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Teamleider Leen Kool: ‘Gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor IJsselmeergebied vraagt uiteindelijk om gedeelde
ruimtelijke visie’
Het gonst op grote en kleine schaal van de
ontwikkelingen rond het uitvoeren van de
Agenda IJsselmeergebied. Teamleider Leen
Kool licht de belangrijkste ontwikkelingen
toe. Wat nog ontbreekt is een gemeenschappelijke, integrale ruimtelijke visie. Die is nu
dringend nodig en daaraan moet in 2021
hard worden gewerkt.
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Team Omgevingskwaliteit
presenteert handreiking

Erfgoeddeal ‘geweldig nieuws’ voor
IJsselmeergebied

Stakeholders aan het woord in de
Wieringerhoek

De Handreiking Omgevingskwaliteit is
gereed. Het team dat de handreiking heeft
gemaakt, heeft ruim dertig principes
geclusterd in de drie categorieën: ruimtelijke
kwaliteit, ecologische kwaliteit en cultuurhistorische kwaliteit.
Het team gaat met de toolbox op pad om
partijen te motiveren er bij hun ruimtelijke
keuzes gebruik van te maken.

Het team van de Agenda IJsselmeergebied
2050 heeft met succes meegedongen naar de
Erfgoeddeal. Het team ontvangt daarmee
een financiële bijdrage voor het project De
Kusten van het IJsselmeer. Hierdoor kunnen tal
van activiteiten plaatsvinden rondom het
IJsselmeer, de Randmeren en de voormalige
Zuiderzeekust. Doel is bewoners, bestuurders, ambtenaren en specialisten bijeen te
brengen om te praten over de ruimtelijke
kwaliteit van het IJsselmeer.

Voor de MIRT-verkenning Wieringerhoek zijn
vier onderzoeksalternatieven geformuleerd,
die bouwstenen bevatten om de grote
uitdagingen in het gebied aan te pakken.
Samen met meekoppelkansen en initiatieven van derden worden ze getoetst en
worden de meest kansrijke elementen
verwerkt in een Voorkeursalternatief. Op 3
december zijn de stakeholders bijgepraat. De
betrokkenheid in de regio blijkt groot.
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Watersysteem in Gooi- en Eemmeer
baart zorgen

Agenda IJsselmeergebied werkt aan
stevige verbinding met onderwijs

Covid-19 geeft boost aan recreatie op
en aan de Randmeren

Het leek zo goed te gaan met het watersysteem in het Gooi-Eemmeer. De waterplanten
groeien welig. Het idee was dat er wel méér
gemaaid zou kunnen worden om de
bevaarbaarheid voor de waterrecreatie te
verzekeren. Een onderzoek in opdracht van
gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren
wijst echter uit dat het water weer troebel
dreigt te worden. Voornaamste oorzaak: de
achteruitgang van de zoetwatermossels die
nutriënten uit het water vissen.

Het netwerk van de Agenda IJsselmeergebied
2050 gaat intensiever samenwerken met
kennisinstellingen en onderwijsorganisaties. In 2020 zijn enkele concrete projecten
gestart. Zo is aan leerlingen en studenten
van Flevolandse technasia opdracht gegeven
een goed werkend, schoon en ecologisch
verantwoord toilet te ontwerpen dat niet op
de riolering is aangesloten. Ook interessant
is het project ‘Big lake, great opportunities’,
dat aansluit bij ongeveer alle aspecten van
de Agenda IJsselmeergebied 2050 en
waarvan de eerste resultaten begin 2021
worden verwacht.

De Randmeren zijn ‘top’ in coronatijd, blijkt
uit onderzoek van de Coöperatie Gastvrije
Randmeren. Waterrecreatie biedt juist ook in
moeilijke tijden goede mogelijkheden voor
sport, ontspanning en afleiding. Een nieuwe
groep bezoekers, voornamelijk uit de
omliggende provincies, heeft de Randmeren
weten te vinden. Niet alleen het varen vanuit
de jachthavens, maar ook waterrecreatie
vanaf de wal, zoals het ‘suppen’, nam enorm
toe.
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Verkenning projecten
Noord-Hollandse Markermeerkust
en Friese IJsselmeerkust van start
De twee projecten in het kader van de
Programmatische Aanpak Grote Wateren
(PAGW) geven een impuls aan de natuur en
het herstel van het ecosysteem in IJsselmeer
en Markermeer. Grote waterstaatkundige
werken in de vorige eeuw hebben ertoe
geleid dat het watersysteem kwetsbaar is en
dat diversiteit ontbreekt.
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Leen Kool, trekker coördinatieteam Agenda IJsselmeergebied 2050:

‘Gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het IJsselmeergebied
vraagt uiteindelijk om gedeelde ruimtelijke visie’
Zonder de gebruikelijke bestuurlijke vergaderingen, ambtelijke
workshops, gebiedsbijeenkomsten en op participatie gerichte
activiteiten, lijkt het misschien stil rond de uitvoering van de
Agenda IJsselmeergebied. Dat is dan maar schijn. In werkelijkheid
gonst het op grote en kleine schaal van de ontwikkelingen.



