
 

 

UPDATE 
 
Basisrapportage RRAAM naar 
Tweede Kamer 
 
Op 1 april heeft de minister van IenM, 
mede namens de staatssecretaris van 
EL&I, de Basisrapportage RRAAM naar de 
Tweede Kamer gestuurd. RRAAM werd 
vorig jaar aangewezen als groot project. 
Met deze aanwijzing benadrukt de Kamer 
het belang dat wordt gehecht aan de 
opgave.  
 
De Basisrapportage (BR) is de eerste 
formele stap in het kader van de Groot 
Project-status. De rapportage bevat de 
uitgangspunten, ijkpunten en basis-
gegevens voor de verplichte halfjaarlijkse 
voortgangsrapportages aan de Kamer. De 
eerste voortgangsrapportage verschijnt 
uiterlijk oktober 2011; die gaat dan over 
de periode vanaf de Basisrapportage tot 1 
juli 2011.  
 
Stef Meijs, binnen RRAAM verantwoor-
delijk voor het tot stand komen van de 
Basisrapportage, is blij dat het stuk er nu 
ligt. “Er is veel energie en tijd gaan zitten 
in het opstellen van de BR, maar het 
heeft wel zijn werk gedaan. Op sommige 
punten heeft herijking plaatsgevonden, 
nieuwste inzichten zijn verwerkt en we 
hebben nog eens scherp gekeken naar  

  
 
doelstellingen, scope en de governance.  
Daarmee is een belangrijke mijlpaal gezet  
en heeft deze Basisrapportage een stuk 
toegevoegde waarde gekregen”. 
 

 
 
 
 
Afsluiting Stads- en Markt-
dialoog Zuidoever Weerwater 
  
De Stads- en Marktdialoog over de 
Zuidoever van Almere Centrum 
Weerwater zijn officieel afgesloten. 
Deelnemers aan de dialogen 
overhandigden een Stalenwaaier vol 
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ideeën, zorgpunten en kansen aan 
wethouder Ben Scholten, de voorzitter 
van het Presidium Willy-Anne van der 
Heijden en aan Carolien Schipper van 
Rijks Vastgoed en –ontwikkelbedrijf. Het 
gemeentebestuur gaat deze input 
gebruiken om het gebiedsontwikkelings-
plan voor de zuidoever op te stellen.  
 
Lees meer  
 

 
 
 
 
 
Besluiten over OV SAAL en 
IJmeerlijn gekoppeld 
 
Als vervolg op de kortetermijn-
maatregelen OV SAAL is er gestudeerd op 
mogelijkheden om voor de middellange 
termijn (tot 2020) invulling te geven aan 
hoogfrequent spoorvervoer binnen het 
taakstellende budget. De onderzoeken 
geven inmiddels concreet zicht op 
mogelijkheden om te komen tot 
hoogfrequent spoorvervoer op de drukke 
en complexe corridor Schiphol-
Amsterdam-Almere-Lelystad.  
 
Middellange termijn 
 
Op basis van de onderzoeken is 
geconstateerd dat er twee kansrijke 
varianten zijn voor hoogfrequent 
spoorvervoer. Inzet is om op zoveel 
mogelijk relaties zowel directe 
verbindingen als ook hoge frequenties aan 
te kunnen bieden. Binnen de kaders van 
capaciteit, kwaliteit en budget komen de 
volgende varianten naar voren:  
 
• Een variant in een corridormodel met 

een 10-minutendienst op alle 
Intercity- en Sprinterverbindingen 

binnen de OV-SAAL-corridor incl. de 
Gooilijn waarbij een deel van de 
relaties alleen door middel van een 
(hoogfrequente) overstap in Weesp 
wordt aangeboden. Daartoe stoppen 
alle treinen in Weesp. (Variant C ; 
benodigde investering: € 346 mln); 

• Een variant op basis van een 10-
minutendienst waarbij op alle 
Intercity- en Sprinterrelaties directe 
verbindingen worden aangeboden,  
maar gedeeltelijk met een lagere 
frequentie; (variant E’ ; benodigde 
investeringen € 654 mln (excl. € 84 
mln voor inhaling Almere Poort). 
 

Op basis van het onderzoek en na 
overleggen tussen rijk en spoorsector is 
geconstateerd dat met de 
kortetermijnmaatregelen zeker tot en met 
2020 voldoende vervoerscapaciteit en  
–kwaliteit kan worden geboden.  
 
