
PROVINCIE FLEVOLAND Opinieronde 

Onderwerp 

Opinieronde provinciale inbreng RRAAM 

Doel van deze notitie 

Borgen dat gedeputeerde Gijsberts in het Bestuurlijk Overleg RRAAM een door 
Provinciale Staten gedragen standpunt inbrengt. 

Inleiding 

Binnen het project RRAAM was de planning er op gericht dat in december 2012 
door het kabinet een concept Rijksstructuurvisie zou worden vastgesteld. Recent 
heeft minister Schultz op basis van ervaringen in andere projecten besloten dat 
zij in december eerst een brief aan de Tweede kamer wil sturen, waarin de 
redeneerlijn voor het project RRAAM staat beschreven. Die wordt vervolgens 
begin 2013 uitgewerkt tot een concept Rijksstructuurvisie, inclusief een uitvoe
ringsparagraaf. Dit biedt de Tweede Kamer gelegenheid om aan de hand van de 
brief een overleg met de minister te hebben, voordat de concept Rijksstructuur
visie wordt vastgesteld. 

In deze brief wil de minister ook de voorgenomen keuze voor OV SAAL Middellan
ge Termijn opnemen. Vorig jaar heeft de minister deze keuze uitgesteld, vanwe
ge de samenhang met OV SAAL Lange Termijn (= de IJmeerlijn). Zij wil in de
cember 2012 een samenhangend besluit nemen over zowel de middellange als de 
lange termijn. 

Op 13 december vindt een bestuurlijk overleg tussen minister Schultz en de regio 
plaats over het concept van de brief. Omdat dit concept eerst op 11 december in 
de onderraad van de ministerraad wordt besproken, ontvangen wij het concept 
pas in de loop van 11 december. Omdat het niet aan ons is om een nog niet 
vastgestelde brief van de minister aan de Tweede Kamer openbaar te maken, 
maar wij wel in de openbaarheid onze voorgenomen Inbreng in het overleg op 
13 december met Provinciale Staten willen bespreken, hebben we ervoor geko
zen in deze nota aan Provinciale Staten de belangrijkste keuzes en onze inbreng 
te schetsen. De stukken die op 5 november j . l . in de stuurgroep RRAAM zijn 
besproken, hebben wij eerder vertrouwelijk ter lezing gelegd voor Provinciale 
Staten. Omdat daags na de Opinieronde het concluderende overleg met minister 
Schultz plaatsvindt, wordt volstaan met een Opinieronde. 
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De vraagstelling 

Minister Schultz wil een brief aan de Tweede Kamer sturen, met daarin de rede
neerlijn voor RRAAM. Omdat RRAAM een gezamenlijk programma is van Rijk en 
regio en de uitvoering van een belangrijk deel door de regio gebeurt, is de minis
ter afhankelijk van steun van de regio. 

Het speelveld 

1. Op 13 december vindt het overleg tussen minister Schultz en de regio 
plaats over de brief die zij aan de Tweede Kamer wil versturen. De brief gaat 
zowel over RRAAM als OV SAAL, maar het overleg over OV SAAL vindt vermoede-
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lijk na 13 december plaats. Namens Flevoland neemt gedeputeerde Gijsberts aan het overleg over 
RRAAM deel en gedeputeerde Lodders neemt aan het nog in te plannen overleg over OV SAAL deel. 
Omdat de conceptbrief op 11 december nog in een voorportaal van de ministerraad wordt bespro
ken (de REZIM), zal de regio de conceptbrief pas in de loop van 11 december ontvangen. De ambte
lijk tussen Rijk en regio besproken Inbreng daarvoor heeft de basis gevormd voor deze GS-nota. Het 
is denkbaar - en zelfs waarschijnlijk - dat de diverse overieggen voorafgaand aan 13 december nog 
tot aanscherpingen zullen leiden. In de Opinieronde op 12 december wordt gecombineerd over 
RRAAM en OV SAAL gesproken. Deze nota wordt als nazending aan Provinciale Staten gestuurd en 
aan de commissievoorzitter wordt verzocht om de beide gedeputeerden op 12 december gelegen
heid te geven om de actuele ontwikkelingen mondeling mede te delen. Vervolgens kunnen de sta
tenleden opiniërend aangeven of de voorgenomen inbreng in het bestuurlijk overleg met de minister 
op steun kan rekenen. Formeel is het vigerende provinciaal Omgevingsplan het kader waarbinnen de 
inbreng van Gedeputeerde Staten plaatsvindt. De brief van de minister en de standpunten die 
daarover namens Flevoland worden ingebracht geven echter wel een Inkleuring van ons omgevings
beleid. Daarom informeren wij u actief over de ontwikkelingen en willen wij het draagvlak binnen 
Provinciale Staten voor onze inbreng toetsen. De later te sluiten bestuursovereenkomst kan betrek
king hebben op rollen die de provincie Flevoland in de verdere uitvoering op zich neemt en persone
le en financiële inzet die daarmee gemoeid kan zijn. Die overeenkomst vereist naar onze mening 
instemming van Provinciale Staten. 

