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Met het vaststellen van de RAAM-brief (d.d. 6 november 2009) door het Rijk en de ondertekening 

van het Integraal Afspraken Kader Almere (IAK) op 29 januari 2010, is de ‘Schaalsprong Almere’ in 

een nieuwe fase beland. De RAAM-brief beschrijft de rijksambitie voor de Noordelijke Randstad. Hierin 

is een strategische positie voorzien voor een doorgroei van Almere. Het IAK bevat de wederkerige 

afspraken tussen Rijk, provincie en de gemeente voor deze doorgroei. Onder de noemer ‘Almere 2.0’ 

wordt gewerkt aan de uitvoering van de IAK afspraken. Deze hebben betrekking op een veelvoud van 

terreinen. Hiermee wordt de basis gelegd voor de groei van de stad in de komende twintig á dertig jaar.

Juist omdat de uitwerking van het IAK verstrekkende gevolgen heeft voor het toekomstige Almere, hecht 

het College van Burgemeester en Wethouders aan goede informatievoorziening van dit omvattende 

project. In deze rapportage treft u informatie over de feitelijke voortgang van de uitwerking van het 

IAK in het eerste kwartaal van 2012. Deze informatie heeft betrekking op de gebiedsontwikkelingen 

(werkmaatschappijen) en de thematische ontwikkelingen. Ook wordt ingegaan op de voortgang van de 

samenhangende regionale projecten van de RAAM-brief. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de programmadirectie Almere 2.0,  

via almere20@almere.nl.

Introductie  
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1 Aan het woord: Bart Krol 
 

binnenstedelijk bouwen. Maar daarmee redden we het niet. Daarom is de ontwikkeling van Almere voor 

ons belangrijk. En blijven ook wij ons steentje bijdragen aan de Schaalsprong Almere. Een ontwikkeling 

waar we als gezamenlijke partners in de Noordelijke Randstad voor moeten blijven staan, ook in onze-

kere tijden. Dat is ook een belangrijk signaal richting Den Haag, de trekker van de Schaalsprong Almere.

 

Bart Krol,

Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied van de provincie Utrecht.

Voorzitter van de NV-Utrecht.

 

Het uitbrengen van de Ontwikkelingsvisie Almere Oosterwold op 29 maart jl. is weer een belangrijke 

stap in het proces van de Schaalsprong. Ook voor de provincie Utrecht en Gooi- en Vechtstreek, die 

samenwerken in de Noordvleugel Utrecht (NV-Utrecht). Het is een goed doordacht plan, waar veel wordt 

overgelaten aan het eigen initiatief van belangstellenden. Dit biedt ruimte voor de nodige flexibiliteit, zodat 

de plannen kunnen worden aangepast aan actuele ontwikkelingen. 

Niet alleen Oosterwold is interessant voor de NV-Utrecht; de groei van Almere in de volle breedte en de 

bijdrage die hiermee geleverd wordt aan de ontwikkeling van de hele Noordelijke Randstad is voor ons 

van belang.

De Noordelijke Randstad is de economische motor van Nederland met de twee grote kernen Amsterdam 

en Utrecht. En daar komt een derde grote kern bij, Almere, dat op termijn tot 350.000 inwoners groeit. 

De dynamiek in dit gebied is groot en de verstedelijkingsdruk is zeer hoog. En ondanks de huidige crisis 

wijzen de meest recente prognoses erop dat deze druk onverminderd hoog blijft. Tegelijkertijd is de 

ruimte op het oude land beperkt. We moeten een plek vinden voor die grote verstedelijkingsopgave, 

maar ook ruimte houden voor aantrekkelijke landschappen. Die dragen bij aan een plezierige woonom-

geving. En juist de kwaliteit van de woonomgeving wordt een steeds belangrijker vestigingsplaatsfactor 

voor bedrijven en instellingen. 

Ook de verdere groei van Schiphol heeft ruimtelijke consequenties. Wellicht moeten hierdoor geplande 

woningbouwlocaties in de nabijheid van de luchthaven heroverwogen worden.  

Al deze ontwikkelingen hangen met elkaar samen. Er is sprake van concurrentie rondom de schaarse 

ruimte. Alle reden om als gezamenlijke partners in de Noordelijke Randstad samen met het Rijk naar 

goede oplossingen te zoeken. Daar doen wij als NV-Utrecht graag aan mee. 

Inzoomend op het NV-Utrecht-gebied: ook hier hebben we te maken met grote verstedelijkingsdruk. 

Niet alleen door groei vanuit het gebied zelf, maar ook vanwege de aantrekkingskracht van dit gebied 

op mensen van elders, bijvoorbeeld het Amsterdamse Stadsgewest. De aantrekkingskracht van het NV-

Utrecht-gebied hebben we mede te danken aan ons gevarieerde landschap: het rivierengebied aan de 

zuidkant, de Loosdrechtse- en Vinkeveense plassen, de Heuvelrug en het Groene Hart. De verstedelij-

kingsmogelijkheden in deze gebieden zijn gering. Daarom zetten  we als NV-Utrecht-partners zwaar in op 
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Stuurgroep RRAAM
In de stuurgroep RRAAM van 24 februari is gesproken over het tracé van de 380kV leiding. Het ministerie 

van Economische zaken, Landbouw & Innovatie gaf daar aan dat TenneT heeft aangegeven voor de eerste 

jaren te kunnen volstaan met een zeer beperkte aanpassing van de bestaande verbinding. Voor de langere 

termijn, omstreeks 2020 zou uitbreiding wel mogelijk zijn. Aangezien er op dit moment geen noodzaak is 

voor een besluit met betrekking tot het gewenste tracé door Almere wordt het tracé integraal afgewogen ten 

opzichte van andere gewenste ontwikkelingen in de structuurvisie RRAAM.  

Verder is het eindrapport van het Werkmaatschappij Almere Centrum Weerwater besproken. De 380 kV 

leiding zou in het gebied Almere Centrum Weerwater een grote impact hebben op het plan. Omdat er nog 

geen sprake is van een dekkende planexploitatie is afgesproken in het rapport op dit moment de 380 

kV leiding voor kennisgeving aan te nemen. Daarbij is benoemd dat het nuttige bouwstenen bevat, voor 

verdere besluitvorming, zowel in het kader van de structuurvisie als over het financiële kader. Dat betekent 

dat het rapport in de gemeenteraad wordt behandeld en dat op basis hiervan afspraken worden gemaakt 

met de rijksoverheid (Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf). 

Het eindrapport van de Werkmaatschappij Oosterwold is met enthousiasme begroet en is vastgesteld.

Tot slot is het besluit genomen het alternatief van de Stichting Almere Bereikbaar mee te nemen in het 

afwegingsproces voor de structuurvisie. Hoewel de kosten ongeveer gelijk zijn aan die van het IJmeeralter-

natief en de vervoerswaarde lager is, is door de maatschappelijke organisaties aangegeven dat er toch aan 

gehecht wordt het alternatief mee te nemen. Omdat de vergelijking op hoofdlijnen mogelijk is, is besloten 

het alternatief op hoofdlijnen in de planMER en MKBA mee te nemen. 

Gemeenteraad Almere
De gemeenteraad van Almere heeft het voornemen uitgesproken een serie besprekingen over Almere 2.0 

in gang te zetten. In een eerste bijeenkomst is van de kant van het college een overzicht gepresenteerd 

van de aanstaande beslismomenten. In vervolg hierop is door de raad een inventarisatie gehouden van de 

deelonderwerpen, die zij diepgaander willen bepreken.  

2 Bestuurlijke ontwikkelingen

Gemeenteraad Zeewolde
De raadscommissie van de gemeente Zeewolde heeft ingestemd met de ontwikkelstrategie van de Werk-

maatschappij Almere Oosterwold en met het voornemen om een intergemeentelijke structuurvisie op te 

stellen. In het raadsvoorstel staat dat parallel aan de structuurvisie de modellen voor de gebiedsregisseur in 

combinatie met de samenwerkingsvorm voor de uitvoering verder worden uitgewerkt.

Provinciale Staten van Noord Holland
Op 2 februari is RRAAM in de Provincie Noord-Holland aan de orde geweest in een gezamenlijke vergade-

ring van meerdere commissies. In deze vergadering is de notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen toegelicht. 

Daarnaast hebben de commissieleden, aan de hand van enkele van de alternatieven die in deze notitie 

vermeld staan, een verkennende discussie gevoerd over mogelijke uitkomsten en de provinciale belangen.

Provinciale Staten van provincie Flevoland
Woensdag 28 maart jl. is tijdens een informatieve ronde de ontwikkelingstrategie van de Werkmaatschappij 

Almere Oosterwold aan de Provinciale Staten van de provincie Flevoland gepresenteerd. Er was veel 

belangstelling, zowel onder Statenleden als op de publieke tribune. De leden van de Provinciale Staten 

stelden uiteenlopende informatieve vragen, waarbij onder andere werd gevraagd naar de consequenties 

voor de bedrijven in het gebied. De directeur van de werkmaatschappij benadrukte dat de plannen geen 

onmiddellijke invloed hebben op de huidige functies in het gebied; de bedrijven zijn vrij om zelf een keuze 

te maken. De initiatiefnemer komt centraal te staan bij organische ontwikkeling in Oosterwold. Ook vroegen 

de Statenleden zich af welke rol de provincie heeft in deze planvorming. De overheid krijgt de rol van een 

faciliterende gebiedsregisseur. Daarbij is vooral het Provinciaal omgevingsplan van belang. De provincie  

Flevoland werkt uit hoe de provinciale belangen geborgd kunnen worden in de organische ontwikkelstrate-

gie. De vervolgstappen van de gemeente Almere zullen in samenwerking met de provincie worden gezet.
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Regionale informatiebijeenkomst RRAAM
Op 15 maart organiseerde RRAAM een informatiebijeenkomst voor alle regionale overheden in het 

RRAAMgebied. Een twintigtal regionale bestuurders uit Noord-Holland en de Gooi en Vechtstreek kwam 

hiervoor bijeen in het stadhuis van Amsterdam. Zij kregen toelichtingen over de stand van zaken rondom 

de IJmeerlijn inclusief de vraag van de Tweede Kamer over de IJmeerweg en de stand van zaken met 

betrekking tot de werkmaatschappij Markermeer Ijmeer. In deze werkmaatschappij staat de marktuitvraag – 

waarvoor zich 50 belangstellende partijen hebben gemeld – centraal.

