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1. Inleiding

HANDELINGSPERSPECTIEF
OOSTFLANK MRA 2020-2030

De omgeving waarin wij leven verandert voortdurend. De veranderingen komen
van buitenaf en van binnenuit, door ontwikkelingen die wij zelf wensen en door
ontwikkelingen die niet tegen te houden zijn. Veranderingen dwingen ons tot
stellingname en tot handelen. Ze bieden kansen om te benutten, terwijl we
tegelijkertijd het goede willen behouden waaraan we gehecht zijn. We moeten
het onderling eens worden over de keuzen voor onze gezamenlijke leefomgeving,
en we moeten beseffen dat onze keuzen tientallen jaren, zo niet eeuwen,
doorwerken en gevolgen hebben voor het welzijn en de welvaart van generaties.
Kortom, we moeten zorgvuldig nadenken over onze leefomgeving en we moeten
ver vooruitkijken.

Aanleiding

Vraagstukken

Verkenning vanuit verschillende
invalshoeken

Dit is de aanleiding om het Rijk-regioprogramma Amsterdam-AlmereMarkermeer (RRAAM) en Almere 2.0 met hernieuwde scherpte te onderwerpen
aan recente inzichten op de toekomstige ontwikkeling van de noordelijke
Randstad en de metropoolregio Amsterdam. In het bestuurlijk overleg Almere 2.0
hebben het Rijk, provincie Flevoland en gemeenten Amsterdam en Almere
opdracht gegeven voor het project Handelingsperspectief MRA Oostflank 2020 –
2030. In het kader van dit Handelingsperspectief worden afspraken voor de
komende 10 jaar gemaakt als gevolg van nieuwe uitdagingen en opgaven. Dit
wordt gedaan, als wenkend perspectief, in de vorm van een geactualiseerde visie
en een daarop gestoelde strategie als opmaat voor een vernieuwde
uitvoeringsagenda. Dit geheel, het Handelingsperspectief, moet in de loop van
2020 worden opgesteld.

Opgaven/ambities
(t.b.v. integrale afweging)
Wenkend perspectief

Verstedelijkingsstrategie

Uitvoeringsagenda
(besluiten)

De samenwerkende partijen in het Handelingsperspectief hebben daartoe in de
startfase, die in april 2019 begon, de volgende vertrekpunten omschreven:
-

Afbeelding 1: Processchema uit Plan van Aanpak april 2019
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De ambities voor het versterken van de internationale concurrentiepositie
van de Noordvleugel hebben Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente
Almere verankerd in de in 2013 vastgestelde Rijksstructuurvisie RRAAM.

-

-

-

-

Hierin staat beschreven welke opgaven er liggen op het vlak van ecologie,
bereikbaarheid en verstedelijking en is bepaald onder welke condities
Almere kan groeien met 60.000 woningen (ten opzichte van 2010).
De RRAAM-afspraken vormden de afgelopen jaren het handelingsperspectief
voor de diverse betrokken overheden.
Meerdere aanleidingen sindsdien hebben gemaakt dat Rijk, de provincie
Flevoland, gemeente Amsterdam en gemeente Almere hebben besloten dat
actualisatie van de afspraken gewenst is voor de periode 2020-2030.
Samenhangende besluitvorming en afspraken is nodig m.b.t.: de 2e tranche
Fonds Verstedelijking Almere en de gebiedsontwikkeling in het centrum van
Almere, de 2e fase Oosterwold en Almere Pampus, inclusief bijpassende
maatregelen op het vlak van regionale bereikbaarheid.
In het BO MIRT is de afspraak gemaakt dat Rijk en regio gezamenlijk een
verstedelijkingsstrategie voor de MRA opstellen. Dit proces zal lopen tot het
najaar van 2020 (beoogd moment van vaststelling). Het
Handelingsperspectief is een belangrijke bouwsteen voor de op te stellen
verstedelijkingsstrategie.

In het Handelingsperspectief wordt niet voorzien in een volledig nieuwe
toekomstvisie, maar er is sprake van het actualiseren en aanscherpen van de visie
op basis van de meest recente inzichten. Daarnaast is het vooral gericht op het
handelen van de betrokken overheden in de komende periode. De RRAAMambities en uitgangspunten hebben niet aan waarde ingeboet, en gelden
onverminderd. Sinds 2009 zijn echter tal van omstandigheden en inzichten
veranderd die vragen om actualisatie. Er wordt dus voortgebouwd op bestaande
visies en documenten, zoals de Rijksstructuurvisie Amsterdam-AlmereMarkermeer, de Bestuursovereenkomst RRAAM en de Uitvoeringsovereenkomst
Almere 2.0, de omgevingsvisie Almere 2.0 en de gebiedsvisie Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland.

Afbeelding 2: Het RRAAM-gebied, Rijksstructuurvisie Amsterdam-AlmereMarkermeer
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Aanleiding: Acht constateringen
1. Grote woningbehoefte en de bouwgrond in de oostflank van de MRA raakt
op
De druk op de woningmarkt is groter dan ooit en in de oostflank van de
metropoolregio Amsterdam zal met het huidige bouwtempo de bouwgrond
voor grootschalige gebiedsontwikkeling rond 2025 op zijn; dat is zonder Almere
Pampus en 2efase Oosterwold

5. In Almere neemt de stedelijke vernieuwingsopgave toe
In het bestaand stedelijk gebied van Almere is steeds meer sprake van
herontwikkeling en transformatie. Een nieuwe dynamiek in een stad die nog
geen 50 jaar bestaat. Ook zijn er twee grote stedelijke vernieuwingsopgave
benoemd: Centrum Almere Buiten en Binnenring Almere Haven.
6. De energietransitie moet een plek krijgen in ruimtelijke ontwikkeling
Ten tijde van de vaststelling van RRAAM* speelde de energietransitie slechts
een bescheiden rol. Inmiddels is het een grote landelijke opgave die ook zijn
weerslag heeft op ruimtelijke ontwikkeling van de metropoolregio.

2. Dynamiek in de plancapaciteit voor woningbouw in de regio
In de regio wordt op verschillende plekken ruimte gezocht (en gevonden) voor
de woningbouwopgave. De MRA kent op dit moment voldoende plancapaciteit,
waarbij de plancapaciteit aan de Westflank van de metropoolregio is
toegenomen. De meest prominente beoogde ontwikkeling daarbij is Haven-Stad
in Amsterdam met tot wel 70.000 nieuwe woningen. Nieuwe plannen elders zijn
van invloed op de ontwikkelingen in de oostflank, zowel in tijd als omvang.

7. Een volgende stap in verstedelijking vraagt nieuwe investeringen in
mobiliteit
De regionale bereikbaarheid op de as Amsterdam –Almere is sterk verbeterd,
maar beoogde investeringen op de middellange termijn laten op zich wachten
en voor de lange termijn zal een volgende stap in verstedelijking nieuwe
investeringen in mobiliteit. Voor de ontwikkeling van Pampus is een
IJmeerverbinding onderdeel van het voorkeursalternatief in de Structuurvisie
RRAAM (2013), en als randvoorwaarde benoemd.

3. Dynamiek in de plancapaciteit voor woningbouw in Almere
Bij de planvorming voor de verstedelijking van Almere is beperkt nagedacht
over de binnenstedelijke plancapaciteit voor woningbouw, met name in centra
en op transformatielocaties. Deze plancapaciteit is hoger dan eerder werd
verondersteld.

8. Toekomstbestendig ecologisch systeem is randvoorwaarde voor
ontwikkeling
In het Markermeer en IJmeer zijn verdere maatregelen en bijbehorende
investeringen nodig om een volgende stap richting een toekomstbestendig
ecologisch systeem te zetten. Dat is nodig om verdere ontwikkelingen op het
gebied van oever-en waterrecreatie en aan verstedelijking gerelateerde
interventies in het gebied (zoals bruggen of buitendijkse ontwikkelingen)
mogelijk te maken.
*RRAAM = Rijks Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer.

4. Evenwichtige groei stedelijk gebied vraagt aandacht; werkgelegenheid en
voorzieningen
Voor de regio –en voor new town Almere in het bijzonder –is sociale en
economische structuurversterking een van de grote opgaven; evenwichtige,
kwalitatieve groei. In dat licht is achterblijvende werkgelegenheidsgroei een
belangrijk aandachtspunt, net als achterblijvende voorzieningen op het gebied
van cultuur en recreatie. Ook in andere delen van de oostflank van de MRA zijn
er opgaven op het gebied van voorzieningen.

Acht constateringen uit Plan van Aanpak april 2019
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Het Handelingsperspectief geeft uitwerking aan twee van de sleutelgebieden
binnen de MRA (zie kader) en wordt een bouwsteen voor de MRA
verstedelijkingsstrategie, die MRA en Rijk gezamenlijk aan het opstellen zijn en de
omgevingsagenda van de Nationale Omgevingsvisie. Het Handelingsperspectief
legt zo een verbinding tussen het lokaal en regionaal handelen en het rijksbeleid
(zoals dat momenteel het geval is met het Rijk-regioprogramma en Almere 2.0).

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil samen met de rijksoverheid
optrekken om te voorzien in de enorme woningbouwbehoefte in de regio. De
totale behoefte is 289.000 woningen tot 2040, waarvan een groot deel al
moet worden gebouwd voor 2025. De bouw van zoveel woningen heeft een
grote impact op de ruimte en de bereikbaarheid in de regio.
Er zijn acht ‘sleutelgebieden’ benoemd om richting te geven aan de
gesprekken met het Rijk. Bij de selectie van sleutelgebieden is gekeken naar
het belang van de woningbouwplannen op regionale en nationale schaal en
naar de impact van de projecten op de omgeving. Zo moet niet alleen
worden bijgedragen aan de woningbouwbehoefte, maar ook aan de
versterking van de leefbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. De
sleutelgebieden zijn:
1. Amsterdam Zuidwest – Kerncorridor – Stadscentrum Hoofddorp (inclusief
Hydepark en station)
2. Binnenstedelijke locaties Haarlem (Oostpoort – Zuidwest –
Europa/Schipholweg)
3. Kronenburg Amstelveen
4. Noordelijke IJ-oever – Sloterdijk (fase 1 Haven-Stad) Amsterdam Achtersluispolder – Kogerveld
5. Stationsgebied Purmerend
6. Stationsgebieden Almere (inclusief Floriadeterrein)
7. Zeeburgereiland (incl. Sluisbuurt) – IJburg II – Pampus
8. Stationsgebied Lelystad-Lelycentre

Afbeelding 3: MRA-sleutelgebieden

Door een selectie van sleutelgebieden te maken, geeft de MRA richting aan
de gesprekken over kwaliteit, kwantiteit en prioriteit van de beoogde
woningbouw. De sleutelgebieden zijn voorzien in gemeenten met een
verzorgingsfunctie voor hun omgeving. Door compacte verstedelijking in
deze kernen wordt een aantrekkelijk metropolitaan landschap behouden. De
kernen zijn door een fijnmazige infrastructuur met elkaar verbonden. Dit is
randvoorwaardelijk voor de verdere verstedelijking en de leefbaarheid van
de MRA.
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Bron: https://www.metropoolregioamsterdam.nl

Het Handelingsperspectief richt zich daarbij op de Oostflank van de
Metropoolregio. Dit is een relatief nieuwe term. We onderscheiden drie
deelgebieden binnen de MRA, met elk een eigen karakter, eigen
ontwikkelingsmogelijkheden en omvangrijke gebiedsontwikkelingen: de
Westflank, de Zuidflank en de Oostflank (in Hoofdstuk 2 wordt de Oostflank
uitvoeriger omschreven). Er zijn vele opgaven die het Handelingsperspectief
zullen raken. Sommige opgaven hebben een duidelijke locatie, maar veel
vraagstukken lopen ‘door de schalen heen’: ze spelen op landelijke of op
wereldschaal maar ze zijn evengoed regionaal en lokaal te herkennen. Dat
betekent dat overheden op meerdere niveaus ermee te maken hebben. Voor een
deel van de oplossingen is het zinvol om ze niet op de schaal van de hele MRA of
op de schaal van de gemeente aan te pakken, maar door samenwerking binnen
een deelgebied van de MRA, zoals de Oostflank van de MRA. Immers, de
Oostflank van de MRA functioneert net wat anders dan de Westflank of
Zuidflank. Een uitvoeringsagenda met een concrete set aan afspraken wordt
gemaakt voor het RRAAM-gebied.

De weg naar het Handelingsperspectief bestaat uit twee fasen: het
vooronderzoek in de verkenningsfase welke is opgenomen in dit document, en
het ontwerpend onderzoek in de atelierfase. In de eerste fase hebben de
samenwerkende overheden een verkenning uitgevoerd naar de huidige opgaven
en langere-termijnvragen van de Oostflank. Deze verkenning is uitgesplitst in acht
thema’s. Bij de verkenning is gebruik gemaakt van recente beleidsverkenningen,
visies en onderwerpen in de stadsgesprekken. Terwijl de Oostflank als geheel aan
de orde is geweest, is er ook specifiek aandacht besteed aan Almere. Naast de
uitkomst van de verkenningen beschrijft het de opgaven die moeten worden
uitgewerkt en formuleert daarmee de opdrachten voor de Atelierfase. Het
voorliggende document markeert de afronding van de verkenningsfase en de
overgang naar de vervolgfase.
Leeswijzer
De twee fasen die hiervoor zijn genoemd, dicteren ook de structuur van dit
document. Eerst komen de bevindingen van het verkennende onderzoek aan de
orde (hoofdstuk 2). Daarna wordt in twee hoofdstukken vooruitgekeken naar de
atelierfase. De uitgangspunten en leidraden voor het vervolg zijn geformuleerd
(hoofdstuk 3) en de aanpak van de atelierfase is uiteengezet (hoofdstuk 4).

Afbeelding 4:De Oostflank van de Metropoolregio
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Afbeelding 5: Bestaande ambities en visies als vertrekpunt

Afbeelding 6: Fasen Handelingsperspectief
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2. Bevindingen verkenningen fase 1
kleine steden, historische steden en new towns – is er een rijke verscheidenheid
aan waardevolle landschapstypen en een omvangrijk waterlichaam. De regio
heeft een bevolking van 2,5 miljoen mensen. Het gebied functioneert in een
aantal opzichten als één grote stad, terwijl er in andere opzichten een sterke
dynamiek en ook een lokale gehechtheid bestaat.

2.1 Inleiding
De huidige situatie van de Oostflank, met zijn kwaliteiten, zwakten en
openstaande vragen, was onderwerp van acht deelverkenningen. Het resultaat
bestaat uit feiten, inzichten, vragen, suggesties voor oplossingsrichtingen en
opgaven, die vooral sectoraal zijn geordend. Het zijn acht verhalen met een open
einde, die de input zijn voor nader ontwerpend onderzoek.

Om over de toekomst na te denken, is het zinvol om binnen de schaal van de
metropoolregio als geheel ook verschillende deelgebieden te onderscheiden. In
het Handelingsperspectief gaan we uit van een ruimtelijk, economisch en sociaal
geïnspireerd onderscheid in drie samenhangende deelgebieden of ‘flanken’
binnen de MRA: de Westflank, de Zuidflank en de Oostflank die elkaar ontmoeten
in het centraal gelegen Amsterdam.

In dit hoofdstuk worden de bevindingen op een rij gezet. De acht thema’s zijn:
-

Bestaand stedelijk gebied
Sociaal-maatschappelijk
Landschap en ecologie
Energie, klimaat, circulariteit en voedsel
Mobiliteit en infrastructuur
Economie en werkgelegenheid
Wonen
Governance en financiën

De Westflank omvat, vanuit Amsterdam gezien, het Westelijk Havengebied, het
Noordzeekanaal en de IJmond, de Zaanstreek, en de verbinding naar het
traditionele achterland van Amsterdam in Noord-Holland boven het IJ.
De Zuidflank omvat de Zuidas, Schiphol, Haarlemmermeer, en de verbinding naar
de zuidelijke Randstad. Deze twee flanken vormen als het ware het ‘oude land’
van de Metropoolregio Amsterdam.

Hieraan voorafgaand wordt de Oostflank nader beschreven (2.2). Aan het einde
van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitkomst van de stadsgesprekken in
Almere (2.4), de communicatie in de eerste fase (2.5) en de relatie met andere
beleidstrajecten (2.6).

De ruimtelijke en economische relaties op het ‘oude land’ hebben zich over een
periode van vele eeuwen ontwikkeld. In de 19de eeuw is hier nog eens extra
geïnvesteerd in onder meer de aanleg van spoorwegen en het Noordzeekanaal
en de drooglegging van het Haarlemmermeer en het grootste deel van het IJ.
Daarmee is een structuur vastgelegd die sindsdien bepalend is gebleven. In de
20ste eeuw is hierop voortgebouwd. Hier kan de MRA met extra investeringen
versterken wat er al is.

2.2 De Oostflank beschreven
De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies
Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Dit
samenwerkingsverband omvat een zeer diverse regio. De metropoolregio
kenmerkt zich door een meerkernige opbouw met daarin centraal gelegen de
internationale stad Amsterdam. Naast variatie in stedelijk gebied – grote en

De Oostflank heeft een ander karakter. In de Oostflank ligt het open water van
het IJmeer en Markermeer. De flank ontwikkelt zich aan twee zijden van het
IJmeer (baai van de MRA). Een groot deel van de Oostflank bestaat uit het
nieuwe land van de Flevopolders, met daarin Almere als de tweede stad van de
7

MRA. Het oudere deel van deze Oostflank heeft zich in het verleden vooral rustig
ontwikkeld. Dat maakt deze flank jonger en lichter dan de andere twee: het
gebied kent een eigen kenmerkende demografische opbouw met een relatief
jonge samenleving, een relatief lager opleidingsniveau en een identiteit van
pionieren. De zware infrastructuur van een mainport ontbreekt, er is een
sterkere relatie met landbouw, landschap, natuur en water, en er ligt veel nadruk
op de woonfunctie.

Markermeer-IJmeer, Gebiedsagenda Noord-Holland, Utrecht en Flevoland,
Gebiedsagenda IJsselmeer en het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040, en
daarnaast omgevingsvisies van afzonderlijke gemeenten, provincies en diverse
samenwerkingsagenda's. Het Handelingsperspectief maakt gebruikt van de
verworvenheden van al deze trajecten, aangevuld met nieuwe kennis en
inzichten. Ook zijn er meerdere beleidstrajecten die op dit moment lopen en die
het gebied van de Oostflank deels of geheel betreffen. Vanuit het
Handelingsperspectief wordt verbinding met deze trajecten gelegd.

Het economische profiel van de Oostflank is nog volop in beweging en er is nog
bijzonder veel mogelijk. Het verleden heeft minder lang en minder zwaar zijn
stempel gedrukt en de toekomst biedt nog ongekende
ontwikkelingsmogelijkheden. Er is ruimte en flexibiliteit om onvermoede, 21steeeuwse wegen in te slaan, die gepaard gaan met onzekerheid – en dat heeft niet
noodzakelijkerwijs een negatieve klank. De belofte voor de toekomst schept een
verplichting, om zorgvuldig en toekomstbestendig met deze ruimte om te gaan.
Dit levert een voortgaande en geweldige uitdaging op om daarmee invulling te
geven aan de structuurversterkende rol van de Oostflank, zowel als woongebied
als economische deelgebied voor het geheel van de regio.

Het Handelingsperspectief kijkt naar de gehele Oostflank, maar heeft een
specifieke functie voor de verstedelijkingsopgave van Almere.

De flanken zijn niet bedoeld als formele, strikt afgebakende gebiedseenheden,
maar als globale richtingen. Ook de Oostflank is niet scherp afgebakend. De
Oostflank is het gebied rondom de verstedelijkingsas Amsterdam-Oost – Almere
– Lelystad, inclusief de ‘baai’ van het IJmeer. Met de aanduiding Oostflank wordt
ook gekeken naar de relatie met Diemen, Muiden en Weesp en de verbinding
met de Gooi en de Vechtstreek, de Utrechtse regio en het noordoosten van het
land. De Oostflank is een van de drie hoekpunten van de Noordvleugel van de
Randstad, en het scharnier met het oosten van het land.
Het concept van de Oostflank is bedoeld om vanuit het eigen karakter invulling te
geven aan een perspectief voor dit deel van de MRA.
Het gebied van de Oostflank is in de afgelopen twintig jaar onderwerp geweest
van vele beleidstrajecten. Telkens verschilden de reikwijdte, grenzen en doelen
van deze trajecten. Voorbeelden zijn RAAM, RRAAM, SAA, OV-SAAL,

Afbeelding 7: Ontwikkelingsvisie Nationaal Park Nieuw Land (2019), Karakter van de
Oostflank
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2.3 Bevindingen van de acht deelverkenningen

2.3.1 Bestaand stedelijk gebied

Om zicht te krijgen op de huidige stand van zaken en lange termijn opgaven in de
Oostflank en Almere zijn in de eerste fase acht sectorale verkenningen
uitgevoerd. De sectorale indeling is uit praktisch oogpunt gekozen. Uiteraard zijn
de sectoren niet strikt te scheiden, en in de bevindingen zijn dan ook
overlappingen te vinden. In de tweede fase zal uit deze sectorale kennisbron een
samenhangend perspectief worden nagestreefd.

