Ivonne de Nood – 2 december 2020

Handelingsperspectief Oostflank Metropoolregio Amsterdam
Concept structuurvisie Almere 2.0 (2009)

RRAAM (Rijks-regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer, 2013)
3-voudige opgave:
• Verstedelijking
• Bereikbaarheid
• Ecologie
Vastgesteld in 2013:
• Rijksstructuurvisie AAM
• Bestuursovereenkomst
• Uitvoeringsovereenkomst 2.0, met oa:
➢ Stedelijk Pampus, Landelijk Oosterwold
➢ Inrichten FVA - programmalijnen
➢ IJmeerlijn stip op de horizon

Actualisatie nodig (2019)
•
•
•
•
•

Grote urgentie woningbouw
Achterblijvende voorzieningen en
werkgelegenheid
Opnieuw knelpunten in bereikbaarheid
Ecologische investeringen
Klimaatadaptatie, energietransitie,
biodiversiteit

Metropoolregio Amsterdam

Perspectief Oostflank
bouwsteen voor de MRA
Verstedelijkingsstrategie
•
•

Samenwerkende overheden aan de
Oostflank van de MRA
Inclusief Lelystad

Handelingsperspectief Oostflank Metropoolregio Amsterdam
1. Verkenningen (2019)

2. Perspectieven (2020)

3. Uitvoeringagenda (2021)

8 strategische interventies:
•
•
•
•

•

•
•

8 thematische verkenningen
Gemeenschappelijke
uitgangspunten en leidraden

•
•
•
•
•

Actueel perspectief Oostflank
MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area (SBAB + Almere 2.0)
Aanzet tot perspectief Almere
Maatschappelijke dialoog regio
Interviews sleutelpersonen stad

•
•
•

Economie in alle haarvaten –
werkgelegenheid dichtbij
Subliem onderwijs – Leven lang
ontwikkelen
Altijd duurzaam – Infrastructuur in
nutsvoorzieningen
Centraal Almere – Rijk aan
voorzieningen
2e Jeugd van Wijken – Meegroeien
met Almeerders
Stedelijk wonen in Pampus – circulair
en innovatief
Metropolitane baai – natuuricoon
van Nederland
Bereikbaar en verbonden – krachtige
integratie met de regio

Dit zijn de belangrijkste urgente opgaven voor de Oostflank
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grote Woningbehoefte in de regio
Te weinig arbeidsplaatsen en
voorzieningen
Sociaaleconomisch kwetsbare regio
Bereikbaarheid van de MRA onder
druk
Belang van landschap en ecologie
neemt toe
Uitdagingen op het gebied van
duurzame energie, klimaatadaptatie
en circulariteit

De woningbouwbehoefte voor de MRA tot 2050 is in een maximaal scenario
vergelijkbaar met het bouwen van een stad ter grootte van Amsterdam
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Almere en Flevoland (Midden) kennen weinig arbeidsplaatsen t.o.v.
omvang bevolking (bron: CBS / NEO Observatory)

Het culturele aanbod in steden als Almere en Lelystad blijft ver achter bij
steden met vergelijkbare omvang (bron: atlas NL gemeenten)
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Het welzijn van de Flevolandse bevolking blijft achter bij het gemiddelde
van NL (bron: monitor brede welvaart)

Dit zijn de belangrijkste urgente opgaven voor de Oostflank
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grote Woningbehoefte in de regio
Te weinig arbeidsplaatsen en
voorzieningen
Sociaaleconomisch kwetsbare regio
Bereikbaarheid van de MRA onder
druk
Belang van landschap en ecologie
neemt toe
Uitdagingen op het gebied van
duurzame energie, klimaatadaptatie
en circulariteit

Opnieuw knelpunten in bereikbaarheid; vanaf 2030
loopt OV vast op de Flevolijn en in Amsterdam (Zuid)

De uitgaande pendel vanuit Almere-Lelystad naar Amsterdam is groot en er is een beperkte
inkomende pendel. De disbalans is groot (bron: economische verkenningen MRA)
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De natuurthermometer Markermeer-IJmeer laat zien dat vooral op de aspecten ecologische
waterkwaliteiten systeemcondities TBES de kwaliteit ver achterblijft bij de gestelde doelen.
De situatie is in 2017 wel verbeterd tov 2014. (bron: Natuurthermometer MarkermeerIJmeer, stand 2017))
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Momenteel staat het elektriciteitsnetwerk al onder druk,
terwijl de vraag alleen maar toeneemt (bron: Liander)
Klimaatrisico’s, kwetsbaarheden en ecologische
bedreigingen voor de Oostflank (bron: One Architecture)

Het perspectief voor de Oostflank is gebaseerd op 6 pijlers
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Voldoende woningen in
onderscheidende woon- en
leefmilieus
Uitstekend ondernemersklimaat
en een rijk voorzieningenniveau
Sterke en veerkrachtige
samenleving
Bereikbaar naar alle
windstreken
Landschappen van wereldklasse
Klimaatbestendige, circulaire en
energieleverende regio
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Perspectief Oostflank MRA

Vervolgproces 2021
• Op weg naar een Uitvoeringsagenda 2021 - 2030
8 strategische interventies:
• Economie in alle haarvaten – werkgelegenheid
dichtbij
• Subliem onderwijs – Leven lang ontwikkelen
• Altijd duurzaam – Infrastructuur in
nutsvoorzieningen
•
•

Centraal Almere – Rijk aan voorzieningen
2e Jeugd van Wijken – Meegroeien met
Almeerders

•

Stedelijk wonen in Pampus – circulair en
innovatief
Metropolitane baai – natuuricoon van Nederland
Bereikbaar en verbonden – krachtige integratie
met de regio

•
•

• Maatschappelijke dialoog #4
• Gesprek met de stad Almere – raad / thematafels / stadsbrede gesprekken
• Besluitvorming +/- vanaf zomer 2021

Uitnodiging

Vervolg
MIRTtraject
ABA

