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Onderwerp 

Rijksstructuurvisie en overeenkomsten RRAAM  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Aanbieding van de Rijksstructuurvisie en twee overeenkomsten RRAAM 
 

Toezegging/motie/amendement: 

Op 20 november 2013 worden de vastgestelde Rijksstructuurvisie Amsterdam-
Almere-Markermeer en de ondertekende Bestuursovereenkomst RRAAM en Uit-
voeringsovereenkomst Almere 2.0 openbaar. Via deze mededeling bied ik u deze 
documenten aan.  
 

Inleiding: 

Tijdens het BO MIRT op 13 november 2013 heeft minister Schultz namens het Rijk 
de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer vastgesteld. Omdat de 
structuurvisie alleen het Rijk zelf bindt , is met de belangrijkste regionale partij-
en op 13 november tevens de Bestuursovereenkomst RRAAM afgesloten, waarin 
de regio de ambities uit de Rijksstructuurvisie onderschrijft.  
 
Op 20 november 2013 ondertekenen het Rijk, provincie Flevoland en gemeente 
Almere de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0, tijdens een feestelijk pers-
moment in Almere. Met de minister is afgesproken dat de drie documenten op 
dat moment openbaar worden en dat er tot dat moment een embargo op rust. 
Beide overeenkomsten worden gesloten onder voorbehoud van goedkeuring door 
Provinciale Staten van Flevoland, de gemeenteraad van Almere en eventuele 
behandeling in de Tweede Kamer. Daarnaast staat in deze overeenkomst dat in 
het eerste kwartaal van 2014 een nadere uitwerking van de werkwijze, de aan-
wending en de voeding van het Fonds Verstedelijking Almere aan u zal worde 
aangeboden.   
 
Mededeling: 

Hierbij bied ik u de vastgestelde Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-
Markermeer, alsmede de ondertekende Bestuursovereenkomst RRAAM en de op 
20 november te ondertekenen Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 aan. Van de 
Rijksstructuurvisie komt pas op 28 november 2013 de gedrukte versie beschik-
baar, waarin tevens een CD ROM met ca. 80 bijlagen is opgenomen. Deze zal ik in 
de leeskamer leggen. Ik bied u nu alvast de PDF-versie zonder CD ROM aan.  
 
Het vervolg 

De Rijksstructuurvisie is vastgesteld door het Rijk. Daarover behoeft dus geen 
besluitvorming door Provinciale Staten meer plaats te vinden. Niettemin lijkt het 
mij nuttig om de hoofdpunten en aandachtspunten uit de Rijksstructuurvisie met 
u door te nemen in de beeldvormingsronde op 15 januari 2014. Ik zal u ter voor-
bereiding daarop nog een notitie aanbieden.  
 
De Bestuursovereenkomst RRAAM is op 13 november 2013 ondertekend, onder 
voorbehoud van goedkeuring door (o.m.) Provinciale Staten van Flevoland. In de 
Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0, die op 20 november 2014 wordt onder-
tekend, staat dezelfde voorwaarde. Over beide overeenkomsten zal ik u een 
voorstel aanreiken. Ik stel mij voor dat beeldvorming hierover ook op 15 januari 
2014 kan plaatsvinden, gevolgd door oordeelsvorming op 5 februari 2014 en 
besluitvorming op 19 februari 2014. De Uitvoeringsovereenkomst treedt pas in 
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werking na uw goedkeuring.  
 
In hoofdstuk 4 van de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 staat een aantal belangrijke voornemens 
over de financiering van de verdere ontwikkeling van Almere en de wijze waarop de drie partijen 
daaraan bijdragen. In de overeenkomst is dit als voornemen benoemd – waaraan u dus nog uw 
goedkeuring moet hechten - en is tevens aangegeven dat een nadere uitwerking moet plaatsvinden 
in het eerste kwartaal van 2014. Om besluitvorming over die nadere uitwerking in uw statenverga-
dering van 26 maart 2014 mogelijk te maken, is oordeelsvorming over de nadere uitwerking op  
5 maart 2014 nodig en zou beeldvorming kunnen plaatsvinden 5 februari 2014. Dit vereist een GS-
besluit uiterlijk op 14 januari 2014.  
 
Ter inzage in de leeskamer 

Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer 
Bestuursovereenkomst RRAAM 
Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 
 
Verdere informatie 
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