Op regionaal en lokaal niveau spelen opgaven en ontwikkelingen binnen de
Oostflank voor het bestaande stedelijk gebied. Bijzondere aandacht is nodig voor
de wijken uit de periode na +/- 1970. Dat geldt voor heel Lelystad en Almere en
voor delen van o.m. Weesp en Diemen. Hier zijn in korte tijd grote wijken of
stadsdelen gebouwd, die nu op eenzelfde grote schaal met
(verouderings)vraagstukken te maken krijgen. Naast fysieke veroudering en
slijtage gaat het om vraagstukken op het gebied van demografie, werken/niet
werken, en concurrentie tussen wijken.

In paragraaf 2.3.1. worden de kenmerken en het ontwikkelen van het bestaand
stedelijk gebied genoemd, gevolgd door de belangrijkste sociaalmaatschappelijke opgaven in 2.3.2. Daarna gaan we in op twee elementaire
voorwaarden voor een duurzame en leefbare Oostflank: bodem, ecologie,
landschap en water in paragraaf 2.3.3., en de energievoorziening en
klimaatadaptatie in paragraaf 2.3.4.

Veel wijken in de Almere en Lelystad kennen een beperkte demografische
variatie. De eerste bewoners waren vooral jonge gezinnen. Veel van deze eerste
bewoners zijn honkvast gebleken, waardoor er weinig geleidelijke verjonging in
de loop der tijd is opgetreden en nu hele wijken in snel tempo aan het vergrijzen
zijn. Wat betekent dit voor het toekomstperspectief, ook uit maatschappelijk
oogpunt? Zijn de voorzieningen in deze wijken toegesneden op de veranderende
vraag? Anderzijds blijven steeds meer jongvolwassenen langer bij hun ouders
wonen. Wat betekent dit voor het karakter en de toekomstige ontwikkeling van
wijken? Kan het een middel zijn tot maatschappelijke continuïteit?

De evenwichtige ontwikkeling van de stad, met een goede balans van wonen,
werken en voorzieningen, is binnen de MRA vooral in Almere en Lelystad een
zwaarwegende opgave. Deze wordt gevoed door uitwerkingen voor mobiliteit in
paragraaf 2.3.5, economie in paragraaf 2.3.6, en woningbouw in paragraaf 2.3.7.
Paragraaf 2.4.8 schetst de verkenning over governance en financiën.
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Afbeelding 8: Demografische ontwikkeling Almere oost
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In de bestaande (stedelijke) gebieden is groei niet (meer) vanzelfsprekend, en is
er vaak zelfs sprake van krimp. Ook al leidt dit niet onmiddellijk tot een dalende
vraag naar woningen, deze ontwikkeling vraagt wel om een kwalitatieve
benadering van de woningmarkt.
Werken/niet werken: een vergrijzende wijk is een wijk waar een steeds groter
deel van de bevolking door het toenemen van de leeftijd niet langer werkt. Er
ontstaan andere leefpatronen, andere noden en wensen, andere eisen die aan de
omgeving worden gesteld. De vertrouwde routine van veel forensen valt weg, de
oriëntatie is meer gericht op de eigen wijk, misschien aangevuld met het
stadscentrum, of juist in een andere richting. Nieuwe activiteitenpatronen
ontstaan, bv. als grootouders structureel bijspringen bij de opvoeding of opvang
van hun kleinkinderen.
Kunnen de bestaande wijken (die hier niet op zijn ontworpen) deze andere
leefpatronen accommoderen? Als er aanpassingen nodig zijn, wat kunnen
bewoners dan zelf, en welke rol hebben andere partijen? Wat betekent het voor
mobiliteit (binnen de eigen wijk, binnen de stad, binnen Oostflank en verder)?

Afbeelding 9: CBS, PBL, Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016

voortvarende uitbreiding van de stad maatschappelijke repercussies elders in de
stad en is gelijktijdig extra inzet en aandacht nodig voor bestaande stadsdelen.

Zowel in Almere als elders is behoefte aan doorstroming binnen de eigen wijk (of
buurt). Dit geldt zowel voor bewoners die een woning zoeken bij een volgende
levensfase, als voor bedrijven die binnen de wijk een nieuwe of meer strategisch
gelegen ruimte zoeken. In deze behoefte kan niet altijd worden voorzien door
gebrek aan voldoende geschikte woningen in de wijk. Ook het
voorzieningenniveau sluit in aard, kwaliteit en omvang niet altijd aan. Wat de
omvang betreft: in zowel Lelystad als Almere is het voorzieningenniveau gericht
op een hoger inwonertal dan thans in de wijken aanwezig is.

Kleine kernen binnen de Oostflank hechten veel waarde aan de eigen identiteit
en soms dorpse karakteristieken en uitstraling. Dit geldt ook voor afzonderlijke
wijken binnen de grotere plaatsen zoals Amsterdam en Almere; veel bewoners
van Almere Haven identificeren zich nauwelijks met Almere als geheel maar wel
met Haven, zoals dat voorheen bijvoorbeeld ook met Jordanezen in Amsterdam
het geval was.

Concurrentie van wijken binnen dezelfde stad. Iedere nieuwe wijk veroorzaakt
een golf van verhuizingen, vaak van oudere naar nieuwere wijken. Wie
achterblijft in de oudere wijk, doet dat niet altijd uit vrije wil; sommigen kunnen
zich de verhuizing niet veroorloven. Stigmatisering van oudere wijken dreigt dan
(‘achterblijvers’). Nieuwe instromers – vaak mensen in een kwetsbare positie –
zijn beperkt in staat de neerwaartse spiraal te doorbreken. Zo heeft een
10

Afbeelding 10: SWOT-analyses
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Deze identificatie heeft impact op de woonmilieus, typologieën en de manier
waarop bewoners zichzelf profileren, bijvoorbeeld als een Havenaar,
Oosterwolder, Diemenaar, IJburger. Nabijheid van de grote schaal van de stad
wordt door kleine kernen ervaren als een kans maar ook als een bedreiging. De
nabijheid van de stad zorgt enerzijds voor een breed pakket van voorzieningen en
werkgelegenheid, maar anderzijds is er de zorg om de beschikbaarheid en
betaalbaarheid van het wonen, de vrees voor verdringing en gentrificatie, de
vrees voor het verdwijnen van arbeid richting de stad, en mogelijk de vrees voor
massatoerisme.

projecten’, een uitgave van kenniscentrum KEI en NAi Uitgevers, 2006.) Almere
gaat met twee stedelijke vernieuwingsopgaven in de centra van Haven en Buiten
haar eerste eigen praktijkervaring opdoen. Voor de oudste wijken van Lelystad is
in de woondeal benoemd om te werken aan sociaal-fysieke buurtvernieuwingen.
Zorgvuldig omgaan met de bestaande stad en de bestaande samenleving
betekent ook een zorgvuldig en overtuigend beheer. Vooral in het ruim
opgezette Almere betekent het beheer van de openbare ruimte en het groen een
aanzienlijke opgave. Hierbij bieden slim investeren in duurzaamheid,
biodiversiteit en waterbeheer kansen.

Bij de verdere ontwikkeling van de bestaande stad is het noodzakelijk om
maatwerk voor afzonderlijke wijken te leveren. Het gaat dan onder meer over de
vraag of meer of minder (sociaaleconomische) homogeniteit gewenst is.
Onderzoek wijst uit dat homogene wijken bij de bewoners tot een grotere
tevredenheid met het leven leiden, een groter veiligheidsgevoel geven en meer
sociale samenhang creëren dan diverse wijken. Maar er zijn ook homogene
wijken met een stapeling van sociale problemen, waar de wijk niet vanzelf de
weg omhoog vindt. Diepgaander kijken en luisteren en maatwerk zijn nodig om
hierin de juiste keuzen voor de toekomst te maken.

Opgaven
Een toekomstperspectief voor de Oostflank van de MRA bestaat niet alleen uit
een visie op nieuw te ontwikkelen gebied, maar ook een gebalanceerde inzet op
nieuwe en reeds bestaande gebieden. In de werkwijze in de tweede fase moet
deze aandacht geborgd worden.
In een werkplaats over een toekomstbestendige stad zijn de volgende noties
belangrijk:
-

Per wijk zijn ook andere keuzen aan de orde, bijvoorbeeld de vraag naar meer of
minder menging van functies (wonen en werken). Veel naoorlogse wijken zijn
ooit gebouwd als strikt monofunctionele woonwijken, terwijl het werk elders was
ondergebracht. Inmiddels is de structuur van de werkgelegenheid sterk
veranderd met meer nadruk op kleinschalig ondernemerschap, bijvoorbeeld als
ZZP’er. Dat maakt nieuwe combinaties van wonen en werken mogelijk, maar het
vereist een andere benadering van de traditionele woonwijk.

-

-

Behoud en vernieuwing van de bestaande stad is een relatief nieuwe opgave
voor Lelystad en Almere. Ze vereisen een andere houding dan die van de pionier.
Hierbij kunnen de jonge steden dankbaar lessen trekken uit de ervaringen
(successen, falen) van steden op het oude land, zoals de stadsvernieuwing van de
jaren 1970 en 1980, en de stedelijke vernieuwing van de jaren rond 2000. (Zie
bijvoorbeeld de bundel: ‘Tien jaar stedelijke vernieuwing in vijftig teksten en

-
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Werken aan de bestaande stad is maatwerk; identiteit van wijk en stadsdeel
bestaat en is voor bewoners belangrijk - neem de identiteit en de specifieke
opgaven van de wijk als uitgangspunt.
Zet in op kwaliteit, maatschappelijke ontwikkeling en het realiseren van
benodigde voorzieningen, met daarbij: op welke wijze kunnen hierover
afspraken worden gemaakt met partners in de stad en wie investeert?
Onderzoek een wijkgerichte vernieuwingsstrategie waarbij sociale en fysieke
ingrepen worden gecombineerd. Hierbij gaat het o.a. om een
toekomstbestendige sociale infrastructuur met organisaties en initiatieven
vanuit burgers, bedrijven en overheden samen.
Kennis over de wijken is daarbij de basis voor hoe diversiteit (op basis van
kracht en kwetsbaarheid van mensen), menging van functies,
tegemoetkomen aan voorzieningenbehoefte (gedifferentieerd naar type

-

-

voorzieningen, winkels, zorg, scholen, ontmoeting, spelen, etc.). Bouw een
dataset op.
Leer van andere steden en de komende praktijkervaring uit Almere Haven,
Buiten en Lelystad; kijk wat dat kan betekenen voor de rest van het stedelijk
gebied/ Oostflank.
Onderzoek wat herontwikkeling van onrendabele functies, plancapaciteit en
vastgoed kan betekenen voor bestaande wijken en hoe inwoners daar
tegenaan kijken.

2.3.2 Sociaal-maatschappelijk
Stedenbouw en samenleving
Er bestaat een relatie tussen stedelijke ontwikkeling en sociaal-maatschappelijke
ontwikkeling. Met andere woorden: wat je bouwt, waar je bouwt, hoe je bouwt,
wie er bouwt, en voor wie – dit alles bepaalt mede hoe de samenleving zich kan
ontwikkelen. Kennis hierover is deels beschikbaar maar kan nog verder worden
vergroot.

Resultaat: een toekomstperspectief voor inzet in ruimtelijk-economische en
sociaal-fysieke structuurversterking van bestaande wijken, met daaraan
verbonden versterking democratie, voorzien van inzicht in de afspraken die
hierover in het Handelingsperspectief Oostflank MRA noodzakelijk zijn.

We weten bijvoorbeeld dat stedenbouw ‘toevallige’ ontmoetingen tussen
mensen kan bevorderen, wat bijdraagt aan sociale cohesie en gevoelens van
veiligheid in een stad. Bij hoogbouw is het van belang om maatschappelijke en
economische functies in de ‘de plint’ te realiseren. We weten dat
ontmoetingsplekken in de wijk helpen: brede, toegankelijke trottoirs, kwalitatief
hoogwaardige pleinen, groene parken en gedeelde voorzieningen zoals
buurthuis, zwembad en bibliotheek. We weten andersom ook dat leegstand en
verloedering juist een tegengesteld effect hebben.
Uit onderzoek blijkt verder dat diversiteit van buurten en menging van functies
soms wel, maar niet altijd een positief effect hebben op de sociale cohesie en het
welbevinden van mensen. Andersom kan in homogene wijken met veel sociale
huur een stapeling van problematiek ontstaan en daarmee een ongunstige
ontwikkeling tot gevolg hebben op het gebied van leefbaarheid en sociale
cohesie. Het blijft daarom nodig om keuzes te maken over de verhouding
huur/koop in een gebied en de hoeveelheid woningen in verschillende
segmenten. In ieder geval is nodig om per gebied te kijken wat de situatie is en te
onderzoeken wat past.
Deze relatie tussen stedelijke ontwikkeling en sociaal-maatschappelijke
ontwikkeling verdient dus aandacht binnen het Handelingsperspectief, er is
aanvullend onderzoek nodig naar de aard van de relatie en mogelijke kansen en
bedreigingen die de relatie kan bieden.

Afbeelding 11: Wordcloud sociaal-maatschappelijke thema's
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Hoe staat de Oostflank er sociaal-maatschappelijk voor?

vaak samen met de stress van het forenzen (doordat in de eigen woonplaats te
weinig arbeidsplaatsen zijn). Het aandeel eenoudergezinnen en echtscheidingen
is daarnaast relatief hoog.

Hoe kijken we vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief naar de huidige situatie
en toekomstige ontwikkelingen in de Oostflank? Sommige delen van de Oostflank
doen het beter dan andere. Voor Lelystad geldt bijvoorbeeld een ongunstiger
beeld dan Almere. In sociaal-maatschappelijk opzicht zijn er in Lelystad op alle
fronten zorgen: werkgelegenheid, inkomen, opleidingsniveau, gezondheid.

De sociale netwerken zijn over het algemeen broos. Almere en Lelystad scoren
slecht op ‘de lijstjes’ als het gaat om sociale samenhang en eenzaamheid. Ook op
‘leefbaarheid’ scoren zij duidelijk lager dan andere stedelijke gebieden (woning,
bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving). Dit geldt evenzeer
voor gezondheid. Op het gebied van bewegen en overgewicht scoort Almere
slechter dan het Nederlandse gemiddelde, en dit gaat ook op voor psychische
gezondheid en ‘ervaren gezondheid’. Positief zijn in Almere de cijfers over
levensverwachting en het verlenen van mantelzorg. Voor de toekomst moeten
Almere en Lelystad rekening houden met vergrijzing.

De verscheidenheid binnen de Oostflank lijkt niet los te staan van de groeiende
tweedeling binnen de MRA, waarbij kansrijke, hoogopgeleiden zich blijven
vestigen in Amsterdam en m.n. de (lage) middengroepen worden ‘verdrongen’
naar de randen (Zaanstad, Lelystad en Almere). De gebieden in de Oostflank
blijken ook conjunctuurgevoeliger te zijn dan veel andere grote steden. Dit wordt
veroorzaakt door een relatief hoog aandeel middelbaar opgeleide mensen en
kwetsbare sectoren op de arbeidsmarkt. In tijden van crisis is het risico op
baanverlies in Almere en Lelystad groter. Almere kent nog altijd een aanzienlijke
aanwas van de bevolking, van wie een flink deel instroom vanuit andere
gemeenten. In Lelystad blijft de groei achter bij de verwachtingen. De bevolking is
relatief jong, met veel gezinnen met kinderen. De druk van een gezin komt hier

Afbeelding 12: Zorg is groeiende tweedeling binnen de MRA

Afbeelding 13: Sociaal-maatschappelijke factoren in beeld
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Voor de lange termijn zijn drie thema’s relevant voor de ontwikkeling van de
Oostflank. Ten eerste ambulantisering, waarbij kwetsbare groepen langer en
opnieuw thuis gaan wonen. Ten tweede een brede inzet op preventie en vroegsignalering. En ten derde het bieden van passende, kwalitatief goede
ondersteuning waarbij men zorgt voor een afstemming tussen vraag en aanbod.

Opleidingsniveau beroepsbevolking
(2018)
Utrecht (gemeente)
Groningen (gemeente)
Amsterdam
Nijmegen
Breda
Eindhoven
's-Gravenhage (gemeente)
Rotterdam
Tilburg
Almere

Weerbaarheid en veerkracht vergroten
Uit de inventarisatie blijkt dat het verstandig is om in te zetten op het vergroten
van de sociaal-maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht van de regio. Dat
kan door een grotere diversiteit van de economische ontwikkeling in termen van
bedrijvigheid en werkgelegenheid. Daarnaast is de aanwezigheid en kwaliteit van
onderwijs een belangrijke sleutel; versterk het onderwijsaanbod en daarmee het
opleidingsniveau. Maak gebruik van de kansen van het MBO- en HBO onderwijs
in relatie tot de arbeidsmarkt. Zet de groene buitenruimte in ter voorkoming van
overgewicht (bewegen), eenzaamheid en stress (door natuurbeleving). Versterk
ook OV-knooppunten en vergroot daarmee de aantrekkelijkheid van de stad voor
hoger opgeleiden, en daarmee geleidelijk de sociale structuur van de stad. Zet
ook in op een grotere sociale weerbaarheid: vergroot betrokkenheid van
inwoners bij de buurt en de stad. Dat kan door het stimuleren van
vrijwilligerswerk en actieve participatie bij de opbouw en het vormgeven van
wijken, door het versterken van wijk(welzijns)werk, en het zorgen voor
voldoende ontmoetingsplekken en voorzieningen in de buurt.
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Afbeelding 14: Opleidingsniveaus
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2.3.3 Landschap en ecologie

-

Om een toekomstbestendig stedelijk gebied in de Oostflank te ontwikkelen is
het nodig dat kwalitatief goede en de juiste woonomgevingen en woningen
worden gerealiseerd. In het atelier Handelingsperspectief moet uitgewerkt
worden op welke manier zo goed mogelijk de bestaande inzichten over de
woningbehoefte (zie 2.4.7 Wonen) kunnen worden vertaald.

-

Een krachtig stedelijk gebied is weerbaar en veerkrachtig. De bewoners in dit
gebied zijn dit ook. Zet in het atelier en de werkplaatsen in op deze
weerbaarheid en veerkracht door:
o te onderzoeken hoe de economie (banen!) kan groeien, diverser kan
worden en ontwikkel een strategie die onderdeel kan zijn van het
Handelingsperspectief,
o een lange termijn-onderwijsstrategie voor versterken onderwijs i.r.t.
economische ontwikkeling te maken,
o een werkwijze te zoeken om huidige bewoners, nieuwe bewoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties te betrekken en leer
daarbij van eerdere ervaringen.

Wie de kaart van de Oostflank in 2040 naast de kaart uit 2020 legt, ziet dat de
grote lijnen van het gebied herkenbaar blijven: de ‘baai’ van IJmeer en
Markermeer, de kustlijnen van Noord-Holland en Flevoland, de lijnen van de
infrastructuur, het patroon van bossen, natuur, landbouw, steden en dorpen.
Toch blijven deze grote lijnen de komende tien jaar niet onveranderd. Wie
inzoomt, ziet dat elk ervan zich ontwikkelt en dat de landschappen van de
Oostflank voor grote opgaven staan.

-

Bodemdaling is zo’n gemeenschappelijk vraagstuk, dat voorkomt in het oude,
kleinschalige landschap langs de west- en zuidkust van de baai en evenzeer in het
nieuwe, grootschalige polderland in het oosten.
In de verkenning is onderscheid gemaakt in vier deelgebieden: IJmeer,
Markermeer, stadslandschap en agrarische polder. Daarnaast zijn de
verschillende betekenissen van landschap (groenblauw) onderscheiden in de
vorm van een piramide. Dit maakt duidelijk hoe de kwaliteit van het landschap bij
kan dragen aan het vestigingsklimaat en economisch succes van de stad. Een
hoogwaardig landschap bevordert in eerste instantie welzijn, leefkwaliteit en
gezondheid van bewoners en bedrijven. Met die kwaliteit kan een regio
vervolgens ook nieuw talent aantrekken.

Stedenbouwkundige principes en voorzieningen waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten in de openbare ruimte (veiligheid, leefbaarheid, sociale
samenhang) zijn belangrijk bij het ontwikkelen van een stadscultuur. In de
werkplaatsen (met name de werkplaats Centrum van Almere en de
Toekomstbestendige stad) moet hierop een visie worden geformuleerd. Pas
daarbij maatwerk toe in bestaande wijken. Ontwikkel
ontwerpprincipes/vereisten om een woon- en leefomgeving te bevorderen
die gezondheid, inclusie en sociale samenhang bevordert.