2. In juli 2012 zijn de resultaten van de onderzoeksfase van RRAAM samengevat en openbaar 
gemaakt in een Consultatiedocument. Hierop zijn aan het Rijk 114 reacties gestuurd door regionale 
overheden, maatschappelijke organisaties en burgers. Uit deze reacties bleek een aantal rode 
draden te trekken, die de afgelopen maanden verder zijn uitgewerkt. Dit heeft nu geleld tot de 
voorgaande beslispunten. Het is goed om te constateren dat de regionale partijen en maatschappe
lijke organisaties (via het Maatschappelijk Proces onder leiding van dhr. Van Woerkom) goed op één 
lijn zijn gekomen. Er is echter wel sprake van een onderstroom die voortdurend in acht moet wor
den genomen: een aantal partijen, waaronder de provincie Noord-Holland, heeft een voorkeur voor 
verkeersafwikkeling via de Hollandse Brug. Als toch gekozen wordt voor een IJmeerverbinding, dan 
zou dit wat deze partijen betreft een tunnel moeten zijn, om de openheid van het landschap (incl. 
het zicht op het fort Pampus) te behouden. 

3. Een belangrijk punt in de bespreking met de minister is waar de afgelopen drie jaren van inten
sieve studie door Rijk en regio, na het verschijnen van de RAAM-brief in november 2009, nu in 
geresulteerd hebben. De studies hebben geresulteerd in aanzienlijke optimalisaties van Almere 2.0. 
Maar het Rijk lijkt ertoe te neigen om besluiten zo veel mogelijk naar de toekomst te schuiven, dan 
opnieuw alle varianten te willen onderzoeken en zelfs ten opzichte van de RAAM-brief op de punten 
TBES en IJmeerlijn een stapje terug te doen. Het pleidooi van de regio moet zijn dat het kabinet 
zich onomwonden uitspreekt voor TBES en voor de noodzaak om bij de bouw van Almere Pampus 
een IJmeerlijn aan te leggen. Indien het kabinet niet tot een kloek besluit te verleiden is, kan dit 
wellicht nog via de Tweede Kamer bereikt worden. 

Open vragen voor discussie 

Scenario's 
Hieronder worden de belangrijkste beslispunten voor de brief van minister Schultz langsgelopen. 