Lange termijn 
 
Deze kansrijke varianten voor hoog-
frequent spoorvervoer zijn niet los te zien 
van de lange termijn (na 2020). In het 
kader van de lange termijn wordt 
gestudeerd op een IJmeerlijn en wordt 
ook een langetermijnbeeld uitgewerkt 
voor de bestaande spoorverbinding over 
de Hollandse brug. Eind 2012 kunnen 
hierover besluiten worden genomen. In 
het geval van een IJmeerlijn, danwel de 
keuze voor verdere uitbreiding van de 
bestaande spoorverbinding, is de vraag 
welke variant (C of E’) de beste stap is op 
weg naar de lange termijn.  
 
Koppelen besluiten 
 
De minister van IenM heeft daarom in 
overleg met de regionale bestuurders op 
13 april besloten de exacte invulling voor 
de middellange termijn te koppelen aan 
het besluit over de lange termijn, dat 
uiterlijk eind 2012 genomen zal worden. 
Dit past bij de gewenste planning om de 
maatregelen voor de middellange termijn 
in 2020 op te kunnen leveren. Zo kan een 
goede integrale afweging worden 
gemaakt op basis van de optimalisatie 
van de IJmeerverbinding, de uitwerkingen 
voor de spoorverbinding via de Hollandse 
Brug voor de lange termijn én de stap die 
op de middellange termijn wordt gezet. 

http://www.almere.nl/de_stad/actueel/content/_pid/kolom1-1/_rp_kolom1-1_elementId/1_2158709


Eind 2012 wordt bezien welke van de 
varianten (C of E’) voor de middellange 
termijn het beste aansluit bij het beeld 
voor de lange termijn. Tot aan het besluit 
eind 2012 zal het budget gereserveerd 
blijven. 
Op 28 april vindt hierover een VAO plaats. 
 
Lees meer hierover in de brief aan de 
Tweede Kamer.  
 
 
Van probleem door ecologie 
naar kans voor ontwikkeling 
 
Dat typeert het proces dat de 
Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer 
(WMIJ) op woensdag 6 april meemaakte 
tijdens hun bijeenkomst ‘Toerisme en 
recreatie in het Markermeer-IJmeer’. Een 
20-tal experts vanuit overheden en 
bedrijfsleven uit de toeristisch-recreatieve 
sector was daarbij aanwezig. 
 
De bijeenkomst borduurde voort op de in 
2009 opgestelde recreatiestudie in het 
kader van het Toekomstbeeld 
Markermeer-IJmeer (TMIJ). Ook toen 
kwam al naar voren dat de natuur-
maatregelen overlast zouden kunnen 
veroorzaken voor de recreatievaart.  
Reden te meer voor de directeur van de 
WMIJ, Roelof Balk, om bij de uitwerking 
en optimalisatie van de natuurmaat-
regelen de recreatiesector intensief te 
betrekken. Roelof: ‘Het gaat niet alleen 
om de natuurmaatregelen. We willen dat 
regio hier ook economisch sterker uit 
komt. Daarom zoeken we hier met 
ondernemers naar kansen voor recreatie-
ontwikkeling. We laten een markttoets 
over de plannen uitvoeren en de 
economische spin-off in beeld brengen. 
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan 
het zoeken naar slimme combinaties met 
natuur, die kunnen bijdragen aan de 
kostenreductie.’ 
 

 

 
In de discussie die op de presentaties 
volgde, werden nieuwe trends en kansen 
gesignaleerd die in de actualisering van 
de recreatiestudie moeten worden 
meegenomen. 
 
Zo heeft de economische crisis duidelijk 
effect op de toeristisch-recreatieve sector 
en is er een toenemende vraag naar 
stadstoerisme en stadscampings. En wat 
is bijvoorbeeld de toeristisch recreatieve 
potentie van een IJmeerlijn? 
 
De aanwezigen en andere betrokkenen 
werken de komende weken aan 
geactualiseerde plannen. Die vormen de 
basis voor de markttoets. Daarnaast 
wordt een functioneel programma 
opgesteld, dat de basis is voor de 
volgende bijeenkomst over toerisme en 
recreatie, op 11 mei aanstaande. 
 
Contact: tmij@flevoland.nl 
 
 
 
 
Burger wil meedenken over de 
toekomst van de noordelijke 
Randstad 
 
Het Centrum Publieksparticipatie ontving 
38 reacties op het participatieplan 
RRAAM. In dat plan staat wanneer en bij 
welke onderwerpen het brede publiek kan 
meedenken over de toekomst van de 
Noordelijke Randstad. De reacties komen 
van 18 particulieren (enkelen als 
vertegenwoordigers van een dorpsraad of 
lokale werkgroep), 10 maatschappelijke 
organisaties, 5 bedrijven, 1 kennis-
organisatie en 3 gemeenten (waarvan 1 
maar liefst 2 reacties stuurde). De 
participanten geven aan hoe zij betrokken 
willen worden bij het programma. Dat 
varieert van aanmeldingen voor deze 
nieuwsbrief en de RRAAM-netwerkgroep 
op LinkedIn, tot actief meedenken op 
specifieke onderdelen via het maat-
schappelijk proces.  
 