Een greep uit wat er zoal speelt: het proces
van de regionale energiestrategieën
(RES’en) vordert gestaag en dat geldt ook
voor diverse lopende projecten in het
kader van de Programmatische Aanpak
Grote Wateren (PAGW). Voorts kunnen
provincies en gemeenten in 2021 projecten aanmelden voor de Erfgoeddeal die
afgelopen september is gesloten. Voor
bereidende verkenningen zijn gaande
over een Gebiedsfonds IJsselmeergebied.
Verontrustende uitkomsten van een
watersysteemanalyse in het Gooi-en
Eemmeer baren bestuurders van de
Randmerengemeenten zorgen. En een
inspiratieteam dat de Handreiking
omgevingskwaliteit gaat promoten,
staat in de startblokken.
Leen Kool, trekker van het coördinatieteam Agenda IJsselmeergebied, ziet een

gemeenschappelijke rode draad lopen
door de meeste thema’s: ‘Ze doen stuk
voor stuk een beroep op het vermogen van
alle betrokken partijen om integraal te
denken en handelen. Om dat met succes
te kunnen doen, is een gemeenschappelijke, integrale ruimtelijke visie op het
IJsselmeergebied nodig. De Agenda wordt
duidelijker, wanneer we gezamenlijk in
staat zijn er een ruimtelijke duiding aan
te geven. Daar werken we in 2021 hard
aan verder'.
Handreiking
Kool is dan ook ingenomen met de
Handreiking omgevingskwaliteit die in
2020 is gereedgekomen. ‘Zoals al in de
vorige nieuwsbrief is beschreven, is de
handreiking geen verplichting, maar een
mooi stukje gereedschap dat bij de meest
uiteenlopende initiatieven vooral aan de
voorkant van een verkenning en planuitwerking kan worden gebruikt. Daarom is
het belangrijk dat alle partijen rond het
IJsselmeergebied goed in beeld hebben
hoe ze de methodiek in de handreiking
kunnen toepassen. We moeten er dus mee
de boer op. De afgelopen weken is verkend

‘De Agenda IJsselmeergebied staat stevig. We kunnen hem verrijken
door er een ruimtelijke duiding voor het hele IJsselmeergebied aan te
geven. Daar gaan we in 2021 hard aan werken.’

met welke opdracht we in 2021 een
inspiratieteam op pad sturen, en hoe we
dat team samenstellen. Het team gaat de
handreiking uitdragen en partijen motiveren om er bij hun ruimtelijke keuzes
gebruik van te maken.’
Energiestrategieën
Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
(BPIJ) hecht er groot belang aan dat de
Handreiking omgevingskwaliteit in ieder
geval serieus wordt meegenomen in de
verkenning en planvorming voor de
regionale energiestrategieën. Zeven van
de dertig Nederlandse energieregio’s
raken het IJsselmeergebied. Kool: ‘Wat per
regio aan kansen en mogelijkheden is
geïnventariseerd, moet op het niveau van
het IJsselmeergebied óók een match
hebben met de principes die in de Agenda
IJsselmeergebied 2050 bestuurlijk zijn
afgesproken. Het BPIJ heeft daar bij de
desbetreffende RES-projectgroepen op
aangedrongen. In de jongste vergadering
van het BPIJ op 10 december hebben de
bestuurders gezegd de energieopgave voor
het IJsselmeergebied ruimtelijk te beschouwen, in zowel omvang als locatie.’
Erfgoeddeal
‘De kusten van het IJsselmeer’ is de titel
van een project dat het team van de
Agenda IJsselmeergebied 2050 heeft
ingediend voor de tweejaarlijkse Erfgoeddeal van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE). En met succes! De deal is
afgelopen september gesloten, wat
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Whitepaper natuurwinstplan ondertekend