In de Oostflank speelt het water van IJmeer en Markermeer een centrale rol. Het
IJmeer is een uniek onderscheidend landschap centraal in de Oostflank. De
gedachte is dat het IJmeer als baai een verbindende functie in het gebied heeft.
Centraal in de Oostflank ligt een grote, open ruimte die contrasteert met de
hectiek die elders in de MRA domineert. Het is een gebied voor natuur en
recreatie dat vlak bij de stad een ervaring van rust en leegte kan bieden. Langs de
randen van de baai ligt een verscheidenheid van kusten: de oude kusten van
Holland en het Gooi in het westen en zuiden, de nieuwe kust van Flevoland in het
oosten. Het biedt een contrast tussen kleinschalig en grootschalig. Het vorig jaar
opgestelde ‘levende perspectief’ voor het IJmeer is een belangrijke bouwsteen.
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produceren en teelt beter laten aansluiten bij de lokale bodem. Tegelijkertijd
ontstaat er steeds meer ‘landbouw met meerdere smaken’, waaronder
stadslandbouw, voedselbossen, etc. Langs de Oosvaardersdijk liggen de
uitgestrekte wetlands van de Lepelaarplassen, de Natte Graslanden en de
Oostvaardersplassen. De gebieden bevatten voor Nederland unieke natuur- en
belevingswaarden. Samen met het Markermeer vormen zij de basis van het
Nationaal Park Nieuw Land. Hoewel de mens de eerste aanzet gaf met de
inpoldering, was het de natuur die zorgde voor unieke, soms on-Nederlandse
landschappen.
Almere kent grote oppervlakten bos, parken, water en natuur. De stad wordt
daarom ook wel een stadslandschap genoemd. Voorheen werd vaak gedacht dat
Almere zóveel groen op voorraad had, dat er zeker bij binnenstedelijke
verdichting gemakkelijk iets af kon om aan nieuwe bebouwingsbehoeften te
voldoen en de stad te laten groeien. Dat is niet langer het geval. Juist in de
directe woonomgeving vervalt dan de aansluiting met de stedelijke
groengebieden. De overvloed aan groen is voorbij en de groenblauwe basis van
Almere staat onder druk. Het is belangrijk dat bij de uitwerking van het
Handelingsperspectief dit een belangrijk uitgangspunt wordt.

Afbeelding 15: Vier grote landschappen

Voor het IJmeer en Markermeer bestaat de opgave uit het verbinden van
ecologie, economie en gebruik. Als natuurgebied is het waterlichaam momenteel
niet bijzonder indrukwekkend. Het is een vrij saaie watermassa met weinig
verscheidenheid in natuurlijke omstandigheden (bv. bodemreliëf). Hoe het
anders kan, laten sinds kort de Markerwadden zien. Verdere verbetering van de
condities voor natuurontwikkeling is noodzakelijk, en daarom wordt aan een
toekomstbestendig systeem (TBES) gewerkt, zodat binnen het MarkermeerIJmeer ontwikkelruimte ontstaat. De grote schaal van het meer moet worden
gekoesterd, het ecosysteem moet robuuster worden, in het gebruik zijn energie
en duurzaamheid van belang. Zandwinning kan hierbij een goed instrument zijn,
en ook geld opleveren.

Ecologisch bestaat het groenblauwe raamwerk uit jonge systemen met
kwetsbare elementen. Nietsdoen is geen optie in het stedelijk systeem
(stadslandschap). Daarnaast liggen er opgaven gekoppeld aan bodemdaling,
klimaatadaptatie, gezondheid en energietransitie.
Betekenis van landschap
Als hulpmiddel om de betekenis en de bestaansredenen van het landschap te
verduidelijken, zijn de waarden van ‘groen’ en blauw’ ondergebracht in de vier
verdiepingen van een piramide (die verwant is aan de piramide van Maslow):
1.

Ook de agrarische polder staat voor grote opgaven, landbouw wordt de
komende jaren verduurzaamd en in grote mate natuurinclusief. Tegelijkertijd
bestaat een opgave wat betreft het sluiten van lokale en regionale kringlopen,
dat betekent minder import van eiwitten en kunstmest, minder overschotten
17

Op basisniveau hebben ‘groen’ en ‘blauw’ een waarde in zichzelf, als
onderdeel van de biodiversiteit waarmee we zorgvuldig moeten omgaan.
Omdat we als ‘rentmeesters’ verantwoordelijk zijn voor de planeet, en
intussen ook uit eigenbelang als deel van de planeet.

2.

3.

4.

Voor de mens zijn groen en blauw essentieel voor basiswaarden als water,
schone lucht, voedsel, absorptie van CO2, verzachten van klimaateffecten,
enz.
Daar bovenop dragen ze bij aan welzijn en gezondheid van mensen, door de
positieve beleving van de leefomgeving; hierbij is toegankelijkheid belangrijk
(groen en water in de buurt).
Bovenin de piramide zitten factoren als imago en identiteit: Almere
presenteert zichzelf trots als groene stad die het groen ook verder ontwikkelt
(’greening’), met iconen zoals Nationaal Park Nieuwland

De piramide wordt beïnvloed door ontwikkelingen van buitenaf, zoals
klimaatverandering en een voortgaande woningbouw- en verstedelijkingsopgave.
Ook bodemdaling en de veranderende demografie hebben invloed. Het
landschap kan daar deels ook oplossingen in bieden. Daarom is het nodig om op
alle niveaus van de piramide te sturen. Hier biedt kansen om de identiteit van de
Oostflank te versterken, een verhoogd welzijn van bewoners te verkrijgen en de
stad klimaat- en toekomstbestendig te maken.

Afbeelding 16: H+N+S, Ontwikkelmogelijkheden Markermeer-IJmeer

Afbeelding 17: De Landschapspiramide
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Opgaven
Ontwikkelen van stedelijke gebieden is zoeken naar evenwicht. Deze balans moet
op alle niveaus worden gezocht. Gebiedsontwikkeling (nieuw en bestaand) moet
bouwen aan robuuste en gezonde netwerken.
Realiseer in de werkplaats Rond de baai van de MRA een werkwijze die leidt
tot een goed evenwicht tussen de ecologie van het Markermeer-IJmeer en
ontwikkelingen t.b.v. bijvoorbeeld verstedelijking, recreatie en energie. Werk
elke ontwikkeling integraal uit. Het TBES en de natuur thermometer is hét
instrument om te beoordelen of er voldoende ecologisch surplus is. Betrek
hierbij de potentie van zandwinning. Als resultaat van de werkplaats is een
volgende set afspraken nodig voor de ontwikkeling van de baai inclusief de
ontwikkeling van Markermeer IJmeer.
Benut in het atelier Handelingsperspectief de locatie van het MRA Oostflank
als overgangsgebied naar landbouw: versterk de relatie
stad/landbouwgebied (gebiedsontwikkeling) en de relatie producent
(agrariër)/ consument (bewoner). Houd rekening met agrarische
transformatie.
Benut in het atelier de uitgangspunten en principes die worden opgesteld
vanuit het programma Landschap in de MRA (INTENS) voor de
verstedelijkingsstrategie Oostflank.
Verbind aan kaders, zoals Natura 2000, Programma Aanpak Stikstof en
Programmatische aanpak grote wateren.
Het stedelijk gebied MRA Oost kenmerkt zich door haar groene karakter en
haar geschiedenis (en toekomst) in het experimenteren.
Gebiedsontwikkeling (nieuw en bestaand) moet bouwen aan robuuste en
gezonde netwerken. Voor de werkplaatsen betekent dit dat:
o In beeld gebracht wordt wat nodig is voor een goed evenwicht
(droogte, hitte, nat, bodemdaling) en stel daar een strategie voor
op.
o In beeld gebracht wordt wat de ruimtevraag binnen de
energietransitie voor effect heeft op het landschap en hoe het
groen en water kunnen bijdragen aan deze opgave. Waar dit

o

o

o
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gezamenlijke afspraken vergt worden deze in het
Handelingsperspectief opgenomen.
Dat het stedelijk gebied niet alleen groen, maar ook gezond voor
mensen wordt ontwikkeld. Zet het groenblauwe netwerk in voor
een klimaatbestendige stad. Groen en water kunnen buffers
vormen voor droge en natte periodes en temperen extreme
temperaturen.
Het groen en blauw in en om de stad heeft de bijzondere
eigenschap dat het mensen kan verbinden en mensen in beweging
brengt. Juist in de opgave om eenzaamheid te bestrijden, te
ontstressen en beweging te stimuleren (t.b.v. betere gezondheid en
welzijn), biedt dat kansen. Het is daarbij van belang om te kijken
naar de fysieke inrichting én de sociale component. Dus: voldoende
toegankelijk groen in de wijk én mensen stimuleren om er gebruik
van te maken.
Benut in de uitwerking de grote landschappen (ook het Nationaal
Park Nieuw Land) om de identiteit van Almere (en de Oostflank)
verder te versterken. (Almere/Lelystad ‘stad in de deltanatuur’).
Versterk daartoe de grote landschappen, versterk hun identiteit en
benut de kenmerken ervan in stedelijke uit- en inbreiding. Deze
opgave wordt in het Atelier Handelingsperspectief geborgd.

energie en duurzaamheid, bijvoorbeeld in mobiliteit, het vergroenen van de stad
en de voedselvoorziening. Een ontwikkeling op het gebied van circulariteit biedt
(economische) kansen, zo kan Flevoland zich door ontwikkelen tot
grondstoffenleverancier van de circulaire economie.

2.3.4 Energie, klimaat, circulariteit en voedsel
Duurzame dingen doen én dingen duurzaam doen, dat is het motto bij dit
onderwerp. Het betekent dat de Oostflank volop bijdraagt aan de uitvoering van
het Klimaatakkoord en de bestaande regionale ambities, nieuwe duurzame
initiatieven neemt, en condities schept voor de initiatieven van anderen. Het
betekent ook dat alle taken die overheden moeten uitvoeren, zo duurzaam
mogelijk worden uitgevoerd.

De klimaatverandering maakt het daarnaast noodzakelijk de veiligheid van het
leven in de delta te garanderen (klimaatbestendigheid, klimaatadaptatie).
Hieraan wordt gewerkt in het Deltaprogramma Zuiderzeegebied. Er is ook
aandacht noodzakelijk voor veilige systemen (infrastructuur, elektriciteit, enz.). In
termen van klimaatadaptatie kent de Oostflank een goede uitgangspositie door
de aanwezigheid van veel groen en water. Behoud en ontwikkeling van de
groenblauwe structuur biedt resistentie tegen hitte en droogte en biedt kansen
op het gebied van waterberging, recreatie en gezondheid (zie ook 2.3.3.).

Voor het handelen inzake energie en klimaat is al een basis gelegd in de
Duurzaamheidsagenda Almere en de Omgevingsvisie Flevoland Straks. Volgens
deze documenten moet iedere gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing in
2030 100% duurzaam en natuurinclusief plaatsvinden. Dit betekent concreet
onder meer een klimaat-adaptieve openbare ruimte en een energieneutrale
gebouwde omgeving, zowel in aanleg als exploitatie. Vergelijkbare ambities zijn
er voor Beheer & Groot Onderhoud en Inkoop & Aanbesteding.
Ook voor de Oostflank ligt er een grote opgave in de energietransitie. Het
streven is om uiterlijk 2049 een volledig duurzaam energiesysteem te hebben
gerealiseerd met als onderdelen: het beperken van het energieverbruik,
duurzame energieopwekking, andere mobiliteit en vernieuwende ruimtelijke
vormgeving. De transitie moet, om snel en effectief te zijn, op ieder schaalniveau
plaatsvinden.
Om het effect van de energietransitie te kunnen bepalen is het zinvol de
basisgegevens over energie op een rij te hebben: hoeveel energie verbruikt de
Oostflank nu, en uit welke bronnen, en hoe moet dit in 2049 (en onderweg in
2030) zijn? Hierbij kan worden aangesloten bij de landelijke en regionale
onderzoeken op het gebied van energietransitie, zoals in het kader van de
regionale energietransitie (RES) en de strategische planningen voor aardgasvrij
maken.
Op dit moment werkt Almere aan onderdelen van de energietransitie en van een
meer circulaire economie (onder andere met een plasticfabriek en groene
betoncentrale). Ook het inkoopbeleid van de gemeente verandert, evenals het
beheer van de openbare ruimte. Extra inspanning is nodig op het gebied van

Afbeelding 18: Ruimtelijke verkenning energietransitie MRA (2017), Opwekpotentie MRA
2040
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o
o

In de uitvoering van deze grote opgaven wordt zoveel mogelijk samengewerkt
met andere overheden en bedrijven aan verschillende beleidstrajecten. Naast de
genoemde Duurzaamheidsagenda en Omgevingsvisie zijn dat onder meer het
Waterschap Zuiderzeeland, het Rijk en de MRA. Er is een koppeling gewenst met
bijvoorbeeld alternatieve vormen van duurzame energie (waterstof, geothermie),
circulair inkopen en het opkomen van burgerinitiatieven in het kader van de
Omgevingswet.
Naast ingrepen op individueel niveau (bv. energieverbruik per woning,
mobiliteit), bestaat de opgave vooral uit opschaling: hoe kunnen de eisen van
energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit worden verankerd in iedere
nieuwe stedelijke ontwikkeling?

-

-

-

Afbeelding 19: Transitiepaden

Opgaven
Bij het opstellen van een handelingsperspectief voor de Oostflank van de MRA
zijn juist rondom energie, klimaat, circulariteit en voedsel grote onzekerheden en
onbekenden. Dit vergt tenminste van het atelier Handelingsperspectief veel
aandacht voor hoe de overheden in het gebied omgaan met deze onzekerheden.
Duidelijk is dat vanuit het atelier Handelingsperspectief een strategie moet
worden op gezet voor:
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Voldoende experimenteerruimte.
Kansen voor nieuwbouw en voor verduurzaming van de bestaande
voorraad in beeld brengen.
o Het inzetten op opleidingen in deze sectoren (meer banen, meer
duurzaamheid)
o Samenhangende en toekomstbestendige netwerken (infrastructuur
en locaties voor energie, warmtenetwerken en circulariteit), Deze
netwerken sluiten aan op nationale en regionale netwerken.
o Voor wat betreft het thema voedsel zal het atelier hierbij gebruik
maken van het aanwezige kenniscluster in het Almere rond
stedelijke voedselvoorziening, de Flevo Campus.
Deze strategieën moeten vooral flexibel en aanpasbaar zijn, om zo optimaal
van nieuwe kennis gebruik te kunnen blijven maken. Voor het
Handelingsperspectief wordt in kaart gebracht welke keuzes, afspraken en
investeringen hiervoor nodig zijn, zodat hierover afspraken kunnen worden
gemaakt.
Benut in het Atelier Handelingsperspectief de kracht van de regio als ‘Green
Urban District’.
Zorg in de werkplaats toekomstbestendige stad dat ook voor bestaand
stedelijk gebied een duurzaamheidsimpuls wordt vormgegeven samen met
bewoners en bedrijven.
Rond de baai starten veel nieuwe ontwikkelingen. Benut vanuit deze
werkplaats de mogelijkheden om vanuit synergie en kansrijke
ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit, energie en
circulariteit te onderzoeken.
Onderzoek in het atelier Handelingsperspectief ook de kansen richting het
oosten en zuiden; zuidelijk Flevoland als economisch knooppunt binnen
centraal Nederland met water en bos als dragers van versterkte bestaande
en van eventueel nieuwe woon- en werkmilieus.

De onevenwichtigheid tussen wonen en werken heeft ook andere gevolgen, zoals
het risico van vervoersarmoede. Een stad met veel uitgaande forensen is
kwetsbaar voor ingrepen in het woonwerkvervoer. Bijvoorbeeld: wie voor zijn
werk ’s ochtends met de eerste bus vanuit Almere naar Schiphol moet, is ernstig
gedupeerd als de eerste bus uit de dienstregeling verdwijnt.

2.3.5 Mobiliteit en infrastructuur
Mobiliteit is van levensbelang voor de Oostflank. Het gaat om mobiliteit op
iedere schaal, van de eigen straat en buurt tot en met de Metropoolregio als
geheel, en zowel voor werk als sociale contacten, recreatie en ontplooiing. We
verkennen hier de huidige situatie op de verschillende schaalniveaus, plus de
verwachte ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid, de wenselijke ontwikkelingen,
en een eerste inventarisatie van concrete consequenties.

Mobiliteit en infrastructuur nu
De Oostflank bevindt zich op een belangrijk knooppunt in de landelijke
verbindingen. Van west naar oost lopen de A1 en een spoorweg, naar het
noorden de A6 met ook een spoorweg, naar het zuiden de A27 naar Utrecht. Al
op de vroegste kaarten, zoals die van het structuurplan voor de Zuidelijke
IJsselmeerpolders uit 1961, had het gebied de functie van een knooppunt.
Sindsdien zijn veel van de grote infrastructurele plannen gerealiseerd. Wat echter
achterwege bleef is de tweede verbinding tussen de Flevopolder en Amsterdam.
Deze verbinding zou oorspronkelijk door de Markerwaard lopen, en later als een
lijn door het IJmeer. Deze verbinding is er echter nog niet. Daarmee is het
netwerk van de MRA onevenwichtig waarbij de Oostflank met minder
verbindingen dan de andere delen van de MRA is gezegend. De bestaande
verbindingen, de A1/A6 en de spoorwegen, worden daardoor zwaar belast. Ook
de verbinding tussen Almere, het Gooi en Utrecht is ondermaats, in het bijzonder
voor het OV. Het maakt de Oostflank kwetsbaar.
De wegen en spoorwegen worden bovendien inefficiënt gebruikt als gevolg van
de onevenwichtigheid tussen wonen en werken. Er is een zeer sterke
woonwerkmobiliteit: ’s ochtends gaat een krachtige stroom naar Amsterdam en
Utrecht en ’s middags komt de stroom terug. Zowel ’s ochtends als ’s middags is
de infrastructuur dus in de ene richting overvol en in de andere richting vrijwel
leeg. Ook de ondersteunende voorzieningen zijn niet allemaal op peil. Zo laat de
kwaliteit van enkele stations te wensen over.

Afbeelding 20: CBS, Pendelstromen x1000, 2018
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Binnen de afzonderlijke kernen, zoals Almere en Lelystad, doen zich andere
mobiliteitsvraagstukken voor. Hoewel deze steden zijn ontworpen op de maat
van de fiets, gebruiken veel bewoners ook voor lokale verplaatsingen de auto. De
fietspotentie van de stad is duidelijk aanwezig, maar wordt onvoldoende benut.
Daarnaast moeten met name ouderen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer
ervan op aan kunnen dat alle voorzieningen in de buurt van bushaltes zijn te
vinden. Gebiedsontwikkeling waarin de directe verbinding tussen voorzieningen
en busbanen wordt losgelaten, dreigt voor deze groep tot vervoersarmoede te
leiden.

Verwachte ontwikkelingen
De scheve benutting van de weg- en spoorcapaciteit in de Oostflank verdwijnt
niet vanzelf. Op dit moment is de wegcapaciteit op de A1-A6 voldoende, dankzij
de recente, ingrijpende verbreding van de A6, maar bij ongewijzigde
omstandigheden en beleid zal het verkeer uiterlijk in 2030 opnieuw zijn
vastgelopen. Een meer evenwichtige ontwikkeling van wonen en werken is
daarom ook vanuit oogpunt van mobiliteit noodzakelijk.
Afbeelding 21: Goudappel (2018), Daily Urban System MRA

Dit is des te sterker het geval gezien de forse groei van de MRA in de komende
decennia, waarbij ongeveer een derde van de nieuw te bouwen woningen in de
Oostflank landt. Het Daily Urban System (de actieradius waarin mensen zich
bewegen voor wonen, werken en recreëren) breidt zich naar verwachting verder
uit, leidend tot een grotere woon-werkafstand en meer verkeersbewegingen.
Ook los van de disbalans tussen wonen en werken is het dus nodig om de
beperkingen van het huidige netwerk en de consequenties daarvan te erkennen.
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In het bestaand stedelijk gebied van Almere zijn nog voldoende
groeimogelijkheden aanwezig door nieuwe ontwikkelingen te koppelen aan het
mobiliteitssysteem. De groei kan gezocht worden in knooppuntontwikkeling en
verdichting van het bestaand stedelijk gebied. Zo kunnen reeds bestaande
voorzieningen optimaal worden benut.
Uit oogpunt van energie, klimaat, gezondheid en leefbaarheid liggen twee
doelen voor de hand voor de omvang en aard van de mobiliteit: (a) minder
onnodige mobiliteit, (b) waar ze nodig is voorrang geven aan schone en
energiezuinige, liefst on- of laag gemotoriseerde vormen, en (c) de
toegankelijkheid van mobiliteit voor iedereen garanderen.
Binnen de buurt of de wijk moet lopen of fietsen het meest voor de hand liggen
en het meest aantrekkelijke zijn. Op de schaal van de stad is dat de (elektrische)
fiets of het openbaar vervoer. Op de schaal van de Oostflank of de MRA als
geheel het openbaar vervoer of de (elektrische) fiets. Fietsen kan worden
gestimuleerd met bijvoorbeeld betere routes en meer aandacht voor sociale
veiligheid. Bij gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing moet de
laagdrempelige mobiliteit worden gegarandeerd, ook bij de locatiekeuze voor
voorzieningen. Waar de auto onvermijdelijk is, heeft een zuinige auto de
voorkeur en heeft een elektrische auto de voorkeur op een auto op fossiele
brandstof. De (stedelijke) structuur en de infrastructuur moeten hierop zijn
afgestemd.

