
 
 

 RRAAM Maatschappelijk Proces 
 
 
 
 
Advies over kansrijke oplossingsrichtingen 
 
 
1 Inleiding 
Het maatschappelijk proces RRAAM krijgt vorm in de geest van de adviezen van de Commissie 
Elverding en de aanpak ‘Sneller en Beter’. Dat betekent dat de deelnemers aan dit proces zich 
niet beperken tot het reageren op studies en plannen, maar ook actief meedenken over zowel de 
aard van de opgave als over de vraag hoe aan die opgave het best tegemoet is te komen.  
De activiteiten van het RRAAM-werk zijn er dan ook op gericht om hierover gezamenlijke en 
integrale denklijnen te ontwikkelen. Het RRAAM-werk ziet zichzelf als de hoeder van de 
integraliteit en de drievoudige ambitie. In de kennisfase heeft het RRAAM-werk daarom 
aanvullend op de werkzaamheden van de werkmaatschappijen kennisateliers georganiseerd.  
 
Dat maakt dat in de kennisfase twee sporen zijn gevolgd: 
• het spoor van het optimaliseren van de deelopgaven (werkmaatschappijen) 
• het spoor van het optimaliseren van de integrale opgave (kennisateliers) 
Beide invalshoeken zijn in de integratiefase bij elkaar gebracht (zie ook onderstaand  
processchema).  
 

 
 
Figuur 1: Schematische opbouw van de fase van gezamenlijke kennisvorming 
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Tijdens de integratiebijeenkomst met het bredere RRAAM-netwerk op 9 november jl. zijn de 
uitkomsten van beide sporen gedeeld en besproken. Daarmee is de fase van gezamenlijke 
kennisvorming afgerond en is de integratiefase gestart. Deze fase is gericht op het benoemen van 
kansrijke oplossingen voor de deelopgaven en die vervolgens te combineren tot integrale 
alternatieven. In de dialoog met het RRAAM-netwerk zijn daarbij een aantal dilemma’s onderkend 
en is besproken hoe deze hanteerbaar zijn te maken. 
Het RRAAM-werk heeft in de opvolgende bijeenkomst op 18 november de conclusies uit de 
kennisfase aangescherpt en zich beraden over de vraag hoe kansrijke oplossingsrichtingen 
kunnen worden benoemd.  
Op basis van deze conclusies doet het RRAAM-werk in dit advies aanbevelingen over de wijze 
waarop integrale alternatieven gevormd kunnen worden. Daarnaast spreekt zij zich uit over de 
kansrijke oplossingsrichtingen per deelopgave en over de (basis)alternatieven, die gebruikt 
kunnen worden in de het onderzoek in de MKBA en MER. Het advies wordt afgesloten met een 
doorkijk naar en agenda voor de volgende fase in 2012. De dilemma’s die in de 
integratiebijeenkomst zijn besproken maken onderdeel uit van die agenda. 

 
Kernpunten advies  
1 Maak koppelingen tussen de drie netwerken (stedelijk, infrastructuur en groen-blauw) en 

ontwikkel deze in onderlinge samenhang met de focus op de potentie van bestaande en 
nieuwe knooppunten op zowel het nieuwe als het oude land; 
 

2 Beschouw het ToekomstBestendig Ecologisch Systeem in een nader te bepalen fasering 
als noodzakelijk onderdeel van de ontwikkelingsstrategie en zorg voor betrokkenheid van 
alle partijen en voor monitoring gedurende een lange periode; 
 

3 Onderscheid de regionale ontsluitende functie van de IJmeerverbinding ten opzichte van 
de nationaal verbindende functie van de Hollandse Brug, opdat de robuustheid van het 
OV-netwerk op termijn is geborgd en er voorwaarden ontstaan voor het scheppen van 
nieuwe waarden tegen redelijke kosten; 
 

4 Optimaliseer een zuidelijke ligging van de IJmeerverbinding naar het idee van de stichting 
Almere Bereikbaar en neem dit als alternatief mee in de onderzoeken; 
 

5 Voer een eventuele IJmeerverbinding uit als light-rail, koppel deze met het Amsterdamse 
OV-net en kijk waar extra relaties kunnen worden bediend en hoe dit eventueel te faseren 
is; 
 

6 Onderzoek de uitvoering van de IJmeerverbinding als brug en als tunnel nader, omdat 
beide kansrijk zijn vanuit verschillende invalshoeken en kijk daarbij tevens naar de 
mogelijkheden voor multimodaliteit; 
 

7 Kijk bij de optimalisatie van de Hollandse Brug met aanvullend lokaal HOV naar een 
aanpassing van het ruimtelijk programma zoals dat nu is voorzien (minder westwaarts en 
meer centrum/oostwaarts en met meer verdichting/herstructurering in de bestaande 
stad), zodat dit als een gelijkwaardig en integraal alternatief is mee te nemen in de 
onderzoeken; 
 

8 Besef dat de toegevoegde waarde van Almere voor een complete Metropoolregio ligt in 
het bieden van aantrekkelijke, ruime en (blauw)groene woonmilieus en dat hogere 
stedelijke dichtheden vooral kansrijk lijken vanuit (bestaande) multifunctionele 
knooppunten; 
 

9 Neem grootschalige buitendijkse verstedelijking (IJland) niet verder mee in de 
planvorming en kijk naar kansen voor eventuele kleinschalige buitendijkse ontwikkeling in 
combinatie met een nadere verkenning naar de mogelijkheden om het waterfront van 
zuidelijk Flevoland te ontwikkelen; 
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10 Stel op basis van de voorgaande punten basisalternatieven samen, zodat het onderzoek 

ten behoeve van de MKBA en MER kan starten. Geef parallel daaraan inhoud aan het 
formuleren van integrale alternatieven vanuit de in punt 1 bedoelde verwevingsstrategie. 
Speel in de MKBA/MER in op de noodzaak van stapsgewijze besluitvorming en gefaseerde 
uitvoering en breng ook de consequenties van de denkbare tussenstappen in beeld. 

