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Geachte voorzitter, 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 84, lid 2 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere v/erkzaamheden van Provinciale Staten deel ik u hierbij mee dat de 
statenfractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie per e-mail d.d. 6 september 2011 een 
aantal aan het college van Gedeputeerde Staten, gerichte schriftelijke vragen heeft ingediend 
inzake Almere 2.0 (Schaalsprong). De betreffende vragen treft u hierbij aan. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 84, lid 3 van het eerder genoemde Reglement van Orde 
beantv^oordt het college van Gedeputeerde Staten deze vragen zo mogelijk binnen dertig dagen 
nadat zij zijn ingekomen. 

Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, geeft het college aan de 
vragensteller en Provinciale Staten daarvan gemotiveerd bericht. 

Hoogachtend, 
i4 

R.C.M. Stadhouders 
Griffier 

Cc: Leden Provinciale Staten 
Het college van Gedeputeerde Staten 
Afdeling KBJZ 

inlichtinsen bij 

W. Boerma 
Doorkiesnummer 

690 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 



Onderwerp: 

Almere 2.0 (Schaalsprong) 

Geachte voorzitter van Provinciale Staten, 

Overeenkomstig artikel 84, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten 2011 stelt 
de fractie van de VVD de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de 
inhoudelijke cijfers en samenhangend proces met betrekking tot de Schaalsprong Almere / 
Ontwikkeling Almere 2.O.. 

Op 21 juni 2011 heeft SER Flevoland in samenwerking met VNO-NCW/MKB Flevoland en VBA een 
opiniërende bijeenkomst georganiseerd met het thema de sociaaléconomische toekomst met het 
accent op de uitwerking en de invulling van de Schaalsprong van Almere. Tijdens deze bijeenkomst 
werd door een aantal sprekers tegengestelde feiten en meningen weergegeven. Drs. T. van Hoek 
directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw en Dr. W. Manshanden, teammanager 
regionale economie en innovatie bij het TNO gaven argumenten waaruit af te leiden viel dat de 
Schaalsprong niet meer opportuun zou zijn. Dit weer in tegenstelling tot de argumenten van Drs. H. 
Tij l , directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam, die sprak van een 
verhoogde opgave voor de woningbouw. 

Op 22 juni 2011 was een introductie voor statenleden over de Schaalsprong Almere / Ontwikkeling 
Almere 2.0. Het programma werd aangeboden door de gemeente Almere en de provincie. Tijdens 
deze bijeenkomst zijn door statenleden verduidelijkende vragen gesteld in verband met de 
argumenten, die genoemd zijn tijdens de bijeenkomst van de SER Flevoland één dag eerder. De 
antwoorden getuigden van een enthousiasme voor de Schaalsprong. Tevens werd een nieuwe 
initiatief genoemd ten aanzien van de verkeersdoorstroming. Bij navraag bij de provincie was dit 
niet bekend. 

Bij mondelinge navraag bij de provincie over de exacte gegevens waarin de noodzaak van de 
geplande Schaalsprong duidelijk wordt, leverde het antwoord op dat Minister Schultz, aan de hand 
van een motie, het but'eau ABF research de opdracht heeft gegeven om de houdbaarheid van de 
lange termijn woningbehoefte in de Noordvleugel en de Randstad te evalueren. De conclusies van 
het rapport, verwacht in september/oktober kunnen uiteraard wel een proces in de richting van 
nieuwe rijksbesluiten in gang zetten. 

Aan de hand van bovenstaande heeft de VVD fractie de volgende vragen: 

1. Wanneer en hoe wordt de Provinciale Staten geïnformeerd over de uitkomsten van het 
rapport Woningbehoefte in de Noordvleugel en de Randstad, in opdracht van Minister 
Schultz? 
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2. In hoeverre is de prognose voor de woningbehoefte bepalend voor de besluitvorming met 
betrekking tot de Schaalsprong? 

3. Op welke wijze wordt de prognose afgezet / vergeleken met de gegevens en ontwikkelingen 
van andere beleidsvelden zoals de infrastructuur, verstedelijking en ecologie, (de 
drievoudige schaalsprong ) conform de Rijksafspraken Amsterdam-Almere- Markermeeri 1 
(RAAM-brief) en het Integraal Afwegingskader (lAK)? 

4. De provincie heeft samen met het Rijk en de betrokken gemeenten een eigen rol. Diverse 
beleidsafdelingen van de afzonderlijke overheden zullen hun aandeel in de opgave Almere 
2.0 moeten leveren. In de diverse bestuurslagen zullen de (deel)besluiten genomen moeten 
worden. 
Wanneer komt er een totaaloverzicht waarin dit besluitvormingsproces weergegeven wordt 
en waarin de verantwoordelijkheden duidelijk omschreven staan? 

Met vriendelijke groet, 

Yolanda Weijand 

WD-fractie PS Flevoland 
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