Afbeelding 22: Percentage vervoersbewegingen per modaliteit

Gewenste ontwikkelingen
Voor de verdere verstedelijking van de MRA moet gelden dat een sterke groei
van het ene bestanddeel (het wonen) niet kan plaatsvinden zonder tenminste
een bijpassende groei van andere bestanddelen, zoals de infrastructuur en/of de
werkgelegenheid. De spanning op het infrastructuurnetwerk kan langs twee
wegen worden verlicht, en voor de Oostflank is het noodzakelijk om beide wegen
te bewandelen: enerzijds door een beter woon-werkevenwicht, anderzijds door
het netwerk uit te breiden.
Concreet betekent dit dat een grote uitbreiding van het aantal woningen, met de
omvang van Almere Pampus en in relatie tot verdichting van het centrum van
Almere, mogelijk is mits deze samengaat met de gelijktijdige aanleg van de
IJmeerlijn. Zonder IJmeerlijn ligt het voor de hand dat Almere een kleinere
woningbouwopgave realiseert. Ook een verbetering van de (OV-) verbindingen
met het Gooi en Utrecht zijn noodzakelijk.
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Opgaven
-

-

-

Voor de korte termijn is de realisatie van de afspraken van OV SAAL
middellange termijn urgent, omdat voor de groei van de Oostflank en Almere
zonder Pampus al een robuust netwerk en frequentieverhoging noodzakelijk
is.
Werk in de werkplaatsen Centrum van Almere en Toekomstbestendige stad
aan:
o Het benutten van kansen voor knooppuntontwikkeling met
gemengde woon- en werkmilieus voor optimaal gebruik van ruimte
rond bestaande OV-knooppunten en vervoersystemen
o Het verbeteren van de overstapmogelijkheden tussen verschillende
modaliteiten, zet in op een schaalsprong van de (elektrische) fiets,
de realisatie van P&R/hubs om de autodruk binnenstedelijk te
beperken en het samenbrengen van functies: logistiek, laadinfra,
locatie voor deelauto’s, overstappunt-ketenmobiliteit
Zorg in de werkplaatsen (met name Rond de baai van de MRA) dat
bereikbaarheid van (toekomstige) verstedelijkingslocaties op een
toekomstbestendige en kostenefficiënte wijze op peil blijft. Zoek naar
alternatieve bekostigingsmethoden, ook voor toenemende kosten beheer en
onderhoud.
Bijzondere aandacht hierbij hebben:
o De verbinding door de baai – IJmeerverbinding.
o De verbinding corridor Almere en Utrecht over de weg en OV.

o

start. Verken hoe en in welke vorm de werkplaats Rond de baai van
de MRA en het MIRT onderzoek elkaar kunnen versterken (zowel in
inhoud als proces en organisatie). Werk toe naar gezamenlijke
conclusies over de baai en haar oevers, inclusief verstedelijking,
economie en bereikbaarheid.
Dit geldt ook voor de verstedelijkingsstrategie; laat verstedelijkingsen bereikbaarheidskeuzes samen op gaan.

Werk in werkplaats Rond de baai van de MRA aan de verstedelijkingsas zoals
benoemd in Amsterdam Bay Area tussen Amsterdam Oost via het IJmeer en haar
oevers naar het centrum van Almere via IJburg-Strandeiland-Pampus (benoemd
als sleutelgebieden in het BO MIRT van 2019). Onderzoek daarin de benodigde
bereikbaarheidsmaatregelen (duurzaam en efficiënt) gezien de verstedelijking.
o

Zorg voor intensieve samenwerking met het programma Rijk-regio
Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBAB) in de MRA, waarbinnen
naar verwachting in 2020 het MIRT onderzoek Amsterdam Bay Area

Afbeelding 23: Jorge Gil, Arup, Vereniging Deltametropool (2018), Woningbouwplannen
t.o.v. OV-bereikbaarheidsindex
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2.3.6 Economie en werkgelegenheid
Het is eerder opgemerkt: de Oostflank kent een scheve verhouding tussen wonen
en werken. Veel mensen wonen in Almere en Lelystad en werken elders in de
MRA, vooral in Amsterdam. Dat is duidelijk te zien in de treinen en op de wegen
in de spits: in de ene richting bijzonder druk, in de andere richting juist rustig.
Op individueel niveau hoeft dit niet bezwaarlijk te zijn; veel mensen accepteren
een reistijd van ongeveer een half uur naar hun werk of zoeken het met hun
werk- en woonkeuzen zelfs op. Nadelen ontstaan wanneer mensen geen keuze
hebben, de afstand te groot wordt, de verplaatsing te massaal, en zich
capaciteitsproblemen en knelpunten voordoen. Dit is wat er gebeurt in de
Oostflank.

Afbeelding 24: CBS, Aantal banen per 100 inwoners (15-74), 2001-2018

Decennialang zijn er al inspanningen om de werkgelegenheid in de Oostflank te
laten groeien, onder meer door het opbouwen van een volwaardige economie. In
absolute cijfers gemeten is dit een succes (met name in Zwolle en in mindere
mate in Lelystad en Zeewolde). Er zijn nu ruim 150.000 banen in de polder.
Tegelijkertijd wordt de onevenwichtigheid voortdurend in stand gehouden en
gevoed door toegevoegde woningbouw in hoge aantallen. Per saldo blijft de
disbalans bestaan: er zijn teveel woningen voor het aantal banen, of te weinig
banen voor het aantal woningen. De vraag is hoe er aan een betere balans kan
worden gewerkt.

willekeuriger gebleven. Dit geldt met name voor Almere en Lelystad, die lange
tijd min of meer toevallig de bedrijvigheid ontvingen die net zo goed elders in de
regio had kunnen landen. Als er sprake is van specialisatie van de Almeerse
economie, dan is het in de uitzendbranche, en daarmee wordt ook meteen
duidelijk dat de werkgelegenheid erg conjunctuurgevoelig is. Er is hier veel werk
in economisch hoogtij, weinig bij recessie.
Economische ontwikkeling vindt niet plaats in een vacuüm, maar eerder in relatie
met andere gebieden. Almere heeft momenteel een sterke (economische)
binding met Amsterdam en Schiphol, waarbij deze gebieden vooral een
werkfunctie voor Almeerders hebben. Momenteel is er nog sprake van een
relatief beperkte relatie (en daarmee ook pendel) met Lelystad en Zeewolde.
Ontwikkelingen in andere delen van de MRA kunnen resulteren in verschuivingen
ten gunste van de Oostflank, al is hier concreet nog veel onzekerheid. Zo zullen
voor de ontwikkeling van HavenStad bedrijven uit het Westelijk Havengebied
naar elders moeten verhuizen; zij kunnen terecht komen in de
Haarlemmermeerpolder of in de Kop van Noord-Holland maar ook in de
Oostflank. Er is met Lelystad Airport, Lelystad Airport Businesspark en Flevokust
Haven een potentieel van duizenden arbeidsplaatsen op termijn die een
regionale bijdrage kan leveren aan de benodigde werkgelegenheid in de

Een belangrijke notie daarbij is dat de economie van Almere en Flevoland als
geheel (nog steeds) een economie in ontwikkeling is. En dat zal de komende
decennia ook zo zijn. Vanuit het niets een volwaardige economie opbouwen kost
tijd.
Van de drie flanken van de MRA heeft de Oostflank op economisch terrein de
minst uitgesproken identiteit. De Westflank heeft het Noordzeekanaal en de
havens als een belangrijk kristallisatiepunt, voor de Zuidflank zijn dat de Zuidas en
Schiphol. De centrale stad Amsterdam kent een zeer veelzijdige, hoogwaardige
economie met een samenballing van zakelijke dienstverlening, creatieve
industrie, handel en cultuur. In de Oostflank heeft de nadruk altijd op het wonen
gelegen. De economische signatuur is tot dusver zwakker en
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Afbeelding 25: CBS (december 2017), Pendelstromen MRA & herkomst werknemers per gemeente
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Oostflank van de MRA. Daarmee zou de nu nog zeer beperkte pendel tussen
Almere-Lelystad (momenteel 150 personen per dag), maar ook de pendel vanuit
regio Utrecht en Zwolle fors kunnen toenemen. Vertraagde besluitvorming inzake
Lelystad Airport remt deze ontwikkeling vooralsnog.
Ook zijn verbeteringen denkbaar in de verbindingen met de zuid- en oostkant van
de regio; denk aan een snellere trein naar het noorden of Utrecht, of een
verbreding van de A27.
Doordat de economische identiteit nog niet vastligt is er veel mogelijk. Er is al
enige jaren een zoektocht gaande naar een duidelijker economisch profiel. De
focus ligt hierbij momenteel op de ontwikkeling van de 'nieuwe economie' op
het nieuwe land (ICT Tech, duurzame, circulaire bedrijvigheid en de
energietransitie). Een onderliggende vraag is of de Oostflank moet proberen om
op de West- of Zuidflank te lijken om ermee te kunnen concurreren, of juist niet.
En daarbij de vraag: moet de nadruk liggen op stedelijke dichtheid (helpt
hoogbouw?) of juist op de ruimte die de Oostflank biedt?
Afbeelding 27: CBS, Ontwikkeling toegevoegde waarde 1995-2017

Een aantal aanknopingspunten:
Profiteer van de ruimtedruk in Amsterdam, uitplaatsing van activiteiten zoals
(maak)industrie, logistiek en distributie.
Bouw voort op het ontluikende imago van groen, duurzaam en circulair dat
met de Almere Principles (Cradle to Cradle) een klaroenstoot kreeg, en
waarin ook de Floriade en het concept van ‘greening’ een rol speelt.
Gebruik sterke punten als het grote arbeidsaanbod op MBO-niveau, relatief
lage vastgoed- en grondprijzen en ruimte.
Richt je niet alleen op het westen, maar verdeel je focus; welke kansen liggen
er de andere kant op, richting Zwolle en Utrecht?

Afbeelding 26: Database Economische Verkenningen MRA, Ontwikkeling werkgelegenheid
Almere per sector 1995-2016
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o

Opgaven

-

-

Omdat het aantal arbeidsplaatsen zoveel invloed heeft op hoe weerbaar en
veerkrachtig het stedelijk gebied in de Oostflank is, is het ontwikkelen van
een strategie hierop een van de hoogste prioriteiten.
Formuleer in de werkplaats Toekomstbestendige stad een strategie voor het
bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de veerkracht
van de lokale economie- en arbeidsmarkt (minder conjunctuurgevoelig). En
kom tot afspraken die in het Handelingsperspectief kunnen worden
opgenomen. Daarbij zijn de volgende overwegingen een rol:
o Speel in op de dynamiek in de regio. Accommodeer de
groeiende werkgelegenheid, ook in relatie tot ontwikkelingen in
Amsterdam, vind ruimte voor de verplaatsing van bedrijvigheid
op transformatielocaties en de transitie naar een circulaire
economie.
o Zorg voor goede verbindingen met de regio (fysiek, digitaal,
professionele netwerken).
o Kijk ook naar samenspel tussen Almere en Lelystad.
o Werk binnen MRA samen aan een regionale economische
strategie.

o
o
o

Voor Almere bestaan verschillende kansen voor de ontwikkeling van de
economie, deze liggen in de ruimte die de stad tot haar beschikking heeft, de
ontwikkelmogelijkheden van de ‘nieuwe economie’, de potentie van het
centrum voor doorgroei tot een hoogstedelijk ‘interactiemilieu’, toerisme,
recreatie en de mogelijkheid die de stad heeft om zich door te ontwikkelen
tot een kerngebied van de MRA. Om deze kansen te benutten dient, vanuit
het Handelingsperspectief een visie of strategie op het volgende te worden
gerealiseerd:
o Aantrekkelijk economisch landschap (specifiek Centrum van
Almere).
o Goede kennisinfrastructuur (met name versterken hoger
onderwijs).
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Voorzieningenniveau: cultuur, recreatie, (internationale)
scholen.
Aantrekkelijke en diverse woonmilieus.
Goede verbinding met regio en internationaal (bereikbaarheid,
digitaal, netwerken).
Verdere groei van de stad voor draagvlak van voorzieningen en
het versterken van het lokale arbeidspotentieel (en dus
aantrekkingskracht voor bedrijven).

terwijl er daarna nog plaats is voor 150.000 woningen (bron: Monitor
plancapaciteit, 2019).

2.3.7 Wonen
Behoefte, capaciteit en evenwicht

Een derde van deze plancapaciteit bevindt zich in de Oostflank; alleen al in
Almere is plaats voor 60.000 woningen. Voor Almere is hierbij alleen gekeken
naar de nu bekende woningbouwlocaties. Daarnaast zullen in de komende
decennia nog andere locaties voor ontwikkelkansen bijvoorbeeld in verouderde
gebouwen, wijken en bedrijventerreinen en rond OV-knooppunten ontstaan.

De woningbehoefte in de MRA neemt toe. Dat is de belangrijkste conclusie van
het onderzoeksrapport ‘Woningbehoefte Oostflank Metropoolregio Amsterdam’
van ABF Research (2019). Steeds meer mensen willen in de Metropoolregio
wonen, terwijl daar nu al een woningtekort van 69.000 woningen bestaat. De
meest recente prognoses voor de woningbehoefte gaan uit van circa 358.000
extra woningen tussen nu en 2050, met een bandbreedte tussen 271.000 en
448.000 woningen. Buitenlandse migratie is een belangrijke factor bij de
groeiende aantrekkingskracht van de MRA, al is het toekomstig verloop hiervan
onzeker.

Er is dus voldoende plancapaciteit om te voldoen aan de woningbehoefte. Maar
de woningbehoefte is zo groot dat de tijd dringt. In de periode 2020-2040 is alle
plancapaciteit nodig om aan de vraag te voldoen. Uitval en vertraging van
plannen zal leiden tot een oplopend woningtekort in de MRA.
Dit gevoel van urgentie – bouwen, bouwen, bouwen – staat op gespannen voet
met de zorgvuldige, evenwichtige ontwikkeling die de Oostflank ook nastreeft.
Eerder is betoogd dat de Oostflank juist een stimulans als werkgebied nodig
heeft, waarbij een tijdelijk terughoudend woningbouwprogramma zou kunnen
helpen. Omdat deze keuze niet bestaat, zijn de voorwaarden waaronder de
grootschalige woningbouw plaatsvindt van extra belang.

Volgens de berekening is er in de MRA voldoende plaats om deze woningen te
bouwen. Er is een ‘plancapaciteit’ van 280.000 woningen tussen 2020 en 2040,

Woningtypen
Momenteel zien we dat sommige huishoudens de MRA verlaten omdat ze
ruimer, mooier, betaalbaarder of juist rustiger kunnen wonen in provincies als
Gelderland, Zuid-Holland en Brabant. Het is de opgave om deze huishoudens ook
in de MRA een geschikt alternatief te bieden. De Oostflank heeft
onderscheidende karakteristieken die zich bij uitstek lenen voor woningtypen die
Amsterdam en andere delen van de MRA niet kunnen bieden. In de Oostflank is
ruimte voor het realiseren van relatief betaalbare en ruime woningen, woningen
in karakteristieke woongebieden en strategisch liggende woningen rond
bestaande OV-knopen. Dit kan ingezet worden als aanvulling op de woonmilieus
die elders in de MRA worden gerealiseerd. De woningbouwopgave kan ingezet

Afbeelding 28: MRA-NRS, Woningbouwplannen MRA - harde en zachte plannen tot 2050
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worden om zowel de kwaliteit van bestaand stedelijk gebied van Almere een
impuls te geven als voor het toevoegen van aantrekkelijke woongebieden en
interessante milieus, waarmee de woonaantrekkelijkheid van de MRA als geheel
en van Almere in het bijzonder aan kracht wint.

hierop inspelen door betaalbare koopwoningen en gezinswoningen aan te
bieden.
In Almere zou de uitbreiding voor circa een derde in de huursector moeten
plaatsvinden. Circa de helft van de uitbreiding is gewenst in de vorm van
appartementen. Circa de helft van de uitbreiding is gewenst in de vorm van
goedkope woningen (sociale huur en koop tot €250.000).

Eerder is opgemerkt dat de economie van Almere conjunctuurgevoelig is; dit
geldt ook voor de vraag naar koopwoningen. De totale woningbehoefte is deels
afhankelijk van de mate waarin Amsterdam erin slaagt de komende decennia te
bouwen voor (met name) gezinnen en huishoudens in de middenklasse. De
autonome behoefte naar nieuwbouwwoningen in Almere neemt vanaf 2030 naar
verwachting af, vanwege toenemend vrijkomend aanbod in de bestaande
voorraad vanwege de doorzettende vergrijzing. Grootschalige, nieuwe
ontwikkelgebieden in Almere zijn daarom alleen nodig bij een blijvend positief
(binnenlands en buitenlands) migratiesaldo. Nieuwe ontwikkelgebieden in
Almere moeten daarom adaptief en flexibel ingepland worden, zodat rekening
gehouden kan worden met het onzekere verloop van de omvang van de
woningbehoefte in Almere.

Almere en Oostflank
Planning voor onzekerheid: dat is een voor de hand liggend uitgangspunt voor
het woningbouwbeleid van Almere. Voor de eigen behoefte is een groei van het
aantal woningen met 1000 per jaar nodig (20.000 woningen tot 2040); de
bouwaantallen daar bovenop staan ten dienste van de MRA als geheel. Hiervoor
is een adaptieve en flexibele groeistrategie noodzakelijk. Het uitgangspunt is dat
iedere groei behoort bij te dragen aan verdere kwalitatieve verbetering.
Een duidelijke voorwaarde is dat verdere groei de knelpunten in de infrastructuur
niet mag verergeren. Een eventuele (volledige) ontwikkeling van Almere Pampus
met 25.000 woningen is alleen verantwoord in combinatie met de aanleg van de
IJmeerlijn als aanvullende verbinding met Amsterdam.

Er is berekend dat de uitbreiding van de woningvoorraad in de MRA voor
ongeveer de helft uit goedkope woningen zou moeten bestaan. Onder goedkoop
wordt hier verstaan huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens
en koopwoningen tot €250.000 (prijspeil 2018). Er is vooral vraag naar
koopwoningen. De huursector zou niet of nauwelijks in omvang hoeven
toenemen. De helft van de uitbreiding van de voorraad zou op basis van de
huidige wensen uit eengezinswoningen moeten bestaan.

Planning voor onzekerheid en flexibiliteit geldt ook voor de typologieën, zodat in
de toekomst kan worden ingespeeld op veranderende wensen en
omstandigheden.
Momenteel is er een sterke druk om de woningbouw te versnellen, door allerlei
hobbels weg te nemen die de voortgang belemmeren. Het is zaak om naast de
aandacht voor kwantiteit ook in te zetten op de juiste kwaliteit en diversiteit van
woningen, woonmilieus en leefomgevingen.

In Amsterdam zou de voorraad goedkope huurwoningen mogen afnemen. Er is
daarentegen een grote vraag naar goedkope koopwoningen in Amsterdam. Meer
dan de helft van de uitbreiding zou in dit segment moeten plaatsvinden.
Daarnaast bestaat de uitbreidingsvraag in deze stad uit dure koopwoningen en in
mindere mate (middel)dure huurwoningen. Volgens de wensen zou de helft van
de uitbreiding in Amsterdam plaats moeten vinden in de vorm van
eengezinswoningen. Deze wens naar eengezinswoningen zal niet worden
gehonoreerd in het Amsterdamse woningbouwprogramma. De Oostflank kan

Twee bijzondere aspecten van de Almeerse woonsituatie verdienen aandacht.
Ten eerste heeft Almere in de afgelopen vijftien jaar opzien gebaard door het op
grote schaal in praktijk brengen van particulier en collectief opdrachtgeverschap
in allerlei varianten. Er blijkt een ruime en enthousiaste markt te zijn voor andere
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vormen van bouwen en wonen naast de conventionele projectontwikkeling, met
een diepgaander burgerinvloed. Het is de vraag hoe zich dit ook in de toekomst
kan blijven ontwikkelen.

Opgaven
-

Ten tweede dienen zich, zoals gezegd (zie 2.4.1.), in de bestaande stad
transformatieopgaven aan. Bestaande wijken zijn aan vernieuwing toe en daarbij
zijn meerdere keuzen. Gedacht kan worden aan een mix van functies, waaronder
woningbouw, passend bij de potentie van de plek en de opgaven uit wijken en
stadsdelen. Daarnaast zijn knooppunten de komende 30 jaar interessante
zoekgebieden voor toevoeging van programma (niet alleen woningbouw). Niet
verdichten om te verdichten, maar om de potentie van de plek te benutten, de
draagkracht van voorzieningen te verbeteren, en de opgaven uit wijken en
stadsdelen te kunnen beantwoorden.

-

Afbeelding 29: Beschikbare plancapaciteit in Almere
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Werk in het atelier Handelingsperspectief aan een ontwikkelstrategie die
volgende onderdelen bevat:
o De Oostflank benutten voor de MRA-woningbouwopgave
vanuit een duidelijke en positieve keuze voor de benutting van
het potentieel: in de Oostflank kunnen aantrekkelijke en
andersoortige woonmilieus toegevoegd worden aan de MRA.
De Oostflank biedt bij uitstek kansen voor het realiseren van
relatief betaalbare en ruime woningen, woningen in
karakteristieke woongebieden en strategisch liggende
woningen rond bestaande OV-knopen.
o De woningbouwopgave inzetten om zowel de kwaliteit van
bestaand stedelijk gebied van Almere een impuls te geven als
voor het toevoegen van aantrekkelijke woongebieden en
interessante milieus waarmee de woonaantrekkelijkheid van de
MRA als geheel en van Almere in het bijzonder aan kracht wint.
o Zoek naar afstemming en samenspel tussen Almere en Lelystad.
o Flexibele en adaptieve strategie hanteren voor
woningbouwontwikkeling, zowel qua aantallen als typologieën.
o Het uitwerken van de verhouding woningbouwontwikkeling
bestaand stedelijk gebied versus uitleglocaties.
o Uitwerking evenwichtige groei van woningen in verhouding tot
arbeidsplaatsen, voorzieningen en bereikbaarheid.
o Nieuwe locaties pas inzetten als de bereikbaarheid is
georganiseerd.
o Plancapaciteit in Almere inzetten, te beginnen met al
bereikbare locaties en al opgestarte gebiedsontwikkelingen.
Werk deze ontwikkelstrategie zo uit dat naar aanleiding van het
Handelingsperspectief nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt.

