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Opinieronde 1 

Onderwerp 
Oplegmemo Zienswijzen Rijksstructuurvisie RRAAM 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Op 17 juni 2013 sluit de zienswijzeperiode voor 
de ontwerp Rijksstructuurvisie RRAAM.  
De bijgevoegde concept zienswijze wordt op 28 
mei door GS besproken. Tijdens de opinieronde – 
en indien gewenst de besluitvormingsronde – 
kunnen Provinciale Staten de concept zienswijze 
aanvullen en/of wijzigen.  

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Een standpunt innemen over de concept 
zienswijze van Flevoland op de ontwerp 
Rijksstructuurvisie  

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

Het Rijk stelt een Rijksstructuurvisie op voor het 
project RRAAM. Het ontwerp is door het Rijk 
vastgesteld en ter visie gelegd. De provincie kan 
tot en met 17 juni een zienswijze indienen.  

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Vanaf 2010 is de drievoudige ambitie voor 
Almere, zoals vastgelegd in de RAAM-brief van 
november 2009, geoptimaliseerd.  
De studieresultaten zijn samengevat in een 
Consultatiedocument, dan in juli 2012 openbaar 
is gemaakt.  
De provincie Flevoland heeft daar schriftelijk op 
gereageerd, net als 113 andere partijen.  
Mede op basis daarvan heeft het Rijk samen met 
de regio de ontwerp Rijksstructuurvisie 
Amsterdam- Almere- Markermeer opgesteld en 
vanaf 7 mei 2013 ter visie gelegd.  
In de panoramaronde op 15 mei zijn het gevolgde 
proces, de hoofdlijnen van de Rijksstructuurvisie 
en het vervolgproces toegelicht.  

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Na de zienswijzenperiode zal het Rijk de 
Rijksstructuurvisie afronden en in het 4e kwartaal 
van 2013 vaststellen.  
Parallel aan dit proces worden een 
Bestuursovereenkomst en een IAK2 ('Integraal 
Afspraken Kader') voorbereid, waarvan de 
provincie beoogd mede ondertekenaar wordt.  
Deze overeenkomsten worden na de zomer aan 
Provinciale Staten voorgelegd.  

  