Tot slot gaf het Rijk een toelichting over de uitwerking van het Hollandse Brug alternatief (geen IJmeerlijn). 

Uit de toelichting bleek dat experts vragen hadden gesteld over de haalbaarheid van 20.000 woningen in 

deze variant. Het gesprek richtte zich onder meer op de problematiek die OV SAAL kan gaan betekenen 

voor de kruising van het spoor en de Vecht. Bij een hoogfrequente dienstregeling betekent dit dat per saldo 

overdag de brug niet meer open kan voor de recreatievaart. Hiernaast was er discussie over de (on)samen-

hang tussen de groeiopgave voor Almere en de (verwachte) krimpgebieden in bepaalde delen van Noord 

Holland. In welke mate is het wenselijk en mogelijk om de trek van krimpgebieden naar de metropoolregio 

door de overheid te beïnvloeden?

 

Architectuurmanifestatie Making Almere en 5e internationale  
Architectuurbiënnale Rotterdam: wie maakt de stad?

Vanwege haar ambities om meer ruimte te geven aan nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en de 

plannen voor vergaande deregulering is Almere gevraagd een bijdrage te leveren aan de 5e Internationale 

Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) die deze editie in het teken staat van ‘stadmaken’ – ‘making city’.

Een element uit de opgaven in Almere zal in de centrale tentoonstelling van de IABR in het Neder-

lands Architectuurinstituut (NAi) gepresenteerd worden. Het is de uitkomst van een onderzoek naar de 

doelstelling van 100.000 banen in Almere. Almere heeft, wil het zich tot ‘volledige stad’ ontwikkelen, 

sterk behoefte aan economie en aan een eigen arbeidsmarkt. Het onderzoek dat uitgevoerd wordt door 

het bureau Zandbelt & Van den Berg met mederwerking van Go West, neemt als vertrekpunt het feit dat 

in Almere en Flevoland ruimte is voor experiment en nieuwe ondernemingen. De resultaten van het on-

derzoek vinden ook hun weg naar de satelliettentoonstelling in Almere zelf: Making Almere. Hier komen 

echter nog veel meer aspecten aan de orde.

Architectuurmanifestatie Making Almere
De jongste stad van Nederland laat zien wat ‘stadmaken’ is. Vanaf de tekentafels in 1976 tot aan de 

recente wijken die door de bewoners zelf worden gebouwd. Van 21 april tot 29 juli 2012 is de Making 

Almere gevestigd in een winkel in City Mall Almere in het centrum van de stad. 

Een doe-winkel waar men zelf aan de slag kan met de stad van de toekomst. Er is immers nog veel stad 

te maken. Making Almere bevindt zich in het winkelhart van de stad en is dan ook zelf als winkel inge-

richt. De tentoonstelling brengt op een verrassende en toegankelijke manier de ommezwaai – van de

door bestuurders en ontwerpers ingerichte stad naar een stad gemaakt door vele mensen – in beeld en 

werpt een blik in de toekomst van Almere. 

Daarnaast worden bezoekers uitgedaagd om ter plekke mee te denken, te ontwerpen en bij te dragen 

aan de verdere ontwikkeling van de stad. Dit door bijvoorbeeld mee te doen aan Gaming Oosterwold, 

een spel over het nog te ontwikkelen gebied Oosterwold in Almere Hout. Tijdens Making Almere wordt 

daadwerkelijk aan het Almere van de toekomst gebouwd. Daarmee is het een tentoonstelling die voort-

durend verandert.
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De kracht van het IAK zit in de samenwerking

Gedeputeerde van Flevoland, Anne Bliek, is enthousiast over de bestuurlijke samen-
werking zoals die binnen het Integraal Afspraken Kader Almere 2.0 (IAK) plaatsvindt. 
Met de integrale opgave waar rijk, regio en gemeenten voor staan: de schaalsprong 
van Almere 2.0, is samenwerking randvoorwaarde nummer één om tot goede resulta-
ten te komen. 

De groeiopgave van 60.000 woningen moet niet alleen kwantitatief maar vooral ook kwalitatief 

plaatsvinden om zo de drievoudige ambitie van de schaalsprong voor verstedelijking, groen/blauw en 

infrastructuur te realiseren. Anne Bliek: ‘De vraag is veel meer wat houdt kwalitatieve groei dan precies 

in en wat betekent dat dan voor de verschillende overheidslagen? Wie zijn daarbij betrokken en waar 

ligt de verantwoordelijkheid? Beslissingen die ook andere provincies en gemeenten raken worden in 

breder RRAAM-verband besproken. De wil om er, ondanks verschillende belangen, uit te komen is alom 

aanwezig.’

Met de introductie van het Randstad Urgent Programma  in 2007 is de basis gelegd voor goede 

bestuurlijke samenwerking. Het IAK geeft hier een vervolg aan door naast de inzet van financiële mid-

delen van de partners ook gebruik te maken van personele inzet bij de uitwerking van de opdrachten 

van de Werkmaatschappijen en de thema’s. Hierdoor wordt door de verschillende overheden ambtelijk 

en bestuurlijk gezamenlijk gewerkt aan de realisatie van het integrale plan voor gevarieerde woonmilieus, 

bijpassend vlot vervoer, voorzieningenstructuuur en een robuuste groen/blauwe natuur in en om Almere. 

Dankzij goede voorbereiding vanuit de regio worden de verschillende belangen als het ware getrechterd 

tot een eenduidig advies. Andersom werkt het net zo. Doordat de verschillende ministeries in Den Haag 

vanuit een gezamenlijke focus werken, komen ook zij tot een integraal advies. ‘Dankzij deze intensieve 

samenwerking hebben wij al een aantal mooie resultaten weten te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de 

komst van de Hogeschool Windesheim en de Christelijke Agrarische Hogeschool in Almere. Dit heeft niet 

alleen directe werkgelegenheid opgeleverd, maar is ook van groot belang voor de ontwikkeling van de 

Tijdens Making Almere zullen ook veel verschillende presentaties, debatten en andere publieks-

bijeenkomsten over het maken van de stad georganiseerd worden. Zo zal in Casla een tentoonstelling 

plaatsvinden waarbij de mogelijke initiatiefnemers in Oosterwold centraal staan. Making Almere is gratis 

toegankelijk en leuk en leerzaam voor alle leeftijden.

De stad als tentoonstelling

Almere kent heel veel speciale architectuur en een bijzondere geschiedenis van (een nieuwe) stad 

maken. Veel gebouwen en plekken demonstreren dat en zijn het waard om te bezoeken. Gedurende de 

veertien weken van Making Almere staat elke week één gebouw, wijk of plek in de stad op een ludieke 

wijze in de spotlight. Daarbij staat telkens de vraag: “wie maakt de stad?” centraal.

Met een speciaal voor Making Almere ontwikkelde smartphone applicatie (gratis te downloaden) of 

een handzame catalogus kan de bezoeker de stad verkennen. Elke zaterdag zijn er rondleidingen 

onder begeleiding van gespecialiseerde gidsen. Het International New Town Institute, het INTI, treedt 

op als curator voor de architectuurmanifestatie. De Rijksoverheid, de gemeente Almere en Almere City 

Marketing dragen bij aan Making City en Making Almere. 

Meer informatie is te vinden op: www.makingalmere.nl
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(kennis) economie van Almere en daarmee de regio. Een ander voorbeeld is het vergroten van de ste-

delijke bereikbaarheid van Almere, waar recentelijk investeringsafspraken met het rijk over zijn gemaakt. 

Ook op het gebied van Leisure hebben wij onlangs het startsein voor het stadsbos ‘Boshart’ gegeven. 

Belangrijke stappen die de leefbaarheid in Almere ten goede komen,’ aldus Anne Bliek.

Eind dit jaar is de Rijksstructuurvisie Amsterdam - Almere - Markermeer (RAAM) gereed. Op grond hier-

van neemt het kabinet eind 2012 een voorkeursbesluit, dat zal worden verwerkt in de Rijksstructuurvisie. 

‘Ik zie niet dat Almere de bovenlokale opgave in haar eentje kan volbrengen. Voor mij staat als een paal 

boven water, dat we ons gezamenlijk moeten blijven inzetten voor de gezonde ontwikkeling van Almere 

en een internationaal sterke Noordelijke Randstad en dan doel ik ook nadrukkelijk op brede betrokken-

heid van het rijk. De provincie heeft in ieder geval de nodige IFA-middelen (Investeringsimpuls Flevoland 

Almere) gereserveerd. Grootschalige projecten en programma’s die over meerdere kabinetsperiode gaan 

zijn gebaat bij een IAK-aanpak,’ zo concludeert Anne Bliek.

Anne Bliek- de Jong,

Gedeputeerde Provincie Flevoland

Toekomstagenda
Markermeer 
IJmeer

Almere 
Gooi
Utrecht

OV-SAAL

Schaalsprong
Almere

Lelystad

Schiphol
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RRAAM-projecten

Met de drievoudige ambitie wordt Almere een onlosmakelijk onderdeel van het metropolitane netwerk. 

Almere 2.0 wordt in samenhang ontwikkeld met de ecologische impuls van het Markermeer IJmeer en 

met verbetering van de regionale verbindingen, waaronder Openbaar Vervoer Schiphol - Amsterdam - 

Almere - Lelystad (OV-SAAL) en Amsterdam - ’t Gooi - Utrecht (AGU). Tevens is de ontwikkeling van de 

luchthaven Lelystad in relatie tot Schiphol gerelateerd aan het Rijk-Regio programma. 