Het vraagstuk van governance en financiering, en dus de keuze of uitwerkingen
integraal/sectoraal of samen/afzonderlijk plaatsvinden, dient standaard aan de
orde te komen bij alle opgaven. Daarbij dient per opgave te worden gekeken
welke doelen en resultaten worden geformuleerd, welke partijen betrokken
moeten worden, hoe deze worden georganiseerd, wat de beoogde financiering is
en welke besluitvorming nodig is, inclusief de volgordelijkheid. In fase 2 van het
Handelingsperspectief wordt daarom onderzocht welke governance en
financiering passend zijn. Waarbij wordt gekeken om zoveel mogelijk in
bestaande besluitvormingstafels en samenwerkingsverbanden onder te brengen.
Met andere woorden; het Handelingsperspectief moet duidelijk maken hoe de
governance en de financiering worden geregeld. Het beoogde resultaat van dit
traject is een gezamenlijke en geactualiseerde Uitvoeringsagenda, gebaseerd op
een gedragen visie en een bijpassende verstedelijkingsstrategie. Deze
uitvoeringsagenda formuleert alle gewenste maatregelen met het oog op de
verstedelijking van de Oostflank van de MRA. De agenda biedt ook een helder
overzicht van concrete afspraken, en daaraan gekoppeld de door diverse partners
(en waar nodig in gezamenlijkheid) te nemen besluiten, op het juiste
schaalniveau en inclusief een tijdspad.

2.3.8 Governance en financiën
Het Handelingsperspectief is uit het oogpunt van governance een flinke kluif. Het
gebied is in de afgelopen decennia dik belegd met partijen en
samenwerkingsverbanden en er zijn veel sectoren bij de integrale opgave
betrokken. Sinds de jaren negentig passeerden meer of minder formele
samenwerkingsvormen als Randstad Urgent, RAAM, RRAAM, Almere 2.0 en de
dubbelstad Amsterdam-Almere de revue, met elk een eigen governance. Het
Handelingsperspectief is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Almere en
Amsterdam, provincie Flevoland en het Rijk. Daarnaast zijn de provincie NoordHolland en in mindere mate provincie Utrecht betrokken, diverse ministeries, en
een aantal gemeenten die nu al wel of nog niet meedoen.
Ook op onderdelen is de organisatie, de besluitvorming en de financiering die
relevant zijn voor het Handelingsperspectief divers georganiseerd. De governance
en integrale regie van het Handelingsperspectief is daarmee een belangrijk
aspect voor succesvolle besluitvorming, financiering en implementatie.
Het Handelingsperspectief moet aan een aantal eisen voldoen om deze
complexiteit hanteerbaar te maken. Het moet een integrale benadering bieden
van een groot aantal ongelijke en ongelijksoortige opgaven, op verschillende
schaalniveaus en met vele betrokkenen. De integraliteit moet worden
gewaarborgd in de afspraken over governance en financiering, de deelnemers
moeten zich hieraan duurzaam committeren, en in de besluitvorming moet op
samenhang worden gestuurd. Niet alle besluitvorming en afstemming hoeft
integraal plaats te vinden, maar integrale regie op de hoofdlijnen is cruciaal. Om
de samenhang te bewaken en de herkenbaarheid te borgen is het wenselijk om
alle besluitvorming en activiteiten onder een duidelijke vlag te plaatsen, zoals
dat met Almere 2.0 ook het geval is. Een dergelijk herkenbare vlag schept de
noodzakelijke ruimte om de totale opgave in inhoudelijke onderdelen uit te
werken, met verschillende tijdspaden en in verschillende samenwerkingsvormen.

Naast het uitwerken van een gezamenlijke en geactualiseerde
Uitvoeringsagenda, is de wisselwerking met andere beleidstrajecten van groot
belang voor het opstellen van het Handelingsperspectief. Het
Handelingsperspectief en de beleidstrajecten beïnvloeden elkaar over een weer.
Enerzijds bevat de uitvoeringsagenda maatregelen en afspraken die passen in
bestaande samenwerkingen en lopende trajecten. Anderzijds worden waar nodig
aanvullende maartregelen in de agenda opgenomen.
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Opgaven
De integrale opgave in het kader van het Handelingsperspectief MRA Oost om tot
een visie, een verstedelijkingsstrategie en uitvoeringsagenda te komen, kent een
aantal vereisten:
-

-

-

-

Afbeelding 30: Krachtenveldanalyse

-

De uitvoering van de resultaten van het Handelingsperspectief vergen
duurzaam commitment, samenhang, slagkracht en fasering waarvoor een
krachtige organisatie nodig is die regie voert, en ook symbool is voor die
uitvoering en de urgentie daarvan. Daarom werken we gezamenlijk aan het
Handelingsperspectief.
Een cruciale uitkomst van het atelier Handelingsperspectief is een
gemeenschappelijk gedragen verstedelijkingsstrategie waarin deze urgentie
tot uitdrukking komt.
In de verkenningen hebben we gezien dat voor een flexibele en tijdige
ontwikkeling van grote nieuwe ontwikkelingen in de Oostflank MRA het
nodig is de komende jaren tot afspraken over inzet, samenhangende regie en
financiering te komen.
In het Atelier Handelingsperspectief en in de werkplaatsen wordt de nodige
besluitvorming over governance en financiën uitgewerkt in de vorm van een
agenda, opdat hierover de komende jaren besluitvorming kan plaatsvinden
op de diverse besluitvormingstafels op verschillende schaalniveaus;
De verkenning governance en financiën krijgt een vervolg in fase 2 van het
Handelingsperspectief als onderdeel van het atelier Handelingsperspectief
MRA Oost.

Gezamenlijk vanuit het Handelingsperspectief hierop vooruitlopend al op
onderdelen gewerkt, bijvoorbeeld het verkennen van alternatieve
bekostigingsmogelijkheden van een IJmeerverbinding. De keuze om deze
verbinding wel of niet aan te leggen is sterk bepalend voor andere keuzen, en
daarom is actueel inzicht van de mogelijkheden gewenst. Ook wordt toegewerkt
naar een MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area. Daartoe wordt, in sterke
afhankelijkheid en samenhang met het proces Handelingsperspectief Oostflank
MRA, een aanpak uitgewerkt dat aan de orde komt tijdens BO-MIRT.
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aanbevelingen: maak een groene corridor naar de Veluwe (voormalige EHS) en
zorg voor goede bereikbaarheid, bijvoorbeeld met OV/ veilige fietsenstallingen
voor e-bikes. Maak robuuste en zichtbare verbindingen, benut daarbij ook de
grote infrastructuur verbindingen.

2.4 Stadsgesprekken Almere
De gemeente Almere heeft tijdens zgn. stadsgesprekken met bewoners
gesproken over de toekomst van de stad. Hier kwamen meerdere thema’s aan de
orde die ook in de voorgaande verkenningen zijn besproken, zoals mobiliteit,
wonen, duurzaamheid en cultuur. De interactie nam uiteenlopende vormen aan,
zoals themacafés, spellen, gesprekken met experts en opiniemakers van buiten
de stad, en online meepraten. Hieronder volgen de belangrijkste noties voor de
lange-termijnontwikkelingen voor de Oostflank.
Verduurzaming
Rondom het thema verduurzaming is in verschillende wijken en met studenten
van Windesheim het ‘duurzaamheidsspel’ gespeeld. Als belangrijkste thema’s en
aandachtspunten voor de toekomst komen daaruit: aardwarmte en innovatieve
energie, voedselflats en lokale producten (innovatie en bereikbaarheid),
duurzaam bouwen (stimulans en ondersteuning), circulaire economie,
stadsnatuur en verbinden groene gebieden, behoud het groen als kwaliteit van
Almere, OV stimuleren, voldoende fietsvoorzieningen en elektrisch laadplan, en
de wens om het ondernemerschap van bewoners benutten.
Groene stad en Ecologie
Onder het thema ‘Groene stad en ecologie’ zijn verschillende ‘tafels’
georganiseerd met de subthema’s gezondheid en welzijn, imago en identiteit,
verbinding mens en natuur, het benutten van ecologisch potentieel en robuuste
verbindingen.

Afbeelding 31: Het Duurzaamheidsspel

Wonen mag niet ten koste gaan van groen, maar wees open en benoem het als
het noodzakelijk is. Neem groen mee in de planvorming. Inbreiden? Dan
natuurinclusief, bijvoorbeeld op palen in het water. Of ga de hoogte in:
bijvoorbeeld in Pampus, maar laat het bestaande groen ertussen intact. Zorg ook
voor groen op de daken en verticaal groen. Poort en het stadshart worden als
‘stenig’ ervaren. Leg in bouwvoorschriften en bestemmingsplannen vast dat er
natuurinclusief gebouwd moet worden en dat een % groen moet blijven.

Ook hier kwam het groene netwerk als bijzondere kwaliteit van Almere naar
voren. Plant de gaten in de stad (door kap ontstaan) weer in. De
aaneenschakeling van groen in de straat, het park, langs routes en in grote
gebieden, is van grote waarde. Parken zijn onderdeel van het dagelijks bereik.
Combineer gebruik en natuur. Verscheidenheid tussen de groengebieden zorgt
voor meer bezoek. De bereikbaarheid kan echter beter en men ervaart
bijvoorbeeld de beleving van de Oostvaardersplassen als matig. Een aantal
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Stimuleer bij bewoners groene tuinen en erfafscheidingen. En help hen met wat
ze zelf kunnen doen met voorlichting en bijvoorbeeld een voorbeeldenboek.
Creëer bewustwording bij de jongere generatie met educatie. Het ‘Growing
Green’ netwerk van spelddragers wordt zeer gewaardeerd. Het is een sterk
netwerk waarin ervaringen en activiteiten gedeeld worden. Aanbeveling: betrek
inwoners bij dergelijke planvorming en benut de energie, kennis en ideeën die er
in de omliggende wijken zijn. Efficiënt participatie inzetten bij ruimtelijke
processen als onderdeel van democratische vernieuwing vergroot de
betrokkenheid bij de groene ruimte en kan inspirerend werken om bewoners
actief te maken voor de (eigen) groene omgeving.

-

Mobiliteit
Het stadsgesprek over mobiliteit is onderdeel geweest van het maken van een
nieuwe visie op (duurzame) mobiliteit van nu tot 2030 in Almere. Uit de
gesprekken komt naar voren dat men enthousiast is over het busvervoer in
Almere. Voor het regionale busvervoer vinden mensen het jammer dat er nu
vaker moet worden overgestapt. Over de volle treinen werd ook veel gesproken,
net als de beleving op de treinstations; men vindt het daar niet prettig om te
verblijven. Er is waardering voor de fietspaden, maar men voelt zich ’s avonds
onvoldoende veilig.
Wonen
De drie woondebatten als input voor de Almeerse woonvisie hebben geleid tot
tien tips:
-

Bouw vanuit een visie: welke stad wil je zijn?
Verleg de focus naar de bestaande woningvoorraad.
Gebruik kwaliteitsslag woningen in bestaande wijken als vliegwiel voor
wijkvernieuwing.
Verleid woningeigenaren om te investeren.
Geef ruimte aan nieuwe woonconcepten om doorstroming op gang te
krijgen.
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Bouw flexibel zodat Almeerse woningen en wijken écht reageren op de
vraag.
Bouw vanuit je identiteit: geef de ruimte aan experimenten en pioniers,
zowel
Groot-, als kleinschalig.
Gebruik de bouwopgave als vliegwiel voor werkgelegenheid.
Daag de markt uit op hoofdlijnen, en geef daarbinnen haar expertise de
ruimte.
Durf in bestaande wijken na te denken over verdichting en functiemenging.

-

2.5 Communicatie
Het opstellen van het Handelingsperspectief is een gesprek over de toekomst van
de Oostflank. Het is daarbij van belang betrokken partners, mogelijke
investeerders en natuurlijke huidige en toekomstige bewoners in dit gesprek te
betrekken.

-

In de eerste fase was de communicatie gericht op het ambtelijk en bestuurlijk
betrekken van de gemeenten Almere en Amsterdam, de provincie Flevoland en
de Rijkspartners bij de opgave en te infomeren over het plan van aanpak voor het
Handelingsperspectief. Er is aangehaakt op relevante parallelle trajecten in de
MRA, regio en Almere en er is ambtelijk en bestuurlijk afstemming geweest met
het programma Markermeer-IJmeer. Daarnaast is deelgenomen aan de
stadsgesprekken in Almere om te vernemen welke onderwerpen leven voor het
langetermijnperspectief (zie H2.4). In Almere is het gesprek met de
gemeenteraad gestart over de aanpak en de rol van raad en de partners in de
stad. Daarnaast is het benodigde procesgeld voor het opstellen van een
Handelingsperspectief opgenomen in de Perspectiefnota van de gemeente
Almere.

-

-

Via de verkenningen in de eerste fase zijn ambtelijk verkennende gesprekken
gevoerd met Lelystad, Zeewolde, Muiden, Duivendrecht, Diemen, Weesp en de
provincies Utrecht en Noord-Holland. Daarnaast is door bureau AEF een aantal
verkennende bestuurlijke gesprekken gevoerd met de gemeenten Amsterdam
Stadsdeel Oost, Diemen, Gooise Meren, Lelystad en Zeewolde, de
Waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Hollands Noorderkwartier en
Zuiderzeeland en de partijen Natuurmomenten en Natuur- en Milieufederatie
Flevoland. In de gesprekken werden de partijen geïnformeerd over de
ontwikkelingen van de Oostflank van de MRA in het kader van Almere 2.0 en de
thema’s wonen, ontsluiting, recreatie en ecologie. De baai stond daarin centraal.
Partners hebben aangegeven welke thema’s ze belangrijk vinden en hoe ze
zouden willen bijdragen aan (de dialoog rondom) het maken van het
Handelingsperspectief. De belangrijkste bevindingen zijn hieronder opgenomen.
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Kennisniveau partners wat betreft Almere 2.0 en RRAAM is laag. Meeste
partners kenden het bestaan van RRAAM of Almere 2.0 niet en zijn zodoende
niet op de hoogte van de ambitie en acties.
Er wordt weinig urgentie gevoeld voor een bijdrage aan het
Handelingsperspectief. Meeste partners zagen vooraf aan de afspraak geen
verbinding op inhoud, na gesprek was veelal wel een link. Als er enige
urgentie wordt gevoeld dan is dit op specifieke issues bijv. (ontsluiting)
Pampus. Betrokkenheid maatschappelijke organisaties focust op natuur en
water.
Een breed handelingsperspectief Almere 2.0 kan botsen met bestaande
gremia. De brede agendering van het Handelingsperspectief (wonen,
ontsluiting, recreatie, ecologie) kan zorgen voor frictie met partijen die al
eigen plannen maken op een onderdeel (bijv. ecologie IJmeer).
Bestuurlijke wens tot betrokkenheid bij het Handelingsperspectief verschilt.
Meeste partners willen regelmatig geïnformeerd worden maar niet actief
deelnemen, óf willen bijdragen via bestaande gremia. Grote uitzondering
hierop zijn gemeente Lelystad, waterschap Zuiderzeeland en Natuur en
Milieufederatie Flevoland, zij willen juist actief aan de voorkant betrokken
worden.

MIRT-onderzoek ‘Amsterdam Bay’ te starten. Dit raakt direct aan het
Handelingsperspectief en past in de context van de werkplaats ‘Rond de baai van
de MRA’.

2.6 Relatie met andere trajecten in de regio
Het Handelingsperspectief MRA Oost heeft relaties met diverse andere trajecten
in de regio. De afgelopen maanden is in kaart gebracht welke trajecten het meest
bepalend zijn voor het Handelingsperspectief en andersom. Daarbij kan
onderscheid worden gemaakt tussen trajecten waarin rijk en regio nauw met
elkaar samenwerken en regionale trajecten sec.

Ook bepalend zijn de trajecten Regionale Energiestrategie, OV-SAAL,
Gebiedsagenda IJsselmeergebied en Markermeer-IJmeer. De laatste twee
betreffen staande bestuurlijke afspraken die invloed hebben op het werk binnen
het Handelingsperspectief. De Regionale Energiestrategie is een lopend traject,
waarmee onder meer het ruimtebeslag van de energietransitie wordt bepaald.
De impact hiervan is naar verwachting groot. Traject OV-SAAL gaat over de
uitvoering van gemaakte afspraken. Momenteel zijn de oorspronkelijke afspraken
niet maakbaar gebleken en wordt gezocht naar een oplossing. Deze oplossing kan
effect hebben op de nog te nemen bereikbaarheidsmaatregelen en fasering van
de uitvoering.

Twee trajecten waarin Rijk en regio samenwerken springen er daarbij uit: de MRA
Verstedelijkingsstrategie en het Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
(SBAB). Eind 2020 moet de Verstedelijkingsstrategie met een investeringsagenda
worden opgeleverd. Samen Bouwen aan Bereikbaarheid levert daarvoor
bouwstenen aan. Er vindt afstemming plaats tussen het Handelingsperspectief en
deze trajecten.
Via het Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid worden met het Rijk
afspraken gemaakt over de langetermijninvesteringen in het regionaal
mobiliteitssysteem. Dit traject is zeer belangrijk voor de toekomstige
bereikbaarheid van de Oostflank MRA als geheel en de bereikbaarheid van
Almere zelf.

Regionale MRA-trajecten zoals actualisering MRA-agenda 2.0, Programma
Bouwen en Wonen, Plabeka, MRA Landschap kunnen het Handelingsperspectief
inhoudelijk voeden en kunnen een rol spelen in het tot uitvoering brengen van de
resultaten van het Handelingsperspectief. Hetzelfde geldt voor de
samenwerkingsagenda’s Amsterdam-Almere en Flevoland en de samenwerking
met de regio Utrecht. Van de overige regionale trajecten moet de ontwikkeling
van IJburg Fase 2 worden genoemd. De manier waarop dit gebied wordt
ontwikkeld, is direct bepalend voor de uitkomst van het Handelingsperspectief.

Dit programma voedt bovendien de MRA Verstedelijkingsstrategie. Deze
Verstedelijkingsstrategie schetst een perspectief voor de integrale ruimtelijke
ontwikkeling van de regio, en geeft prioriteiten aan bij het integraal ontwikkelen
van gebieden, inclusief fasering. Het Handelingsperspectief is een bouwsteen
voor de MRA Verstedelijkingsstrategie. De MRA Verstedelijkingsstrategie is op
zijn beurt een onderdeel van de uitwerking Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en
de nog op te stellen omgevingsagenda Noordwest Nederland waarmee Rijk en
regio voor de (middel)lange termijn afspraken maken over de ontwikkeling van
de regio.

Gedurende fase 2 van de uitwerking van het Handelingsperspectief is het van
belang om tussen het Handelingsperspectief de andere trajecten nauwe relaties
te onderhouden. Voor trajecten zoals de MRA-verstedelijkingsstrategie en
Samenbouwen aan Bereikbaarheid is dat evident. Dit zal zeker ook voor andere
trajecten gelden. De vorm waarin dit exact gestalte moet krijgen is nu op
voorhand nog niet te bepalen. In dit verband is er een nauwe verbinding met de
verdere uitwerking van het werkspoor ‘Financiering en Governance’. Het is van
belang om in het Atelier Handelingsperspectief MRA Oost maar ook in elk van de
werkplaatsen hier rekenschap van te nemen en te bezien hoe hier vorm aan te
geven.

Vanuit het Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid wordt in november
2019 bij het bestuurlijk overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur
Ruimte & Transport) Noordwest Nederland naar verwachting voorgesteld om een
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3. Uitgangspunten en leidraden voor nader onderzoek in fase 2
Op weg naar het Handelingsperspectief is een uitvoerig voorbereidend
onderzoek uitgevoerd; de bevindingen zijn in het vorige hoofdstuk opgenomen.
De bevindingen vormen een tussenstand van de feitelijke situatie van de
Oostflank, en van tal van ambities, plannen, vragen, dilemma’s, en opvattingen
en inzichten over de mogelijke toekomst. Zij zijn de ingrediënten voor fase 2. Wat
het doel van de tweede fase is en hoe deze fase zal worden ingericht, is het
onderwerp van hoofdstuk 4.

Pampus en IJburg) en Amsterdam Zuid, is hierbij de stip op de horizon, gekoppeld
aan de ontwikkeling van Pampus.”
De winst van de verkenningsfase is dat er diverse verschuivingen en nieuwe
inzichten in beeld zijn, zodat bovenstaande hoofdkoers voor de Oostflank kan
worden aangevuld met de volgende uitgangspunten voor fase 2:
-

De verkenningen leiden tot de algemene conclusie dat de eerdere ambities en
uitgangspunten voor het gebied dat wij nu de Oostflank noemen, op hoofdlijnen
nog altijd geldig zijn, maar dat er tegelijkertijd verschuivingen zichtbaar zijn. De
hoofdkoers, zoals beschreven in de Concept-Structuurvisie Almere 2.0 (2009), de
Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (2013) en de Omgevingsvisie
Almere (2017) staat nog: de verkenningen laten zien dat een doorgroei van de
Oostflank van de MRA alleen op een goede manier tot stand komt vanuit een
gezond en vitaal bestaand (stedelijk) gebied, als onmisbare basis voor de
drievoudige schaalsprong die in de Rijksstructuurvisie AAM staat vermeld: groei
in verstedelijking (woningen, voorzieningen, economie) gaat gepaard met een
verbeterde bereikbaarheid over weg en spoor, en verbeterde natuur- en
recreatiemogelijkheden in en rond het Markermeer-IJmeer.

