
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

7e Kwartaalbericht Almere 2.0 en 2e Voortgangsrapportage groot project RRAAM 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de voortgang en uitwerking van de RAAM-
brief (Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer) en het Integraal Afspra
kenkader Almere (lAK) door middel van het 7̂  Kwartaalbericht Almere 2.0 en 
RRAAM (Rijks-Regiobesluiten-Amsterdam-Almere-Markemeer) en de 2^ Voort
gangsrapportage groot project RRAAM. 

Toezegging/motie/amendement: 

Conform de toezegging in het vastgestelde Statenvoorstel 'Plan van Aanpak en 
procesgeld provinciale uitvoering lAK Almere' (d.d. 14 oktober 2010). 

Inleiding: 

De uitvoering van het Integraal Afspraken Kader en de onderzoeksfase van de 
RAAM-brief naderen hun voltooiing. De werkmaatschappijen leveren hun eind
rapporten op. In juni moeten de resultaten van het MER en de MKBA beschikbaar 
komen en is de sociaal-economische agenda uit het lAK uitgewerkt. Vanaf 1 juli 
richt het proces zich op consultatie en de voorbereiding van de ontwerp Rijks
structuurvisie 
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Mededeling: 

Hierbij ontvangt u het zevende kwartaalbericht Almere 2.0 en de tweede voort
gangsrapportage groot project RRAAM. Door het Kwartaalbericht Almere 2.0 en 
RRAAM worden belanghebbenden geïnformeerd over de feitelijke voortgang van 
de uitwerking van het lAK. Deze uitwerking heeft betrekking op gebiedsontwikke
lingen (werkmaatschappijen) en de thematische ontwikkelingen die samenhangen 
met de doorgroei van de stad. Hieronder wordt de stand van zaken van een 
aantal onderwerpen nader toegelicht. 

Opmerkingen bij het zevende kwartaalbericht Almere 2.0 en RRAAM d.d. 
1 april 2012 

Kostenraming IJmeeralternatief 
De opdracht aan de Werkmaatschappij Almere-Amsterdam (WAA) was om de 
kosten van de IJmeerlijn en het stadsdeel Pampus fors te optimaliseren. Dat dit 
succesvol is geweest, mag blijken uit de kostenramingen die Movares van het 
geoptimaliseerde IJmeeralternatief heeft gemaakt. Het oorspronkelijke stadsdeel 
Pampus had, mede door de forse buitendijkse bebouwing, aanvankelijk een 
tekort op de grondexploitatie van nominaal €1,5 miljard (inclusief maatregelen 
Stedelijke Bereikbaarheid Almere). Dat tekort is door optimalisaties terugge
bracht tot € 50 miljoen. Indien een aantal kwaliteitsverhogende maatregelen 
zoals een jachthaven en watergangen alsnog worden geschrapt, kan zelfs een 
kostendekkende grondexploitatie gepresenteerd worden. De IJmeerverbinding 
met een brug kostte in het referentiealternatief € 4,5 miljard en is nu in het 
metroalternatief geoptimaliseerd tot € 1.940 miljoen. De exploitatie van de lijn 
is in het eindbeeld positief. Een oplossing met een korte tunnel tussen Pampus en 
IJburg kost € 350 miljoen extra, dus € 2,3 miljard, waar in de oorspronkelijke 
plannen nog sprake was van € 5.1 - € 5,6 miljard. 
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Commissie Kuiken 
In maart 2012 heeft de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (de 
commissie Kuiken) van de Tweede kamer haar rapport gepresenteerd. Op basis 
van onderzoek door de TU Delft staat in het rapport "de baten van Kort Volgen 
onvoldoende zijn om de gewenste capaciteitsvergroting te realiseren". Deze 
uitspraak is gebaseerd op een capaciteitsstudie op het traject Utrecht - 's-
Hertogenbosch. Indien deze bevinding juist is dan kan dit consequenties hebben 
voor het project OV SAAL. Het kabinet bereidt momenteel een reactie voor op 
het rapport van de commissie. Ook heeft het ministerie opdracht gegeven een 
second opinion uit te voeren naar de effecten van Kort Volgen. Deze is volgens 
planning eind mei gereed. 

Almere Oosterwold 
De gemeente Almere en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) heb
ben op 30 maart 2012 de ontwikkelstrategie voor Almere Oosterwold gepresen
teerd. In het gebied kunnen ten minste 15.000 nieuwe woningen worden ge
bouwd. Onder de naam 'Land-Goed voor Initiatieven' geeft de ontwikkelstrategie 
aan dat Almere kiest voor een organische ontwikkeling van het gebied. De provin
cie onderzoekt op dit moment hoe de provinciale belangen in deze ontwikkelings
strategie kunnen worden meegenomen. Hierbij gaat het om provinciale thema's 
zoals wind en water. 

Tweede voortgangsrapportage RRAAM-breed 
De Tweede Kamer heeft aan het project RRAAM de status van Groot Project 
toegekend. Hieruit volgt onder meer dat de Tweede Kamer intensief geïnfor
meerd wil worden over het project. Door middel van halfjaarlijkse Voortgangs
rapportages informeert de minister van Infrastructuur en Milieu, mede namens de 
staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Tweede 
Kamer over de voortgang van RRAAM. Deze tweede Voortgangsrapportage beslaat 
de periode van 1 juli t /m 31 december 2011. Via voorgaande kwartaalrapportages 
bent u reeds geïnformeerd over de voortgang uit deze periode. De tweede voort
gangsrapportage biedt een mooi overzicht. 

Het vervolg 

Niet van toepassing. 

Ter inzage in de leeskamer 

De stukken liggen ter inzage in de leeskamer. 

Verdere informatie 

Niet van toepassing. 