3 RRAAM projecten en activiteiten

RRAAM
Rijk Regio programma
Amsterdam – Almere –

Markermeer

Aan RRAAM gerelateerde 
projecten: 
- Luchthaven Lelystad 
- AGU

Almere 2.0
(zie hfd 4)

OV SAAL
korte en middellange
termijn

Werkmaatschappij
Markermeer IJmeer
(WMIJ)

Werkmaatschappij Almere – Amsterdam
incl. IJmeerlijn en relatie TBES (hfd 4)

RRAAM activiteiten
–  Groot project –  Maatschappelijk proces –  IAK 2
–  Rijksstructuurvisie –  MKBA / PlanMER

Opdracht:  Het IJmeer- en Markermeer zijn beschermde natuurgebieden. Echter de kwaliteit is fors 

teruggelopen. Er zijn maatregelen nodig om het natuurlijke systeem weer gezond te maken. Gelijktijdig 

dienen zich langs en in het IJmeer en Markermeer ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen aan.  

Er is een concept opgezet van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES). Hiermee wordt het 

natuurlijke systeem veerkrachtig en wordt ruimte geboden aan ontwikkelingen. 

Stand van zaken:  Staat omschreven in onderstaande artikelen. 

Contactpersoon Almere:  Ward de Meulemeester.

  Werkmaatschappij Markermeer IJmeer (WMIJ)
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Marker Wadden 
Natuurmonumenten wil in het Markermeer een schitterend vogelparadijs gaan creëren: de Marker Wadden. Dat is moge-
lijk dankzij een bijdrage van 15 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.
De 15 miljoen euro komt uit het Droomfonds. Het Droomfonds is een fonds waarmee de Postcode Loterij één van de 
aangesloten goede doelen de kans wil geven om een droomproject te kunnen realiseren. Natuurmonumenten kan nu 
een droom van jewelste uit laten komen, want met een oppervlakte van uiteindelijk tienduizend hectare gaat het om het 
grootste natuurontwikkelingsproject van ons land. De 15 miljoen euro is een startkapitaal. Voor de aanwending van het 
budget heeft de Postcodeloterij de voorwaarde gesteld dat dit bedrag zal worden opgehoogd met additionele financiering 
tot ca. 45 miljoen euro. 

Via marktuitvraag op zoek naar creatieve ideeën
 

De WMIJ heeft de opdracht gekregen om een marktuitvraag te organiseren voor de natuur- 
ontwikkelingsplannen zoals beoogd in de RRAAM-ambitie. Het doel is om creativiteit van markt- 
partijen optimaal te benutten. 

Meer kennis, creatieve ideeën en denkkracht zijn nodig om de maatregelen te vinden met de meeste positieve effecten 
tegen de laagste kosten. De vaste kamercommissie van Infrastructuur en Milieu vroeg aan de Minister van I&M op 21 
december 2011 om zo’n marktuitvraag uit te voeren. Daarbij werd een vergelijking getrokken met de Werkmaatschappij 
Amsterdam – Almere, waar deze werkwijze voor de IJmeerlijn ook voor nieuwe impulsen zorgde. De resultaten van de 
marktuitvraag kunnen worden meegenomen in de besluitvorming naar de ontwerp-Rijksstructuurvisie eind dit jaar.

Inmiddels is de marktuitvraag Ecologie RRAAM van start gegaan. Het aanbestedingsdocument is op 7 maart gepubli-
ceerd. In april wordt besloten welke partijen worden geselecteerd voor verdere uitwerking van hun ideeën. Op 12 maart is 
een informatiebijeenkomst gehouden waar geïnteresseerde marktpartijen vragen konden stellen over deze Marktuitvraag. 
De bijeenkomst werd goed bezocht. Er waren ca. 35 bureaus aanwezig vanuit verschillende achtergronden en met ver-
schillende expertise. Tot 10 april kunnen geïnteresseerde partijen een offerte indienen. In de tweede helft van april wordt 
besloten welke twee tot vier partijen worden geselecteerd voor verdere uitwerking van hun ideeën. 

Het uitgangspunt voor de marktuitvraag vormt de bekende vier ecologische vereisten uit het TBES, te weten: heldere 
randen langs de kust; gradiënt in slib van helder naar troebel water; land-waterzones van formaat; versterking van 
ecologische relaties.

De verwachte nieuwe voorstellen uit de markt worden gelegd naast de eerder gedane voorstellen  
van de WMIJ. Het doel is dat het plan beter, slimmer en goedkoper wordt. Dus: een verdere aanscherping van de € 630 
miljoen voor het indicatieve maximum eindbeeld TBES uit het WMIJ-optimalisatierapport.
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Opdracht:  De verbetering van de ontsluiting Almere - Utrecht is van belang voor de ontwikkeling van 

Almere. Dit heeft zowel betrekking op het openbaar vervoer en de weginfrastructuur. Er wordt onderzoek 

gedaan naar het benodigde pakket van maatregelen. 

Stand van zaken:  De minister heeft in het BO MIRT van het najaar 2011 te kennen gegeven dat de A27 

op het trajectdeel Almere - Utrecht voor 2020 onvoldoende urgent is om in te investeren. Het uitblijven 

van een regionaal bod voor cofinanciering speelt hierbij mee.

Om het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in de spits ongehinderde doorstroming te geven wordt de 

maatregel ‘bus op vluchtstrook’ uitgewerkt in het kader van het project HOV Huizen - Hilversum. Voor het 

autoverkeer zijn (vooralsnog) voor 2020 geen benuttings- of verbredingsmaatregelen voorzien. 

Contactpersoon Almere:  Esther van Garderen.

  AGU

Opdracht:  OV-SAAL staat voor Openbaar Vervoer op de corridor Schiphol, Amsterdam, Almere, 

Lelystad. Het project OV-SAAL onderzoekt de benodigde maatregelen op deze corridor in twee fasen: 

de korte termijn (2010-2016) en de middellange termijn (tot 2020). Het onderzoek naar de aanleg van 

de IJmeerlijn (lange termijn) is onderdeel van de werkzaamheden van de werkmaatschappij Almere - 

Amsterdam.

Stand van zaken:  Op 15 december 2011 is het Tracébesluit OV SAAL voor het traject Weesp - Lelystad 

ondertekend door minister Schultz van Haegen. Het besluit omvat een pakket maatregelen die de capa-

citeit en kwaliteit op het spoor verbeteren en vergroting van de frequentie mogelijk maken. De maat-

regelen omvatten onder meer de aanleg van keersporen bij station Almere Centrum en bij station Almere 

Oostvaarders. Ook worden langs het spoor geluidschermen geplaatst. Met de maatregelen is zo’n 260 

miljoen euro gemoeid. De ondertekening volgt op het in 2010 genomen Tracébesluit OV SAAL voor het 

traject Hoofddorp - Diemen.

  OV SAAL
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Op dit moment worden de spoorontwerpen verder uitgewerkt zodat het project nog in 2012 aanbesteed 

kan worden. 

In maart 2012 heeft de Tijdelijk 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 realise-

ren”. 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. 

Bestuurlijk duo:  Minister van Infrastructuur en Milieu en portefeuillehouder Stadsregio Amsterdam. 

Contactpersoon Almere:  Boris Buffing. 

Opdracht:  Het economische belang van de ontwikkeling van Mainport Schiphol is evident voor de 

Randstad. Als gevolg van een groeiende marktvraag is de inzet van regionale luchthavens, waaronder 

luchthaven Lelystad, voor de positie van Schiphol noodzakelijk. Dit kan tevens van belang zijn voor de 

ontwikkeling van specifieke werkgelegenheid. 

Stand van zaken:  Het advies van Hans Alders over de toekomstige ontwikkeling van Luchthaven Lely-

stad is verschenen. De opgave voor Luchthaven Lelystad is het accommoderen van 45.000 vliegtuig-

bewegingen. Schiphol Group geeft aan Lelystad vanaf 2015 nodig te hebben voor de afhandeling van 

verkeer dat niet bijdraagt aan de mainportdoelstelling van Schiphol.

De kern van het advies is als volgt:

– Korte termijn (tot 2015): gebruik van de luchthaven binnen de grenzen van de voorlopige voor-

ziening van de Raad van State van 7 december 2011 middels servicefuncties, zoals uitbreiding van 

opleiding, onderhoud en maatschappelijke functies. 

– Ontwikkeling van Luchthaven Lelystad als twin-luchthaven van Schiphol. Beide luchthavens opereren 

(grotendeels) in hetzelfde marktgebied en hetzelfde luchtruim. Dit betekent ook het gezamenlijk 

opereren als een juridische, operationele en economische eenheid.

– Gecontroleerde ontwikkeling naar 45.000 vliegtuigbewegingen op middellange termijn in twee 

tranches:

1. Vanaf 2015: stapsgewijze ontwikkeling naar 25.000 vluchten niet-mainport-gebonden verkeer. 

(een baan van 2.100 m lang en 45 m breed, bouw terminal, beschikbaarheid luchtverkeerslei-

ding). 

2. Vanaf 2020: doorgroei naar 45.000 vluchten na een succesvolle evaluatie van de eerste 

tranche. 

– Voor 1 november 2014: nieuw Luchthavenbesluit genomen voor 45.000 vluchten.

  Luchthaven Lelystad
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Voorwaarden

– Deze ontwikkeling is vanaf 2015 mogelijk indien er voor juni antwoord is op drie belangrijke lucht-

ruimvraagstukken:

1. Kan er op een hoogte boven de 3000 ft worden gevlogen in verband met de daar liggende 

Natura 2000-gebieden?

2. Is de interferentie tussen het landend verkeer op de Buitenveldertbaan op Schiphol en de afwik-

keling van het verkeer op Lelystad op te lossen?

3. Welke mogelijkheden zijn er om het gebruik van Luchthaven Lelystad af te stemmen op het 

(al dan niet gelijktijdig) gebruik van bestaande militaire oefengebieden en laagvliegroutes in de 

omgeving?

Daarnaast zijn voorwaarden: een Luchtruimvisie, vastgelegde routes op de luchthaven en een rechts-

geldig Luchthavenbesluit voor Lelystad. 

Tijdens de Alderstafel op 15 februari 2012 is aangegeven dat dit nog een forse opgave is. Alle partijen 

hebben aangegeven daaraan op voortvarende en constructieve wijze te willen meewerken, zodat het 

leidt tot een positief resultaat.

Bestuurlijk verantwoordelijk:  Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. 

Contactpersoon Almere:  Rob Leenen. 