 
 
2 Conclusies kennisfase 
Het RRAAM-werk heeft met het oog op de optimalisatie van de integrale opgave vier 
kennisateliers georganiseerd. Onderwerpen van deze kennisateliers waren de 
verstedelijkingsopgave voor de brede Metropoolregio Amsterdam inclusief Utrecht (hierna te 
noemen MRA+), de waarden van het Blauwe Hart, de identiteit van Almere en het metropolitane 
infrastructuurnetwerk. 
 
2.1 Hoofdconclusie 
De kennisateliers hebben als hoofdconclusie opgeleverd dat er meerwaarde voor de 
Metropoolregio is te bereiken door de drie fysiek-ruimtelijke systemen (stedelijk, infrastructuur 
en blauw-groen) als netwerken te beschouwen en daarbij te sturen op het versterken van zowel 
de samenhang binnen als tussen de netwerken. 
Die verweving blijkt in veel gevallen een noodzakelijke voorwaarde te zijn voor succesvolle 
optimalisaties, zoals die met name door de werkmaatschappijen WAA en WMIJ zijn onderzocht. 
Deze optimalisaties bieden zicht op aanzienlijke kostenbesparingen, waardoor de haalbaarheid 
van de drievoudige ambitie voor de Noordelijke Randstad wordt vergroot. 
 
2.2 Conclusies over de samenhang binnen de afzonderlijke netwerken 
De hoofdconclusie is uitgewerkt in de volgende deelconclusies over de afzonderlijke netwerken. 
 
Stedelijk netwerk: met een bredere basis naar een complete MRA+  
Naar aanleiding van het kennisatelier over de verstedelijkingsopgave is de conclusie getrokken 
dat de mogelijkheid om te bouwen in Almere in kwantitatief opzicht niet kan worden gemist. Dit 
is eerder beschreven in het briefadvies van 14 juni 2011. Almere is cruciaal om te kunnen 
voorzien in de woningbehoefte in de MRA+. Het nadere onderzoek naar de houdbaarheid van de 
eerdere prognoses heeft deze conclusie nogmaals bevestigd. Door ruimte te bieden aan 
verstedelijking wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de kwantitatieve basis van de 
metropoolregio.  
Ook in kwalitatief opzicht kan er meerwaarde ontstaan voor de MRA+. Dat zal het geval zijn 
indien er in Almere vestigingsmilieus (voor wonen én werken) ontstaan, die de MRA+ completer 
maken en waarvoor ook vraag in de markt bestaat. Dat pleit ervoor om te kiezen voor een profiel 
van Almere dat uitgaat van het huidige sterke punt van Almere: een aantrekkelijk, ruim en groen 
woongebied binnen de MRA. Dat zal zijn vertaling moeten krijgen in de programma’s voor de 
deelopgaven voor Pampus, Oosterwold en Centrum/Weerwater.  
De invulling van deze programma’s zal in de visie van het RRAAM-werk onderdeel moeten zijn 
van de optimalisatie naar integrale alternatieven. In dit stadium kan worden volstaan met de 
constatering dat de nu gekozen ontwikkelingsrichtingen kansrijk zijn. 
Het tot ontwikkeling brengen van vestigingsmilieus, die toegevoegde waarde hebben op de schaal 
van de metropoolregio, zal zich overwegend langs organische weg voltrekken. Dat schept ruimte 
om het programma gaandeweg aan te passen aan de ontwikkeling van enerzijds de vraag in de 
markt en anderzijds aan de ontwikkeling van het profiel van Almere als integraal onderdeel van 
de MRA+. Daarbij is het zaak dat Amsterdam, Almere en de overige onderdelen van de MRA+ 
nauwer op elkaar worden betrokken. Dat is een essentieel onderdeel van het scheppen van 
metropolitane kwaliteit. 

 
Infrastructuur netwerk: robuustheid met differentiatie van functies 
Tijdens de kennisateliers is duidelijk geworden dat er een onderscheid gemaakt moet worden 
tussen de functies in het OV-netwerk van een mogelijke IJmeerverbinding (regionaal ontsluitend) 
en van de bestaande Hollandse Brug-corridor (nationaal verbindend). Een combinatie van beide 
functies verhoogt de kwaliteit van het netwerk als geheel. Er wordt zo beter aangesloten op de te 
verwachten vraag en met twee verbindingen neemt de robuustheid van het netwerk toe. Bij de 
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IJmeerverbinding ligt het daarom voor de hand om in te zetten op een light-rail techniek en op 
integratie met het Amsterdamse OV-net. Dat vergroot de haalbaarheid van een IJmeerverbinding 
bovendien aanzienlijk.  
 
