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Opinieronde 6 

Onderwerp 
RRAAM en OV SAAL 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Discussie en uitwisseling van standpunten over 
de inbreng van Flevoland in de dossiers RRAAM en 
OV SAAL. 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Standpunten meegeven aan de gedeputeerde 
ten behoeve van het overleg van de minister met 
de regio op 13 december, over de concept-brief 
aan de Tweede Kamer ter voorbereiding van de 
Rijksstructuurvisie. 

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

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 in het eerste 
kwartaal van 2013 uitgewerkt tot een concept 
Rijksstructuurvisie, inclusief een 
uitvoeringsparagraaf.  
In deze brief wil de minister ook de 

voorgenomen keuze voor OV SAAL Middellange 
Termijn opnemen. Vorig jaar heeft de minister 
deze keuze uitgesteld, vanwege de samenhang 
met OV SAAL Lange Termijn (de IJmeerlijn). Zij 
wil in december 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. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

RRAAM is recentelijk aan de orde geweest in een 
gezamenlijke bijeenkomst op 19 september te 
Almere met de Staten van N.-H. 
De stukken die op 5 november jl. in de 

stuurgroep RRAAM zijn besproken, zijn eerder 
vertrouwelijk ter inzage gelegd voor Provinciale 
Staten. 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Na het bestuurlijk overleg op 13 december zal 
de minister de besproken brief aan de Tweede 
Kamer zenden, waarna vaststelling van de 
concept Rijksstructuurvisie volgt. Flevoland kan 
op die Rsv een zienswijze indienen. Uiteindelijk 
zal e.e.a. uitmonden in een Bestuurs-
overeenkomst, die t.z.t. aan PS zal worden 
voorgelegd. 

  