1 Uit alle onderzoeken blijkt dat de Noordvleugel van de Randstad de komende decennia nog 
een forse groei zal kennen. Het Abf-onderzoek uit 2011, dat in het kader van RRAAM is uitgevoerd, 
gaat uit van de toevoeging van 439.000 woningen tussen 2010 en 2040. Het grootste deel hiervan 
wordt binnenstedelijk in Amsterdam en Utrecht gerealiseerd. Voor 60.000 woningen wordt echter 
een beroep gedaan op Almere, mede om waardevolle landschappen in Noord-Holland en Utrecht te 
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sparen. Op dit moment verkeert de woningmarkt echter in een crisis. Toch groeit het aantal inwo
ners van Amsterdam nog steeds. De gemiddelde woningbezetting neemt voor het eerst sinds lange 
ti jd weer toe. Het is onbekend wanneer de latente woningbehoefte zich zal vertalen in een herstel 
van de woningmarkt. De ti jd van een door de overheid aangestuurde aanbodgerichte woningmarkt is 
voorbij. Er moet vraaggericht en faseerbaar gewerkt worden, waarbij overheidsinvesteringen goed 
getimed moeten worden: niet te vroeg en niet te laat. Overeenkomstig het advies van de London 
School of Economics zal Almere zich eerst vooral rond de bestaande as van de A6 en de Flevolijn 
ontwikkelen: Almere Poort inclusief Plan Duin, Nobelhorst, Hout Midden en Weerwater inclusief 
Floriade (20.000 woningen). Tegelijkertijd kan Oosterwold zich conform het provinciaal Omgevings
plan organisch ontwikkelen tot een relatief suburbaan woonmilieu, waar een mix ontstaat van 
15.000 woningen, ruim 20.000 arbeidsplaatsen en (stads-)landbouw. Almere Pampus, met 25.000 
woningen In relatief hoge dichtheden, is als laatste aan bod. Reeds in onze in september 2012 in de 
consultatiefase ingebrachte schriftelijke reactie, die wij ter kennis hebben gebracht aan Provinciale 
Staten, hebben wij aangegeven dat dit stadsdeel alleen gebouwd kan worden in combinatie met een 
IJmeerlijn. De gefaseerde ontwikkeling van Almere moet stapsgewijs op integrale wijze tot stand 
komen: woningbouw, bereikbaarheid, werkgelegenheid, het voorzieningenniveau, de kwaliteit van 
de bestaande stad en de ecologische ontwikkelingen moeten hand in hand gaan. De Rijksstructuurvi
sie moet dit principe vastleggen en in een bestuursovereenkomst moeten Rijk en regio hierover 
afspraken maken. Dit betekent dat het Rijk zich ook in het vervolg moet blijven verbinden aan de 
sociaal-economische agenda van Almere. 

2 In de RAAM-brief uit 2009 heeft het kabinet het principebesluit genomen voor een primair 
westelijke ontwikkeling van Almere inclusief een IJmeerverbinding. Daaraan werd de voorwaarde 
verbonden dat de kosten/baten-ratio van 0,2 substantieel moest verbeteren. Dit is gelukt: de kos
ten van de IJmeerlijn zijn verlaagd van € 4,9 miljard naar € 1,8 miljard (een tunnel is € 350 miljoen 
duurder). Dit komt vooral doordat van een trein is overgestapt naar een metro en doordat het tracé 
door het schrappen van de buitendijkse bebouwing aanzienlijk korter is geworden. Het schrappen 
van de buitendijkse bebouwing heeft ook de grondexploitatie met € 1 miljard verbeterd. De kos
ten/baten-ratio is hierdoor gestegen naar 0,4. Verdere optimalisaties van de IJmeerlijn zijn moge
lijk. Zo zijn al verdere kostenreducties met € 100 miljoen in beeld gebracht en blijkt het rijden met 
16 metro's per uur in de spits in plaats van 12 gunstig uit te pakken voor de kosten/baten-ratio, die 
zou kunnen stijgen naar 0,6. Anderzijds is op verzoek van het CPB ook een variant in beeld gebracht 
met een lager economisch groeiscenario, waarbij in Almere slechts 30.000 woningen worden ge
bouwd, maar toch een IJmeerlijn wordt gerealiseerd (een weinig realistisch scenario). Dit resulteert 
in een kosten/baten-ratio van 0,15. In de reactie die wij in de consultatiefase hebben Ingebracht, 
hebben wij geconcludeerd dat aan de voorwaarde van het kabinet uit de RAAM-brief van substantië
le verbetering van de kosten/baten-ratio is voldaan. Dat betekent dat het kabinet in de Rijksstruc
tuurvisie zicht moet bieden op realisatie van de IJmeerlijn, als de vraag naar woningen zich in 
Almere daadwerkelijk blijkt te manifesteren. Wij koppelen dat aan realisatie van het stadsdeel 
Pampus: dat stadsdeel kan niet zonder IJmeerlijn. In de RAAM-brief wordt 'Almere 2.0' (= een 
primair westelijke ontwikkeling met een IJmeerverbinding) het voorkeursalternatief genoemd. Het 
Rijk stelt: "Indien het onverhoopt niet mogelijk blijkt om Almere 2.0 haalbaar te maken, dan komt 
er een ander verstedelijkingsmodel in beeld, waarbij bijvoorbeeld wordt uitgegaan van een gewens
te westelijke oriëntatie en met verbetering van het openbaar vervoer via de Hollandse Brug." Het 
Rijk lijkt op dit moment te koersen op een tekst d1e nog steeds de IJmeerlijn als eindbeeld voorop 
stelt, maar waarin een alternatief waarbij al het OV-verkeer via de Hollandse Brug wordt afgewik
keld op een iets gelijkwaardiger manier boven de markt wordt gehouden. Almere en Flevoland, 
daarin voluit gesteund door de meeste regionale partners, zullen in het overleg met minister Schultz 
de IJmeerlijn als uitgangspunt neerzetten, indien Almere Pampus wordt gerealiseerd. 



