In de Agenda IJsselmeergebied 2050
staat hoe we het IJsselmeergebied klaarmaken voor de toekomst en hoe betrokken
partijen daarin de verschillende thema’s
samen oppakken om het ‘Blauwe Hart’
van Nederland kloppend te houden.

Ruim 60 partijen ondertekenden in mei 2018 de Agenda
IJsselmeergebied 2050 (foto: Madelon Dielen).

De gebiedsagenda is het resultaat van een ruim
twee jaar durend proces met alle gebiedspartijen:
rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen,
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en
burgers.
Bij al deze partijen is veel enthousiasme om mee te
werken. Zij hebben de nodige kennis en creativiteit in
huis om innovatieve oplossingen te bedenken voor
soms lastige dilemma’s. Ruim 60 partijen hebben op
17 mei 2018 in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
op bestuurlijk niveau de gebiedsagenda ondertekend.
Daarmee erkennen ze dat samenwerking vanuit een
integrale benadering in dit grote en veelzijdige gebied
de kwaliteit het IJsselmeergebied als totaal ten goede
komt. Elk jaar blijven zij elkaar ontmoeten om de
voortgang te monitoren en te kijken of we nog op de
goede weg zijn met het IJsselmeergebied.
De omgang met het water is zo verweven met onze
geschiedenis dat we soms vergeten hoe bijzonder dit is.
Het IJsselmeergebied vertelt het verhaal van Nederland
als geen ander. Het landschappelijk ensemble van
water, oud land en nieuw land is uniek in de wereld.

Het gebied onderging grote ingrepen met het oog op
de waterveiligheid, zoetwatervoorziening en eco
nomische vooruitgang. Dit heeft een zoetwaterdelta
opgeleverd met internationale natuurwaarden in een
bijzondere combinatie met gebruiksfuncties als
zoetwatervoorziening, (water)recreatie, scheepvaart
en visserij.
Tegelijkertijd maakt dit het gebied kwetsbaar. Het
behoud van de kwaliteiten is geen vanzelfsprekend
heid. De klimaatverandering, economische ontwikke
lingen en veranderende maatschappelijke wensen
vragen om voortdurende aandacht. Er ligt een grote
uitdaging om maatregelen in samenhang te bezien en
goed af te stemmen op de kwaliteiten en functies van
het IJsselmeergebied. Dit geldt natuurlijk ook voor
nieuwe opgaven zoals verbetering van de ecologische
waterkwaliteit en de energietransitie. Deze uitdaging
biedt kansen om het IJsselmeergebied steviger op de
kaart te zetten als het Blauwe Hart van Nederland.
Met als ambities: landschap van wereldklasse,
toekomstbestendig water- en ecosysteem en vitaal
economisch belang.

Via de gebiedsagenda willen al deze partijen de samen
werking verbeteren en nieuwe werkwijzen ontwikkelen
voor een meer integrale aanpak. De gebiedsagenda
stimuleert partijen om projecten gezamenlijk op te
pakken en de grootst mogelijke meerwaarde voor het
gebied te creëren. Als gezamenlijk afwegingskader is een
aantal leidende ambities en principes geformuleerd.
De uitvoering is een kwestie van maatwerk.
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De uitvoeringsagenda laat daarom ruimte voor lokale
afwegingen en nieuwe inzichten. Om de uitvoering van
de plannen, projecten en ideeën op te pakken, bouwt het
team Agenda IJsselmeergebied gezamenlijk verder aan
een kennisbasis. Drie keer per jaar organiseert het team
bijeenkomsten onder de titel ‘Platform IJsselmeergebied’.
In deze bijeenkomsten worden concrete vragen uit de
praktijk verbonden aan wetenschappelijke inzichten en
praktijkervaringen.
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De uitvoering van maatregelen vindt plaats in de regio.
Daarom is een goede aansluiting op regionale gebieds
processen altijd het uitgangspunt.
Er is veel te doen en door de krachten te bundelen, wordt
er meer mogelijk. Zo versterken we het Blauwe Hart van
Nederland!
Onderstaande kaart laat de veelheid aan actieve partijen,
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Agenda IJsselmeergebied 2050:
https://www.agendaijsselmeergebied2050.nl/
Blauwe iconen: kunstwerken en de uitvoering van kerntaken
Oranje iconen: onderhoud, aanleg of uitbreidingen
Groene iconen: gebruiksfuncties
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Zie bijlage 8 voor uitleg iconen

