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Onderwerp: Samenwerking en overleg met Flevoland 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
U heeft in uw vergadering van 17 december jl. verzocht om een overzicht van samenwerking en  
overleggen tussen onze provincie en de provincie Flevoland. Dit overzicht treft u bijgaand aan.  
 
Overzicht van samenwerking en overleg: 
Ontwikkeling Schaalsprong Almere
Binnen het programma Randstad Urgent is afgesproken dat Almere tot 2030 groeit tot een stad met 
350.000 inwoners door de bouw van 60.000 woningen. Een deel van deze woningen is bestemd voor 
de opvang van de Utrechtse woningbehoefte. Een besluit over de schaalsprong van Almere hangt 
onder meer samen met besluitvorming over: 

� Draaischijf Nederland (i.v.m. de bereikbaarheid over de weg en met OV tussen de 
regioUtrecht en Almere); 

� Duurzaam Bouwen in de Utrechtse Regio (i.v.m. de nadere definiëring en validering van de 
bouwopgave voor de woningzoekende uit de regio Utrecht) 

Op bestuurlijk en ambtelijk niveau vindt er overleg plaats met Flevoland en Almere over de 
schaalsprong van Almere. 
 
Mobiliteit
De provincie Utrecht werkt samen met Flevoland aan een planstudie naar de autoverbinding en een 
hoogwaardige OV verbinding Almere-Utrecht. Doel is om de verbindingen bij het ministerie van 
VenW in het MIRT projectenboek (dwz op de begroting) te krijgen. 
Verder zitten we als regio Utrecht samen met regio Noordvleugel (incl Flevoland) aan tafel bij de 
minister tijdens hetzelfde MIRT overleg. Er vindt ambtelijke afstemming plaats over de gezamenlijke 
agendapunten 
 
Bestuurlijk overleg Flevoland, Gelderland, Utrecht
Onlangs is het initiatief genomen voor een bestuurlijk overleg tussen de gedeputeerden RO van de 
provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht. Doel is te komen tot afstemming over ruimtelijke 
ontwikkelingen die deze drie provincies raken.  
 
P4
De vier Randstadprovincies werken in P4-verband samen. Een belangrijk project in de inbreng van de 
provincies in de integrale langetermijnvisie Randstad 2040. De RO-portefeuillehouders van de vier 
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provincies formuleren een gezamenlijke inbreng voor Randstad 2040. Andere gespreksonderwerpen in 
P4-verband zijn onder andere: 

� Urgentieprogramma Randstad 
� Bestuurlijke ontwikkelingen (commissie Lodders, commissie De Hondt, bestuursakkoord) 
� MIRT en bereikbaarheid van de Randstad 
� Economische positie van de Randstad (o.a. OESO-rapport) 
� Europa 

 

Financiële consequenties 
nvt 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Begin juli vindt een overleg plaats tussen de gedeputeerden bestuurlijke organisatie van beide 
provincies. Doel van dit overleg is te bezien of de bestaande overleggen en samenwerking tussen beide 
provincies voldoen, mede in het licht van de schaalsprong van Almere. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U wordt verzocht kennis te nemen van het overzicht van samenwerking en overleggen tussen de 
provincies Flevoland en Utrecht 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