Opinieronde 

Resistratie 

1431224 
Bladnummer 

4 

3 Op dit moment al onvoorwaardelijk kiezen voor de realisatie van de IJmeerlijn, waarbij het 
Rijk volgens de MIRT-systematiek ook de financiering geregeld moet hebben, is in de huidige onze
kere woningmarkt niet realistisch. Het is ook niet nodig: met de voorgenomen verdubbeling van de 
A6, A l , A9 en AIO Oost en met het voorgenomen besluit over OV SAAL Middellange Termijn verbe
tert de bereikbaarheid van Almere en onze regio aanzienlijk. Er is voorlopig onvoldoende stedelijke 
druk om daarnaast op dit moment al een IJmeerlijn aan te leggen. Pas met de realisatie van Pampus 
ontstaat die noodzaak wel. Ons pleidooi voor een IJmeerlijn betreft overigens niet alleen kwantita
tieve overwegingen (technisch gesproken kan al het OV-verkeer over de Hollandse Brug worden 
afgewikkeld), maar zeker ook kwalitatieve overwegingen: met deze verbinding wordt Almere aange
sloten op het Amsterdamse metronet en worden de voorwaarden gecreëerd om Almere Pampus met 
een relatief hoge dichtheid te realiseren en ook aan werken en recreëren in dat stadsdeel een 
impuls te geven. Ook onze regionale partners als Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam bena
drukken deze belangen. Voor een goede vervoerwaarde van de IJmeerlijn is IJburg 2 ook noodzake
lijk. Het Rijk neemt als standpunt in dat een MIRT-verkenning start op het moment dat tenminste 
30.000 woningen in Almere gerealiseerd zijn en er zicht is op afronding van IJburg 2. Wij denken dat 
het verstandiger is dit startpunt iets eerder te leggen, rond de 25.000e woning. Maar belangrijker is 
dat Rijk en regio overeenstemming hebben over het principe van een gezamenlijke monitoring van 
het herstel van de woningmarkt en het op basis daarvan bepalen van het startpunt van de vervolg
studie. Dit moment zou rond het jaar 2025 kunnen liggen. Hierbij is van belang dat de MIRT-
systematiek voorschrijft dat de financiering van de verbinding geregeld is als de MIRT-verkenning 
start. Op dit moment is het gehele MIRT-budget tot 2020 reeds belegd, evenals een belangrijk deel 
van de middelen voor de periode 2020-2028. Het effect van de huidige bezuinigingsronde bij het 
Rijk, waarop op € 250 min. per jaar op infrastructuur bezuinigd wordt, alsmede het beslag van de 
invoering van het veiligheidssysteem ERTMS op het nog niet belegde deel van de MIRT-gelden is nog 
ongewis. Dit betekent dat het ook voor ons relevant kan zijn dat een MIRT-verkenning pas start op 
een moment dat een kabinet ook besluiten kan nemen over de vrije ruimte in MIRT in met name de 
periode na 2028. 

