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 Onderwerp Bijeenkomst Noordvleugel Randstad 
 

Geachte mevrouw Huizinga, 
 

Tot ons genoegen kunnen wij u hierbij informeren over de uitkomsten van de bijeenkomst van de 
provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht over de ontwikkelingen in de Noordvleugel van 
de Randstad en de schaalsprong Almere.. 
 
Omdat dit onderwerp een van de grootste gebiedsontwikkelingen binnen Nederland betreft, 
hebben de Statenleden van de commissies Ruimte  uit deze drie  provincies  maandag 1 februari 
2010 met elkaar gesproken over de toekomstige en noodzakelijke ontwikkeling van de 
Noordvleugel van de Randstad (Metropoolregio en NV Utrecht) en de schaalsprong Almere 
daarbinnen. Ook een afvaardiging van de gemeenteraad van Almere was vertegenwoordigd. De 
drie partijen en de afvaardiging van Almere zijn het er over eens dat de internationale 
concurrentiepositie van de Randstad (en daarmee ook van Nederland) sterk afhangt van de 
ontwikkelingen in deze regio. Woningbouw, economie, sociale en fysieke infrastructuur en 
natuur zijn de belangrijkste kwalitatieve opgaven, die vragen om een gezamenlijke visie, ambitie 
en beleid voor de verdere ontwikkeling en invulling van dit gebied 
 
In het bijgevoegde persbericht kunt u zien dat de betrokken provincies belang hechten aan 
gezamenlijke afstemming over deze majeure ontwikkelingen in een provinciegrenzen 
overschrijdend gebied. Daarbij benadrukken zij ook het belang van grote rijks investeringen voor 
het welslagen van deze ontwikkelingen. Tevens treft u hierbij de ambtelijke brochure aan, waarin 
de gezamenlijke opgave op hoofdlijnen wordt verkend. 
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Wij zullen u, wanneer dat aan de orde is, op de hoogte blijven houden van nadere uitkomsten van dit 
gezamenlijk overleg. 
 

Hoogachtend, 
 

J.N.J. Appelman, voorzitter commissie Ruimte van Provinciale Staten van Flevoland 
 
A.F. Kraak, voorzitter commissie Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid van Provinciale Staten van 
Noord-Holland 
 
G.J. van der Werff, voorzitter commissie Ruimte, Groen en Water van Provinciale Staten van Utrecht 
 