Naar een toekomstbestendige
deltanatuur
Op 30 november hebben de ministers van LNV en IenW
het Whitepaper voor het Natuurwinstplan Grote Wateren
ondertekend tijdens een webinar over LIFE IP Deltanatuur.
Het Natuurwinstplan Grote Wateren moet gaan zorgen voor
betere afstemming tussen noodzakelijke systeemingrepen
en de gebiedsspecifieke kaders van Natura2000.
inhoudt dat in 2021 de medefinanciering
start van cultureel-erfgoedprojecten die
de IJsselmeerregio’s tot en met 2023
kunnen aandragen. Meer over de Erfgoeddeal elders in deze nieuwsbrief.
Gebiedsfonds
Het BPIJ heeft in oktober besloten tot de
ontwikkeling en inrichting van een
gebiedsfonds. Zo’n gezamenlijke finan
cieringspot kan handig zijn voor het
realiseren van nieuwe projecten of voor
versterking van de kwaliteit van bestaande projecten. Maar ook voor het betalen
van de meerkosten waar een initiatief
nemer tegenaan loopt als een initiatief
moet worden uitgebreid of gewijzigd om
het integraal in het gebied te laten passen.
Kool: ‘Bij een gebiedsfonds staat maatwerk voorop. De ontwikkelingen in het
gebied en de bestuursstructuur van
organisaties moeten passen bij de vorm
en doelstellingen van een gebiedsfonds.
Als je daarentegen die factoren niet goed
op elkaar afstemt, gaat een gebiedsfonds
niet werken. Momenteel bekijkt het BPIJ
de verschillende opties. De scope is breed.
Ik stel me voor dat dit fonds integrale
oplossingen zal kunnen faciliteren. Ik zie
het als een katalysator voor inrichting en
kwaliteitsverbetering van het IJsselmeer-

gebied. Het fonds zal misschien kunnen
aanhaken bij een PAGW-project om dan
extra meerwaarde mogelijk te maken wat
betreft ruimtelijke kwaliteit.’
Watersysteemanalyse Gooi- en Eemmeer
De stap is maar klein naar een concreet
project. De gemeenten rond het Gooi- en
Eemmeer vinden het omwille van de
waterrecreatie van groot belang dat méér
dan voorheen de overlast van waterplanten kan worden beteugeld. Recent onderzoek wees echter uit dat het watersysteem
zeer kwetsbaar is en bijna op instorten
staat. Wat te doen? Kool: ‘Dit is nou
typisch zo’n situatie die voorheen wellicht
door iedereen als een lokaal probleem zou
zijn bestempeld, maar nu door de partners
in de Agenda IJsselmeergebied als probleem binnen het grotere geheel kan
worden gezien. Het toekomstbestendige
ecologisch systeem dat we willen, kun je
immers niet zien als de optelsom van
subsysteempjes. Precies zoals dat gebeurt
bij de Programmatische Aanpak Grote
Wateren gaat het om het samenhangend
geheel. De Randmeren zijn deel van het
grotere verhaal. Ik kan mij voorstellen dat
in deze situatie ook een gebiedsfonds van
betekenis kan zijn.’

Het uitvoeren van (grootschalige) systeemingrepen brengt een uitdaging
met zich mee. Het herstel van de natuurlijke dynamiek, voldoende
ruimte voor natuurlijke processen en goede verbindingen tussen de
natuurgebieden is noodzakelijk om de Natura2000-doelen op landelijke
schaal te behalen. Helaas is dat niet altijd verenigbaar met (locatie
gebonden) Natura2000-instandhoudingsdoelstellingen. Bij de uitvoering
van noodzakelijke ingrepen in het systeem zijn negatieve effecten op de
gebiedsspecifieke Natura2000-instandhoudingsdoelstellingen niet altijd
uit te sluiten. De huidige doelen voor Natura2000-gebieden zijn namelijk
gericht op bescherming van natuurwaarden op basis van de situatie en
potentie ten tijde van de aanwijzing van de Natura2000-gebieden. Bij het
ecologisch veerkrachtig, robuust en dynamisch maken van onze wateren
ligt de nadruk echter op het ontwikkelen van natuur die béter bij de
potentie van het systeem past.
De resultaten van het Natuurwinstplan worden vastgelegd in het
Natura2000-doelendocument en werken door in de gebiedsspecifieke
aanwijzingsbesluiten en beheerplannen. Dit proces zal iedere 6 jaar
worden herhaald, zodat indien nodig adaptief kan worden ingespeeld
op nieuwe ecologische ontwikkelingen en inzichten. Met deze nieuwe
strategie worden de ambities om zowel de Natura2000-doelstellingen te
realiseren als dynamische natuur te ontwikkelen die past bij het systeem
van de grote wateren zoals het IJsselmeergebied, met elkaar verenigd.
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Team Omgevingskwaliteit omgevingskwaliteit
presenteert handreiking
De Handreiking omgevingskwaliteit is gereed. U kunt de brochure
hier downloaden. In de vorige nieuwsbrief is de handreiking
aangekondigd als hulpmiddel om het gezamenlijk gedragen beeld
van de richting waarin het IJsselmeergebied zich zou kunnen
ontwikkelen, in de praktijk te laten doorwerken. De handreiking
zou daarvoor een toolbox moeten zijn.