Optimalisatie IJmeerverbinding 
De bovenstaande conclusie wordt versterkt door de uitkomsten van de marktconsultatie. Alle 
marktpartijen hebben gekozen voor een metroverbinding, die geïntegreerd wordt in het 
bestaande Amsterdamse metronet. Dat genereert veel extra reizigers en is een stuk goedkoper 
dan de eerder onderzochte treinvarianten. Tevens hebben de ontwerpen van de marktpartijen 
laten zien dat er met metro-oplossingen toegevoegde waarde ontstaat, omdat extra relaties 
worden bediend. In het bijzonder het via de Bijlmertak bereikbaar maken van de werkgebieden in 
Amsterdam ZO biedt in dat verband een interessant aanvullend perspectief. In de vervolgstappen 
dient te worden bezien op welke manier daar nader inhoud aan is te geven. 
Door de Werkmaatschappij Amsterdam-Almere is op basis van de ontwerpen van de 
marktpartijen een voorkeursalternatief gemaakt, waarin nadere keuzes zijn gemaakt over 
tracering, stations en dergelijke. Op hoofdlijnen acht het RRAAM-werk die keuzes plausibel, maar 
plaatst daar de kanttekening bij dat het definitieve oordeel daarover pas in een later stadium kan 
worden gegeven. Dat is in de visie van het RRAAM-werk pas mogelijk in het kader van het 
samenstellen van integrale alternatieven. 
 
Zowel in de kennisateliers als in de integratiebijeenkomst is naar voren gekomen dat een meer 
zuidelijk gelegen tracé van de IJmeerverbinding een aantrekkelijke optie zou kunnen zijn. De 
stichting Almere Bereikbaar heeft daar een concreet voorstel voor gedaan. Dat voorstel heeft nog 
niet hetzelfde uitwerkingsniveau als de door de marktpartijen gemaakte ontwerpen en dat maakt 
de beoordeling op haalbaarheid in dit stadium lastig. Een fundamenteel verschil met die 
ontwerpen is dat IJburg niet wordt aangedaan. Daar staat tegenover dat de zuidelijke ligging de 
mogelijkheid opent om Muiden en Weesp beter op het metropolitane OV-net aan te sluiten. 
Tevens biedt deze variant meer mogelijkheden voor alternatieve buitendijkse ontwikkelingen 
langs het tracé en de oostoever van het IJmeer (zie onderstaande illustratie). Vanuit dit bredere 
perspectief ziet het RRAAM-werk dit als een alternatief dat het waard is om verder uit te werken. 

 
 
Figuur 2: Het voorstel van de Stichting Almere Bereikbaar 
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Bestemming Amsterdam Zuid of Amsterdam Centraal 
In de optimalisering van de IJmeerverbinding is als vertrekpunt gekozen dat er een verbinding 
met Amsterdam Zuid tot stand moet worden gebracht. In het kennisatelier Metropolitaan 
Infrastructuurnetwerk is een voorstel van ROVER aan de orde geweest om ook een alternatief uit 
te werken, waarbij de IJtram als sneltram wordt doorgetrokken naar Almere. Daarmee wordt de 
oriëntatie op Amsterdam CS versterkt. Het RRAAM-werk is van oordeel dat dit, zeker als 
onderdeel van de fasering, een interessante optie is. Voorts dient het OV-netwerk zich zodanig te 
ontwikkelen dat er zoveel mogelijk directe verbindingen worden geboden in de belangrijkste 
relaties binnen de metropoolregio. Er dient dus niet gekozen te worden voor één van de deze 
opties, maar voor een optimalisatie van het netwerk as geheel. 
 
IJmeerlijn of IJmeerverbinding 
Bezien vanuit het streven naar een robuust infrastructuurnetwerk is er veel voor te zeggen om te 
kiezen voor een multimodale IJmeerverbinding en dus voor het combineren van de IJmeerlijn met 
een verbinding voor fiets- en/of autoverkeer. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een tolweg 
heeft uitgewezen dat dit geen kansrijke optie is. Dat laat onverlet dat het, zeker op de lange 
termijn, wenselijk kan zijn om naast de ontsluiting via het hoofdwegennet, naar oplossingen te 
kijken die extra wegverbindingen van lagere orde toevoegen. Dat is van belang om de 
robuustheid van het netwerk te waarborgen en het past in het streven om de verschillende 
onderdelen van de metropoolregio nauwer op elkaar te betrekken. Bij de verdere uitwerking van 
de plannen dient te worden bezien welke mogelijkheden daarvoor bestaan. 
 
Optimalisatie Hollandse Brug 
Het RRAAM-werk hecht er waarde aan om het bestaande netwerk optimaal te benutten. Uit het 
onderzoek naar de Hollandse Brug is duidelijk geworden dat de capaciteit van de bestaande 
verbinding na uitvoering van OVSAAL MT nog voor langere tijd voldoende zal zijn. Daarmee is dit 
een oplossingsrichting geworden die interessant is uit oogpunt van financiële haalbaarheid. Er 
kleven echter ook nadelen aan. Bezien vanuit het perspectief van versterking van het netwerk 
gaat het bundelen van uiteenlopende soorten reizigersstromen op één verbinding ten koste van 
de robuustheid van het systeem en wordt de kans gemist om meer directe verbindingen binnen 
de MRA te bieden. 
 
Varianten Hollandse Brug Middellange Termijn  
Voor de middellange termijn zijn nog twee varianten in discussie. Bezien vanuit de 
netwerkfilosofie is de variant E’ het meest logisch. In die variant wordt het karakter van de 
Hollandse Brug-corridor als landelijk verbindend met snelle IC’s versterkt. In goedkopere variant 
C wordt de Hollandse Brug-corridor meer gebruikt om regionaal te ontsluiten, met inherent 
daaraan veel stops en overstappen. De Hollandse Brug-corridor is een corridor van nationale 
orde, waarbij deze meer regionale oplossing minder past en afbreuk wordt gedaan aan de 
kwaliteit van het netwerk.  
 