-

-

Ook de uitgangspunten van Almere 2.0 blijven van kracht: Almere streeft naar
een sociaal, economisch en ecologisch duurzame stedelijke ontwikkeling. Het
toekomstperspectief zoals geformuleerd door de Rijksstructuurvisie Amsterdam
Almere Markermeer uit 2013 geldt nog steeds: “Almere is een westelijk
georiënteerde stad met circa 60.000 nieuwe woningen ten opzichte van 2010 en
een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen. Almere is volwaardig onderdeel
van het regionale mobiliteitsnetwerk van de Noordvleugel. De IJmeerverbinding,
regionaal metroachtig systeem dat loopt tussen het centrum van Almere (via

-
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Meer dan ooit is bij het door ontwikkelen van de Oostflank niet alleen
aandacht nodig voor de nieuwe gebieden, maar juist ook voor de reeds
bestaande gebieden. Er zijn investeringen nodig in de bestaande wijken,
zodat wij inspelen op de wijzigende demografische opbouw en de
veranderende behoeftes aan woningen en voorzieningen (onderwijs, cultuur
en bevolkingsvolgende voorzieningen). Dit wordt in de werkplaatsen
Toekomstbestendige stad en Centrum van Almere geagendeerd.
De economische en sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheden in de
Oostflank komen opnieuw pregnant naar voren. En wij zien minder
vorderingen op deze terreinen dan eerder was geambieerd, zoals een forse
toename van de werkgelegenheid en minder conjunctuurgevoeligheid. Wij
adresseren in de tweede fase dat het uitgangspunt is dat deze regio alleen
kan groeien als dat op een sociaal, ecologisch en economisch duurzame
manier gebeurt.
Het formuleren van antwoorden op relatief nieuwe vraagstukken rond
energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en voedsel is onontbeerlijk
voor een gezonde samenleving. De klimaat- en duurzaamheidsambities
zullen grote impact hebben op de manier waarop de Oostflank op langere
termijn kan worden ingericht. Zij krijgen daarom veel aandacht in de
uitwerking van fase 2.
Het aanwezige groenblauwe raamwerk in de stad en de landschappen om de
stad (Markermeer, IJmeer en landbouwlandschap) bieden enorme kansen
maar blijven tot op heden onderbenut. In de tweede fase wordt
geformuleerd op welke wijze het groen en het water nog meer kan bijdragen
aan een onderscheidende groene, gezonde en circulaire stad.

Uitgangspunten Almere 2.0

Ambities RRAAM en thema’s Almere 2.0

-

Almere is een ecologisch, sociaal en economisch duurzame stad en draagt
bij aan de ontwikkeling van de noordelijke Randstad en de metropoolregio
Amsterdam

-

Almere ontwikkelt als complete meerkernige stad een eigen identiteit,
optimaal de kwaliteiten van stad en de omgeving benuttend en versterkend

-

De meerkernige structuur wordt gerespecteerd en verder ontwikkeld

-

Almere heeft een gedifferentieerd aanbod van woon-, werk- en leefmilieus

-

Keuze voor een stedelijke westelijke oriëntatie en een ontspannen landelijk
Oosterwold

-

Versterken concurrentiekracht bestaande stad; nadruk op sociaaleconomische vernieuwing

-

Verbondenheid met de regio; opwaarderen van bestaande infrastructuur
en toevoegen van nieuwe

8. Energie-en watersystemen worden duurzamer

-

Goede relatie met het omringende landschap

9. Het vestigingsmilieu voor wonen, werken en recreëren kennen een eigen
profiel, met kwaliteiten die bijdragen aan diversiteit en dynamiek in de
Noordvleugel

-

Ruimte reserveren voor de toekomst

-

Ruimtelijke weerslag in de schaalsprong-as

1. Grotere diversiteit van leefmilieus en woningen
2. Een diverse economie met aantrekkelijker vestigingsklimaat en meer
werkgelegenheid
3. Via weg en OV een betere bereikbaarheid binnen de stad en met de regio
4. Groter, meer divers en hoogwaardiger voorzieningenaanbod aansluitend bij
inwoners
5. Groenblauwe raamwerk groeit mee met de stad, wordt gevarieerder en beter
benut voor maatschappelijke functies
6. De samenleving wordt meer divers naar leefstijl, inkomen en leeftijd
7. Meer ruimte voor initiatieven voor burgers, bedrijven en instellingen

Uitgangspunt RRAAM, Almere
ontwikkelt zich in westelijke
richting hoogstedelijk, in
oostelijke richting ‘ontspannen’.

Uitwerking Concept
structuurvisie Almere 2.0
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-

-

zorgvuldige omgang met het bestaand stedelijk gebied en een verdere
verbetering en benutting daarvan. Door bestaande identiteiten en
karakteristieken te omarmen, samen met de bewoners. Door optimaal gebruik te
maken van bestaande infrastructuur, en nieuwe werkgelegenheid en woningen
te concentreren rond bestaande knooppunten. Door het behouden en versterken
van het bestaande landschap; het groen en water, voor inwoners om in te
bewegen, ontspannen, genieten, en ook voor klimaatbestendigheid zoals het
tegengaan van hittestress. Door het concept van de Groene Stad en Regio te
versterken waar elke bewoner groen en ruimte dichtbij heeft. Door nog beter te
bouwen met het oog op de mensen die er wonen, die met elkaar samenleven,
veilig willen zijn, en willen bouwen aan een gezonde en mooie leefomgeving.

In de MRA zijn meer woningen nodig dan eerder gedacht. En alle
plancapaciteit in de regio is hard nodig. Tegelijkertijd leidt de dynamiek in de
demografische prognoses tot meer onzekerheid over de woningbehoefte. De
oorspronkelijke opgave van 60.000 woningen vanaf 2010 past grosso modo
bij de huidige prognoses, maar misschien zijn zelfs meer woningen nodig. In
Almere lijkt een grotere groei mogelijk. In de tweede fase geven wij vorm
aan de wijze waarmee wij omgaan met deze onzekerheden. Wij onderzoeken
de mogelijkheden voor groei.
Rond 2030 ontstaan, uitgaande van de huidige groeiprognoses, opnieuw
knelpunten op het spoor en op de weg. Vooral op de as Lelystad-AlmereAmsterdam. In de tweede fase onderzoeken wij deze knelpunten en
formuleren wij oplossingsrichtingen.

Een zorgvuldige omgang met dat wat al bestaat is ook omwille van duurzaamheid
en energie gewenst. De bouwindustrie is een van de grootste verbruikers van
energie en grondstoffen ter wereld. Behoud en goed onderhoud van bestaande
bebouwing is dan ook te verkiezen boven sloop en nieuwbouw. Inmiddels
hebben vele bewoners, bedrijven en bestuurders hun energie in de huidige stad
geïnvesteerd. Als we er behoedzaam mee omgaan, kunnen de volgende
generaties erop voortbouwen. We springen zorgvuldig en zuinig om met de
beschikbare ruimte.

Samengevat luidt de boodschap: Ga uit van de Oostflank zoals die nu bestaat,
behoud het goede, verbeter het zwakke, en zorg dat alles wat er in de toekomst
bijkomt past in een duurzame, aantrekkelijke en evenwichtige ontwikkeling. Het
uitgangspunt is het streven naar een gezonde, stevige samenleving die
zelfredzaam, veerkrachtig en adaptief is.
Bovenstaande uitgangspunten zijn een aanvulling op de eerdere ambities, zonder
de hoofdkoers de verlaten. Op basis van de verkenningen zijn tevens zes
leidraden voor een succesvolle groei en ontwikkeling van een
toekomstbestendige Oostflank van de MRA (en specifiek daarbinnen Almere)
geformuleerd. Het zijn zes rode draden die zichtbaar worden als de thematische
verkenningen van fase 1 vanuit een integrale bril worden beschouwd. Deze zes
leidraden vormen het richtsnoer voor het uit te werken Handelingsperspectief in
fase 2 en moeten gezien worden als aanvulling op en aanscherping van de
ambities van RRAAM en Almere 2.0.

Het grootste deel van de Oostflank zoals die er in 2040 zal uitzien bestaat nu al.
Voor de kwaliteit van het leven in de Oostflank is de kwaliteit van deze bestaande
woningen en wijken daarom van minstens even groot belang als de kwaliteit van
de nieuwbouw. De kwaliteitsslag van de stad betreft vooral de bestaande
woningen, het bestaande commercieel vastgoed en de openbare ruimte in de
stad. Almere en Lelystad hebben hierin als jonge steden nog relatief weinig
ervaring en traditie opgebouwd, terwijl de opgave de komende jaren groot zal
zijn. We willen focussen op strategieën die verbetering van vastgoed en
openbare ruimte combineren met leefbaarheidsvraagstukken, baankansen,
scholing, zorg en cultuur. Deze kwaliteitsslag is urgent en zal veel vragen:
aandacht, geld en expertise.

3.1 Verbeter het bestaande en versterk de identiteit
Groei van de Oostflank betekent niet alleen het toevoegen van nieuwe wijken en
stadsdelen. Een betere stad en regio ontstaat in de eerste plaats door een
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Dit vraagt om een robuuste maar ook verfijnde en wijkgevoelige aanpak. De
inwoners van de diverse kernen en stadsdelen binnen de Oostflank hechten veel
waarde aan de eigen identiteit. Bewoners identificeren zich met de
karakteristieken van deze gebieden. Elke plek heeft zijn eigen kracht die kan
worden benut, er is maatwerk nodig. Een helder concept van stedelijke
ontwikkeling op basis van het bestaande is van belang voor herkenbaarheid, trots
en cohesie van deze inwoners.

sport, cultuur, recreatie, etc.), meer werkgelegenheid, en een goede aansluiting
van onderwijs en arbeidsmarkt.
Daarnaast kan de groene kwaliteit van de buitenruimte veel meer worden ingezet
om stress, overgewicht en eenzaamheid te voorkomen. Daarvoor is het nodig
betere fysieke verbindingen te leggen tussen buurten/ woningen en de
buitenruimte. Op sommige plekken is een kwaliteitsimpuls in de openbare
ruimte, waaronder parken en bossen nodig. Zeker bij stedelijke uitbreiding en
verdichting. Daarnaast is het van belang om het gebruik te stimuleren. In het
bijzonder gericht op kwetsbare groepen en ten behoeve van preventie door
leefstijlaanpassing. Een beweegaanpak heeft langer effect als het in de
buitenruimte plaatsvindt.

3.2 Versterk veerkracht en weerbaarheid
De Oostflank van de MRA is een jonge regio. Anders dan in oudere steden, die
eeuwen de tijd hebben gehad om zich te ontwikkelen, zijn nog niet alle
onderdelen tot volle wasdom gekomen. Een jonge stad is kwetsbaar, en
tegelijkertijd veelbelovend. Voor het opbouwen van een bloeiende economie
met een grote diversiteit aan werkgelegenheid en voorzieningen is tijd en inzet
nodig.

3.3 Bouw aan robuuste en gezonde netwerken
De verkenningen laten zien dat de jonge Oostflank op meerdere manieren nog
kwetsbare netwerken kent. Er is tijd nodig voor een jong systeem om zich verder
te ontwikkelen. Alleen met robuuste en gezonde netwerken is een verdere groei
van de Oostflank toekomstbestendig.

Hetzelfde geldt voor een krachtige en diverse sociale samenleving die in wijken
en buurten langzaam maar zeker groeit vanuit onder meer familieverbanden en
de opeenvolging van generaties die hier zijn geboren en getogen. Zover is het nog
niet. De Oostflank is door zijn jeugdigheid een kwetsbare en ook
conjunctuurgevoelige regio. Daarnaast is de bevolkingssamenstelling nog relatief
homogeen, met een oververtegenwoordiging van de lagere middenklasse. Juist
deze groep kent ook kwetsbaarheden, met name wat betreft de ervaren
gezondheid, en het vinden en behouden van een baan en een woning.

Het ecologische netwerk is kwetsbaar en tegelijkertijd van levensbelang voor de
Oostflank. Het groenblauwe raamwerk biedt een basis voor een klimaatadaptieve
aanpak, circulariteit, gezond water en voedsel, en een robuust ecologisch
netwerk. Dit kan buitendijks worden gekoppeld aan het Markermeer en IJmeer
met een toekomstbestendig Ecologisch Systeem (Markermeer, IJmeer). Op het
oude land en in de polder kan het landschap als belangrijke drager voor
verstedelijking functioneren, mits de ecologische basis op orde is.

Een van de belangrijkste opgaven is de conjunctuurgevoeligheid van de Oostflank
te beperken en de weerbaarheid en veerkracht van de regio te versterken. In de
uitwerking van opgaven wordt gezocht naar werkwijzen waarmee deze
weerbaarheid en veerkracht zowel op regio-niveau als op individueel niveau
wordt aangepakt en verbeterd. In ieder geval is van belang dat ingezet wordt op
een grotere diversiteit in de bevolkingssamenstelling, goed onderwijs, een
grotere variatie aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen (onderwijs,

Het sociaaleconomisch netwerk is nog niet voldragen en kent meerdere
kwetsbaarheden. Zorg daarom voor een robuust sociaaleconomisch netwerk en
ecosysteem, dat volop ruimte en mogelijkheden biedt voor samenwerkingen
tussen en met bewoners, bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke en culturele
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instellingen, partijen in de regio, etc. Stevige partnerschappen tussen overheden
en andere partijen zijn hiervoor een randvoorwaarde.

Evenwicht in de verdere verstedelijking van de Oostflank betekent verder een
evenwichtige verdeling van verstedelijking over uitleggebieden en
verdichtingslocaties. Beide is nodig om te blijven voorzien in de woningbehoefte.
Enerzijds biedt de dynamiek in bestaand stedelijk gebied kansen om te bouwen
voor de buurt en rond bestaande OV-knooppunten verder te verstedelijken,
onder meer omdat deze knooppunten momenteel nog niet maximaal zijn benut
wat betreft het aantal reizigers. Anderzijds is er de kans om aan de randen van de
stad nog onbenutte gebieden te ontwikkelen op basis van duurzame
verstedelijkingsprincipes.

Succesvol groeien kan alleen met investeringen in robuuste vervoerssystemen en
netwerken, zowel over de weg als in het openbaar vervoer. Driekwart van de
regionale vervoersbewegingen vanuit Almere gaat naar de MRA. Een
toekomstbestendige bereikbaarheidsoplossing is daarom nodig op de as
Amsterdam-Almere. Een alzijdige ontsluiting van Almere draagt bij aan de
verdere metropoolvorming en zorgt voor een meervoudige en robuuste
ontsluiting van Almere binnen de MRA. Het verbindt arbeidsmarkten en biedt
mogelijkheden voor private investeringen langs de infrastructuur-assen. Naast de
verbinding met Amsterdam is de verbinding met Utrecht en Lelystad-Zwolle van
belang voor deze alzijdige ontsluiting.

Verdichting rond OV-knooppunten (zoals bij het centrum van Almere) vraagt
tegelijkertijd om vergroening. Ook daarin is evenwicht noodzakelijk. Toegankelijk
en bruikbaar groen draagt bij aan de gezondheid van inwoners, het realiseren van
een klimaatbestendige stad en kan gebruikt worden ten behoeve van beweging,
ontspanning en educatie.

Een robuust en duurzaam energiesysteem is ten slotte eveneens
randvoorwaardelijk voor een verdere duurzame groei van de Oostflank. De
duurzaamheidsambities zijn op dit punt ambitieus; het vergt grote inspanningen
om het energiesysteem volledig duurzaam te maken.

3.5 Kies voor een kwalitatieve en flexibele groeistrategie
Ondanks het feit dat veel ontwikkelingen op hoofdlijnen in beeld zijn, zijn er ook
diverse onzekerheden, hoeveel onderzoeken en prognoses we ook laten
uitvoeren. We zullen moeten omgaan met deze onzekerheden en onze aanpak
hierop afstemmen. De opgaven vanuit klimaatbestendigheid en duurzaamheid
zijn niet exact in beeld voor de lange termijn. Ook is het onzeker welke
ontwikkelingen zich zullen voordoen op het vlak van digitalisering of van
duurzame mobiliteit, en welke impact die zullen hebben op de ruimtelijke
ontwikkeling. Verder is de woningbehoefte in de Oostflank grillig vanwege
diverse onzekere factoren (o.a. de prognose van de buitenlandse migratie is
onzeker, terwijl deze tegelijkertijd een steeds groter onderdeel uitmaakt van de
prognoses). De totale woningbehoefte in Almere is onder meer afhankelijk van
de mate waarin Amsterdam erin slaagt de komende decennia te bouwen voor
(met name) gezinnen en huishoudens in de middenklasse.

3.4 Streef naar evenwicht
Een evenwichtige ontwikkeling betekent in de eerste plaats dat iedereen kan
meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. We willen verdere
segregatie tegengaan en voorkomen. De verdere groei van de Oostflank moet
bijdragen aan de sociale cohesie, de gezondheid en zelfredzaamheid van mensen.
Een evenwichtige ontwikkeling betekent ook dat de Oostflank niet alleen een
woningbouwopgave, maar vooral ook een economische opgave heeft. De
economische opgave in de Oostflank en specifiek in Almere blijft onverkort van
kracht en vraagt nog meer inzet dan voorheen, zodat bedrijven voor de Oostflank
en Almere kiezen als vestigingsplaats. Hoe meer inwoners Almere herbergt, hoe
groter de beroepsbevolking die op redelijke afstand van de woning op zoek gaat
naar banen, en hoe meer voorzieningen er in de stad nodig zijn.
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Daarom is een adaptieve en flexibele groeistrategie noodzakelijk, om zo optimaal
van nieuwe kennis gebruik te maken. De gebiedsontwikkeling Oosterwold en
delen van Almere waar in (collectief) particulier opdrachtgeverschap wordt
gebouwd zijn voorbeelden waarop kan worden voortgebouwd. Van belang is om
te investeren in de voorwaarden voor stedelijke ontwikkeling en ruimte te laten
voor onvoorziene functies en programma’s. Daarnaast is er behoefte aan
voldoende experimenteerruimte.

3.6 Werk samen aan metropoolvorming

De groeistrategie moet daarnaast gericht zijn op het toevoegen en versterken
van kwaliteiten: gebruik de landschappelijke kwaliteiten en identiteiten als basis
voor verstedelijking; gebruik de ruimte in de Oostflank voor de ontwikkeling van
de duurzame mobiliteitssystemen van de toekomst; voor de ontwikkeling van de
‘nieuwe economie’ (ICT Tech, duurzame, circulaire bedrijvigheid); voor woningen
aan het water, rond bestaande OV-knopen, voor ruime en relatief betaalbare
woningen, als aanvulling op de woonmilieus die elders in de MRA worden
gerealiseerd. De woningbouwopgave kan ingezet worden om zowel de kwaliteit
van bestaande stedelijke gebieden van de Oostflank een impuls te geven als voor
het toevoegen van aantrekkelijke woongebieden en interessante milieus,
waarmee de woonaantrekkelijkheid van de MRA als geheel en van Almere in het
bijzonder aan kracht wint.

Er kan alleen met succes aan de Oostflank van de MRA worden gewerkt door
nauw met alle betrokkenen samen te werken. Dit gebeurt ook al bij het voorwerk
en het opstellen van het Handelingsperspectief. Het heeft ook implicaties voor de
governance en de financiering van het Handelingsperspectief en de relaties met
andere trajecten, zoals de MRA-verstedelijkingsstrategie en Samen Bouwen aan
Bereikbaarheid. Het IJmeer en Markermeer kunnen als het Blauwe Hart van de
Oostflank een belangrijke rol hebben als identiteitsdrager van de regio. Daarom
werken we op het bovenliggende en onderliggende niveau samen en zoeken we
deze samenwerking. Dit zal in de tweede fase verder worden uitgewerkt.

Zoals eerder gesteld staat het Handelingsperspectief ten dienste van de
vergroting van het welzijn en de welvaart van de samenleving in de Oostflank van
de Metropoolregio Amsterdam. Dit draagt bij aan een sterkere, evenwichtige
metropool met een uitstekende internationale concurrentiepositie, een nationale
opgave.
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4. Aanpak en proces fase 2
4.1 Introductie
Fase 1 van het handelingsperspectief, de verkenningsfase, stond in het teken van
ophalen van informatie en kennis over trends, ontwikkeling en opgaven voor de
lange-termijnopgave in de Oostflank van de MRA. Dit had grotendeels een intern
karakter vanuit samenwerking tussen de overheden. Tegelijkertijd is het gesprek
met de gemeenteraad van Almere gestart en zijn de middelen om te komen tot
een Handelingsperspectief opgenomen in de Perspectiefnota van de gemeente
Almere. Positieve besluitvorming hierover heeft op 11 juli jl. plaatsgevonden.
Daarmee wordt voorzien in financiële ruimte om de volgende stappen te kunnen
zetten. Fase 1 is nu afgerond. In fase 2, de aterlierfase, wordt op basis hiervan
toegewerkt naar een samenhangende, integrale geactualiseerde visie en
strategie. De zes leidraden uit het vorige hoofdstuk geven hierbij richting.
In dit hoofdstuk worden de opgave en de werkwijze toegelicht van het Atelier
Handelingsperspectief Oostflank MRA, en van de vier ‘werkplaatsen’ die
deeluitwerkingen zullen maken.
Hieronder is per atelier en werkplaats een toelichting en beschrijving van de
hoofdopgaven te vinden. Daarin zijn de opgaven zoals benoemd in hoofdstuk 2
vervat. Op basis van de opdracht beschrijven de opdrachtnemers voor het atelier
en de werkplaatsen hun werkwijze en tussenproducten. Op basis hiervan maakt
het Atelier Handelingsperspectief een planning met tussenproducten en
beschrijft het de wijze waarop deze tussenproducten leiden tot een visie en
strategie.