Burgers hebben ideeën over de 
IJmeerverbinding en vragen aandacht 
voor de gevolgen voor de mobiliteit op 
lokaal niveau, zoals in IJburg. Ook hebben 
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zij meningen over de woningbouw-
behoefte in Almere, de natuur in het 
Markermeer en IJmeer en de 
luwtemaatregelen, waarvoor op dit 
moment een pilot loopt. Anderen wijzen 
op het belang van voldoende ruimte voor 
de recreatieve en toeristische sector in de 
regio. Eén participant wil graag in gesprek 
over de hoogspanningsverbinding die door 
het RRAAM-gebied loopt.  
 
Het Centrum Publieksparticipatie maakt 
een samenvatting en analyse van de 
binnengekomen zienswijzen. Hierin wordt 
ook aangegeven wat RRAAM met de 
zienswijzen doet. Iedereen die aan-
gegeven heeft actief inbreng te willen 
leveren, ontvangt een persoonlijke reactie 
per brief. 
 
 
 
Verkoop bouwkavels groot 
succes 

De verkoop van bouwkavels die tijdens 
het Paasweekeinde in Almere Poort 
plaatsvond is een groot succes 
geworden. In totaal 89 kavels met 22 
miljoen euro grondwaarde zijn in optie 
genomen.  

Van de twee verschillende typen 
bouwkavels in Europakwartier West in 
Almere Poort is een derde (34%) dit 
weekend in optie genomen. Van de 
kavels voor zowel stadspaleizen - waarin 
meer woningen gebouwd kunnen worden 
– als twee-onder-een-kappers zijn er 45 
in optie genomen: 16 door particulieren 
en 29 door marktpartijen.  

 

Van de 22.000 m2 bouwvelden waar de 
woningen niet op losse kavels maar 
geschakeld gebouwd worden, is ruim de 

helft in optie genomen door 13 
particuliere opdrachtgevers en 15 
marktpartijen.  

Bij elkaar vertegenwoordigen deze opties 
een grondwaarde van ruim 20 miljoen 
euro.  

Lees meer 

 

 

Floating Olympics technisch 
mogelijk 

Overheden, ingenieurs, bedrijven en 
kennisinstellingen hebben op Floatinglife 
in Almere het idee verkend van een 
drijvend dorp en andere voorzieningen 
als onderdeel van de Olympische 
Hoofdstructuur (www.floatinglife.org) De 
combinatie van drijvende Spelen en 
hergebruik kan leiden tot een 
spectaculair Nederlands bid. Het biedt 
kansen om de kennis en mogelijkheden 
die Nederland heeft in de praktijk te 
tonen en verder te onderzoeken. 

Op uitnodiging van het Rijksvastgoed- en 
ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en 
FloatingLife werden de mogelijkheden 
verkend om de Olympische Spelen van 
2028 in Nederland drijvend te realiseren. 
De uitkomsten vormen onder meer input 
voor het onderzoek naar de Olympische 
Hoofdstructuur, dat het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu momenteel 
verricht.  

Lees meer hierover in het persbericht 
van het ROVB  

 

 

Stappen in het maatschappe-
lijk proces 

De directeuren van de werkmaat-
schappijen in gesprek met het 
RRAAM-werk 

Na de startbijeenkomst op 14 maart in 
Almere zijn de maatschappelijke 
organisaties onder leiding van 

http://www.almere.nl/de_stad/actueel/content/_pid/kolom1-1/_rp_kolom1-1_elementId/1_2221887
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onafhankelijk voorzitter Guido van 
Woerkom (het RRAAM-werk) 
voortvarend verder gegaan. Op 1 april 
waren zij te gast in het Weerwateratelier 
bij werkmaatschappijdirecteur Henk 
Meijer. Ook de directeuren van Almere 
Oosterwold, Markermeer-IJmeer, 
Almere-Amsterdam en de thema’s 
binnen Almere waren aanwezig. Allen 
presenteerden de stand van zaken in de 
werkmaatschappijen en stelden hun 
vragen aan de maatschappelijke 
organisaties. Deze gaven meteen hun 
reactie en aandachtspunten mee. Ook de 
rol van het Stadsmanifest Almere en het 
Beoordelingskader, dat gebruikt gaat 
worden bij RRAAM, stonden op de 
agenda.  