RRAAM activiteiten

De samenhang tussen de RRAAM-projecten wordt geborgd in een aantal overkoepelende activiteiten 

zoals de ‘Groot Project‘ rapportage aan de Tweede Kamer, de Rijksstructuurvisie, de Maatschappelijke 

Kosten Baten Analyse en het maatschappelijk proces.

Groot project 

Opdracht:  Op voorstel van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft de Tweede Kamer in 

februari 2010 besloten om de RAAM-brief in samenhang met het IAK aan te wijzen als ‘Groot Project’. 

De status van ‘Groot Project’ houdt in dat de Tweede Kamer de ontwikkeling en voortgang nauwgezet 

volgt (tweemaal per jaar een Voortgangsrapportage) vanwege het belang van het project en de mogelijk 

te verwachten risico’s en complicaties. 

Stand van zaken:  De tweede Voortgangsrapportage van het Groot Project (VGR 2) is in de week van 26 

maart 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. De VGR 2 beschrijft de ontwikkelingen binnen RRAAM 

in de periode van juli t/m december 2011. In februari 2012 heeft een risicosessie op programmaniveau 

plaatsgevonden, waarbij de eerder geïdentificeerde toprisico’s zijn herijkt en aangescherpt. 

Contactpersoon Almere:  Marcel Stolk. 
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Rijksstructuurvisie 

Opdracht:  In de Rijksstructuurvisie geeft het kabinet haar visie op de ontwikkeling van het gebied 

Amsterdam - Almere - Markermeer. 

Stand van zaken:  In januari 2012 is het effectenonderzoek gestart. In dit effectenonderzoek worden de, 

in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (december 2011), geselecteerde alternatieven beoordeeld 

op de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) en milieueffecten (PlanMER). Op 24 februari heeft de 

Stuurgroep RRAAM besloten dat naast de bestaande alternatieven (IJmeerlijn en het Hollandse Brug 

alternatief), nog een alternatief wordt toegevoegd. Dit alternatief, het ‘zuidelijk tracé’ dat is ingebracht door 

de Stichting Almere Bereikbaar, wordt op hoofdlijnen in de planMER en MKBA meegenomen. 

Contactpersoon Almere:  Marcel Stolk.

Maatschappelijk proces

Opdracht:  Het kabinet heeft in de RAAM-brief aangeven, dat zij er belang aan hecht dat maatschap-

pelijke partijen betrokken worden bij de uitwerking van de RAAM-brief en specifiek bij de westelijke 

ontwikkeling van Almere met de IJmeerlijn en ecologische schaalsprong. 

Stand van zaken:  In 2011 stond het maatschappelijk proces in het teken van kennisvorming. In 2012 

ligt de focus voor de maatschappelijke organisaties op integrale adviezen ten behoeve van de concept 

Rijksstructuurvisie. In februari zijn door het RRAAM-werk verschillende punten onder de aandacht van 

de Stuurgroep RRAAM gebracht. De maatschappelijke organisaties vinden het ongewenst om in dit 

stadium het aantal alternatieven en varianten te sterk te reduceren. Ze hebben met succes een pleidooi 

gehouden om het alternatief van de Stichting Almere Bereikbaar mee te nemen in de planMER/MKBA 

berekeningen. 

Daarnaast geeft het RRAAM-werk aan met belangstelling de ontwikkelingen in Almere Oosterwold te 

volgen. De inzichten ten aanzien van organisch ontwikkeling in Oosterwold zijn ook van grote waarde 

voor de andere onderdelen van RRAAM. 

Almere Centrum Weerwater beschouwt het RRAAM-werk als een potentieel belangrijk knooppunt in de 

totale ontwikkeling voor de Metropoolregio Amsterdam. Ontwikkelingen rond Weerwater moeten passen 

in de totale regionale opgave. De maatschappelijke organisaties adviseren om de besluitvorming hierover 

gelijk te laten lopen met het besluit over de concept Rijksstructuurvisie (eind 2012). 

   

Contactpersoon Almere:  Marcel Stolk.

   



Kwartaalbericht Almere 2.0 en RRAAM   26 Kwartaalbericht Almere 2.0 en RRAAM   27

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

Opdracht:  In de RAAM-brief heeft het kabinet een voorkeur uitgesproken voor een westelijk ontwikke-

ling van Almere, onder voorbehoud dat de koten-baten-ratio (MBKA) voor de westelijke ontwikkeling van 

Almere met IJmeerlijn wordt verbeterd en de investeringssom wordt gereduceerd. 

Stand van zaken:  In de RAAM-brief heeft het kabinet een voorkeur uitgesproken voor een westelijke 

ontwikkeling van Almere, onder voorbehoud dat de kosten-baten-ratio (MKBA) voor de westelijke ontwik-

keling van Almere met IJmeerlijn wordt verbeterd en de investeringssom wordt gereduceerd. 

Bij de aanpak van de MKBA heeft de minister aangegeven dat ook de relevante niet monetariseer-

bare effecten worden betrokken. Dit betekent concreet dat de MKBA systematiek voor RRAAM wordt 

vernieuwd. In de MKBA RRAAM welke in de periode januari - juni 2012 wordt uitgevoerd, wordt waar 

het kan aangesloten bij de verbetering en bredere toepassing van de MKBA systematiek uit de ontwik-

kelagenda. In de MKBA RRAAM worden het IJmeeralternatief, het Hollandse brug-alternatief en het 

Zuidelijk tracéalternatief afgezet tegen een nulalternatief. In dit theoretisch nulalternatief zijn ook 60.000 

woningen opgenomen, maar worden geen aanvullende investeringen gedaan zoals bijvoorbeeld in de 

interne infrastructuur van Almere of de groenblauwe structuur van Almere.  

Contactpersoon Almere:  Marie- José Deckers.

 

380kV 
 

Opdracht:  Er wordt een nieuwe 380 kV verbinding tussen de Eemshaven via Ens (gelegen in de 

gemeente Noordoostpolder) naar Diemen gerealiseerd. Om tot een goede afweging te komen over de 

ligging van het tracé, de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden en andere regionale en lokale ontwikkelin-

gen tegen de achtergrond van de RRAAM ambities heeft de Stuurgroep RRAAM een extra onderzoek 

ingesteld naar verschillende tracéalternatieven door Almere. De tracéalternatieven hebben invloed op de 

ontwikkelmogelijkheden van de gebieden van de werkmaatschappijen. 

 

Stand van zaken:  Op 24 februari is in de stuurgroep RRAAM het onderzoek naar de inpassingproblema-

tiek van de hoogspanningslijn Noord west 380 kV in relatie tot de RRAAM opgave besproken. Echter 

de actuele nut en noodzaak van de aanpassing van de lijn staan ter discussie. Verschillende energie-

maatschappijen hebben aangegeven een lagere productie te verwachten dan oorspronkelijk geraamd. 

Vanwege de lagere behoefte is er ook minder transportcapaciteit nodig dan oorspronkelijk geprognosti-

ceerd. In deze nieuwe situatie kan TenneT, initiatiefnemer voor de 380 kV, ook naar andere oplossingen 

kijken. Daarom is nu een gefaseerde aanleg, met in eerste instantie een verzwaring van de bestaande lijn 

in Almere mogelijk. Omdat hiermee nog niet wordt voldaan aan de uiteindelijk benodigde verzwaring van 

de transportcapaciteit, blijft het noodzakelijk om een definitieve duurzame oplossing te onderzoeken.

Nu de noodzaak van een versnelde besluitvorming is weggevallen, biedt dit de mogelijkheid dat de 

besluitvorming over de lange termijnoplossing kan worden opgenomen in de Rijksstructuurvisie. In dit 

kader wordt het mogelijk om tot een intergrale afweging te komen tussen het gewenste tracé en de 

gewenste gebiedsontwikkelingen van Almere 2.0. (Centrum/Weerwater, verzwaring bestaande tracé, 

IJmeer-Markermeer en ondergrondse inpassing van de verbinding). 

Portefeuillehouder:  Wethouder Adri Duivesteijn.

Contact persoon Almere:  Albert Jong.
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Werkmaatschappijen

Het IAK voorziet in een drietal werkmaatschappijen. Zij gaan de gebiedsontwikkelingen aan de westzijde, 

in het centrum en aan de oostzijde van Almere operationaliseren. 

4 IAK werkmaatschappijen, thema’s en 
 overige activiteiten

Programma
Almere 2.0

Werk-
maatschappij 
Almere 
Oosterwold

 
 

 
 

IAK activiteiten
–  financieel kader
–  monitoring

Werk-
maatschappij 
Almere-
Amsterdam

Werk-
maatschappij 
Almere Centrum-
Weerwater

Thema’s
duurzaamheid, 
onderwijs, cultuur, 
sport, economie, 
almere tafel, 
groen, 
bereikbaarheid

Werkmaatschappij Almere - Amsterdam (WAA)

Opdracht:  Aan de westzijde van Almere komen twee nieuwe stadsdelen: Almere Pampus en Almere

IJland (buitendijks). Ze hebben samen een capaciteit van circa 35.000 woningen. Het gebied wordt

ontsloten met de IJmeerlijn. De Werkmaatschappij Almere - Amsterdam heeft als doel het alternatief

Almere 2.0 ten aanzien van de westelijke ontwikkeling (Pampus en IJland) te optimaliseren. Dit betekent 

dat de MKBA substantieel verbetert ten opzichte van het oorspronkelijke alternatief West met IJmeerlijn 

zoals doorgerekend door de planbureaus in 2009. Tevens betekent dit dat de budgettaire consequenties 

(investeringslasten) aanzienlijk worden beperkt.

Stand van zaken:  In het Bestuurlijk Overleg RRAAM van 15 december 2011 is besloten dat in het 

vervolgonderzoek (planMER en MKBA), ten behoeve van de Rijksstructuurvisie, een IJmeeralternatief 

met brug en een alternatief met tunnel worden meegenomen. Daarnaast zullen de varianten IJmeerweg 

(regionale weg met 2x1 rijstroken), Bijlmertak en IJburg ondergronds worden onderzocht. Het IJland 

(grootschalig buitendijks wonen) is een optie voor de toekomst en wordt nu niet verder onderzocht. De 

WAA heeft aan de marktpartijen Mott MacDonald en Movares de opdracht gegeven om respectievelijk 

het ontwerp en de kostenraming van het geïntegreerde IJmeeralternatief en de varianten uit te werken. 

