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     Panoramaronde 4 

Onderwerp 
Oplegmemo Panoramaronde Ontwerp Rijksstructuurvisie RRAAM  

 (Rijks/Regioprogramma Amsterdam- Almere- Markermeer) 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Provinciale Staten informeren over: 
1)De inhoud van de ontwerp Rijksstructuurvisie voor 
   RRAAM. De Rijksstructuurvisie is op 25 maart 2013 door 
   het Rijk vastgesteld, na het bereiken van  
   overeenstemming met de regio; 
2)de belangrijkste discussiepunten die in het bestuurlijk  
   overleg tussen Rijk en regio aan de orde zijn geweest; 
3)Provinciale Staten informeren over het vervolgproces.  
 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Zich te informeren over de recente ontwikkelingen, 
teneinde zich op 5 juni uit te kunnen spreken over de 
conceptzienswijze van de Provincie. 
 

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

De ontwerp Rijksstructuurvisie zal van 7 mei tot en met 
17 juni ter visie worden gelegd, zodat zienswijzen 
ingediend kunnen worden.  
 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

- In november 2009 nam het kabinet een besluit dat  
  bekendstaat als de ‘Rijksbesluiten Amsterdam- Almere- 
  Markermeer’, vervat in de zogenaamde  ‘RAAM-brief’   
- RRAAM, het Rijks-/Regioprogramma Amsterdam-  
  Almere- Markermeer, is opgestart na deze RAAM-brief; 
- In januari 2010 sloten het Rijk, de gemeente Almere en   
  Provincie Flevoland de ‘overeenkomst IAK’. 
- het IAK is het ‘Integraal Afspraken Kader’, een   
  overeenkomst tussen het Rijk, de provincie Flevoland  
  en de gemeente Almere waarin afspraken zijn gemaakt  
  over het RRAAM-project. 
- Sindsdien werken het Rijk en de regio samen aan 
  optimalisatie van de plannen. 
- De bereikte resultaten zijn medio 2012 samengevat in  
  een Consultatienotitie (welke in juli 2012 openbaar is   
  gemaakt). 
- De provincie heeft hierop schriftelijk gereageerd (HB  
  1377402).    
- In deze Consultatienotitie  zijn de onderzoeksresultaten  
  van RRAAM samengevat.  Het gaat onder meer om een  
  MER, een kosten/batenanalyse en de eindrapporten van 
  vier werkmaatschappijen.  

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

- Op 5 juni (opinieronde) wil Gedeputeerde Staten de  
  Flevolandse concept zienswijze met Provinciale Staten   
  bespreken. 
- Deze zienswijze zal zich vooral richten op de  
  bestuursovereenkomst die de komende maanden wordt 
  voorbereid en na vaststelling van de Rijksstructuurvisie 
  eind 2013 getekend wordt. 
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