Hollandse Brug: fasering of eindbeeld 
Het inzicht dat uit capaciteitsoverwegingen een IJmeerverbinding pas op langere termijn nodig is 
om de Hollandse Brug corridor te ontlasten is een opmerkelijke uitkomst van de kennisfase. 
Daarmee zijn meer mogelijkheden ontstaan om tot gefaseerde besluitvorming en uitvoering te 
komen van een oplossingsrichting waarin de Hollandse Brug gecombineerd wordt met een 
IJmeerverbinding.  
Het is zelfs denkbaar om de Hollandse Brug als definitieve oplossing te zien. In dat geval dient 
het lokale OV-net te worden versterkt en zal de ruimtelijke structuur binnen Almere daar goed op 
moeten worden afgestemd. Dat vergt een aanzienlijke aanpassing van de huidige plannen voor 
zowel uitbreidingen als de herstructurering van de bestaande stad. Dat zou kunnen passen bij 
een strategie die het accent legt op de ontwikkeling rond knooppunten en bestaande centra langs 
de Hollandse Brug-corridor. Vanuit deze invalshoek kan dit een kansrijke denkrichting zijn, maar 
de wenselijkheid zal later moeten blijken. 
   
Blauw-groen netwerk: multifunctioneel Blauw Hart biedt meerwaarde 
Uit de kennisateliers is gebleken dat een kwalitatief hoogwaardig Blauw Hart zonder twijfel 
meerwaarde biedt voor een evenwichtige en internationaal concurrerende metropolitane 
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ontwikkeling. Het ontwikkelen van een multifunctioneel Blauw Hart is een zelfstandige opgave en 
wordt dus niet alleen door ecologische overwegingen ingegeven. Het realiseren van het 
ToekomstBestendig Ecologisch Systeem (TBES) is daarbij wel een harde randvoorwaarde. De 
Natura 2000 status van het gebied vormt daarvoor de aanleiding, maar het doel van het TBES is 
breder (zie figuur 3). 
 

 
 
Figuur 3: Het creëren van een robuust en veerkrachtig systeem is meer dan Natura 2000 
 
Optimalisatie TBES 
Het onderzoek van de WMIJ heeft laten zien dat het realiseren van het TBES goedkoper kan door 
onder andere slimme functiecombinaties en door grondstromen goed op elkaar af te stemmen. 
Daarnaast is gebleken dat er nog een grote vraag in de markt is voor recreatie. Indien daar 
ontwikkelingsruimte voor wordt geboden zal dat (maatschappelijke) meerwaarde opleveren voor 
de MRA+. Dat is een illustratie van de betekenis van een multifunctionele ontwikkeling van het 
Blauwe Hart. Het is daarmee een kansrijke oplossingsrichting, die juist door de combinatie van 
functies ook haalbaar wordt. 
Het TBES kent noodzakelijkerwijs een stapsgewijze uitvoering, zodat in de tijd kan worden 
gevolgd hoe de versterking van de veerkracht van het systeem zich ontwikkeld. Ten aanzien van 
de benodigde veerkracht kunnen verschillende ambitieniveaus worden gehanteerd, die mede 
afhankelijk zijn van de mate waarin voor het Blauwe Hart een multifunctionele inrichting wordt 
nagestreefd. Bovenstaande figuur illustreert dat. Daaruit blijkt dat met een conserverende 
aanpak de instandhoudingsdoelen van Natura 2000 niet haalbaar zijn. Het TBES als strategie is 
daarom noodzakelijk en vormt daarmee een kansrijke oplossingrichting. De verschillende 
ambitieniveaus zijn, elk afhankelijk van het gehanteerde perspectief, allen kansrijk. Voor het 
welslagen van TBES in de verschillende ambitieniveaus is langdurige betrokkenheid (en daarmee 
ook een bereidheid tot financiering) van de betrokken partijen noodzakelijk. 

 
2.3 Conclusies over de verweving van de netwerken 
Over de verweving van de drie netweken en de fasering van de ingrepen in deze netwerken zijn 
de volgende conclusies getrokken. 
  
Verweving stedelijk en infrastructuurnetwerk: Knooppunten  
De haalbaarheid van de ontwikkeling van zowel het OV-netwerk als van de 
verstedelijkingslocaties is sterk afhankelijk van een goede onderlinge afstemming. Niet voor niets 
kiezen de marktpartijen in hun ontwerpen voor de optimalisatie van de IJmeerverbinding ervoor 
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om uit te gaan van het principe van Transport Oriented Development. Dat krijgt met name vorm 
op de plekken waar beide netwerken elkaar overlappen: de knooppunten. Dat zijn de plekken 
waar waarde kan worden gecreëerd door passende vestigingsmilieus te bieden waar vraag naar is 
in de markt. Dat vraagt om coördinatie bij het ontwikkelen van die knooppunten, zodat deze zich 
gedifferentieerd ontwikkelen en elkaar aanvullen. Om richting te geven aan die ontwikkelingen, 
die in beginsel organisch zullen verlopen, is het wenselijk om aan zowel bestaande als nieuw te 
ontwikkelen knooppunten (op zowel het nieuwe als op het oude land) onderscheidende profielen 
toe te kennen.  
In de kennisateliers is naar voren gekomen dat hoogstedelijke milieus zich organisch ontwikkelen 
vanuit bestaande centrummilieus. Dat betekent dat de mogelijkheden om in Almere knooppunten 
met een hoogstedelijk milieu te ontwikkelen op korte termijn beperkt zijn. Om meer stedelijkheid 
in Almere te laten ontstaan zal dan ook eerst het bestaande centrum moeten worden versterkt en 
zal er moeten worden ingezet op het bevorderen van een stedelijke cultuur via het stimuleren 
van onderwijs, cultuur, horeca, etc.  
 