4 Het project RRAAM werkt volgens de 'Sneller en Beter' methodiek van de Commissie Elver
ding. Dat betekent onder meer dat partijen worden uitgenodigd om meer aan de voorkant van het 
traject mee te denken en dat er bij elk besluitvormingsmoment helder wordt uitgesproken welke 
alternatieven afvallen. Op afgevallen alternatieven kan in latere fasen van de besluitvorming niet 
meer worden teruggekomen. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van december 2011 heeft 
minister Schultz onder meer de IJmeerverbinding als treinverbinding en de buitendijkse bebouwing 
op IJland af laten vallen ('zeef 1'). De Rijksstructuurvisie is 'zeef 2'. Het is gebleken dat in de regio 
geen draagvlak bestaat voor het door de Stichting Almere Bereikbaar ingebrachte zuidelijke tracé 
van de IJmeerlijn. Dit alternatief scoort slechter in het MER, leidt tot problemen in de aansluiting 
op het oude land en ontsluit niet IJburg. Met name Muiden, waar dit tracé aanlandt, Noord-Holland 
en de Stadsregio Amsterdam hebben aangegeven dat dit alternatief onbespreekbaar is. Op verzoek 
van de Tweede Kamer is naast een OV-verbinding ook een wegverbinding door het IJmeer onder
zocht. Deze wegverbinding blijkt vooral een functie te hebben als ontsluiting van Pampus, maar 
zeker na de verdubbeling van de A6, A l , A9 en AIO oost nauwelijks regionale betekenis te hebben. 
De kosten variëren afhankelijk van de gekozen variant van €730 miljoen tot €1,3 miljard. De aan
takking op het oude land is moeilijk. In de consultatiefase is gebleken dat deze wegverbinding niet 
op draagvlak kan rekenen. Alleen Lelystad heeft zich positief uitgelaten over deze verbinding, 
vanuit de optiek van een alternatief bij calamiteiten. Alle andere regionale partners zien er niets 
in. Het is niet te verwachten dat het Rijk voor dit alternatief geld beschikbaar zal stellen. Ook 
vanuit het belang van het beperken van het aantal ruimtelijke reserveringen die regionale overhe
den moeten open houden, zijn de regionale overheden van mening dat het zuidelijk tracé en de 
IJmeerweg in 'zeef 2' kunnen afvallen. Het is een uitdrukkelijke wens van het Rijk dat in de toekom-
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stige MIRT-verkenning de IJmeerlijn wel wordt vergeleken met een verkeersafwikkeling via de 
Hollandse Brug (zie argument 1.2). 

5 Zowel Rijk als regio zien een robuust ecologisch systeem als het gewenste toekomstperspec
tief voor het Markermeer-IJmeer, maar het Rijk benadrukt tegelijkertijd dit als een opgave voor 
zowel het Rijk als de regio te zien. Het Rijk wil daarom met de regio afspraken maken over de 
uitvoering van de te nemen maatregelen. Wellicht is een werkwijze naar analogie van het project 
Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) denkbaar, waarbij elke partij financieel bijdroeg naar 
het belang dat zij er bij had. Door de ontwikkeling van een robuust systeem kunnen ruimtelijke 
ontwikkelingen (incl. recreatie) mogelijk worden gemaakt, wat bijdraagt aan het versterken van 
economische concurrentiekracht van de noordelijke Randstad. Het Rijk stelt voor om voor het 
realiseren van het robuuste systeem in te zetten op een gefaseerde aanpak, zodat maximaal kan 
worden ingespeeld op de wijze waarop de natuur daadwerkelijk reageert op de maatregelen. Een 
gefaseerde aanpak biedt daarbij de ruimte om de timing van de natuurmaatregelen goed af te 
stemmen op de ruimtelijke ontwikkelingen, zodat tijdig voldoende ontwikkelruimte beschikbaar 
komt om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Bij de gefaseerde aanpak voor 
natuur ligt de prioriteit bij de maatregelen die benodigd zijn voor het halen van de NaturaZOOO-
instandhoudingsdoelen voor het Markermeer-IJmeer. Vanuit KRW en N2000 komt naar voren dat 
heldere ondiepe zones en land-waterovergangen sterk ondervertegenwoordigd zijn in het Marker
meer. Dit maakt het natuursysteem kwetsbaar, zoals de afgelopen decennia is gebleken. In septem
ber 2012 is de Verkenning Hoornse Hop gestart als een eerste fase van het Toekomstbestendig 
Ecologisch Systeem (TBES) die bijdraagt aan N2000. Hiermee worden de eerste stappen gezet om 
een robuust systeem te creëren. Na deze eerste fase maatregelen ziet het Rijk de Marker Wadden 
als een mooi privaat initiatief om te komen tot een robuust ecologisch systeem in het Markermeer-
IJmeer waarbij meerdere maatschappelijke belangen worden gediend (natuur, recreatie, onderne
merschap en op lange termijn waterveiligheid). Daarnaast wordt bij de aanleg van Marker Wadden 
gebruik gemaakt van innovatieve aanlegmethode, waardoor het project ook bijdraagt aan kennis
ontwikkeling rond de aanleg van natte natuur. De Marker Wadden geeft zowel Invulling aan uitbrei
ding van ondiepe heldere zones als aan land-waterovergangen. De aanleg van Marker Wadden dient 
op dusdanige wijze vorm te krijgen dat Marker Wadden maximaal bijdraagt aan de N2000-
doelstellingen. Deze bijdrage aan de N2000-doelstell1ngen brengt tevens de realisatie van het ro
buuste systeem als toekomstperspectief dichterbij. Het Rijk zoekt naar mogelijkheden om financi
eel bij te dragen aan het project, mits het inderdaad zodanig wordt ingericht dat het bijdraagt 
aan het halen van de Natura 2000-instandhoudings-doelen voor het Markermeer-IJmeer en de pro
vincies eveneens een bijdrage leveren aan Natuurmonumenten ten behoeve van het startkapitaal 
voor de Marker Wadden. Van Natuurmonumenten wordt verwacht dat zij zelf de realisatie op zich 
nemen en zorg dragen voor het aantrekken van de overige benodigde middelen voor de uitvoering 
van de Marker Wadden. Of het Rijk er in slaagt om al in 2012 financiële middelen vrij te maken voor 
Marker Wadden, is nog niet bekend. Over een financiële dekking van vervolgstappen moeten Rijk en 
regio nog afspraken maken. Het is denkbaar dat het Rijk op korte termijn de benodigde cofinancie
ring voor Marker Wadden niet geregeld krijgt en dat de Postcodeloterij de bijdrage van € 15 min. 
terug trekt. In dat geval zal een andere eerste stap in TBES moeten worden ontwikkeld. 