Op dit moment worden de vragen die bij 
het RRAAM-werk neergelegd zijn in het 
maatschappelijk proces opgepakt. 
Sommige worden in een kennisatelier 
beantwoord, andere worden in een 
kleiner verband van input voorzien. De 
wisselwerking tussen het  
maatschappelijk en ambtelijk proces 
komt zo steeds verder op gang.  

Kennisatelier verstedelijkingsopgave 

Op 20 april organiseerde het RRAAM-
werk een kennisatelier over de 
verstedelijkingsopgave in de 
Metropoolregio Amsterdam. Doel van de 
bijeenkomst was het leggen van een 
gezamenlijke basis over de feiten rond 
de opgave van 220.000 woningen in de 
Metropoolregio Amsterdam (inclusief 
Utrecht) .   

Het RRAAM-werk liet zich bijpraten door 
een aantal experts. Aan het woord 
kwamen Ton Venhoeven, Rijksadviseur 
voor de Infrastructuur, Léon 
Groenemeijer, adviseur ruimte, wonen 
en economie bij ABF Research, André 
Buys, specialist demografie, 
bevolkingsdynamiek en woonwensen bij 
Rigo, en Pieter Tordoir, deeltijdhoog-
leraar Economische Geografie en 
Planologie aan de Universiteit van 
Amsterdam en eigenaar Ruimtelijk 
Economisch Atelier Tordoir. 

Er ontstond een levendige dialoog tussen 
de aanwezige maatschappelijke 
organisaties, de experts en de 

beleidsambtenaren. Gezien de 
enthousiaste reacties op deze vorm van 
kennisvergaring, zal deze werkwijze ook 
voor andere onderwerpen worden 
ingezet. 

 

Woningbouw in de 
Metropoolregio Amsterdam – 
een impressie 

Op 20 april 2011 was er een bestuurlijke 
bijeenkomst van de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) met als thema 
'Woningbouw in de Metropoolregio 
Amsterdam'. Centraal stond de vraag: 
hoe komen we samen de crisis door en 
hoe voorkomen we dat we elkaar 
ongewenst beconcurreren? Op dit 
moment is de woningbouwproductie 
aanmerkelijk lager dan gepland. Maar 
alle langetermijnprognoses wijzen er op 
dat de Noordvleugel van de Randstad 
harder en langer blijft groeien dan tot 
dusverre werd aangenomen. De 
beleidskeuze van 150.000 nieuwe 
woningen in de MRA tussen 2010-2030 is 
aan de voorzichtige kant. 

De MRA kent 4 grote 
woningbouwlocaties: Amsterdam, 
Zaan/IJ-oevers, Almere en 
Haarlemmermeer Westflank. Nu het 
kabinet heeft besloten dat de 380 kV-
hoogspanningslijn door Haarlemmermeer 
Westflank gaat lopen, moet bekeken 
worden welke gevolgen dat heeft voor de 
capaciteit van deze locatie. Deze locatie 
is voor de hele zuidwestflank van de MRA 
belangrijk, omdat daar woonmilieus 
mogelijk zijn die bijvoorbeeld 
buurgemeente Haarlem zelf niet kan 
bieden.  

Binnen de woningmarkt van de MRA is 
sprake van een 'roltrapmechanisme': de 
binnenring van Amsterdam heeft een 
grote aantrekkingskracht op 
hoogopgeleide jongeren uit het hele 
land, die in het vervolg van hun 
wooncarrière een passende woning in de 
regio zoeken. Op kleinere schaal zien we 
het roltrapmechanisme ook elders 
binnen de MRA, bv. in de relatie tussen 
Haarlem en Zuid-Kennemerland. De MRA 
lijkt niet één woningmarkt te zijn, maar 



uit 5 of 6 verschillende woningmarkten 
te bestaan die elkaar maar in beperkte 
mate beconcurreren. Als er in eenzelfde 
periode vergelijkbare locaties worden 
ontwikkeld (bv. Amsterdam IJburg 2 en 
Almere IJland), dan is het wel nuttig om 
regionaal de fasering af te stemmen.  

De MRA-bestuurders constateerden dat 
het nuttig is om de komende tijd meer 
kennis te verwerven van vooral de 
regionale vraagkant van de 
woningmarkt(-en). Tot dusverre werd 
vooral aanbodgericht gewerkt, maar die 
benadering volstaat niet langer. Ook is 
gesproken over samenwerking binnen de 
MRA bij de aanpak van de problematiek 
van scheefwonen en stagnatie in de 
doorstroming in de huursector. 