Verweving Blauw-groen en stedelijk netwerk: Blauw-groene profielen 
De ligging van Almere aan het blauwgroene netwerk biedt mogelijkheden om bijzondere 
woonmilieus met groene en/of blauwe kwaliteiten te ontwikkelen. Zo ontstaat een breder scala 
aan vestigingsmilieus in de metropoolregio. Daar zal naar verwachting ook vraag naar zijn in de 
markt. Benutten van deze kansen biedt dan ook perspectief op het ontstaan van meerwaarde 
voor de MRA+.  
De opties voor vestigingsmilieus met blauwe kwaliteiten concentreren zich langs en eventueel in 
het IJmeer (zowel aan de West als aan de Zuidzijde van Almere), terwijl aan de oostzijde van 
Almere goede mogelijkheden zijn voor verweving van rood en groen. Daarbij kan het realiseren 
van het Oostvaarderswold een belangrijke stimulans zijn. Met name een verbinding van het 
Oostvaarderswold met Oosterwold biedt kansen. Voor de water-gerelateerde woonmilieus geldt 
dat het realiseren van het TBES voorwaarden schept. 
Gebleken is dat grootschalige buitendijkse verstedelijking (IJland) om kostentechnische redenen 
niet realistisch is en tevens grote bezwaren oproept vanuit het oogpunt van behoud van 
bestaande landschappelijke kwaliteiten. Zowel in de kennisateliers als in de ontwerpen van de 
marktpartijen zijn alternatieven naar voren gekomen om tot andere vormen van verwevenheid 
van het stedelijk en blauwgroene netwerk te komen, zoals een schiereiland of kleinschalige 
eilanden. De ontwerpen van de marktpartijen hebben laten zien dat er ook goede mogelijkheden 
bestaan om Almere Pampus te ontwikkelen in combinatie met het ‘naar binnen halen’ van het 
water. Zeker dit laatste is te beschouwen als een kansrijke oplossingsrichting. 
De conclusie is dat investeren in het blauwgroene netwerk de voorwaarden schept om 
meerwaarde voor de MRA+ te laten ontstaan door het langs organische weg realiseren van 
vestigingsmilieus met een blauw/groen profiel. In analogie met de knooppuntenbenadering geldt 
ook hier dat het wenselijk is om via het toekennen van onderscheidende profielen deze 
ontwikkeling gecoördineerd te laten verlopen. Bij de ontwikkeling van de profielen zal een visie op 
de kuststrook van zuidelijk Flevoland en de bijbehorende waterfronten helpen. 
 
Verweving Infrastructuur en Blauwgroen netwerk: een waardenconflict 
Een belangrijk discussiepunt in het maatschappelijk proces betreft de vraag of een eventuele 
IJmeerverbinding het IJmeer zou moeten oversteken met een brug of met een tunnel. Daar wordt 
vanuit verschillende perspectieven anders naar gekeken. Vanuit het perspectief van het behoud 
van bestaande waarden is er logischerwijs een nadrukkelijke voorkeur voor een tunnel. 
Landschappelijke waarden als weidsheid, stilte en donkerte zijn moeilijk te concretiseren, maar 
ook moeilijk te herstellen, wanneer er inbreuk op is gedaan. 
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Figuur 4: Een brug is te beschouwen als icoon in het landschap en als verstoring van het 
landschap 
 
  
Daar staat tegenover dat een brug de mogelijkheid biedt om nieuwe waarden aan de MRA+ toe 
te voegen. Een brug kan icoonwaarde hebben en biedt reizigers meer belevingswaarde dan een 
tunnel. Vanaf een brug kunnen reizigers immers genieten van het waterlandschap en zien ze de 
recreatieve mogelijkheden tijdens hun dagelijkse reis.  
Het ‘overbruggen’ van deze tegenstelling is niet eenvoudig. Mogelijk biedt de door de stichting 
Almere Bereikbaar naar voren geschoven zuidelijke tracering van de verbinding daarbij uitkomst. 
Bij die tracering zijn bovendien ook mogelijkheden aanwezig om eilanden in het IJmeer te 
ontsluiten en verder te ontwikkelen. Dat past goed in een verwevingstrategie gericht op het 
scheppen van bijzondere nieuwe waarden voor de MRA+. 
Om hier nadere keuzen in te maken is het gewenst om een verdere discussie te voeren over het 
ontwikkelingsperspectief voor het IJmeer en daar integrale ontwerpen voor te maken.  
 
Planmatige stapsgewijze uitvoering en organische ontwikkeling: twee kanten 
van dezelfde medaille  
Over de aard van de besluitvorming heeft het RRAAM-werk zich al eerder uitgesproken. Het heeft 
de voorkeur dat deze:  

• de vorm heeft van een keuze voor een integrale ontwikkelingsstrategie, 

• waarin stapsgewijs en zoveel mogelijk langs organische weg 

• wordt toegewerkt naar een inspirerend toekomstbeeld,  

• dat is ingegeven door de hoge ambitie om de internationale concurrentiepositie te 
versterken 

• en dat richting geeft aan de te maken definitieve keuzes over (strategische) interventies,  

• die met realiteitszin – afgestemd op de ontwikkeling van de markt – op het juiste 
moment  

• en in nauwe onderlinge samenwerking tot uitvoering komen.  
 
De kennisfase heeft opgeleverd dat de mogelijkheden voor stapsgewijze besluitvorming zijn 
toegenomen door mogelijke fasering van de deelopgaven: 

• Een IJmeerverbinding als ligt-rail biedt verschillende opties voor fasering. 

