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*1578491* 
Onderwerp 

1 miljard voor RRAAM en spoorverdubbeling Almere 

 

 

Doel van deze mededeling: 

Via deze mededeling wordt uitvoering gegeven aan twee toezeggingen die gede-

puteerde Gijsberts deed tijdens de beeldvormende commissievergadering over de 

Bestuursovereenkomst RRAAM en de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0. 

 

Toezegging/motie/amendement: 

Toezegging RL01 heeft betrekking op de opbouw van het bedrag van € 1 miljard 

en toezegging RL02 heeft betrekking op spoorverdubbeling bij Almere. Deze 

toezeggingen hangen met elkaar samen.   

 

Inleiding: 

Over het besluit OV SAAL middellange termijn bent u reeds eerder geïnformeerd 

via een mededeling van gedeputeerde Lodders op 29 augustus 2013 (nr. 

1527727).   

 

Mededeling: 

1. Het bedrag van  € 1 miljard staat niet genoemd in de Rijksstructuurvisie  

Amsterdam-Almere-Markermeer of in de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0, 

maar is door wethouder Mulder genoemd bij de ondertekening van de overeen-

komst. Hij heeft het bedrag samengesteld uit de volgende onderdelen: 

- het op 28 augustus 2013 door staatssecretaris Mansveld vastgestelde besluit 

over OV SAAL middellange termijn, waarmee een bedrag is gemoeid van  € 497 

miljoen (zie blz. 49 Rijksstructuurvisie); 

- de geraamde opbrengst van € 130 miljoen uit de verkoop van rijksgronden in 

het Oosterwold, die het Rijk in het Fonds Verstedelijking Almere zal storten (zie 

artikel 4.4.3 lid 4 van de Uitvoeringsovereenkomst); 

- Almere krijgt vanaf 2015 gedurende 22 jaar € 7 mln. extra uit het Gemeente-

fonds. Inclusief accres schat Almere in dat dit in totaal € 170 miljoen is (zie 

artikel 4.4.1 lid 3 van de Uitvoeringsovereenkomst); 

- de inschatting van Almere dat de bijdrage van de provincie Flevoland geduren-

de de looptijd van de uitvoering van de Rijksstructuurvisie vergelijkbaar zal zijn 

aan de extra bijdrage uit het Gemeentefonds.  

Deze onderdelen tellen samen op tot bijna 1 miljard.  

 

In deze rekensom is nog niet meegenomen dat het Rijk te zijner tijd ook grond-

opbrengsten in Almere Pampus in het Fonds Verstedelijking Almere zal storten 

(zie artikel 4.4.3 lid 1 van de Uitvoeringsovereenkomst). De realisatie van dit 

stadsdeel ligt nog te ver achter de horizon om in de Uitvoeringsovereenkomst al 

een inschatting van de omvang van die opbrengst te kunnen doen.   

 

2. Het pakket voor OV SAAL Middellange Termijn waartoe staatssecretaris Mans-

veld  heeft besloten, betreft in essentie de uitbreiding van station Weesp van 6 

naar 8 sporen. Hierdoor wordt het mogelijk om vanaf 2023 in de OV SAAL corridor 

'spoorboekloos' te rijden. Dit betekent elk uur 6 intercity's en 6 sprinters van 

Flevoland naar Amsterdam-Zuid/Schiphol. Daarnaast nog 4 Intercity's van Flevo-

land naar Amsterdam Centraal.  
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Voor de periode tussen 2016 (gereed zijn van spooruitbreiding korte termijn) en 2023 (geplande 

realisatie spooruitbreiding middellange termijn) zijn afspraken gemaakt over verdere verbetering 

van de dienstregeling. Elk uur zullen dan 4 Intercity's richting Amsterdam Centraal rijden en 4 

Intercity's en 4 sprinters naar Amsterdam-Zuid/Schiphol. Deze dienstregeling zal gelden bij vol-

doende vervoersvraag. Er zijn daarom ook afspraken gemaakt dat deze vervoersvraag goed zal 

worden gemonitord. Met dit pakket wordt spoorboekloosrijden op de Flevolijn mogelijk, waardoor 

spoorverdubbeling in Almere niet nodig is. 

 

Het vervolg 

In de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 is afgesproken dat aan u in het eerste kwartaal van 2014 

een nadere uitwerking van het financieel kader zal worden aangeboden. Daarbij moet ook duide-

lijkheid ontstaan over de hoogte van de provinciale bijdrage aan het Fonds Verstedelijking Almere. 

Deze nadere uitwerking wordt beeldvormend besproken in de commissievergadering op 5 maart, 

oordeelsvormend op 2 april besluitvorming in de vergadering van Provinciale Staten op 16 april 

2014.  

 

Ter inzage in de leeskamer 

- 

 

Verdere informatie 

- 

 

  


