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1. Waterfabriek Floriade - subsidieaanvraag Europese programma  

Urban Innovative Actions (UIA) 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Jo Caris 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft: 

1. kennisgenomen van het Europese Fonds UIA; 

2. ingestemd met de huidige subsidieaanvraag voor de realisatie van een Waterfabriek in 

het kader van het Waterplan Almere (Stad zonder afval) op het terrein van de 

Floriade; 

3. de voorwaarden vastgesteld waaronder Waterschap Zuiderzeeland als delivery partner 

deel wil nemen aan het project Waterfabriek. De belangrijkste drie zijn:  

a. de beheer- en onderhoudskosten worden verdeeld tussen waterschap en 

gemeente Almere; 

b. de installatie is in eerste instantie eigendom van de gemeente Almere; 

c. als waterschap leveren we een maximale bijdrage van € 200.000,- (geld en 

inzet van uren) aan de subsidieaanvraag; 

4. de voorwaarden, consequenties en risico’s worden nader uitgewerkt in een bestuurlijke 

overeenkomst tussen de gemeente Almere en het waterschap. 

 

Toelichting 

Eind 2019 heeft de gemeente Almere een subsidieaanvraag ingediend bij het Europese 

programma UIA voor het project Waterfabriek in de wijk Floriade. UIA is een Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling-programma dat zich specifiek richt op stedelijke gebieden. Het 

doel van het programma is het testen van innovatieve ideeën in de praktijk. Naast leadpartner  

gemeente Almere zijn provincie en waterschap vanaf het begin betrokken geweest bij het 

opstellen en uitwerken van de subsidieaanvraag. De projectperiode van de UIA-

subsidieaanvraag is van 01-07-2020 tot 30-06-2023. 

 

De Waterfabriek kan een belangrijke stap zijn op weg naar een circulair afvalwatersysteem: 

een stad zonder afvalwater. In het Waterplan Almere hebben we (gemeente en waterschap) 

o.a. de ambitie opgenomen om grondstoffen (incl. water) uit afvalwater terug te gaan winnen. 

Met de Waterfabriek kunnen we een belangrijke stap zetten richting het realiseren van deze 

ambitie. Concreet is in het Waterplan opgenomen om in 2030 minimaal 60% van de 

reststoffen uit afvalwater te gaan gebruiken als grondstof. 