• De Hollandse Brug kan langer mee, waardoor de faseringsmogelijkheden groter zijn. 
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• De ontkoppeling van de IJmeerverbinding en IJland geeft meer vrijheid in zowel de 
planning als het ruimtelijke en infrastructurele ontwerp. 

• Daarmee ontstaat er ook meer ruimte voor fasering van het TBES. 

• Het combineren van functies rond het TBES, zoals recreatie, duurzame energie en 
zandwinning, kan fasering gemakkelijker maken. 

 
In de kennisfase is regelmatig gesignaleerd dat er een tegenstelling bestaat tussen organische 
ontwikkeling en de suggestie van maakbaarheid, die uitgaat van planvorming op dit schaalniveau. 
De discussie hierover heeft opgeleverd dat die tegenstelling ogenschijnlijk is en dus als een 
paradox is te beschouwen. Maakbaarheid en organische ontwikkeling liggen juist in elkaars 
verlengde. Ook voor organische ontwikkeling zijn immers voorwaardenscheppende maatregelen 
nodig (vaak door de overheid gestuurd). Het gaat daarbij vooral om strategische interventies in 
de infrastructuur (zoals een IJmeerverbinding) en in het ecologisch systeem (TBES). Zo wordt 
een voedingsbodem voor organische ontwikkeling van de gebruiksfuncties geschapen. De 
gebruiksfuncties zullen meer van onderop tot stand komen en zijn daardoor minder stuurbaar, 
maar wel te faciliteren en stimuleren.  
 
Er zijn daarnaast ook niet ruimtelijke katalysatoren nodig om de organische ontwikkeling van de 
gebruiksfunctie te stimuleren. Het gaat dan om maatregelen op gebied van onderwijs, cultuur, 
etc. Maar ook om de inrichting van (bestuurlijke) coördinatiemechanismen rond bijvoorbeeld de 
hiervoor bepleitte knooppunt-ontwikkeling, het OV-netwerk en de afstemming tussen de 
verstedelijkingslocaties binnen de MRA+. De besluitvorming in het kader van de 
Rijksstructuurvisie zal zodoende in belangrijke mate betrekking moeten hebben op het kiezen van 
een ontwikkelingsstrategie. Fasering zal daarin een belangrijk thema zijn. Dus is het van belang 
dat in het onderzoek naar de MKBA en MER niet alleen eindbeelden worden doorgerekend maar 
dat ook nadrukkelijk tussenbeelden worden meegenomen. Alleen wanneer de consequenties van 
de verschillende tussenstappen bekend zijn is een goede keuze te maken voor de fasering en het 
gewenste toekomstperspectief. 
 
 

3 Het bepalen van kansrijke oplossingsrichtingen 
Het kwalificeren van een oplossingsrichting als kansrijk is geen objectief gegeven, maar is 
afhankelijk van de gekozen invalshoek en van de daarbij gehanteerde doelen. Zo kunnen 
oplossingen als kansrijk worden aangemerkt vanuit het perspectief van haalbaarheid en 
kostenbesparing. Maar ook vanuit het perspectief van het scheppen van nieuwe waarden, of juist 
vanuit het perspectief van het behoud en ontwikkeling van bestaande waarden. Het RRAAM-werk 
acht al deze drie invalshoeken van belang en realiseert zich dat deze invalshoeken soms 
onderling conflicteren. In een later stadium dient te worden bezien of in een integraal ontwerp 
deze tegenstellingen zijn te overbruggen. Indien dat niet mogelijk blijkt, zal er op dat moment 
een keuze moeten worden gemaakt aan welke invalshoek voorrang wordt gegeven. Op dit 
moment is het juist van belang dat er verschillende oplossingsrichtingen naast elkaar blijven 
bestaan. Dat maakt het ook mogelijk om wezenlijk van elkaar verschillende integrale 
alternatieven samen te stellen. 
 
Beoordeling kansrijkheid oplossingsrichtingen deelopgaven 
De oplossingsrichtingen, zoals die uit de kennisfase naar voren zijn gekomen, zijn door het 
RRAAM-werk op hoofdlijnen beoordeeld op kansrijkheid vanuit de drie genoemde invalshoeken 
afzonderlijk. Vervolgens is er een eindoordeel bepaald. Daarbij is de volgende redeneerlijn 
gehanteerd: een oplossingsrichting is kansrijk als die vanuit de invalshoek haalbaarheid als 
kansrijk wordt aangemerkt en ook vanuit tenminste één van de twee andere invalshoeken. 
Voor een aantal oplossingsrichtingen is dat niet zonder meer duidelijk. Die oplossingsrichtingen 
hebben het eindoordeel ‘ja,mits’ gekregen. Daarvoor geldt dat deze oplossingsrichtingen wel als 
potentieel kansrijk worden geacht, mits er nader inhoud wordt gegeven aan de verweving van de 
netwerken, zoals dat in paragraaf 2 van dit advies is aangegeven.  
In onderstaande tabel is de beoordeling tot uitdrukking gebracht. 
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Tabel 1: Kansrijkheid van oplossingsrichtingen volgens het RRAAM-werk 
 
oplossingsrichting 
uit kennisfase 

kansrijkheid 
invalshoek 
haalbaarheid 

kansrijkheid 
invalshoek 
behoud/versterk
ing bestaande 
waarden 

kansrijkheid 
invalshoek 
ontwikkeling 
nieuwe waarden 

beoordeling 
kansrijkheid 
totaal 

kwantitatieve 
verstedelijkings- 
opgave 

+ + + ja 

conserverende 
aanpak Natura 2000 

+/? - - nee 

TBES light 
(fase 1+2) 