Afbeelding 32: Organogram
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Vertrekpunten (generiek, voor atelier en alle werkplaatsen):
-

-

-

-

-

4.2 Atelier Handelingsperspectief Oostflank MRA

De uitgangspunten en leidraden uit hoofdstuk 3 worden in de uitwerking
meegenomen.
De uitwerking van alle opgaven is gestoeld op de lange termijn (het
realiseren van het toekomstperspectief) en de stappen/strategie en
besluitvorming die hierbij voor de komende tien jaar nodig zijn.
De opgaven vandaag maken onderdeel uit van een ontwikkeling die al
langjarig is ingezet en wordt uitgevoerd. Het atelier en de werkplaatsen
maken daarom gebruik van kennis en resultaten die er reeds is. De
resultaten in de deelverkenningen in hoofdstuk 2 zijn daarvan een weerslag
en belangrijke bron.
Over de Oostflank is al veel onderzocht en ontwikkeld. Veel kennis is dus
voor handen. Het atelier en de werkplaatsen sluiten hier zoveel als mogelijk
op aan.
Betrek experts die innovatieve inzichten hebben en met vernieuwing komen,
ook in de dwarsverbanden die gelegd kunnen worden tussen de
verschillende opgaven en sectoren.
Ga op zoek naar complementariteit in plaats van concurrentie in keuzes,
programma’s en tussen deelgebieden.
Ga op zoek naar verbinding tussen overheden, burgers, ondernemers en
instanties.

Integrale uitwerking in Atelier Handelingsperspectief Oostflank MRA
In een ateliersetting wordt - met atelier en werkplaatsen- integraal gewerkt aan
de uitwerking van de opgaven. Met de benodigde expertise en deskundigheid in
een ontwerpteam wordt op een creatieve en geconcentreerde wijze gewerkt aan
de opgaven, in samenwerking met deskundigheid vanuit betrokken overheden.
De resultaten van de 4 werkplaatsen worden in het atelier afgestemd,
gecombineerd en tot een actuele visie en strategie gevormd. Indien nodig
worden tussentijds (bestuurlijk) besluiten voorgelegd. Het atelier brengt de
onderlinge afhankelijkheden in de verschillende opgaven en onderwerpen in
beeld. Bijvoorbeeld hoe verhoudt zich eventuele verdichting van het centrum van
Almere zich tot de ontwikkeling van Pampus en andersom? Hoe verhoudt een
hoog stedelijke ontwikkeling van de kust bij Pampus zich tot de ontwikkeling van
IJburg? Wat doet dat met kansen en ontwikkeling van bedrijven en
voorzieningen?
Het atelier heeft een thuisbasis op het stadhuis van Almere, maar zal zich soms
tijdelijk vestigen op een andere plek in de stad of regio, afhankelijk van de
gelegenheid, bijvoorbeeld voor een stadsgesprek of maatschappelijke dialoog. De
trekker van het atelier organiseert het proces en werkt samen met de
projectleider van de stadsgesprekken en het maatschappelijk proces voor de
interactie met bewoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties
in stad en regio. Ook worden gesprekken gevoerd met een klankbordgroep,
bestuurders en raads- en statenleden. De gesprekken leveren bijdragen aan het
op te stellen Handelingsperspectief.
Het schaalniveau van het atelier is die van de Oostflank van de MRA waarbinnen
het inhoudelijk integraal perspectief wordt uitgewerkt voor tenminste het
RRAAM-gebied, inclusief voorstellen voor een adaptief ontwikkelpad, fasering en
prioritering. Het werkspoor governance en financiën is verbonden aan dit atelier
(in hoofdstuk 2 zijn daartoe de opgaven omschreven). Daarnaast borgt het atelier
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de samenhang tussen de verschillende deeluitwerkingen en de aansluitingen bij
de trajecten die bij andere of gezamenlijke overheden lopen.
o
Opdracht atelier:
-

-

-

Maak een gedragen en samenhangende visie voor de Oostflank van de MRA,
gebaseerd op haar unieke en onderscheidende kwaliteiten in de regio, en
met daarbinnen uitwerking van de ambities en opgaven voor het RRAAMgebied en de verstedelijkingskoers voor Almere. Dit inhoudelijk product
wordt in het atelier gemaakt, waarbij de werkplaatsen bouwstenen leveren.
Verbonden aan deze visie wordt een gezamenlijk gedragen (adaptieve)
ontwikkelingsstrategie voor de Oostflank van de MRA uitgewerkt. In deze
strategie worden de besluiten benoemd die nodig zijn ten aanzien van
fasering, bekostiging en financiering en governance.
Werk deze ontwikkelstrategie zodanig uit dat naar aanleiding van het
Handelingsperspectief nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt.
Daarbij wordt zowel tijdens de ontwikkeling van de strategie als voor de fase
om tot afspraken te komen gewerkt aan:
o Het maken van een gespreksagenda en nodig daartoe betrokken
stakeholders gedurende de atelierfase uit om met elkaar te spreken over
de opgaven en tussenresultaten om deze te verrijken en aan te vullen.
o Organiseer het gesprek met de stad en regio (gemeenteraad, bewoners,
maatschappelijke organisaties, bedrijven, private investeerders) over het
Handelingsperspectief.
o Verken de kansen, nut en noodzaak van samenwerking binnen de MRA
Oostflank en geef advies over (toekomstige) manieren van organiseren
en samenwerken binnen de Oostflank om gewenste doelen en
resultaten te bereiken. Breng daarbij in beeld de
financieringsmogelijkheden/ arrangementen verbonden aan het
Handelingsperspectief (werkspoor governance en financiën). Dit geldt
ook voor de betekenis en belang van de Oostflank in de
metropoolvorming en regionale netwerken. Op welke wijze,

bijvoorbeeld kan de verbinding en relatie met Utrechtse regio en Zwolle
worden versterkt?
Het uitwerken van scenario’s/ keuzes en die inbrengen in het gesprek,
zoals bouwen voor eigen behoefte versus bouwen voor de regio
gekoppeld aan groei van werkgelegenheid, voorzieningen, etc.

Inhoudelijke is aandacht voor:
-

-

-

-
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De Oostflank benutten voor de MRA-verstedelijkingsopgave vanuit een
duidelijke en positieve keuze voor de benutting van het potentieel: in de
Oostflank kunnen o.a. aantrekkelijke en andersoortige woon- en werkmilieus
toegevoegd worden aan de MRA. De Oostflank biedt bij uitstek kansen voor
het realiseren van relatief betaalbare en ruime woningen, woningen in
karakteristieke woongebieden en strategisch liggende woningen rond
bestaande OV-knopen.
De verstedelijkingsgave inzetten om zowel de kwaliteit van bestaand
stedelijk gebied van Almere een impuls te geven als voor het toevoegen van
aantrekkelijke woongebieden en interessante milieus waarmee de
woonaantrekkelijkheid van de MRA als geheel en van Almere in het bijzonder
aan kracht wint.
Zoek naar afstemming en samenspel tussen Almere en Lelystad.
Flexibele en adaptieve strategie hanteren voor de verstedelijkingsopgave
bijvoorbeeld bij de woningbouwontwikkeling, zowel qua aantallen als
typologieën. Daarbij is het van belang bij de uitwerking de ontwikkeling van
bestaand stedelijk gebied versus uitleglocaties te beschouwen.
Uitwerking evenwichtige groei van woningen in verhouding tot
arbeidsplaatsen, voorzieningen en bereikbaarheid
Plancapaciteit in Almere inzetten, te beginnen met al bereikbare locaties en
al opgestarte gebiedsontwikkelingen. Nieuwe locaties pas inzetten als de
bereikbaarheid is georganiseerd.

Parallelle sporen; Afstemming en samenwerking met:

4.3 Werkplaatsen

-

Als onderdeel van het Atelier worden vier ‘werkplaatsen’ ingericht die zich elk
met een gebiedsgerichte (deel)uitwerking bezighouden.

MRA Verstedelijkingsstrategie,
Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBAB),
OV toekomstbeeld,
Alternatieve bekostiging G4
Samenspel Almere-Lelystad

In een werkplaats worden intensief en met inzet van deskundigheid van
betrokkenen, overheden en experts deelopgaven uitgewerkt. Iedere werkplaats
heeft een eigen trekker en een eigen opgave. De trekker organiseert het proces,
zoekt afstemming binnen het Atelier voor het Handelingsperspectief en werkt
samen met de projectleider van de stadsgesprekken en het maatschappelijk
proces voor de interactie met bewoners, bedrijven, overheden en
maatschappelijke organisaties in stad en regio.
Twee van de werkplaatsen werden al vooraf in het plan van aanpak genoemd en
zijn ook ‘sleutelgebieden’ van de MRA: het gebied rond de baai van de MRA, en
Centrum van Almere.
Op basis van de verkenningen wordt een derde uitwerking voorgesteld die
uitgaat van de langetermijnopgaven in de stad Almere als geheel. De vraag luidt:
hoe kan de groeiopgave ten dienste staan van de doorontwikkeling van Almere
tot een toekomstbestendige stad die veerkrachtig, weerbaar en evenwichtig is?
Tot slot is de koers en besluitvorming over de gebiedsontwikkeling Oosterwold
van belang voor het realiseren van de opgaven en een integrale afweging en
perspectief voor de Oostflank van de MRA. De gebiedsorganisatie Oosterwold
laat komende maanden een evaluatie uitvoeren. Deze uitwerking kent daarmee
een iets ander karakter dan de andere drie en vindt plaats in de werkplaats
Oosterwold.
In navolgende paragrafen worden de opgaven en de scope binnen het atelier en
de werkplaatsen nader toegelicht.
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De vier deelopgaven en werkplaatsen zijn:

4.3.1 Toekomstbestendige stad

-

De eerste leidraad voor het Handelingsperspectief luidt ‘Verbeter het bestaande
en versterk de identiteit’. Een groot deel van het Almere in 2040 is er nu al. Als
we Almere in 2040 op 100% stellen, dan bestaat 85% nu reeds en wordt 15% in
de komende twintig jaar toegevoegd. De kwaliteit en de toekomstbestendigheid
van deze 85% verdient ruim aandacht.

Toekomstbestendige stad
Rond de baai van de MRA
Centrum van Almere
Oosterwold

In 45 jaar tijd is de stad gegroeid tot ruim 200.000 inwoners. Een stad met een
karakteristiek eigen profiel, een groene stad met veel bossen, parken, water,
dijken en natuur, en met een grote verscheidenheid aan inwoners, wijken en
buurten met ieder een geheel eigen karakter. Een stad die inmiddels de tweede
stad in de metropoolregio Amsterdam is, en als zodanig een belangrijke rol
speelt. Een stad die nauw met de rest van de MRA is verweven op het gebied van
wonen, werken en voorzieningen, terwijl zij bovendien is verbonden met de
polder, Lelystad, Gooi- en Vechtstreek en Utrecht.
De verkenningen laten de kwaliteiten en kwetsbaarheden zien in het bestaand
stedelijk gebied van Almere. Daarbij blijken zowel de stad als haar inwoners bij
een dip in de conjunctuur zwaar te worden geraakt. De toekomstige groeiopgave
biedt niet automatisch oplossingen voor de kwetsbaarheden. Aan de groeiopgave
wordt de eis gesteld dat deze bijdraagt aan de ontwikkeling van een
toekomstbestendige stad. Een stad die weerbaar en veerkrachtig is, waarin
iedereen mee kan doen en ruimte is voor talentontwikkeling, ontmoeting, sociale
kansen en initiatieven. Een stad die tegen een stootje kan bij verdergaande
bodemdaling en bij toenemende extreme weersomstandigheden die droogte,
hitte of juist piekbuien teweegbrengen.
De kwaliteiten van Almere moeten beter worden benut. Almere kan meer dan nu
een gezonde stad zijn die stimuleert tot (elektrisch) fietsen en beweging, een stad
waarvan de basis goed functioneert, met schoon water en voedsel, hernieuwbare
energie, duurzame mobiliteit en circulariteit. Een stad die evenwichtig is, met
meer mogelijkheden voor werk en voorzieningen dichtbij, waar de leefwereld van

Afbeelding 33: Luchtfoto Almere
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mens en dier centraal staat, en er een balans is tussen stad en natuur.
Ecologische systemen zijn op orde en de planten- en dierenrijkdom neemt toe.

woon- en leefomgeving te creëren die gezondheid, inclusie en sociale
samenhang bevordert.

Deze opgave staat centraal in de werkplaats Toekomstbestendige stad, waarbij
op een intensieve wijze met de stad, betrokken stakeholders en expertise wordt
gewerkt.

Vertrekpunten:
-

Opdracht:
-

-

-

-

Schets een langetermijnperspectief met een strategische uitvoeringsagenda
voor de doorontwikkeling van Almere als onderdeel van een sterke
Oostflank. Dit is een toekomstperspectief voor inzet in ruimtelijkeconomische en sociaal-fysiek structuurversterking van bestaande wijken,
met daaraan verbonden versterking van democratie, voorzien van inzicht in
de afspraken die hierover in het Handelingsperspectief Oostflank MRA
noodzakelijk zijn.
Formuleer hoe veerkracht en weerbaarheid van Almere als stad en van haar
bewoners worden versterkt in de doorontwikkeling van Almere op het
gebied van onder andere werken, onderwijs, sport, cultuur, creativiteit en
(betaalbaar) wonen? Hoe bied je daarbij kansen voor sociale groei en
talentontwikkeling? Geef daarmee aan hoe Almere en de Almeerders
hiermee minder gevoelig zijn voor fluctuaties in de conjunctuur.
Formuleer hoe een leefomgeving ontstaat waarin een verbinding bestaat
met het groen en water, inclusie, ontmoetingen en sociale samenhang
bevorderd worden, biodiversiteit en natuurinclusiviteit vergroot worden en
waar ruimte is voor bedrijven en culturele voorzieningen. Geef vorm aan de
benodigde duurzaamheidsimpuls die ook in bestaand stedelijk gebied nodig
is en doe dit samen met bewoners en bedrijven.
Formuleer (samen met de werkplaats Centrum van Almere) een visie op
stedenbouwkundige principes en voorzieningen waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten in de openbare ruimte (veiligheid, leefbaarheid, sociale
samenhang), omdat deze belangrijk zijn bij het ontwikkelen van stadscultuur.
Pas daarbij maatwerk toe. Ontwikkel ontwerpprincipes/vereisten om een

-

-

Werk een werkwijze uit waarbij wijkgericht wordt gewerkt aan kennis over
de gebieden, die in gebiedsvisies kan neerslaan en waarbij de verschillende
identiteiten en opgaven van gebieden uitgangspunt zijn. De kennis van
gebieden heeft betrekking op de bewoners, maar ook op mogelijke
herontwikkeling van onrendabele functies, plancapaciteit, betekenis van
vastgoed in de bestaande wijken.
Leer van andere steden en de komende praktijkervaring uit Almere Haven,
Buiten en Lelystad. Kijk wat dat kan betekenen voor de rest van de stad/het
stedelijk gebied van de Oostflank.
Voer een gesprek met de stad, wat betekent succesvolle groei voor de
principes voor de doorontwikkeling van Almere: met de stad, ondernemers
en bewoners, ruimte bieden voor nieuwe allianties.

Parallelle sporen; Samenwerking en afstemming met:
-
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Stedelijke vernieuwingsopgaven Almere Haven en Buiten
Lelystad Next level; leren van elkaar en verkennen wat samenwerking kan
opleveren
In gesprek met andere omliggende gemeenten in de Oostflank

4.3.2 Rond de baai van de MRA
Met de baai van de MRA wordt hier het IJmeer bedoeld. Het IJmeer wordt
omgeven door verschillende kusten en landschappen die zich in meer of mindere
mate ontwikkelen, en aan de noordoostkant maakt het IJmeer verbinding met
het grote water Markermeer. Aan de zuidkant van het IJmeer ligt de oude kust
van het Gooi met op de flanken Muiden en Muiderberg en daarachter Weesp en
Diemen. Aan de noordkant het oude kustlandschap van Noord-Holland,
Waterland. De Flevolandse kust kenmerkt zich door een strakke dijk, bos,
windmolens; sinds enkele jaren ontwikkelt zich een nieuw duinlandschap en
tekent zich een skyline af met een boulevard en hogere bebouwing ter hoogte
van Marinahaven. Aan de Amsterdamse zijde ontwikkelt IJburg zich verder door
als waterfront en zorgen nieuwe ontwikkellocaties bij Diemen en Weesp voor een
verdergaande verstedelijking.
Voor het Markermeer-IJmeer zijn ontwikkelbeelden geschetst. Hiervan maken de
Markerwadden en de vooroevers van de Oostvaardersplassen deel uit. Voor het
IJmeer dat qua recreatie en gebruik het drukke deel van deze meren is, is nog
niet eerder tot een gezamenlijk investeringsbeeld gekomen. Met de
verdergaande verstedelijking binnen de MRA groeit ook de betekenis van het
IJmeer als uniek open water met de hectiek die in de Metropoolregio overheerst.
Het is een gebied met volop kansen voor natuur en recreatie, maar gelijktijdig
nog een ecologische uitdaging (Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem - TBES),
dat vlak bij de stad een ervaring van rust kan bieden, evenals aantrekkelijke
programma’s en vergezichten. In het kader van SMIJ en AMIJ zijn al diverse
successen geboekt in het minder dynamische deel van het MarkermeerIJmeergebied (bijvoorbeeld Markerwadden). In verband met de hoge dynamiek
in en om het IJmeer is er op grond hiervan behoefte aan een actuele visie en
zicht op de daarmee gemoeide investeringen.

Afbeelding 34: IJmeer, zicht vanaf Almere richting Amsterdam

omliggende gebied bijdragen aan een succesvolle groei van de MRA? Wat is de
betekenis van de baai in de regionale opgaven op het vlak van klimaatadaptatie
(tegengaan droogte, omgaan met vernatting), het opwekken van energie en het
laten toenemen van planten- en diersoorten? Kan het water een (ver)bindende
functie hebben in een zich ontwikkelende Oostflank en gepaard gaan met een
verdergaande natuurontwikkeling? Op welke wijze kan een IJmeerverbinding en
de ontwikkeling van Pampus bijdragen aan een sterke MRA?
Er is al veel studie verricht naar dit gebied. Hierop wordt voorgebouwd, en er
wordt gewerkt aan zicht op realisatie. In de werkplaats rond de baai van de MRA
wordt op een intensieve wijze met betrokken stakeholders en expertise rond de
baai gewerkt aan het langetermijnperspectief en de mogelijkheden om projecten
te realiseren. Het geeft tevens uitwerking aan het MRA-sleutelgebied:
Zeeburgereiland (incl. Sluisbuurt) – IJburg II – Pampus.

Het water van de baai kan een (ver)bindende en betekenisvolle functie hebben
tussen kusten en gebieden, in een zich ontwikkelende Oostflank en MRA. Deze
potentie moet worden uitgewerkt. Op welke wijze kunnen de baai en het
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o

Opdracht:
-

-

Ontwikkel een samenhangende programmatische en integrale visie voor de
lange termijn op de doorontwikkeling van het gebied in en rond de baai van
de metropool. Wat kan de metropolitane betekenis zijn voor
doorontwikkeling van de Noordvleugel en MRA? Ontwerp daarbij een
gezamenlijke strategie die het mogelijk maakt om de ontwikkeling van
Pampus voor te bereiden en te realiseren. Daarbij is het noodzakelijk een
onderzoek te doen naar de IJmeerlijn met alternatieve bekostigingsbronnen
en een duurzaam en efficiënt mobiliteitssysteem. Werk daarbij samen
binnen de MRA om de baai van de MRA verder vorm te geven en draagvlak
te vergroten. Werk een aanpak uit die leidt tot een goed evenwicht tussen
de ecologie van het Markermeer-IJmeer en ontwikkelingen t.b.v.
bijvoorbeeld verstedelijking, recreatie en energie. Het TBES en de natuur
thermometer is hét instrument om te beoordelen of er voldoende ecologisch
surplus is. Betrek hierbij de potentie van zandwinning.
Onderdelen van deze strategie zijn:
o Benut de programmatische kansen om er ook echt een aantrekkelijke
metropolitane baai van de te maken. Geen achterkant of tussengebied,
maar kroonjuweel. Wederkerigheid tussen Amsterdam en Almere over
het water. Van en voor wie is de baai? Wat wordt de toegevoegde
waarde voor inwoners, bedrijven, leefkwaliteit van mens en dier?
o Maak investeringen in ecologie en landschap mogelijk – het vergroten
van de biodiversiteit – gekoppeld aan mogelijkheden voor
ontwikkelingen in en op het water.
o Ontwikkelingskansen in beeld brengen en in de tijd zetten.
o Uitwerken betekenis van ‘growing green’ voor het lange
termijnperspectief; hoe faciliteren we een doorontwikkeling welke
uitmuntend is in klimaat adaptief, tenminste energieneutraal, reductie
CO2, slimme voedsel-, afval- en energiestromen, groen en biodivers.
o Op zoek naar de dwarsverbanden tussen landschap, ecologie,
energieopwekking, klimaatadaptatie, verstedelijking en bereikbaarheid.
o Verkennen en verdiepen van de opgave versnellen woningbouw en de
bereikbaarheidsopgave voor dit sleutelgebied.

o

Focus op wat nodig is voor goede en weloverwogen keuzes voor
komende 10 jaar, wat zijn de dingen die je moet gaan doen komende 10
jaar? Keuzes die tot uitvoering leiden.
Welke organisatie(structuur) en bestuurlijke werkvorm is eventueel
nodig om hier een langjarige ontwikkeling op gang te krijgen?