Daarnaast is een stedenbouwkundig vlekkenplan voor Almere Pampus, het IJ Venster, gemaakt. 

Portefeuillehouder:  Wethouder Adri Duivesteijn.

Projectdirecteur:  Ben Viveen.

Samenwerkende partijen:  Ministerie van Infrastructuur en Milieu, RVOB, provincies Noord-Holland en

Flevoland, gemeenten Almere, Amsterdam en Diemen, Stadsregio Amsterdam.
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Vogelvlucht IJmeer, Pampus en Almere

Overhandiging IJ venster, vlg nr. Michiel Ruis, Ben Viveen, Anne Bliek- de Jong en Adri Duiversteijn

Tentoonstelling IJmeerverbinding in Architectuurcentrum Casa cASLa in Almere 

Op vrijdag 16 maart is een tentoonstelling geopend over de laatste ontwikkelingen rond de IJmeerverbinding. Een nieuwe 
verbinding tussen Almere en Amsterdam spreekt velen tot de verbeelding. Studenten van de Academie voor Bouwkunst in 
Amsterdam lieten hun fantasie de vrije loop in de ontwerpwedstrijd ‘Draw the Line’.

De Werkmaatschappij Almere Amsterdam heeft aanvullende studies gedaan en dit is ook te zien op de tentoonstelling. 
Een daarvan is de studie naar een wegverbinding over het IJmeer. Een ander is een stedenbouwkundige verkenning 
van Almere Pampus: het IJ Venster. De opgave van de verkenning was een onderzoek te doen naar de mogelijkheden 
om 25.000 woningen en 15.000 arbeidsplaatsen in Pampus binnendijks te realiseren. Het IJ Venster werd tijdens de 
opening officieel overhandigd door Ben Viveen, directeur Werkmaatschappij Amsterdam Almere aan wethouder Adri 
Duivesteijn, gedeputeerde van Flevoland Anne Bliek en Michiel Ruis, directeur RRAAM.

Of de aanleg van een  IJmeerverbinding in de toekomst mogelijk 
is, zal eind 2012 blijken als het kabinet op basis van de resultaten 
van de onderzoeken een voorkeursbesluit neemt in de concept-
Rijksstructuurvisie Amsterdam - Almere - Markermeer. Naast een 
IJmeerverbinding werkt het Rijk ook een alternatief via de bestaande 
Hollandse Brug uit. Daarnaast heeft de Stichting Almere Bereikbaar 
een meer zuidelijke verbinding tussen Amsterdam en Almere via het 
IJmeer ingebracht. De tentoonstelling is tot en met 28 april te zien in 
cASLa in Almere.

Ontwerpen van studenten van 

de Academie van Bouwkunst
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Werkmaatschappij Almere Centrum - Weerwater (WACW)

Opdracht:  De Werkmaatschappij heeft de opdracht om de verdubbeling van de A6 én de gebiedsont-

wikkeling in het centrum van de stad, uit te werken in een financieel haalbaar gebiedsontwikkelingsplan. 

Dit in het kader van de Crisis- en Herstelwet, deze wet zorgt voor kortere procedures, waardoor bouw- 

projecten sneller kunnen worden uitgevoerd. Het overleg met de bewoners en ondernemers in de stad 

krijgt bij de ontwikkeling speciale aandacht. 

Stand van Zaken:  De werkmaatschappij heeft het Concept Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum 

Weerwater opgeleverd. Deze is ingebed in het Ontwikkelperspectief Centraal Almere, welke de strategi-

sche lange termijnvisie schetst voor het gehele gebied rondom het Weerwater. De beide producten zijn 

opgesteld in een gezamenlijk atelier van de werkmaatschappij en het Franse architectenbureau Atelier 

Christian de Portzamparc (ACDP). 

In februari heeft het college van B&W ingestemd met het document en heeft de Stuurgroep RRAAM 

aangegeven het Concept gebiedsontwikkelingsplan onder voorbehoud mee te nemen als bouwsteen 

voor afspraken tussen Rijk en regio over Almere 2.0. In het kader van de toekomstige werkzaamheden 

voor de verdubbeling van de A6, wordt met Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf 

(RVOB) gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de basiselementen van 

het plan.

Portefeuillehouder:  Wethouder Ben Scholten in afstemming met de stuurgroep Centraal Almere, met de 

wethouder Adri Duivesteijn.

Projectdirecteur:  Henk Meijer.

Samenwerkende partijen:  Gemeente Almere, Rijkswaterstaat, RVOB, Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. 

Almere gaat voor Floriade 2022!

In februari is Almere door de Nederlandse Tuinbouwraad uitgenodigd om een bidbook uit te 

brengen voor de organisatie van wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022. Almere vormt 

als Green City een prachtig podium voor de internationale tuinbouwsector om hun innovaties 

aan de wereld te tonen. Met zo’n 2 miljoen bezoekers uit 55 verschillende landen kan de 

Floriade van grote betekenis zijn voor Almere en de regio. Niet alleen tijdens de maanden van 

het evenement zelf, waar bezoekers gebruik maken van de stad en haar horeca- en ver-

blijfsgelegenheden, maar juist ook in de tienjarige opbouw naar de wereldtentoonstelling toe. 

Alle ruimtelijke voorbereidingen voor de verdere ontwikkeling van Almere 2.0 als ‘Green City’ 

modelstad, waar groen en stedelijk gebied elkaar verrijken en versterken, passen heel goed in 

de voorbereidingen die nodig zijn voor de komst van de Floriade.

Beoogde locatie voor de Floriade is het zuidelijk gebied rondom het Weerwater. Langs de A6 

heeft de weerwaterzone verschillende mogelijkheden om te worden doorontwikkeld, zoals de 

kasteelomgeving en de zuidoever, en daarmee een tijdelijke locatie te vormen voor de Floriade. 

Het bidbook van Floriade Almere moet uiterlijk 1 juli worden ingeleverd bij de Nederlandse 

Tuinbouwraad, die in oktober bekendmaakt welke regio in 2022 de Floriade mag organise-

ren. In het proces om tot een bidbook te komen wordt nauw samengewerkt met een grote 

en enthousiaste groep partners uit de regio, waaronder provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, 

Staatsbosbeheer, LTO Noord, de Flevolandse gemeenten, maatschappelijke organisaties en 

vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven.
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Werkmaatschappij Almere Oosterwold (WAO)

Opdracht:  Aan de oostkant van Almere is ruimte voor een stadsdeel dat wordt gekenmerkt door een 

landschappelijke setting. Het biedt ruimte aan c.a. 15.000 woningen en 26.000 arbeidsplaatsen. De 

Werkmaatschappij Almere Oosterwold stelt een ontwikkelstrategie op voor een organische ontwikkeling 

van het gebied inclusief een uitwerking van een tweede kern in Oosterwold (Hout Midden). 

Stand van zaken:  Eind 2011 is de ontwikkelstrategie Almere Oosterwold Land-Goed voor Initiatieven 

opgeleverd. De ontwikkelstrategie is in januari 2012 door Bestuurlijk Overleg van de WAO en 24 februari 

2012 door de Stuurgroep RRAAM vastgesteld. Voor de uitvoering van Almere Oosterwold ontwikkelen 

de partners een deelovereenkomst. Eind maart /begin april 2012 vindt besluitvorming over de Ontwik-

kelstrategie Oosterwold plaats in de gemeenteraden van Zeewolde en Almere. Voorgesteld wordt om een 

intergemeentelijke structuurvisie voor Oosterwold op te stellen.

Na de raadsbesluiten worden er voor de uitvoering van Almere Oosterwold afspraken gemaakt tussen de 

gemeenten Zeewolde en Almere, het RVOB en de provincie Flevoland.  

Op 29 maart hebben Rijk en regio de ontwikkelstrategie Almere Oosterwold gepresenteerd tijdens een 

symposium over Organische ontwikkeling, georganiseerd door het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf 

(RVOB).

Portefeuillehouder:  Wethouder Adri Duivesteijn. 

Projectdirecteur:  Herman Schartman (a.i.).

Samenwerkende partners:  provincie Flevoland, Noordvleugel Utrecht, RVOB, gemeente Zeewolde, 

gemeente Almere.

Adri Duivesteijn, Wethouder gemeente Almere

De Almeerse praktijk van de afgelopen zes jaar laat zien dat door de zelfbouw 
van burgers op natuurlijke en organische wijze een veelheid aan vormen,  
maten, plattegronden, prijsklassen en verschijningsvormen ontstaat. Het is het 
afscheid van een planningscultuur waarbij het eindbeeld voor de overheid of de 
ontwikkelaar vooraf al vaststond.
Ook Oosterwold moet, dat is onze ambitie, organisch groeien. Dat betekent dat 
het gebied, net als in de andere Almeerse zelfbouwwijken het geval is, zich ont-
wikkelt uit een veelvoud van initiatieven ‘van onderop’. Maar er is een verschil. 
Wat tot nu toe enkel gold voor woningbouw en bedrijvigheid, trekken we nu 
door naar – onder andere – lokale infrastructuur, waterberging, energievoor-
ziening, stadslandbouw en de openbare ruimte. Dit alles moet vanuit particulier 
initiatief ontstaan. In Oosterwold plaatst de overheid zich nog nadrukkelijker 
op afstand. De verantwoordelijkheid voor en dus ook de zeggenschap over de 
inrichting van het gebied komt te liggen bij de eindgebruikers: de bewoners en 
ondernemers die zich in het gebied zullen vestigen.
Deze wijze van gebiedsontwikkeling  kennen we niet in Nederland. Het gaat in 
Oosterwold niet alleen om een andere manier van planvorming of een ander 
type plan, maar ook om nieuwe organisatiemodellen, grondstrategiën en finan-
cieringsconstructies. Het is de overgang van de geplande naar de organische 
groei van de stad.

“

”
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Winnie Prins, Wethouder gemeente Zeewolde

Het is prachtig om dicht bij de Randstad zoveel groen, water en ruimte te vin-
den. In Oosterwold biedt het meest westelijke deel van Zeewolde de mogelijk-
heid om in goede samenwerking tussen twee buurgemeenten een ontwikkeling 
te starten die leidt tot een afwisselend, landelijk gebied, waar recreatie, wonen 
en landbouw een plek krijgen. Prima geschikt om na de drukte van de stad 
heerlijk op adem te komen.  

