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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding 
In november 2009 heeft het Kabinet met de RAAM-brief de schaalsprong Almere herbevestigd. Van 
de 60.000 te bouwen woningen zijn er 15.000 bestemd om de verstedelijkingsdruk op het NV-
Utrechtgebied te verminderen. Op 17 november 2009 hebben wij u de RAAM-brief aangeboden.  
Met de RAAM-brief van het Kabinet is het project nog lang niet afgerond. De planontwikkeling moet 
verder uitgewerkt worden, zowel ten aanzien van de ontwikkeling van de westkant, waar nog een 
heikele discussie speelt over een al dan niet aan te leggen IJ-meerlijn, maar ook ten aanzien van 
Almere centrum, Almere Oost en de ecologische schaalsprong van het Markermeer/IJ-meer. Naar 
verwachting zal het Kabinet pas in 2012 een meer definitief besluit kunnen nemen over de 
schaalsprong. 
De provincie Utrecht is bestuurlijk, via de portefeuillehouder RO, en ambtelijk bij de discussies over 
de schaalsprong betrokken. De provincie vertegenwoordigt daarbij ook de overige NV-Utrecht 
partners.  
 
Voorgeschiedenis 
De schaalsprong van Almere, met de Utrechtse belangen daarbij, staat al lange tijd op de bestuurlijk 
politieke agenda van de provincie en de andere NV-Utrecht partners. 
 
Essentie / samenvatting: 
De verdere planontwikkeling van Almere zal gefinancierd worden door Rijk en regionale partners 
gezamenlijk. De totale kosten van de verdere planontwikkeling bedragen rond de € 16 mln. € 8 mln. 
Rijk, € 4 mln. Almere en € 4 mln. voor de overige regionale partners (Flevoland, Noord Holland, 
Amsterdam en Utrecht). Het is nog een hele klus de financiering rond te krijgen. Mogelijk zal er hier 
en daar in de kosten gesneden moeten worden. Afgesproken is dat de regionale partners vooral 
meefinancieren aan die onderdelen van het plan waar ze de meeste baat bij hebben. Voor de NV-
Utrecht partners is dat Almere Oost, thans aangeduid met Almere Oosterwold. Wij zijn bereid om zo’n 
5% mee te willen financieren in de planontwikkelingskosten van Oosterwold. Dat komt dan uit op 
maximaal € 130.000. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de schaalsprong Almere en mn. ook van Almere Oosterwold wordt een deel van de 
verstedelijkingsdruk op het Utrechtse afgevangen, waardoor er minder druk op de kwetsbare 
groenblauwe ruimte van Utrecht ontstaat. 
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Financiële consequenties 
De bijdrage kan gedekt worden uit het budget van het Ruimtelijk Aktie Programma (RAP). Het is nog 
niet bekend wanneer de definitieve rekening naar ons toe komt. De verwachting is dat dat pas in 2011 
het geval zijn. Via de een verplichting zal dat bedrag dan gereserveerd worden. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Naar verwachting zal het Kabinet in 2012 een meer definitief besluit kunnen nemen over de 
schaalsprong. Tot die tijd zullen Rijk en regionale partners nauw samenwerken om de schaalsprong 
dichterbij te brengen. Daarbij blijven ook wij nauw betrokken. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van de provinciale betrokkenheid, ook in financiële zin, bij de verdere ontwikkeling van 
de schaalsprong Almere. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