6 De Rijksstructuurvisie bindt alleen het Rijk zelf. Om het rijksbeleid te laten doorwerken, 
staan het Rijk in beginsel twee Instrumenten ter beschikking: een Algemene Maatregel van Bestuur 
of een bestuursovereenkomst. Het Rijk geeft er de voorkeur aan om met regionale partijen een 
bestuursovereenkomst te sluiten. In januari 2010 sloten Rijk, Almere en Flevoland al het Integraal 
Afspraken Kader. In dat lAK staat dat eind 2012, bij de verschijning van de concept Rijksstructuurvi
sie, een actualisatie zal plaatsvinden. Inmiddels heeft de uitwerking van het lAK al diverse vervolg-
overeenkomsten opgeleverd, zoals voor Oosterwold (Rijk-Almere-Zeewolde), groenblauw casco 
(Rijk-Almere-Staatsbosbeheer-Flevolandschap) en duurzaamheid (Rijk-Almere-waterschap Zuider-
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zeeland-Flevoland). Het ligt voor de hand om te bezien of de afgesproken actualisatie van het lAK 
en de door het Rijk beoogde bestuursovereenkomst in elkaar geschoven kunnen worden. Daarnaast 
ligt het voor de hand dat ook wordt bezien of er meer partijen dan de drie lAK-partijen zijn waar
mee vervolgafspraken gemaakt moeten worden. Denk aan de provincies Noord-Holland en Utrecht, 
gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam over de RRAAM-ambities en de gemeenten 
rondom Markermeer en IJmeer over de ecologische ambities. Het is denkbaar dat dit leidt tot een 
koepelovereenkomst waaronder een aantal deelovereenkomsten worden gehangen. Het gesprek 
hierover moet nog worden gestart. 

Voorkeursscenario met overwegingen 

Zie hiervoor. 

Het vervolg 

De doorwerking van de Flevolandse en regionale Inbreng in het overleg met minister Schultz op 13 
december kan geëvalueerd worden aan de hand van de brief die zij uiteindelijk aan de Tweede 
Kamer stuurt. Vervolgens wordt de brief uitgewerkt tot een concept Rijksstructuurvisie, waarop in 
2013 een zienswijze kan worden ingediend. Voordat de concept Rijksstructuurvisie verschijnt, zal de 
Tweede Kamer ongetwijfeld een Algemeen Overleg met de minister willen hebben. Ter voorberei
ding op dat overleg kunnen wij contact zoeken met kamerleden die het dossier RRAAM in portefeuil
le hebben. 

Verder informatie 