+ + o  ja  

TBES t.b.v. 
Multifunctioneel 
Blauw Hart 

+ + + ja 

HB MLT variant C 
zonder optimalisatie 

+ - - nee 

HB MLT variant E’ 
zonder 
optimalisatie 

+ o/- - nee 

HB + HOV + + -/? ja 

IJmeerverbinding 
vervoerconcept  
heavy rail 

- o +/o nee 

IJmeerverbinding  
vervoerconcept  
light rail 

+ o + ja 

IJmeerverbinding  
vervoerconcept 
integratie in OV-net 

+ + + ja 

IJmeerverbinding 
uitvoering brug 

+ - + ja 

IJmeerverbinding 
uitvoering tunnel 

+ + -  ja 

Doortrekking IJ-
tram 
als faseringsoptie 

? + + ja, mits 

IJmeerverbinding  
zuidelijke ligging 

? + + ja, mits 

Bijlmer-tak ? ? + ja, mits 

Pampus 
binnendijks 
(water naar binnen) 

? + + ja, mits 

IJland - - + nee 
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oplossingsrichting 
uit kennisfase 

kansrijkheid 
invalshoek 
haalbaarheid 

kansrijkheid 
invalshoek 
behoud/versterk
ing bestaande 
waarden 

kansrijkheid 
invalshoek 
ontwikkeling 
nieuwe waarden 

beoordeling 
kansrijkheid 
totaal 

alternatieven voor 
buitendijkse 
ontwikkeling 

? ? + ja, mits 

Oosterwold + o +/? ja, mits 

Centrum/Weerwater + ? +/? ja, mits 

knooppunt 
ontwikkeling 

? ? + ja, mits 

bestaande stad 
verdichting 

? ? + ja, mits 

ontwikkeling kustlijn 
IJmeer/ waterfront/ 
boulevard 
(west- en zuidzijde) 

? ? + ja, mits 

 
 

 
De tabel laat zien dat vooral de oplossingsrichtingen voor de strategische interventies in het 
blauwgroene en in het infrastructuurnetwerk al goed op kansrijkheid zijn te beoordelen. Kort 
samengevat zijn de volgende oplossingsrichtingen daarvoor als kansrijk aan te merken: 
 
1 TBES als noodzakelijke voorwaarde voor nagenoeg alle ontwikkelingen in een nader te 

bepalen fasering. 
 

2 Het onderscheiden van de regionale ontsluitende functie van de IJmeerverbinding ten 
opzichte van de nationaal ontsluitende functie van de Hollandse Brug, omdat dit de 
robuustheid van het netwerk vergroot en er ruimte wordt geschapen voor nieuwe 
waarden tegen redelijke kosten. 
 

3 Uitvoering van de IJmeerverbinding als light-rail en met een koppeling aan het 
Amsterdamse OV-net. 
 

4 Zowel de uitvoering met een brug als met een tunnel is kansrijk, zij het vanuit 
verschillende invalshoeken. 
 

5 De optimalisatie van de Hollandse Brug met aanvullend lokaal HOV is vooral kansrijk 
vanuit het perspectief van kosten en behoud van bestaande waarden en als stap in de 
fasering. 
 

6 Als definitieve structuurkeuze is die oplossing denkbaar, maar dan wel met een 
aanzienlijke aanpassing van de ruimtelijke planning ten opzichte van Almere 2.0 en ook 
met een nader te bepalen herstructurering van de bestaande stad. 
 

7 Een zuidelijke ligging van de IJmeerverbinding, naar het idee van de stichting Almere 
Bereikbaar is kansrijk vanuit het gecombineerde perspectief van het scheppen van nieuwe 
waarden voor de MRA+, met het handhaven van de gewaardeerde huidige 
landschappelijke waarden van het IJmeer. Voorwaarde daarbij is dat een verdere 
optimalisatie uitwijst dat deze oplossingsrichting haalbaar en uitvoerbaar is. 
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8 Het doortrekken van de IJtram als sneltram lijkt zeker als fasering eveneens kansrijk, 

mits verder geoptimaliseerd. 
 
Niet kansrijk zijn: 
 
A. Het volstaan met een conserverende strategie in het kader van Natura 2000 
B. De Hollandse brug als oplossingsrichting zonder aanvullende maatregelen 
C. Een IJmeerverbinding in de uitvoering met heavy rail 
D. Grootschalige buitendijkse ontwikkeling in de vorm en op de locatie van IJland 
 
Voor de overige oplossingsrichtingen geldt dat nog een nadere uitwerking nodig is. Het gaat dan 
om het inhoud geven aan de verwevingstrategie, zoals in dit advies bepleit. In de visie van het 
RRAAM-werk dient dat te gebeuren in de volgende processtap. Die stap is er op gericht om 
integrale alternatieven te ontwerpen. In het navolgende gaat het RRAAM-werk in op de inrichting 
van deze processtap. 
 