De instrumenten in de toolbox hebben een
bredere werking dan de bekende ‘tien
gouden regels voor landschappelijke
kwaliteit’ van Palmboom die bij de ontwikkeling van de gebiedsagenda centraal
stonden. Het team dat de handreiking
heeft gemaakt, heeft deze regels uitgebreid tot ruim dertig principes, geclusterd
in de drie categorieën: ruimtelijke kwaliteit, ecologische kwaliteit en cultuur
historische kwaliteit.
De boer op
De betrokken partijen zijn intensief met
de handreiking bezig geweest. Daarbij is
het inzicht ontstaan dat alléén een

handreiking niet volstaat. Ze zal effectiever functioneren als ze niet op zichzelf
staat, maar aansluit bij andere, liefst
concrete stimuli in de sfeer van ruimtelijke kwaliteit. Daarom werkt het team
IJsselmeeragenda aan een campagnepakket, waarvan ook de Erfgoeddeal deel
uitmaakt. Dit mondt uit in een inspiratieen promotiecampagne in het hele IJsselmeergebied.
Initiatiefnemers, projectleiders en overheidsmedewerkers in het IJsselmeergebied krijgen te zien hoe de Handreiking
omgevingskwaliteit ‘werkt’ en hoe ze
daarmee hun aanpak van een project of

proces kunnen verrijken, in de geest van
de Agenda IJsselmeergebied. De handreiking komt niet in de plaats van bestaande
instrumenten, maar betrekt vanaf het
begin ruimtelijke en landschappelijke
kwaliteiten van het IJsselmeergebied als
geheel bij een ontwikkeling of project.
Inspiratieteam in 2021 van start
Het inspiratieteam omgevingskwaliteit
IJsselmeergebied (IOIJ) zoekt en stimuleert
de dialoog over omgevingskwaliteit. Het
inspiratieteam komt in actie op verzoek
van een project of initiatiefnemer, maar
kan ook zelf besluiten om over ruimtelijke
ontwikkelingen in het IJsselmeergebied de

dialoog aan te gaan. Het team beperkt zijn
advies en hulp niet tot de prille start van
initiatieven, maar helpt ook om gemaakte
afspraken over kwaliteit te borgen. Het
zoekt bovendien naar mogelijkheden tot
kruisbestuiving met andere ruimtelijke
ontwikkelingen en helpt daarbij de
integraliteit te bewaken, verbindingen te
leggen en ruimtelijke samenhang helder
te maken. Tevens brengt het inspiratieteam de nodige kennis en ervaring mee
over succes- en faalfactoren bij monitoren
en evalueren. Het is de bedoeling dat het
inspiratieteam jaarlijks tijdens de Verenigde IJsselmeertop een terugkoppeling geeft
van zijn adviezen en werkzaamheden.
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Erfgoeddeal
‘geweldig nieuws’ voor IJsselmeergebied
Het team van de Agenda IJsselmeergebied 2050 heeft met succes meegedongen naar de Erfgoeddeal. Het team ontvangt daarmee een
financiële bijdrage voor het project De Kusten van het IJsselmeer. Hierdoor kunnen er in de periode 2021-2023 tal van erfgoed- en
participatieactiviteiten gerealiseerd worden rondom het IJsselmeer, de Randmeren en de voormalige Zuiderzeekust. Volgens Michiel Rijsberman,
gedeputeerde cultuur van de provincie Flevoland, is dit ‘geweldig nieuws’. De provincie Flevoland is penvoerder voor dit project.
Ruimtelijke kwaliteit verbeteren
Rijsberman: ‘De Erfgoeddeal zorgt er met
het project De Kusten van het IJsselmeer voor
dat we samen met bewoners, provinciale
organisaties en ondernemers op een
creatieve manier de bewustwording van
de (erfgoed)kwaliteiten rond het IJsselmeer kunnen vergroten. Als gedeputeerde
Kunst & Cultuur zie ik zorgdragen voor
wat ons door onze voorouders is nagelaten als een belangrijke maatschappelijke
taak, waar we met veel partijen aan bij
kunnen dragen. Het vergroten van draagvlak voor erfgoed en kustlandschappen bij
een breed publiek is daarin een waardevolle stap.’
Erfgoed inzetten in een duurzamer
Nederland
De Erfgoeddeal is een initiatief van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel is
om erfgoed in te zetten bij klimaat
adaptatie, energietransitie, omgang met
stedelijke groei en krimp in een duur
zamer Nederland.