Vertrekpunten:
-

-

-

De scope is de zone van het sleutelgebied plus gebieden direct rondom de
baai. Verkennen van de kansen en mogelijkheden. Waar nodig wordt
uitgezoomd naar een groter gebied. Resultaten worden ingebracht in het
Atelier Oostflank MRA, waar wordt gewerkt aan een visie op gehele
Oostflank.
In verbinding met overheden en partijen in en rondom de baai, voortbouwen
op verkennende gesprekken uit fase 1, waarbij ook de aansluiting op
maatschappelijke dialoog plaats vindt.
Ruimte bieden aan opkomende initiatieven.
Betrekken van experts die met innovatie en vernieuwing kunnen komen,
vooral ook in de dwarsverbanden die kunnen worden gelegd tussen de
opgaven en sectoren.

Parallelle sporen, samenwerking en afstemming met:
-
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Programma Markermeer – IJmeer (stuurgroep en ambtelijke werkgroep)
Samenwerkingsagenda Amsterdam – Almere (waaronder Omgevingsvisie
Amsterdam)
Samen bouwen aan bereikbaarheid + (eventueel) MIRT onderzoek
Amsterdam Bay area
Uitwerking sleutelgebieden binnen MRA (o.a. MRA-opdracht Stecgroep)
Ontwikkeling Nationaal Park Nieuw land

4.3.3 Centrum van Almere
Het Centrum van Almere bestond de afgelopen decennia met name uit een
groeiend stadshart vanaf het station richting het Weerwater. De laatste jaren is
het mentale Centrum van Almere steeds groter geworden, mede door
ontwikkeling van de zuidoever van het Weerwater, de realisatie van een Floriade,
het rondje Weerwater en (regionaal) busstation het Oor. In de conceptStructuurvisie Almere 2.0 en de omgevingsvisie van Almere is de zuidoever van
het Weerwater een ontwikkellocatie voor wonen, werken en (boven)regionale
bedrijvigheid, onderwijs en voorzieningen. Het Weerwater wordt steeds
nadrukkelijker het mentale groenblauwe hart van het Centrum van Almere waar
meerdere gebieden omheen liggen en die zich ontwikkelen en zich ermee
verbinden.
Met de groei van Almere naar 350.000 inwoners groeit ook het Centrum van de
Stad. Wat is daarvoor het wenkende langetermijnperspectief en wat is nodig voor
een succesvolle doorgroei volgens de uitgangspunten en principes uit het vorige
hoofdstuk? Op welke wijze gaat het centrum bijdragen aan een veerkrachtig en
weerbaar Almere met bijvoorbeeld meer ruimte voor werkgelegenheid,
betaalbaar wonen, jongeren, expats en startups? Wat is de betekenis van het
centrum voor de regio? In de werkplaats Centrum van Almere wordt op een
intensieve wijze met betrokken stakeholders en expertise gewerkt aan dat
langetermijnperspectief en oplossingsrichtingen. Het is van belang om
afstemming en nauwe samenwerking te hebben met het programmateam Hart
van de Stad. Het geeft tevens uitwerking aan het MRA-sleutelgebied Almere
Centrum + OV-knooppunten.

Afbeelding 35: Skyline Almere

-

-

-

Opdracht:
Maak een samenhangende programmatische en integrale visie en strategie voor
de lange termijn op doorontwikkeling van het Centrum van de stad Almere; wat
wil je met het centrum van de stad bereiken? Op welke wijze gaat het Centrum
bijdragen aan de principes voor succesvolle doorgroei en welke
randvoorwaarden gelden hierbij?
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Uitwerken knooppuntontwikkeling en verdichtingsmogelijkheden (benutten
goede bereikbaarheid, woningbehoeftes, culturele ontwikkeling, onderwijs,
werkgelegenheid, etc.) - scenario’s en groeimogelijkheden. Hierbij ook de
andere OV-knooppunten betrekken.
Organiseren van uitstekende bereikbaarheid van en naar het centrum (incl.
parkeren) en goede relatie met de omliggende wijken; invulling van de
overgangsgebieden.
Maak een stedenbouwkundig structuurplan met een ontwikkelstrategie,
waarbij belangrijke hoofdstructuren en programmakeuzes zijn uitgewerkt,
dat ruimte biedt voor investeerders, bedrijven, ondernemers, bewoners, e.a.
om invulling aan te geven. Zodat je adaptief kan programmeren. (Later) vast
te leggen in planologisch- juridisch instrumentarium. Hierin zijn een visie op
stedenbouwkundige ontwerpprincipes en -vereisten en hoe voorzieningen
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in de openbare ruimte (veiligheid,
leefbaarheid, sociale samenhang) belangrijk voor het ontwikkelen van

stadscultuur en een woon-en leefomgeving te bevorderen die gezondheid,
inclusie en sociale samenhang bevordert.
Deelopgaven:
Voor Almere bestaan verschillende kansen voor de ontwikkeling van de
economie, deze liggen in de ruimte die de stad tot haar beschikking heeft, de
ontwikkelmogelijkheden van de ‘nieuwe economie’, de potentie van het centrum
voor doorgroei tot een hoogstedelijk ‘interactiemilieu’, toerisme, recreatie en de
mogelijkheid die de stad heeft om zich door te ontwikkelen tot een kerngebied
van de MRA. Om deze kansen te benutten dient, een visie of strategie op een
aantrekkelijk economisch landschap (specifiek centrum van Almere) te worden
ontwikkeld.
-

-

-

-

-

-

Hoe kan een gemengd stedelijk milieu eruitzien van (betaalbaar) wonen,
werken, onderwijs, cultuur en creativiteit? Een centrum met een
leefomgeving welke gezondheid, inclusie, ontmoeting en sociale samenhang
bevordert?
Hoe faciliteren we een centrumontwikkeling welke uitmuntend is in
klimaatadaptatie, tenminste energieneutraal, reductie CO2, slimme voedsel-,
afval- en energiestromen, groen en biodiver? Ook met zichtbaarheid in het
stadshart. Verkennen van experiment aquathermie in het Weerwater
gekoppeld aan nieuwe woningen.
Perspectief op economische ontwikkeling met mix aan functies en met
ruimte voor bedrijven, broedplaatsen, reuring, culturele voorzieningen (bijv.
nieuw museum), attractieve interactiemilieus, ruimte voor ontmoeting.
Hoe bewegen mensen zich op de verschillende schaalniveaus in, van en naar
het centrum? Langetermijnperspectief mobiliteit? En wat zijn kansen voor
fietsverbondenheid?
Het laadvermogen aan woningen in het centrum onderzoeken met ruimte
voor 2500 tot 15000 woningen, gekoppeld aan een ontwikkelstrategie
(waarbij ruimte is voor ‘mensen maken de stad’) en mogelijke fasering.
Financieringsstrategie; hoe kan groei bijdragen aan minder kapitaalkrachtige
functies die nodig zijn om alle opgaven te realiseren? Inclusief de relatie met
(toekomstig) beheer en onderhoud.

Afbeelding 36: Centrum van Almere, korte,
middellange en lange termijn
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Vertrekpunten:

4.3.4 Oosterwold

-

Met de gebiedsontwikkeling Oosterwold wordt op een vernieuwende manier een
grote bijdrage geleverd aan de groeiopgave van Almere en de regio. In totaal is er
ruimte voor zo’n 15.000 woningen en tal van voorzieningen en groene functies.
Stadslandbouw is een belangrijke drager. Het zijn (toekomstige) bewoners en
ondernemers die invulling geven aan de gebiedsontwikkeling, het eigen kavel en
het (toekomstig) beheer. Vanuit het principe ‘mensen maken de stad’ ligt het
initiatief hier bij de mensen zelf. Adaptief, zelfvoorzienend, voedselproductie en
groen zijn belangrijke thema’s. Op dit moment is fase 1 - zo’n 1500 hectare op
Almeers grondgebied - in ontwikkeling, met ruimte voor zo’n 5000 woningen.
Vanwege de grote interesse zijn er momenteel geen nieuwe aanmeldingen
mogelijk en wordt op basis van huidige initiatieven en aanmeldingen fase 1
komende paar jaar afgerond. Dit betreft alleen de rijksgronden; op dit moment
zijn er nog geen zichtbare ontwikkelingen op de gronden van marktpartijen
binnen de eerste fase van Oosterwold.

-

Gebruik maken van bestaande informatie, visies en structuren (o.a.
Programmaplan Hart van de stad, ontwikkelstrategie Almere Centrum 2017,
detailhandelsvisie, bestemmingsplan 2015).
Afspraken m.b.t. stationsontwikkeling Almere Centrum
No regret korte-termijnprojecten (ontwikkeling van een Campus, Wisselweg,
Randstad, Voetnoottoren, Floriade).
Zoeken naar complementair zijn in programma en keuzes i.p.v. concurrentie
tussen verschillende deelgebieden binnen het centrum van Almere.
Stadsgesprek: met de stad, ondernemers en bewoners. Ruimte bieden voor
nieuwe allianties.
Neem de uitkomsten van de versnellingslocatie Almere Centrum (MIRT
afspraak) mee en betrek ook de desbetreffende personen vanuit de MRA
voor deze werkplaats.

Parallelle sporen; Samenwerking en afstemming met:
-

-

-

Het bestuurlijk overleg Oosterwold heeft onlangs opdracht gegeven voor een
evaluatie op basis waarvan in het eerste kwartaal van 2020 een besluit zal
worden genomen over de tweede fase (10.000 woningen). De toekomstige
ontwikkeling van Oosterwold is onderdeel van een groter geheel, een belangrijk
onderdeel van het lange termijnperspectief voor de Oostflank van de MRA. De
werkplaats Oosterwold kent een andere opzet dan de andere drie werkplaatsen,
het betreft een lichte en gerichte afstemming tussen de cockpit van het
Handelingsperspectief en de gebiedsorganisatie Oosterwold met de stellers van
de evaluatie.

Kennis en expertise over centrumontwikkeling en stedelijke verdichting in
Amsterdam, koppeling met economische ontwikkeling, ruimte voor
(verplaatsen van) bedrijven.
Programmalijn Hart van de Stad (ontwikkeling stadshart op korte en
middellange termijn), inclusief opgebouwde netwerk en overleggen met
ondernemers en belanghebbenden.
Stationsontwikkeling en gebiedsvisie Stationskwartier.
Gebiedsontwikkeling Floriade.
Doorontwikkeling bedrijventerrein de Steiger.
Uitwerking sleutelgebieden binnen MRA (o.a. MRA-opdracht Stecgroep).

Opdracht:
De volgende vragen staan centraal in het gesprek over de evaluatie Oosterwold:
-
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Welke bijdrage levert Oosterwold aan de stadsbrede ontwikkeling en de
uitgangspunten en principes van succesvolle groei?
Hoe beïnvloeden Oosterwold, de Oostflank MRA en Almere elkaar,
bijvoorbeeld op het vlak van diversiteit?

4.4 Organisatie
De projectdirecteur voor het Handelingsperspectief is organisator en trekker van
het Atelier, stuurt de cockpit aan en organiseert de afstemming met de trekkers
van de werkplaatsen.
Een integraal ontwerpteam onder leiding van een stevig ontwerper faciliteert
het atelier. Het team werkt aan de integrale opgave voor het
Handelingsperspectief en draagt bij aan de vier deeluitwerkingen in de
werkplaatsen. Tussenproducten zijn de basis voor beeldvormende gesprekken en
het genereren van kennis.
De cockpit organiseert en coördineert het proces, de communicatie/participatie,
organiseert ateliers, bestuurlijke en politieke behandeling binnen Almere,
voorbereiding projectgroepen, stuurgroepen en Overleg Almere 2.0 (onderdeel
HP) en bedrijfsvoering.
De samenwerking in de ambtelijke projectgroep Handelingsperspectief wordt
voortgezet met de volgende opdracht:

Afbeelding 37: Luchtfoto Oosterwold (Ben te Raa)

-

-

Welke programmatische relaties zijn er en wat zijn de effecten over en weer?
Wat is en wordt het tempo van bouwen en groeien? Welke segmenten
worden er gerealiseerd? Welke rol heeft betaalbaarheid? Welke andere
programma’s en voorzieningen worden gerealiseerd?
Welke bijdrage levert Oosterwold aan klimaatadaptatie en regionale
energietransitie?
Wat zijn de mogelijkheden voor een OV ontsluiting van Oosterwold ten
behoeve van een extra ontsluiting naar de Utrechtse regio?
Wat is het effect van eventuele besluitvorming op de voeding van het Fonds
Verstedelijking Almere?

-

Parallelle sporen, samenwerking en afstemming met:
-

Meedenken over inhoud, proces en communicatie rondom het
Handelingsperspectief.
Bewaken samenhang en koers tussen ateliers, werkplaatsen en andere
belangrijke trajecten in de regio, MRA en Almere.
Omgevingsmanagement, leggen van verbindingen.
Zorgen voor ambtelijke en bestuurlijke afstemming binnen de eigen
organisaties.
Voorbereiding Stuurgroep en Overleg Almere 2.0 (onderdeel
Handelingsperspectief).
Bouwen aan de contouren van een uitvoeringsagenda (fase 3) parallel aan
fase 2 en waar mogelijk organiseren tussentijdse oogst en besluitvorming.

Leden van de projectgroep en/of collega’s binnen hun organisatie nemen tevens
deel aan werksessies in de werkplaatsen en/of ateliersessies en gesprekken in het
integrale atelier. Hierbij wordt door de projectgroepleden gekeken naar inzet van
de juiste expertise passend bij de opgaven in het atelier en/of de werkplaatsen.

Samenwerkingsagenda Utrechtse regio Gooi- en Vechtstreek en Flevoland
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Voorgesteld wordt om gedurende de atelierfase een paar keer een
klankbordgroep - in het Atelier en in samenwerking met de trekkers van de
werkplaatsen - te laten reflecteren op tussenresultaten en strategische dillema’s
(fysiek, sociaal, governance en financiën). Het betreft een groep van 3 à 4
topexperts in hun vak met verschillende expertise, landelijke kennis en ervaring,
die onafhankelijk kunnen reflecteren en meedenken. In dit licht vervullen zij ook
een dergelijke rol richting de stuurgroep en bestuurders.

4.5 Communicatie en participatie
In de komende periode verschuift het accent van informeren en betrekken naar
samenwerken. Samenwerken tussen overheden en experts, maar vooral ook
samenwerken met een bredere groep stakeholders in stad en regio. Elke trekker
geeft aan vanuit welke overheden, organisaties en partijen expertise nodig is om
de opgave uit te werken.
Verbonden aan specifieke onderwerpen en de tussenresultaten uit het atelier zal
het gesprek worden gevoerd met partners en partijen van afgelopen maanden,
maar vooral ook met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en
partijen uit Almere. En gekoppeld aan de Baai van de MRA met de regio.
Het gesprek met de stad zal met name worden gevoerd vanuit de werkplaatsen
‘Toekomstbestendige stad’ en ‘Centrum van Almere’. Een projectleider ‘gesprek
met de stad’ zal hiervoor in september een plan van aanpak uitwerken samen
met de betrokkenen. De zoektocht en opgaven in de betreffende werkplaatsen
vormen de gespreksagenda. De insteek is een informele en uitnodigende setting
waarbij zowel bewoners, ondernemers, organisaties, raadsleden en bestuurders
deelnemen. Er zal gebruik worden gemaakt van ervaringen en netwerken uit
eerdere stadsgesprekken. Hierop wordt voortgebouwd. De gemeenteraad van
Almere zal tevens via de formele lijn worden geïnformeerd en/of geconsulteerd.
In samenwerking met de werkplaats Rond de baai van de MRA wordt de
maatschappelijke dialoog verder opgepakt. Het accent ligt op meedenken en/of
meeweten, mede afhankelijk van de behoefte die de verschillende partijen in de
eerste fase hebben aangegeven.
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4.6 Relatie met andere trajecten MRA/regio en Rijk
In hoofdstuk 2 is de relatie van het Handelingsperspectief met diverse trajecten in
de regio uiteengezet. Voor fase 2 levert dit de volgende opdrachten op:
-

-

-

Zorg ervoor dat het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay direct aansluit op de
werkzaamheden van Werkatelier Rond de Baai van de MRA.
Zorg voor nauwe verbinding en afstemming met de trajecten:
o MRA Verstedelijkingsstrategie
o Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
o Versnellingslocatie Almere Centrum (MIRT afspraak 2018)
o Woondeal MRA
o IJburg Fase 2
o Regionale energiestrategie Flevoland
Zorg voor uitwisseling met de trajecten:
o Markermeer-IJmeer
o MRA Programma Bouwen en Wonen (waaronder uitwerking
sleutelgebieden)
o Plabeka
o MRA Landschap
o Samenwerkingsagenda’s, waaronder samenwerking met Utrecht
o OV-SAAL
o Lelystad Next Level
o Uitwerking sleutelgebieden MRA
Informeer goed naar de stand van zaken van de trajecten:
o MIRT-onderzoek Haven-Stad/ZaanIJ
o Regiodeal ZaanIJ
o Lelystad Airport
o Zuidwestkant Amsterdam Schiphol Hoofdorp (ZWASH)
o Noordzeekanaalgebied
o Overige MRA programma’s

De leden van de projectgroep Handelingsperspectief zijn actief in de MRA/regio en
zorgen voor afstemming en uitwisseling in samenwerking met de projectdirecteur
voor het Handelingsperspectief.

Afbeelding 38: Overzicht belangrijke trajecten in de regio. *Rijk-regio projecten
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4.7 Relatie met andere trajecten binnen Almere
Zorg voor nauwe verbinding en afstemming met de trajecten:

-

-

o Vervolg stadsgesprekken Almere
o Hart van de Stad, ontwikkeling stadscentrum
o Stationsontwikkeling Almere Centrum
o Floriade gebiedsontwikkeling
o Stedelijke vernieuwing Haven en Buiten
Zorg voor uitwisseling met de trajecten:
o Programmalijnen Almere 2.0, voeding voor volgende tranche
FVA
o Programma landschap
Informeer goed naar de stand van zaken van o.a. de trajecten:
o Woonvisie
o Economische visie
o Mobiliteitsvisie
o Duurzaamheidsagenda

De cockpit zorgt samen met de leden van de werkgroep binnen Almere voor
afstemming en uitwisseling. De trekkers van de werkplaatsen zorgen voor
afstemming en uitwisseling van de gebiedsgerichte trajecten binnen hun
studiegebied.

Afbeelding 39: Overzicht belangrijke trajecten binnen Almere
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4.8 Proces en planning
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Colofon
Projectgroep:

Trekkers verkenningen

Renze Borkent (gemeente Almere)

1. Bestaand stedelijk gebied: Suzanne Jeurissen en Matthijs de Jong

Marie-José Deckers (Almere 2.0, strategisch adviseur)

2. Sociaal-maatschappelijk: Allet Dopmeijer, Maartje Bekkers en Elsbeth
Rademaker

Kevin van Engelshoven (Almere 2.0, MRA trainee)

3. Economie en werkgelegenheid: Judith Lekkerkerker en Arjen van
Nieuwenhuizen

Ellen van Heest (Almere 2.0, communicatie)
Karen Heijne (Almere 2.0, projectsecretaris)
Paul van Hoek (gemeente Amsterdam)

4. Energie en klimaat: Sander van Voorn en Carina van Dijk (m.m.w. Wim van
Veelen)

Inge van Huffelen (Rijksvastgoedbedrijf)

5. Mobiliteit: Koen de Boer en Esther van Garderen

Leo van ‘t Hof (ministerie I&W) – agendalid

6. Woningbehoefte en—aanbod: Kees Dignum en Renze Borkent

Jan de Jong (ministerie EZK/LNV) - agendalid

7. Landschap en ecologie: Jacco Maissan en Hester Kersten

David Kooistra (provincie Flevoland)

8. Financiering en Governance: Inge van Huffelen en Harry Zondag

Judith Lekkerkerker (gemeente Almere)
Dennis Menting/ Karin IJssel (provincie Flevoland)

De teksten voor deze rapportage zijn geschreven door een aantal leden van de
projectgroep/ verkenningen. De basis hiervoor zijn de acht verkenningen en de
uitkomst van de ateliersessies in juni en juli. Daarnaast heeft Fred Feddes als
deelnemer en observator van de ateliersessies bouwstenen aangereikt.

Saskia Newrly/ Eelco Maass (ministerie BZK)
Ivonne de Nood (Almere 2.0, projectdirecteur Handelingsperspectief)
Harry Zondag (gemeente Almere)
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