“
”

Wethouder, Adri Duivesteijn overhandigt Chris Kuijpers, Directeur-Generaal Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een eerste 

exemplaar van de ontwikkelingstrategie van de werkmaatschappij Almere Oosterwold en architectenbureau MVRDV.

Presentatie Ontwikkelstrategie Almere Oosterwold
Land-Goed voor Initiatieven, een radicale stap op weg naar organische groei

Op donderdag 29 maart j.l. presenteerden de gemeente Almere en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelings-

bedrijf (RVOB) in samenwerking met RRAAM (Rijk-regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer) 

‘Land-Goed voor Initiatieven’. Dit is de publicatie van de ontwikkelstrategie van de Werkmaatschappij 

Almere Oosterwold.

“Het is de bedoeling dat bewoners het gebied aan de oostkant van de stad stap voor stap ontwikkelen. 

Kortom als er vraag is naar nieuwbouw moet er ontwikkeld worden, eerder niet. Bewoners krijgen volop 

de ruimte om hun ideeën in het gebied te realiseren.” Zo ontstaat er volgens wethouder Adri Duivesteijn 

een gevarieerd stadsdeel.

“De tijd van een sterk centraal georganiseerde ruimtelijke ordening lijkt voorbij. Gebiedsontwikkeling 

anno nu zal innovatiever moeten zijn, meer vraaggestuurd, met een kleinschaliger aanpak en een nieuwe 

rol voor de overheid”, aldus Chris Kuijpers, directeur generaal Ruimte en Water van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. “De rol van het Rijk verschuift van bepalend naar faciliterend.”

De plannen voor Oosterwold zijn ontwikkeld door de Werkmaatschappij Almere Oosterwold. Dit is een 

samenwerking van de gemeenten Almere, Zeewolde, de provincies Flevoland en Utrecht, het gewest 

Gooi- en Vechtstreek, het waterschap Zuiderzeeland, het RVOB en architectenbureau MVRDV.
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IAK Thematische ontwikkelingen

In het IAK zijn, naast de drie gebiedsontwikkelingen, onderwerpen benoemd, waarin bij de groei van 

Almere geïnvesteerd wordt. Zij zijn erop gericht om de kwaliteit van de stad op een niveau te brengen 

die passend is bij de toekomstige vijfde stad van Nederland.

Kwartaalbericht Almere 2.0 en RRAAM   38

  Duurzaamheid

Opdracht:  De gemeente Almere, provincie Flevoland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu stellen 

een duurzaamheidagenda voor Almere op, inclusief een financiële paragraaf. De duurzaamheidsagenda 

heeft de ambitie dat Almere zich kan ontwikkelen tot een nationaal icoon van duurzaamheid. Er wordt 

een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de vestiging van een nationaal centrum voor duurzame 

gebiedsontwikkeling. 

Om Almere te kunnen ontwikkelen tot een nationaal icoon van duurzaamheid wordt een haalbaarheids-

onderzoek uitgevoerd naar de vestiging van een nationaal centrum voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Stand van zaken:  In overleg met het rijk (het ministerie van I&M en het RVOB), de provincie Flevoland 

en het waterschap Zuiderzeeland wordt toegewerkt naar een deelovereenkomst voor duurzaamheid. 

Hierin worden afspraken geformuleerd met betrekking tot de lange termijn doelstelling voor gezonde 

systemen in Almere. Het betreffen de systemen voor energie, water, mobiliteit en productief landschap 

(bijvoorbeeld stadslandbouw). Hierbij gaat het zowel om het vastleggen van lange termijn doelstellingen 

voor deze systemen, als het benoemen van een set van afspraken die de komende jaren tot concrete 

resultaten gaan leiden. 

Portefeuillehouder:  Wethouder Adri Duivesteijn.

Projectleider Almere:  Ward de Meulemeester.

Samenwerkende partners:  Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Flevoland, gemeente Almere. 

Overige betrokken partijen o.a. Stadmanifestpartners, Metropoolregio Amsterdam, Waterschap Zuider-

zeeland. 
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Veel belangstelling voor Dag van de Stadslandbouw

Op 8 maart 2012 heeft in Almere de eerste Dag van de Stadslandbouw plaatsgevonden. Dit landelijke 

congres is georganiseerd in samenwerking met o.a. het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA), 

het Ministerie van EL&I, Rabobank, Wageningen UR, Netwerk Platteland, CAH Almere en het Nicis 

Institute. 

Stadslandbouw als serieus fenomeen in Nederland
Met ruim 350 bezoekers heeft de dag laten zien dat er veel belangstelling voor het thema bestaat en dat 

stadslandbouw in Nederland nu als serieus fenomeen op de kaart is gezet. Deze groeiende, massieve 

beweging wordt steeds meer geïntegreerd in het reguliere voedselsysteem. De aanpak van initiatieven 

overal in het land is heel divers. Belangrijk hierbij is het vinden van de juiste balans tussen passie en 

economie. Burgemeester Jorritsma noemde de ambitie van Almere om verschillende stadslandbouw 

projecten verder uit te werken, mede gezien de kandidatuur voor de Floriade van 2022.

Lessen uit Toronto: uitgaan van de behoeften van de stad
Wayne Roberts, de drijvende kracht achter de Toronto Food Policy Council (TFPC), heeft in zijn bijdragen 

laten zien dat stadslandbouw initiatieven het best tot hun recht komen wanneer zij uitgaan van de 

behoeften en urgenties van de stad. Zij kunnen helpen doelen op het gebied van gezondheid, stedelijke 

vernieuwing, sociaal-maatschappelijke integratie, groen en duurzaamheid te realiseren. De TFPC heeft 

veel positieve invloed gehad op het beleid het imago van de stad. Het dwingt tal van verschillende par-

tijen bij elkaar te komen en concrete afspraken te maken. Hiermee heeft het de slagkracht om voedsel 

en stadslandbouw als doeltreffend middel in te zetten om zo te komen tot een meer leefbare, vitale en 

kwalitatief hoogwaardige stad.
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Rol van de overheid: dienend in plaats van regisserend
Tijdens een aparte bestuurdersbijeenkomst is gebleken, dat om de potentie van voedsel en stadsland-

bouw voor de stad waar te maken, het nodig is de energie en initiatieven van burgers en ondernemers 

de ruimte te geven en stappen te zetten. Ook is organiserend vermogen nodig om verbindingen te 

maken en door te pakken (zoals OSA in Almere). Het vraagt van overheden een dienende in plaats van 

regisserende rol. Het is belangrijk dat steden scherp in beeld brengen voor welke uitdagingen ze staan 

en waar landbouw en voedsel een bijdrage aan kan leveren. Een integrale visie met een hoog ambitie-

niveau werkt verbindend, richt de aandacht en zorgt ervoor dat het makkelijker wordt voor partijen om 

kansrijke functiecombinaties te identificeren.  Kennisontwikkeling en –uitwisseling in en tussen steden 

werkt versnellend.

Dag van de Stadslandbouw 2013
De volgende Dag van de Stadslandbouw zal plaatsvinden op donderdag 7 maart 2013. Meer informatie 

hierover is te vinden op:  www.dagvandestadslandbouw.nl.
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Opdracht:  In Almere zijn achterblijvende onderwijsresultaten in het primair onderwijs. Inzet is om de 

kwaliteit binnen vijf jaar tenminste op het landelijk gemiddelde te brengen. Hierbij wordt bezien hoe 

gedurende de groei de onderwijskwaliteit op aanvaardbaar niveau wordt gehouden. 

Stand van zaken:  Het onderzoek naar achterblijvende onderwijsresultaten in Almere is in concept 

gereed. Het wordt uitgevoerd door het gerenommeerde Kohnstamm Instituut van de Universiteit van 

Amsterdam. In de begeleidingscommissie heeft o.a. hoogleraar A. Reijndorp zitting. 

De achterblijvende onderwijsresultaten worden vanuit verschillende invalshoeken onderzocht en ver-

klaard: 

– de maatschappelijk factoren, 

– de factoren die met het onderwijs zelf te maken hebben 

– en het bestuurlijk en overheidshandelen. 

Het onderzoek wordt in april opgeleverd. Vervolgens worden deze inzichten vertaald naar aanbevelingen 

voor een aanpak mede met oog op de toekomstige groei van de stad, zodat voorkomen kan worden dat 

een dergelijke situatie opnieuw ontstaat bij een volgende versnelde groei van Almere.

Portefeuillehouder:  Wethouder René Peeters.

Projectleider Almere:  Arnica Derkink.

Samenwerkende partners:  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gemeente Almere,  

onderwijssector Almere, onderwijsinspectie. 

  Onderwijs

Opdracht:  Op basis van de motie Linhard (d.d. 1 december 2009) en het cultuurconvenant (d.d. 8 

april 2009) stelt de gemeente Almere met partners een visie voor cultuurvoorzieningen op. Deze visie 

is erop gericht dat Almere haar positie als grote stad in het nationaal cultuur bestel zo snel mogelijk kan 

innemen. Op basis van deze visie maken Almere, de provincie Flevoland en het ministerie van OCW 

afspraken over de realisatie.

Stand van zaken:  De concept cultuurvisie is gereed.  Centraal in de bijbehorende analyse staat het 

belang van de culturele infrastructuur voor Almere 2.0. Deze infrastructuur is van groot belang bij de 

kwalitatieve groei van Almere. Het is één van de factoren die zal bijdragen om in Almere een (inter)natio-

naal wervend milieu te krijgen. Hiermee zal Almere nog aantrekkelijker worden voor mensen en bedrijven 

om zich hier in de toekomst te gaan vestigen.

In schril contrast tot dit belang staat de huidige geringe financieringsstroom in verhouding tot andere 

gemeenten. Relatief ontvangt Almere miljoenen euro’s minder per jaar via het gemeentefonds, provincie-

fonds en rijksgeldstromen voor ontwikkeling en exploitatie van de culturele infrastructuur.