Tijdens de bijeenkomst bleek dat alle 
gemeenten al op eigen wijze bezig zijn 
met het kleinschaliger maken van 
projecten en met vormen van 'organisch 
bouwen'. Er zijn tenminste 2 concrete 
redenen voor: 1) bij grote projecten haal 
je niet snel de vereiste 60-70% verkoop 
en 2) er is sprake van een institutionele 
crisis, waarin de traditionele 
bouwpartners geen kapitaal meer 
hebben om te investeren. De MRA-
gemeenten willen graag van elkaars 
voorbeelden leren. Adri Duivesteijn, 
wethouder van Almere, vertelde over de 
ervaringen met organische woningbouw 
in het Almeerse Homeruskwartier en het 
Europakwartier West. 

 

Veel belangstelling nieuwe 
hogeschool 

Bij het laten uitgroeien van Almere tot 
een meer complete stad, stond een 
opleiding voor hoger onderwijs hoog op 
het verlanglijstje. Mede door de bijdrage 
van het Rijk van 37,2 miljoen euro is het 
gelukt om hogeschool Windesheim in 
Flevoland te vestigen. 

Scholieren zijn enthousiast over de 16 
hbo opleidingen van Windesheim 
Flevoland. 250 scholieren waren 
donderdagavond 21 april aanwezig om 
zich te laten informeren door docenten 
en studenten. In totaal waren er 750 

bezoekers. Via Twitter konden scholieren 
laten weten wat ze van de open avond 
vonden. De leukste tweet was van Rinka. 
Haar winnende tweet was: Windesheim 
zoveel keus. Kies! Niet niets, en graag 
mijn nieuwe fiets #openavond. Rinka is 
na de open avond op de citybike naar 
huis gegaan om volgend hogeschooljaar 
weer mee naar Windesheim Flevoland te 
fietsen.  

 

Docenten gingen in gesprek met mensen 
die verder willen leren naast hun werk. 
Windesheim Flevoland biedt ook duale 
en deeltijdopleidingen aan. Iedereen die 
zich verder wil ontwikkelen of verdieping 
zoekt in het werk kon ook op deze open 
avond terecht voor meer informatie over 
de combinatie van werk en opleiding.  

Lees verder 

 

 

En verder …. 

• De RRAAM-organisatie start mede 
naar aanleiding van een motie van de 
Tweede Kamer met een onderzoek 
naar de woningbouwcijfers voor de 
Noordvleugel. Gekeken wordt of de 
cijfers voor de langere termijn 
beïnvloed zijn door de economische 

http://www.almere.nl/de_stad/actueel/content/_pid/kolom1-1/_rp_kolom1-1_elementId/1_2221967


crisis. Deze cijfers dienen namelijk 
als basis voor de planning van de 
woningbouw in de MRA/NV Utrecht 
en in het bijzonder Almere.  
 

• Op 30 mei staat het BO MIRT/ 
RRAAM op de rol. Op de 
(concept)agenda staan: VSBA, AGU, 
het vaststellen Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau en de Basisrapportage 
Groot Project RRAAM. In de 
stuurgroep RRAAM van 10 mei wordt 
de agenda definitief vastgesteld. 
 

• Op 7 juni aanstaande is er een 
Algemeen Overleg (AO) met de vaste 
commissie voor Infrastructuur en 
Milieu over RRAAM. Op de agenda 
staat: de ondertekening van het 
Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-
Amsterdam-Almere (TB SAA), de 
selectie van marktpartijen ten 
behoeve van de optimalisatie van de 
IJmeerverbinding binnen de WAA en 
de Basisrapportage en de 
Voortgangsbrief Groot Project 
RRAAM. Het AO is gepland van 16.00 
tot 19.00 uur en is openbaar. 
 

• Op 1 juli van 9.00 tot 11.00 uur is er 
een informatiebijeenkomst voor 
bestuurders uit de hele RRAAM-regio 
in het Stadhuis van Amsterdam. Doel 
van de bijeenkomst is allereerst 
bijpraten over de stand van zaken. 
Maar de bijeenkomst is vooral ook 
bedoeld om regionale bestuurders en 
de leden van de Stuurgroep RRAAM 
met elkaar in contact te brengen, 
zodat ze elkaar snel weten te vinden 
in het vervolg van het RRAAM-
proces. Een aantal regionale 
bestuurders had aangegeven graag 
nauwer bij RRAAM betrokken te 
willen worden. De sessie op 1 juli is 
hierin een eerste stap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer 
ontvangen? Meld u dan hier af. 
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