4 Vervolgstappen 
Met het afsluiten van de kennisfase is er een scherper zicht gekomen op de kansrijke 
oplossingsrichtingen voor de deelopgaven. Bovendien is hiermee een eerste aanzet gedaan voor 
de optimalisatie van de integrale opgave. De ingrepen in het infrastructuurnetwerk en het groen-
blauwe netwerk zijn daarvoor het meest bepalend. Van deze ingrepen is inmiddels voldoende 
bekend om tot bruikbare alternatieven te komen voor het starten van het onderzoek in het kader 
van de MKBA en MER. Dit zijn in de ogen van het RRAAM-werk de basisalternatieven, zoals die in 
de Notitie Kansrijke oplossingsrichtingen kunnen worden opgenomen.  
Het RRAAM-werk gaat ervan uit dat in navolging van de adviezen van Elverding en de vertaling in 
Sneller en Beter, de basisalternatieven eerst globaal doorgerekend zullen worden en later in een 
nadere detaillering. Mochten er uit de zoektocht naar integrale alternatieven vanuit het RRAAM-
werk nog aanknopingspunten komen voor deze onderzoeken, dan kan het RRAAM-werk deze nog 
meegeven. 
 
Om met de basisalternatieven als uitgangspunt tot integrale alternatieven te komen is er echter 
nog een extra slag nodig. Kern daarvan is het nader verkennen, concretiseren- en optimaliseren 
van de verwevingstrategie voor de netwerken.  
 
Het draait daarbij om het uitwerken van verschillende koppelingen:  
 

• Koppeling Hollandse Brug en IJmeerverbinding met elk een eigen functie 
• Integratie IJmeerverbinding in het Amsterdamse OV-netwerk 
• Koppeling OV-netwerk aan de verstedelijking via de knooppuntenbenadering 

(Transport Oriented Development) 
• Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe maar ook om bestaande knooppunten; zowel 

op het nieuwe als het oude land  
• Koppeling van verschillende gebruiksfuncties binnen het concept van het Blauwe Hart 

als de ecologische motor van het blauw-groene netwerk 
• Koppeling van het blauwgroene netwerk en verstedelijking (vestigingsmilieus met 

blauw/groene profielen) 
• Koppeling van de samenstellende steden (met specifieke aanvullende profielen) tot 

het stedelijk netwerk van de “complete” metropoolregio. 
 
Het RRAAM-werk acht deze verwevingsstrategie noodzakelijk om de beoogde kwaliteitssprong in 
de MRA+ te kunnen maken. Voor de invulling van de integrale alternatieven denkt het RRAAM-
werk aan het organiseren van gezamenlijke ontwerpateliers. 
 
De belangrijkste onderwerpen voor die ateliers zijn: 
 

• Multifunctionele inrichting Blauwe Hart in relatie tot TBES en landschappelijke 
waarden 
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• Alternatieve ontwikkelingsrichtingen voor Pampus in relatie tot zowel het water als de 
IJmeerverbinding met eventueel passende alternatieve buitendijkse ontwikkelingen 

• Definiëren van bestaande en nieuwe knooppunten met bijpassende en onderling 
afgestemde profielen (dus niet op elke locatie hetzelfde programma) 

• Verdichting in bestaande knooppunten, met bijzondere aandacht voor de positie van 
Weerwater in het metropolitane OV-net 

• Verkennen ontwikkeling knooppunten op het oude land: met name Diemen, Weesp, 
Muiden en Amsterdam Zuidoost  

• Koppeling ontwikkeling Oosterwold aan Oostvaarderswold 
• Ontwikkeling waterfront en kustlijn Almere (west- en zuidzijde) 

  
In de kennisfase zijn daarbij de volgende aandachtspunten geformuleerd: 
 

• Concretisering en uitwerking van (belevings)waarden in een programma van eisen 
voor de integrale ontwikkelingsstrategie; om orde en hiërarchie te creëren tussen de 
verschillende waarden tov elkaar 

• Uitwerken spanningsveld behoud en ontwikkeling van bestaande waarden versus het 
scheppen van nieuwe.  

• Aanscherpen van het profiel van Almere in het stedelijk netwerk van de MRA+, 
waarbij de termen ‘compleetheid’ en metropoolregio een nadere invulling vergen; 

• Concretiseren van de daarbij in te zetten katalysatoren 
• Ontwerpen van een strategie en inrichtingsprincipes voor organische ontwikkeling 
• Roadmap ontwikkelen voor gefaseerde besluitvorming over strategische interventies  
• Toets op de haalbaarheid van de ambitie op het gebied van werkgelegenheid 

(100.000 banen), 
• Nadere keuzen rond de optimalisering van het metropolitane infrastructuurnetwerk, 

waar onder: 

o tracering IJmeerverbinding  
o toekennen prioriteit voor rechtstreekse verbindingen: Almere – Amsterdam-

Zuid, Almere - Amsterdam Zuid-Oost en/of Almere – Amsterdam CS. 
o nadere verkenning opties voor multimodaliteit IJmeerverbinding 

 
 
5. Tot slot 
Onderstaand schema laat zien dat het bestuurlijk/ambtelijke proces en maatschappelijk proces  
zich, weliswaar in goede onderlinge afstemming, maar toch gescheiden van elkaar voltrekken. 
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Het verdient aanbeveling om voor de volgende fasen te bezien of de interactie tussen 
deze processen verder kan worden versterkt.   
Nu het er om gaat om in de aanloop naar de defintieve besluitvorming alternatieve 
integrale ontwikkelingsstrategieen te ontwikkelen is het minder doelmatig om dat aan 
verschillende tafels te doen. Het RRAAM-werk zou graag zien dat het organiseren van 
de in de vorige paragraaf bedoelde ontwerpateliers als een gezamenlijke activiteit kan 
worden opgepakt. 
 
Het RRAAM-werk hoopt met dit advies bij te dragen aan een kwalitatieve en 
maatschappelijk verantwoorde besluitvorming. De metropoolregio en bijbehorende 
drievoudige ambitie gaat het RRAAM-werk aan het hart. Vanzelfsprekend is het RRAAM-
werk bereid een nadere toelichting te geven. 
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