Project ‘De Kusten van het IJsselmeer’
Onder de vlag van de Agenda IJsselmeergebied 2050 werken Rijk, provincies,
waterschappen, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers
samen aan de opgaven in het IJsselmeergebied. Met het project De Kusten van het
IJsselmeer willen zij bewoners, bestuurders,
ambtenaren en specialisten bij elkaar
brengen om met elkaar in gesprek te gaan
over de ruimtelijke kwaliteit van het
IJsselmeer. En zo vanuit erfgoedperspectief de omgevingsvisies en gebiedsontwikkeling te beïnvloeden. Dit gebeurt op een
creatieve manier met een campagne die
de grote waarde van het gebied bij het
brede publiek duidelijk maakt.
Start in mei 2021
De jury heeft voor dit project gekozen
‘vanwege de gebiedsgerichtheid, het grote
aantal partners, de impact die wordt
verwacht van dit project en het omzetten
van een visie naar een concrete aanpak en
campagne.’ Het project start in mei 2021
en zal tal van cultuurhistorische locaties
aandoen in de vier deelnemende provincies. Afhankelijk van de ontwikkelingen
met het coronavirus vindt een deel van de
activiteiten mogelijk digitaal plaats.
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Stakeholders aan het woord
in de Wieringerhoek
De startbeslissing voor de MIRT-verkenning Wieringerhoek in
november 2019 luidde een periode in van hard werken. Vanuit alle
belangen en ieders doelen zijn vier onderzoeksalternatieven
geformuleerd, die de uithoeken van het speelveld vormen. Ze zijn
verschillend, maar bevatten allemaal maatregelen (bouwstenen)
om de drie grote uitdagingen in het gebied aan te pakken.
De onderzoeksalternatieven worden nu, samen met de meekoppel
kansen en initiatieven van derden, getoetst op doelbereik en (milieu)effecten. Door hieruit kansrijke elementen te selecteren, wordt
gezamenlijk gewerkt aan een Voorkeursalternatief. Op 3 december
van dit jaar zijn de stakeholders bijgepraat over recente ontwikkelingen
en het proces. De betrokkenheid in de regio blijkt groot.
Wieringerhoek is een project in het kader
van de Programmatische Aanpak Grote
Wateren (PAGW). Vanuit de Agenda
IJsselmeergebied liggen in dit noord
westelijk deel van het IJsselmeer drie
grote uitdagingen: verbeteren van de
ecologische kwaliteit, toevoegen van een
zoet-zoutverbinding en vasthouden van
zoetwater. Dit alles op zo’n manier dat
economische ontwikkeling mogelijk blijft.
Stakeholderbijeenkomst
Het project Wieringerhoek kent een grote
betrokkenheid van belanghebbenden uit
de regio. Zij zijn in een vroeg stadium bij
het project betrokken en hebben actief
bijgedragen aan het in kaart brengen van
kansen en mogelijkheden. Op 3 december
zijn zo’n zestig stakeholders bijgepraat
over de stand van zaken en het nog te
volgen werkproces van het project
Wieringerhoek. Iedereen kreeg een