De cultuurvisie geeft tevens de contouren voor de toekomstige culturele infrastructuur. Deze is gebaseerd 

op het DNA van Almere (groenblauw, innovatief, ondernemend, new town, experimenteel) en anticipeert 

op de situatie dat cultuur in substantiële mate ook haar bestaansbasis zal moeten ontlenen aan geldstro-

men die niet van de overheid komen.

Op basis van de visie zal conform het IAK in overleg worden getreden met het ministerie OCW en de 

provincie om tot afspraken te komen over de realisatie van de visie. 

Projectleider Almere:  Janica Kleiman.

Samenwerkende partners:  Ministerie van OCW, provincie Flevoland, gemeente Almere,  

maatschappelijke partners Almere.

  Culturele voorzieningen
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Opdracht:  Het opstellen van een programma sportieve infrastructuur. Inzet is het verkennen van de 

haalbaarheid en opzet van een innovatieve sportieve infrastructuur, dat onder meer geïmplementeerd kan 

worden in de nieuwe gebieden. Deze opdracht is gerelateerd aan het Olympisch Plan 2028 van VWS 

en NOC*NSF. Het Olympisch Plan 2028 is de ambitie om met sport in de volle breedte een bijdrage te 

leveren aan Nederland, met veel positieve effecten nú en in de toekomst.

Stand van zaken:  De samenwerkende partners hebben een concept visie sportieve infrastructuur vast-

gesteld. De infrastructuur kenmerkt zich door een piramidale opbouw met in de  basis de breedtesport. 

Deze is voor een ieder toegankelijk. In de top van de piramide bevindt zich de topsport. 

Om de verbinding tussen topsport en breedtesport te organiseren is in de visie een concept van talen-

therkenning en talentbegeleiding opgenomen. Conform deze visie krijgt de Almeerse jeugd in de toe-

komst de ruimte en de vrijheid om in alle breedte kennis te maken met en zich te bekwamen in diverse 

sporten. De jeugd wordt in de gelegenheid gesteld om haar eigen talenten te ontdekken. Vervolgens zal 

er een structuur aanwezig zijn om deze talenten verder te brengen.

Vernieuwend element van de visie is dat vanuit de breedtesport met meer nadruk de verbinding gelegd 

gaat worden met andere domeinen. Het gaat hierbij om onderwijs, zorg, welzijn en cultuur. Sport wordt 

hierbij een van de dragers van de sociale infrastructuur. Naast de traditionele sportverenigingen worden 

concepten verkend van wijksportverenigingen, die gekoppeld zijn aan onderwijs en welzijnsvoorzienin-

gen. Hierbij zal het zowel gaan om een organisatorische koppeling (het bij elkaar brengen van organisa-

ties) als een fysieke koppeling (geografische clustering).

  Sportieve infrastructuur

De partijen onderzoeken de mogelijkheid om in Nobelhorst een nationale pilot hiervoor op te zetten. De 

uitwerking van dit concept geeft tevens invulling aan de ambitie van een duurzame samenleving. De par-

tijen hebben het voornemen om het komend kwartaal de samenwerking die nodig is voor het opzetten 

van een nationale pilot vast te leggen in een deelovereenkomst voor sport 2.0.

Portefeuillehouder:  Wethouder René Peeters.

Projectleider Almere:  Harry Kraan.

Samenwerkende partners:  Ministerie van VWS, provincie Flevoland, gemeente Almere, NOC*NSF. 
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Opdracht:  Het opstellen van een economisch programma gericht op 100.000 arbeidsplaatsen in de 

periode 2010 - 2030, dat bestaat uit:

- Een maatregelenpakket voor excellent gastheerschap;

- Een investeringsprogramma voor de ontwikkeling van economische clusters vanuit de EDBA;

- Afspraken voor verdergaande regionale economische samenwerking op de as Schiphol - Amsterdam 

- Almere - ’t Gooi - Utrecht.

 

Stand van zaken:  In het bestuurlijk overleg Noordvleugel van 25 januari jl. hebben gedeputeerde Jaap 

Lodders van provincie Flevoland en wethouder Ben Scholten van gemeente Almere het economisch pro-

gramma Almere Werkt overhandigd aan Minister Verhagen van het Ministerie van Economische zaken, 

Landbouw & Innovatie (EL&I).

 

In navolging daarvan is overleg geweest tussen het ministerie van EL&I, de provincie Flevoland en 

gemeente Almere over de werkagenda voor 2012. Voor dit jaar zijn de geïnventariseerde onderwerpen:

- realisatie nationaal voorbeeld ondernemersplaza 2.0,

- besluitvorming over een eventuele dereguleringszone Almere 2.0 in kader van de rijksstructuurvisie RRAAM,

- de realisatie van een financieringsstrategie voor het programma Almere Werkt!,

- besluitvorming over luchthaven Lelystad mede vanuit economisch perspectief.

 

Onder grote belangstelling heeft de Economic Development Board Almere op 5 maart jl. een succesvolle 

‘tussenstandstand-bijeenkomst’ gehouden. Annemarie Jorritsma keek als voorzitter van de EDBA terug 

op de afgelopen 2 jaar EDBA. Annemie Burger, directeur-generaal Natuur en Regio van het ministerie 

van EL&I ging in op het bedrijvenbeleid van het kabinet en de afspraken met Almere. Tenslotte gaven de 

voorzitters van de economische clusters aan wat er is bereikt en de plannen voor 2012 aan.

 

Portefeuillehouder:  Wethouder Ben Scholten.

Projectleider Almere:  Hinne Paul Krolis.

Samenwerkende partners:  Ministerie van EL&I, provincie Flevoland, gemeente Almere,  

Economic Development Board Almere (EDBA)

  Economie
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Minister Verhagen (Economische Zaken) heeft in Den Haag uit handen van Gedeputeerde Jaap Lodders (Flevoland) en Wethouder Ben Scholten 

(Almere) een exemplaar van het vastgestelde Economisch Offensief Almere Werkt inclusief Position Paper ontvangen.

Concrete afspraken Economisch Offensief Almere Werkt

Op deze manier bundelen de overheden de krachten voor het economische onderdeel (100.000 

banen) van de stedelijke groei van Almere als nationale opgave tot 2030. De provincie Flevoland en de 

gemeente Almere spraken verder met de andere Noordvleugelpartners en minister Verhagen over zijn 

economisch topsectorenbeleid. Flevoland stuurt aan op commitment vanuit het rijk voor de regionale 

economische ontwikkeling. Tijdens het overleg onderstreepte de minister het belang van de Noordvleugel 

voor de BV Nederland en erkende hij dat de economische ontwikkelingen in de Noordvleugel aansluiten 

bij zijn topsectorenbeleid. 

Minister Verhagen is enthousiast over de inzet vanuit Flevoland en Almere. Want vanuit eigen kracht en 

kansen vinden zij effectief aansluiting bij het landelijke topsectorenbeleid om de Noordvleugel van de 

Randstad verder te versterken. In het gesprek met de minister spraken de Noordvleugelpartners af om 

de komende periode samen met het rijk een topsectorenagenda op te stellen. Almere gaat met inzet van 

het rijk een nationaal voorbeeld ondernemersplaza lanceren. De minister kijkt uit naar de opening hiervan 

en bevestigde ook zijn intentie om spoedig te experimenteren met dereguleringszones. Groeiversnellen 

in Flevoland en Almere als laboratorium voor de rest van Nederland is op deze manier een duidelijke 

meerwaarde van de samenwerking. 
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Opdracht:  Ter voorkoming van mogelijke negatieve effecten op de sociaal-economische situatie in de 

bestaande stad, als gevolg van de groei van Almere, wordt de ontwikkeling van de bestaande stad actief 

gemonitord. De wethouder van Almere en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

overleggen jaarlijks over de ontwikkeling van de concurrentiekracht van bestaande woon- en werkmilieus 

en de eventuele gewenste cq noodzakelijke preventieve acties. 

Stand van zaken:  In juni 2012 zal de tweede Almere Tafel worden gehouden. Op de agenda van deze 

tafel staan:

– De staat van de stad 2011. Hierbij ligt de nadruk op de geanalyseerde doorstromingseffecten van de 

bestaande stad naar de nieuwbouwgebieden.

– De uitwerking van het Early Warning Systeem. Er is een prototype gereed. Met dit prototype is het mo-

gelijk om diverse gegevens te koppelen, waardoor opkomende problematiek vroegtijdig gesignaleerd 

kan  worden. Dit prototype wordt nu uitgetest met de frontlinewerkers (o.a. onderwijs, welzijn, politie). 

Zij zullen met behulp van deze inzichten in staat moeten zijn om in een eerder stadium effectiever en 

preventief op te treden.

– Het onderzoek naar de kwaliteit van het basis onderwijs door het Kohnstamminstituut (zie onderwijs).

Portefeuillehouder:  Wethouder Ineke Smidt.

Projectleider Almere:  Thijs van der Steeg.

Samenwerkende partners:  Ministerie van BZK, gemeente Almere, Stadsmanifestpartners. 

  Almere Tafel (bestaande stad)

Voor Flevoland en Almere is het van groot belang dat het rijk de inspanningen vanuit de regio erkent en 

hieraan ook concrete financiële steun koppelt. De Flevolandse economische investeringen in life science, 

composieten en agribussiness sluiten aan op het topsectorenbeleid van minister Verhagen. Hierbij gaat 

het onder andere om de komst van een High Containment Unit in Lelystad voor onderzoek naar infec-

tieziekten, de verdere ontwikkeling van nieuwe voedselproductieconcepten in Showcase Flevoland en de 

toepassing van lichtgewicht materiaaltechnologie rond het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart-laboratorium 

in Marknesse. Eerder al heeft de regio met de komst de hogeschool Windesheim Flevoland stevig geïn-

vesteerd in de aanleg van kennisinfrastructuur en de uitbreiding van hoger onderwijs. 

