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Onderwerp: Reactie op Ontwerp Rijkstructuurvisie
Am sterdam-Almere-Markermeer

Utrecht 11juni 2013

Met waardering hebben we kennisgenomen van de Ontwerp Rijksstructuurvisie Amsterdam-
Almere-Markenneer. De NV-Utrecht, vertegenwoordigd door de provincie Utrecht, is tot nog toe
betrokken geweest bij de discussie over de Schaalsprong Almere, waaronder het opstellen van de
Ontwerp Rijksstructuurvisie. Wij stellen dat zeer op prijs en blijven ook graag betrokken bij het
vervolgrroces.
De voorstellen die u in het Ontwerp doet ten aanzienvan de Schaalsprong Almere passen in grote lijnen
binnen de Ontwikkelingsvisie van de NV-Utrecht en binnen de nieuwe Provinciale Structuurvisie die op
4-2-2013 is vastgesteld door Provinciale Staten. In onze plannen wordt er van uitgegaan dat Almere een
deel, 15.000 woningen, van de verstedelijkingsdruk op het NV-Utrecht gebied opvangt, vooral ten
behoeve van de regio Amersfoort en het Gewest Gooi- en Vechtstreek. Dat is nu ook in de Ontwerp
Structuurvisie vastgelegd.

De schaalsprong is van belang voor de gehele Noordvleugel van de Randstad. Voorlopig is hier, zoals
ook in het Ontwerp is verwoord, nog geen sprake van krimp in de woningbehoefte. Ondanks de
stagnatie op de woningmarkt van dit moment wljzende prognoses er op dat er op langere termijn nog
sprake is van een grote verstedelijkingsdruk, ook in het NV-Utrecht gebied.

De Noordvleugel is een belangrijke economische motor en speelt daarmee een rol in de versterking van
de internationale economie. Tegelijkertijd hebben we te maken met kwetsbare landschappen. Deze
landschappen spelen een steeds belangrijker rol als economische vestigingsplaatsfactor. De ruimtedruk
op de Noordvleugel blijft dan ook groot. Niet alleen vanuit het verstedelijkingswaagstuk, maar b.v. ook
door een mogelijk groeiend aanÍal vliegbewegingen op Schiphol. Gelet op deze ruimtedruk blijft, zoals
u ook in het Ontwerp aangeeft, de schaalsprong Almere nodig.

Wij zijn van mening dat in de RRAAM-discussie het accent erg sterk ligt op de as Amsterdam- Almere.
Dif zit al in de naamgeving van de Ontwerp Rijksstructuurvisie; Amsterdam-Almere-Markermeer. Het
is van belang de Schaalsprong nog nadrukkelijker te beschouwen in het belang voor de hele
Noordvleugel. Voor de versterking van de intemationale concurrentiepositie is relevant hoe de

belangrijkste economische centra beter met elkaar verknoopt kunnen worden. Dan is het van belang ook
de infrastructurele relaties in de hele driehoek Amsterdam-Almere-Utrecht in ogenschouw te nemen. Lr
de Ontwerp Structuurvisie wordt vrijwel alleen over de infrastructurele keuzes gesproken die aan de
westkant van Almere liggen. Wij benadrukken ook het belang van een goede bereikbaarheid op de
corridor Almere-Gooi-Utrecht, zowel over de weg als per openbaar vervoer. Hoewel dat b.v. in de

samenvatting op pagina 7 onderkend wordt, zou dit in de structuurvisie meer benadrukt mogen worden.
Op de kaart met het Toekomstperspectief op pagina 8 zou dit met b.v. een pijl aangegeven kunnen
worden. Deze corridor is integraal onderdeel van Schaalsprong Almere. Wij verwachten dat de
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knelpunten op deze corridor groter worden als gevolg van de verdere ontwikkeling van Almere. Wij
vinden het van belang de ontwikkelingen op deze corridor goed te monitoren. Dit kan onderdeel zijn
van de monitoringafspraken zoals aangegeven op pagina 52 enin de op 25 maart2013 gemaakte
bestuurlijk afspraken þagina 4) t.a.v. verstedelijking en bereikbaarheid.
In de Noordvleugel loopt een aantalbelangrijke ruimtelijke discussies, waaronder die over de

Schaalsprong. Het is van belang deze nauw op elkaar af te stemmen. De gebiedsagenda,waaraan op dit
moment door Rijk en regio gewerkt wordt, is hiervoor een instrument.Dat zou moeten uitmonden in de
afstemming en fasering van de grote bouwprogramma's in de Noordvleugel.

Hoogachtend,

R.W. Krol,

Voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Noordvleugel Utrecht,

Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied provincie Utrecht.
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