inkijkje in de vier onderzoeksalternatieven, waarna inhoudelijk een aantal
onderdelen van het project zijn besproken
en bediscussieerd. De mate van betrokkenheid blijkt uit de discussies tijdens de
bijeenkomst, maar ook uit de aanbieding
van een petitie van de Dorpsraad Andijk
en uit de ingebrachte voorstellen voor
kansrijke extra’s die vanuit de regio bij het
project zouden kunnen aanhaken. Deze
voorstellen, die door middel van een pitch
werden gepresenteerd, zullen – evenals
enkele initiatieven van derden – in de
m.e.r.-beoordeling worden meegenomen.
Kansen voor synergie
Vooralsnog zijn er vier kansrijke nevenprojecten of maatregelen geformuleerd
die in potentie aan het project Wieringerhoek kunnen worden gekoppeld. Drie
daarvan hebben min of meer hetzelfde
doel.
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• Project Noordkop (ingebracht door
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier): een zoet-zoutverbinding van
Waddenzee met het Balgzandkanaal in
de kop van Noord-Holland en het
aanleggen van zoete ecotopen in het
Amstelmeer en Amstelmeerkanaal.
• De Klimaatbuffer (ingebracht door
Provinciaal Waterleidingbedrijf NoordHolland): een natuurlijk in te richten
voorraadbassin voor drinkwater,
ingericht met zoetwaterecotopen die
een stabiele en kwalitatief hoogwaardige drinkwaterbron waarborgen.
• Maatregelen tegen zoutindringing (geformuleerd tijdens het droogtetafelproces
en ingebracht door Rijkswaterstaat)
gaan hand in hand met de doelen van
het project Wieringerhoek.
• Diverse kansen uit de Kustvisie voor de
IJsselmeerkust om het gebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers en
recreanten.
Energiegerelateerde initiatieven
De Wieringerhoek is niet alleen zoekgebied voor het PAGW-project, maar ook een
zoekregio voor de regionale energiestrategie (RES) van Noord-Holland-Noord. Voor
deze RES zoekt men in de Wieringerhoek
mogelijkheden om zonne- of windenergie
op te wekken. Strevend naar een integrale
benadering in het IJsselmeergebied, wordt
bekeken hoe deze opgave kan samengaan
met de uitdagingen van de PAGW. Dit
vraagt om een zorgvuldige benadering,
met oog voor maatschappelijk draagvlak,
bestuurlijke afstemming en voldoende
inzicht in de ecologische effecten van
energie-ontwikkelingen in het IJsselmeer.
Voor het combineren van de provinciale
energie-opgave met de PAGW zijn tot nu
toe twee initiatieven ingediend. Eén ervan
behelst de aanleg van zonne-atollen die
ruimte geven voor natuur én energie
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opwekking in het IJsselmeer. Het andere
initiatief is een combinatie van binnendijkse energievelden met achteroevers.
Ook deze initiatieven worden in de
m.e.r.-beoordeling en bij het formuleren
van een voorkeursalternatief meegenomen.
Het vervolg
Begin 2021 wordt de m.e.r.-procedure
afgerond. Daarna kan de omgeving zich
over de resultaten buigen; dan volgt het
opstellen van het voorkeursalternatief dat
uiteindelijk moet uitmonden in de
Voorkeursbeslissing. Bij deze laatste stap
worden alle kansrijke bouwstenen uit de
verschillende onderzoeksalternatieven,
kansen voor synergie en overige ingebrachte initiatieven meegenomen. Gezien
de veelheid aan initiatieven en zienswijzen, en de mate waarin het project leeft
onder stakeholders, is dat – zonder
overdrijven – een hele puzzel.
De rol van de Agenda
Zonder de Agenda IJsselmeergebied 2050
zou dit project wellicht niet tot stand zijn
gekomen. Het ontwikkelproces om tot de
Agenda te komen, heeft een netwerk doen
ontstaan van mensen die elkaar hebben
kunnen vinden in een gezamenlijk
toekomstbeeld voor het IJsselmeergebied
en de opgaven die er zijn. Maar nu ontwikkelingen zoals in de Wieringerhoek
concreter worden en om ruimtelijke
inpassing vragen, groeit ook de noodzaak
van een gemeenschappelijke integrale
visie op het IJsselmeergebied. Dat vraagt
om gezamenlijke afwegingen voor
ruimtelijke ingrepen op de lange termijn.
Urgente stof voor denken en doen in 2021.

