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Zienswijze ontwerp-Structuurvisie Flevoland 

Geachte Provinciale Staten, 

De ontwerp Structuurvisie werklocaties Flevoland 2011 is ter inzage gelegd. 
Daarop wil het college van BenW Almere graag met een zienswijze reageren. 

Wij kunnen instemmen met de ontwerp Structuurvisie, behoudens enkele 
aandachtspunten. U geeft aan hoe een gemeenlelijke visie op het vestigingsbeleid 
eruit zou moeten zien. Daarin verphcht u tot de toepassing van de SER-ladder 
(vertaald als eerst intensiveren en herstructureren, dan pas nieuwe locaties 
ontwikkelen). Daarmee kunnen wij instemmen, maar het kan en mag naar onze 
mening niet de opgave doorkruisen om 100.000 extra banen te accommoderen 
als cruciaal onderdeel van de schaalsprong Almere. De groei van Almere 
genereen naar onze verwachting extra marktdynamiek met een marktvraag naar 
extra werklocaties. De markt kiest voor een geschikte - bestaande of nieuwe -
locatie. Dat willen wij kunnen blijven accommoderen in Almere. Daarom willen 
wij vasthouden aan ons planaanbod voor de schaalsprong Almere, zoals 
weergegeven in het huidige G W Almere. 
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Bijlage(n) 

Verder geeft u aanbevelingen over het instellen van een herstructureringsft)nds, 
parkmanagement, visie op ruimtelijke kwaliteit, integratie van grondbeleid en 
beleid voor duurzame bedrijventerreinen in het G W . Wij achten dit in eerste 
instantie een taak van de gemeente zelf, waarin de provincie een adviserende rol 
zou kunnen hebben. In het huidige G W Almere hebben wij met enkele 
aanbevelingen al rekening gehouden. Andere aanbevelingen hebben elders al een 
plek in ons beleid(skader) gekregen. 

Gemeente Almere 



lenslotte achten wi) een nieuw G W in zuiz nog met noodzakelijK, aangezien 
het G W Almere recent in 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad en 
goedgekeurd is door de provincie op een enkel onderdeel na. Wij stellen voor na 
de vaststelling van uw structuurvisie te beoordelen in hoeverre de huidige G W 
Almere aanpassing behoeft. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Almere, 

de secretaris, 
A.J. Grootoonk 
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'Mé burgemeester, 
'A. Jorritsma-Lebbink 
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