Afspraken over Position Paper

Met de overhandiging is de afspraak gemaakt dat de drie overheden jaarlijks de agenda voor de uitvoe-

ring van het programma ‘Almere Werkt’ actualiseren. Een keer per jaar komt er een bestuurlijk overleg 

tussen de minister, de gedeputeerde en de wethouder om blijvend de voortgang van het programma te 

garanderen. Voor 2012 staan daar vier concrete agendapunten op. De eerder genoemden Onderne-

mersplaza en dereguleringszones zijn daar twee van. Het derde is de ontwikkeling van een financierings-

strategie rondom ‘Almere Werkt’. Provincie en Almere gaan onderzoeken op welke wijze bestaande en 

nieuwe regionale geldstromen slim en eenvoudig gebundeld kunnen worden. Tot slot gaan de overheden 

hun krachten bundelen om de economische potentie van luchthaven Lelystad beter te benutten.

Evenwichtige groei 
De samenwerking kan niet los gezien worden van de opdracht van het rijk aan Almere om de komende 

decennia door te groeien tot een stad met 350.000 inwoners. Deze groei is gericht op het versterken 

van de internationale concurrentiepositie van de Noordelijke Randstad: de economische motor van Ne-

derland. Almere biedt ruimte voor deze groei en wil dit op een evenwichtige verantwoorde wijze mogelijk 

maken. De groei betreft dan ook alle aspecten van de stad en niet alleen woningen. Het economisch 

programma ‘Almere Werkt’ is een onlosmakelijk onderdeel voor deze groeiopgave.Voor economie is de 

ambitie gesteld op 100.000 extra banen in een periode van 20 tot 30 jaar. Met deze ambitie kijkt de 

overheid door de huidige crisis heen en investeert in de toekomst van de noordvleugel van de Randstad.
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Opdracht:  Uitbreiding en ontwikkeling van een nieuw groenblauw raamwerk (700 ha) en versterking 

van het bestaande groenblauwe casco van Almere (600 ha). Voor deze opgaven wordt een sluitende 

businesscase opgesteld. Tevens wordt een groene kennis- en innovatieagenda opgesteld, opdat groene 

kennis- en onderzoeksinstituten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Almere 2.0. 

Stand van zaken:  Na ondertekening van de intentieovereenkomst IAK groenblauw in december zijn door 

de partners diverse vervolgactiviteiten opgestart. Dit betreffen:

– opzetten ontwikkelingsvisie Poorthout door Flevolandschap,

– opzetten ontwikkelingsvisie Almeerderhout door Staatsbosbeheer,

– opzetten ontwikkelingsvisie Eemvallei door Werkmaatschappij Almere Oosterwold,

– uitwerken windenergie als inkomstenbron voor groenblauw,

– uitwerken concept boswonen voor bos, 

– uitwerken concept van Almere als landingsplaats voor compensatieopgaven (nationaal, regionaal, 

lokaal).

De provincie Flevoland, gemeente Almere en Staatsbosbeheer hebben afspraken gemaakt over de 

realisatie van een eerste deel van de Almeerderhout. Dit betreft de uitbreiding van de recreatieve moge-

lijkheden van het Boshart met een investeringsbedrag van circa €5 miljoen. Dit is mede mogelijk gemaakt 

door inzet van IFA en bijdragen van Staatsbosbeheer.

Portefeuillehouder:  Wethouder Adri Duivesteijn.

Projectleiders Almere:  Hester Kersten & Linda Rijnboutt.

Samenwerkende partners:  Ministerie van EL&I, RVOB, gemeente Almere, Dienst Landelijk Gebied (DLG), 

Staatsbosbeheer (SBB), Stichting Flevolandschap (SFL), Aeresgroep, Christelijke Agrarische Hogeschool. 

  Programma Groenblauw

Opdracht:  De ontwikkeling van Almere 2.0 leidt ertoe dat het verkeer toeneemt. De huidige infrastruc-

tuur is hierop niet berekend. In de Verkenning Stedelijke Bereikbaarheid Almere (VSBA) is het maatre-

gelen pakket opgesteld voor een goede binnenstedelijke bereikbaarheid van Almere 2.0 voor zowel de 

bestaande stad als de gebiedsontwikkeling. 

Stand van zaken:  In het tweede kwartaal wordt gestart met de uitvoering van het convenant over het 

pakket fase 1a van de VSBA dat op 15 december j.l. is ondertekend.

Op 1 februari hebben de Provinciale Staten van provincie Flevoland het convenant Stedelijke Bereikbaar-

heid Almere ook vastgesteld. 

Portefeuillehouder:  Wethouder Adri Duivesteijn.

Contactpersoon Almere:  Bart Teulings.

Samenwerkende partners:  Ministerie van I&M, provincie Flevoland, gemeente Almere. 

  Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA)
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Financieel kader 

Opdracht:  In het IAK is vastgelegd dat in 2012 een financieel kader voor Almere 2.0 is opgesteld. Het 

kader is een set financiële afspraken, waardoor wordt geborgd dat Almere 2.0 door Rijk, regio en de 

gemeente Almere op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd. Het omvat vier domeinen: 

– de planexploitaties van de ontwikkelingsgebieden (de drie werkmaatschappijen);

– de begroting voor de lokale en regionale hoofdinfrastructuur (VSBA);

– de investeringsbegroting van de IAK thema’s (duurzaamheid, economie, cultuur etc); en

– de structurele effecten op de inkomsten en uitgaven van het Gemeentefonds en het Provinciefonds 

(onderzoek Cebeon).

Stand van zaken:  De rapportages van de werkmaatschappijen en de integrale alternatieven uit de 

Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen zijn doorgerekend. Deze inzichten vormen de financiële basis voor 

bestuurlijke besluitvorming in het najaar over de alternatieven in de Structuurvisie RRAAM en voor het 

maken van bestuurlijke afspraken over de uitvoering van projecten binnen het totale RRAAM-program-

ma. De gemeente Almere heeft gepleit om de herverdeling van het Gemeentefonds niet uit te stellen en 

te benutten voor een gezamenlijke oplossing van de structurele problematiek van de gemeente Almere. 

Het ministerie BZK heeft echter aangegeven dat onder druk van collega-departementen en andere 

gemeenten de herverdeling van het gemeentefonds tenminste een jaar is uitgesteld. 

Gezien deze gang van zaken zal er in het 2e kwartaal een bestuurlijk overleg zijn tussen de wethouder 

Almere en de minister van BZK 

Portefeuillehouders:  Wethouder Adri Duivesteijn in afstemming met wethouder Arno Visser

(gemeentefonds).

Projectleider Almere:  Bart Teulings.

Samenwerkende partners:  Ministeries van I&M, RVOB, provincie Flevoland en

gemeente Almere. 

Overige activiteiten IAK 5  Risicoparagraaf

Opdracht:  Een systematische inventarisatie van risico’s die samenhangen met Almere 2.0. Het gaat 

daarbij om risico’s in termen van tijd, geld en kwaliteit voor de risicovelden: maatschappelijk, bestuurlijk, 

organisatorisch, juridisch, economisch en technisch. 

Stand van Zaken:  Voor een systematisch management van risico’s hebben Rijk en regio een risicoinven-

tarisatie uitgevoerd. Deze risico’s zijn opgenomen in de 2e Voortgangsrapportage Groot Project voor de 

Tweede Kamer. Belangrijke toprisico’s zijn:

– Risico onvoldoende middelen

Het risico is dat er onvoldoende investeringsmiddelen beschikbaar komen. Hierdoor kan de drievoudige 

ambitie voor de Noordelijke Randstad niet evenwichtig op drie fronten tegelijk (stedelijke ontwikkeling, 

natuurontwikkeling, bereikbaarheid) plaatsvinden. 

– Risico ten aanzien van het uitblijven van overeenstemming over de voorkeursbeslissing

Het risico is dat tussen de verschillende overheden geen overeenstemming wordt gevonden over de 

voorkeursbeslissingvoor de rijksstructuurvisie, waardoor geen integrale visie tot stand komt en geen inte-

grale besluitvorming kan plaatsvinden. Dit risico kan ontstaan zowel doordat partijen het niet eens worden 

over de uitkomsten van de verschillende onderzoeken alswel door divergerende politieke opvattingen, 

zowel tussen regionale partijen als tussen rijk en regio.

– Risico niet voldoen aan condities Natura 2000

Het risico dat niet wordt voldaan aan Natura 2000, door onvoorziene effecten of het ontbreken van 

juridische basis voor de voorgenomen maatregelen.
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2010 Stand van zaken 

•	 begroting en besluit proceskosten periode 2010 – 2012 Gereed

•	 plan van aanpak Bestuurlijke Overleg RRAAM/Almere 2.0 Gereed 

•	 plan van aanpak nevenvestiging Windesheim Gereed

•	 instelling werkmaatschappijen Almere – Amsterdam, Almere Centrum –  

 Weerwater, Almere Oosterwold

Gereed

•	 plan van aanpak Rijksstructuurvisie Amsterdam – Almere – Markermeer Gereed

2011

•	 1e Almere Tafel Gereed

•	 besluit provinciefonds Gereed

•	 besluit stedelijke bereikbaarheid Gereed

•	 besluit programma groenblauw Gereed

•	 besluit programma economie Gereed

2012

•	 oplevering WAO Gereed

•	 oplevering WACW Gereed

•	 programma sportinfrastructuur

•	 besluit duurzaamheidagenda

•	 besluit visie culturele voorzieningen

•	 2e Almere Tafel

•	 besluit gemeentefonds

•	 oplevering WAA

•	 oplevering WMIJ

•	 actualisering financieel kader

•	 actualisering IAK

•	 rijksstructuurvisie  (incl. principe besluit IJmeerlijn)  1e  helft  2012

6 Planning

– Risico vanuit samenhang met andere ontwikkelingen

Het risico is dat door andere ruimtelijke ontwikkelingen in de regio in het kader van infrastructuur en 

verstedelijking de condities en effecten van maatregelen in de ruimtelijke programmering veranderen. 

De uitstraling hiervan op de realisatiekansen van RRAAM kan groot zijn. Concreet risico is het door 

Amsterdam niet realiseren van IJburg-2, terwijl dit bij RRAAM als uitgangspunt is gehanteerd. Een ander 

voorbeeld is de tracékeuze voor de Noord-west 380 kV.

 

Portefeuillehouders:  wethouder Adri Duivesteijn.

Projectleider:  Bart teulings.

Samenwerkende partners: Ministeries van I&M, RVOB, provincie Flevoland en gemeente Almere.
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