8
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Watersysteem in Gooi- en Eemmeer baart zorgen
Het watersysteem van het Gooi- en Eemmeer is kwetsbaar en kan omslaan van helder
naar troebel. Dat is de conclusie van een watersysteemanalyse die in opdracht van de
gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren is uitgevoerd. Een conclusie die verbazing, schrik en
zorg teweegbrengt, want sinds de grote hersteloperaties Integrale Inrichting Veluwerand
meren (IIVR) en Bestrijding Eutrofiëring Zuidelijke Randmeren (BEZEM) begin deze eeuw,
leek het goed te gaan in het hele Randmerengebied. De waterplanten groeiden immers welig
in het weer helder geworden water.
Volgens het onderzoeksrapport voert de
Eem vanuit haar stroomgebied nog steeds
te veel nutriënten aan. Die stoffen (vooral
stikstof en fosfor) voeden grotere waterplanten, maar ook algen. Zoetwatermosselen filteren een groot deel van de algen
uit het water en houden dat daardoor
helder. In het afgelopen decennium blijkt
de mosselpopulatie echter sterk te zijn
gekrompen. Grote waterplanten zoals
fonteinkruid, die in helder water goed
gedijen, staan nu vrijwel alleen voor de
taak om de nutriënten uit het water op te
nemen. Als ze de aanvoer van vooral
stikstof niet kunnen bijhouden, wordt het
water weer troebel, wat leidt tot minder
planten, waardoor méér algen het water
nóg troebeler maken enzovoort. Het
systeem stort ineen.
Teleurstelling
Rita Braam, directeur van Gastvrije
Randmeren vertolkt de teleurstelling bij
de gemeenten die in de gebiedscoöperatie
samenwerken. ‘De uitslag van het door
Witteveen & Bos uitgevoerde onderzoek is
vooral zo zuur, omdat het de bedoeling
was te verkennen hoeveel ruimte in het
watersysteem aanwezig is om juist méér
te experimenteren met het verwijderen
van waterplanten dan waarvoor we in
voorgaande jaren een vergunning hadden.

Dat geldt vooral voor het Gooi- en Eemmeer, omdat daar de spanning tussen
plantengroei en waterrecreatie het grootst
is. Het vaarwater moet ook werkelijk
bevaarbaar zijn, niet alleen voor de
beroepsvaart in de vaargeul, maar ook
voor de waterrecreatie, en zeker in de
populaire waterrecreatiegebieden in de
buurt van jachthavens en eilanden. Het
algemene beeld is dat het zichtbaar sterk
verbeterde watersysteem van de Randmeren tegen een stootje kan. Daarom wilden
we experimenteren met uiteenlopende
vormen van extra maaibeheer die binnen
het vermoede incasseringsvermogen van
het watersysteem zouden passen. De
betrokken gemeenten vonden de kosten
van onderzoek en verdere proceskosten
een goede investering. Waterrecreatie is
immers een belangrijke economische
drager voor het Randmerengebied. Nou,
dan is het wel schrikken bij de boodschap
dat het huidige maaibeleid het watersysteem mogelijk al aan het wankelen brengt.’
Wat te doen?
Na de eerste schrik kwamen de vragen en
de behoefte aan een handelingsperspectief. Hoe kon het gebeuren dat iedereen
kennelijk een te positief beeld heeft gehad
van het watersysteem? Braam: ‘De
aanwezigheid van zoetwatermosselen

speelt een essentiële rol in de nutriëntenhuishouding. De beschikbare monitoringgegevens over mosselpopulaties dateerden echter uit 2013. Die gegevens waren
onbruikbaar voor het gebruikte onderzoeksmodel PCLake, dat speciaal is
ontwikkeld om de robuustheid van
ondiepe watersystemen te bestuderen.
Gastvrije Randmeren heeft omwille van
het systeemonderzoek in het voorjaar van
2020 aanvullend de mosselpopulaties in
kaart te laten brengen, maar eigenlijk
zouden dergelijke gegevens continu bij de
waterbeheerder op orde moeten zijn en
moeten worden gedeeld met de gemeenten.’
Voor de nabije toekomst liggen er twee
vragen: is het mogelijk om met inrichtingsmaatregelen iets aan het probleem te
doen en hoe krijgen we de belasting van
het watersysteem met nutriënten vanuit
het achterland verder omlaag? Fosfaten
en nitraten komen in de Randmeren
terecht vanuit het hele stroomgebied van
de Eem. Dat is een mix van agrarisch en
stedelijk gebied. De aanpak van de diffuse
bronnen is een complex probleem dat je
alleen door intensieve samenwerking met
veel partijen kunt benaderen. Ook oplossingen in de sfeer van inrichtingsmaatregelen, zoals aanpak van de Eemdelta en

