport
De samenwerking in MRA-verband (met Amsterdam Economic Board en de 
regionale investeringsbevorderingsmaatschappijen Amsterdam In Business en de 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland) wordt voortgezet, echter wel op basis van 
duidelijke prestatieafspraken. D66 betrekt Almere actiever bij de ontwikkeling van 
Lelystad Airport. Vooral op het gebied van werkgelegenheid en toerisme biedt deze 
ontwikkeling kansen voor de stad.
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Groeien in Almere

1. Het Nieuwe Ondernemersplein
Het Ondernemersplein is een prima concept om alle partijen bijeen te brengen die 
noodzakelijk zijn om te ondernemen in Almere. Echter, een plein moet vol en bruisend 
zijn en daadwerkelijk alle diensten bieden. Dat is momenteel niet het geval. D66 wil 
dat het nieuwe Ondernemersplein dé hotspot voor het Almeerse MKB wordt. Daarbij 
hoort ook de ‘groene golf’-buddy, iemand die de ondernemer vlot door de hele keten 
van vergunningverlening heen helpt. Ook op het gebied van participatie en inclusiviteit 
verwacht D66 op het Ondernemersplein een ‘mobiliteitscentrum’ á la het Flevo 
Werkbedrijf bij het matchen van ondernemers en groepen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt zoals bijvoorbeeld statushouders.

2. MKB-fonds
Inmiddels is er in MRA-verband een MKB-financieringsfaciliteit waarvoor in Almere € 1 
miljoen is gereserveerd. D66 bepleit bij gebleken effect een uitbreiding.
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3. Regelarm
Vermindering van regeldruk voor ondernemers is een terugkerend issue en aandacht 
hiervoor heeft al nodige verbeteringen opgeleverd. D66 stelt dat regelgeving 
geen bureaucratische routine is: elke regel heeft een einddatum. Verder wordt 
vergunningverlening, waar mogelijk en nuttig, vereenvoudigd: een vergunning wordt 
automatisch toegekend als de gemeente niet op tijd handelt. D66 Almere maakt 
zich sterk dat alle bestaande verordeningen tegen het licht worden gehouden. Doel 
hiervan is overbodige en belemmerende regelgeving te schrappen om daarmee een 
aantrekkelijker ondernemersklimaat te scheppen. 

4. Aanbestedingen
De gemeente koopt voor honderden miljoenen per jaar in. D66 scherpt het inkoopbeleid 
van de gemeente nog verder aan om lokale ondernemers meer kansen te geven. De 
huidige eisen bij aanbestedingen zijn dikwijls te zwaar voor kleinere ondernemers en 
start-ups om te kunnen deelnemen. 

5. Economische Groei
De gemeente heeft in haar economiefunctie de rol van stimuleren, faciliteren 
en ondersteunen. Het organiseren van de samenwerking is hier essentieel 
onderdeel van. D66 wil dat de nieuwe afdeling Economische Groei samen met de 
ondernemersorganisaties en kennisinstellingen een Economische Agenda voor de 
Stad vormgeeft. Daarbij worden integrale afspraken gemaakt over samenwerking en 
versterking om gezamenlijk het doel te bereiken van een sterke economie. D66 pleit 
er tevens voor dat de gemeente een actiever rol gaat spelen bij het stimuleren en 
faciliteren van economische netwerken. 
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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9Colofon

Tekst & redactie
D66 Almere

Fotografie
Arjan Schalken

Contact met de afdeling?
info@d66almere.nl

Contact met de fractie?
D66@Almere.nl
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