het stroomgebied van rivier de Eem,
stijgen uit boven de draagkracht en
competenties van de regio. De direct
betrokken gemeenten en ook de coöperatie hebben daarom direct aangestuurd op
overleg en samenwerking met Rijk en
provincies. Het Rijk is de waterbeheerder,
de provincies gaan over de ruimtelijke
ordening en de natuur.
Braam: ‘Vanuit vier provincies Gelderland,
Utrecht en Flevoland onder leiding van
Noord-Holland, en de gemeenten binnen
Gastvrije Randmeren hebben we de
kwestie geagendeerd bij de Stuurgroep
Markermeer-IJmeer (SMIJ). Dat is hét
platform voor overleg over waterkwaliteit
en natuurbeheer en -ontwikkeling,
waaraan ook het Rijk deelneemt. In het
overleg van 10 december kwam dit
agendapunt aan de orde. In algemene
termen is toen onderkend dat het probleem inderdaad breed en integraal moet
worden opgepakt. Onze regio staat er dus
niet alleen voor en dat geeft het vertrouwen dat we gezamenlijk wel één of
meerdere oplossingsrichtingen zullen
vinden. Landelijk is er immers nog wel een
grote stap te maken met onze natuur, dus
als we daaraan kunnen bijdragen, staan
we daar klaar voor. En daarmee ontstaat
ook weer ruimte voor recreatie, in de
natuur welteverstaan!’
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Subsidieregeling
compenseert
extra baggerkosten
na Peilbesluit
Vanaf 1 oktober 2020 compenseert de minister van IenW
beheerders van jachthavens voor extra baggerwerk dat nodig
is om bij een lager waterpeil in het IJsselmeergebied de toegang
tot de jachthavens te waarborgen. Ook beheerders van de
vaargeulen naar de jachthavens komen voor de compensatie
in aanmerking.

Als gevolg van het Peilbesluit dat in juni
2018 in werking is getreden, kan het
waterpeil in het IJsselmeergebied – afhankelijk van de waterstand en de weers
voorspellingen – in de tweede helft van
augustus zakken. Hierdoor kan beter
worden ingespeeld op de ecologische
omstandigheden, maar ook op de behoefte aan zoet water. Een ongewenst bijeffect
is dat de bereikbaarheid van jachthavens
in het gedrang kan komen. Beheerders
van jachthavens en vaargeulen die
toegang geven tot de jachthavens kunnen
dit tegengaan door iets dieper te baggeren.
Via de Tijdelijke Subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied compenseert de
minister het extra baggerwerk dat nodig is.

De subsidieregeling vergoedt een vast
bedrag per m2 gebaggerd oppervlak en
geldt tot en met augustus 2025. Mogelijk
wordt de regeling daarna nog verlengd.
Er is 7 miljoen euro beschikbaar. De
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) voert de regeling uit. Projectleider
Maurice Luijten meldt dat twee maanden
na openstelling van de regeling nog geen
aanvragen zijn ingediend. Hij wijst erop
dat de extra baggerwerkzaamheden met
terugwerkende kracht sinds 15 juni 2018
voor subsidie in aanmerking komen.
Voor meer informatie en het indienen
van subsidieaanvragen zie www.rvo.nl/
bevaarbaarheid-ijsselmeer.
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Agenda IJsselmeergebied 2050 wil stevige verbinding met onderwijs

Het netwerk van de Agenda IJsselmeergebied 2050 gaat intensiever
samenwerken met kennisinstellingen en onderwijsorganisaties.
Het doel daarvan is tweeledig:
voor een zo langjarig proces is op
alle niveaus aanwas nodig van
betrokken mensen, en om de
ambities van de Agenda uit te
voeren en de daarbij opkomende
kennisvragen te kunnen beantwoorden, is permanent behoefte
aan nieuwe kennis en innovatieve
oplossingen.
Vanuit het onderwijs gezien, biedt een
band met de Agenda IJsselmeergebied
eveneens kansen. Studenten en scholieren kunnen goed zicht krijgen op een keur
van uiteenlopende concrete toekomstige
arbeidsplaatsen en zij kunnen tijdens hun
opleiding al oefenen met de vele competenties die daarbij aan de orde zijn.
Om de verbinding tussen het ‘Blauwe hart
van Nederland’ en het onderwijs te
smeden en versterken, zijn afgelopen jaar
verschillende initiatieven ontplooid.
Denk aan de Platformdag Onderwijs in

maart en de Technasiabijeenkomst van
afgelopen september.
Raakvlakken
Er zit groei in de relatie, doordat zowel bij
de Agenda IJsselmeergebied als in
onderwijskringen het wederzijds belang
van samenwerking is onderkend. In de
loop van 2020 zijn dan ook meerdere
nieuwe raakvlakken en actiemogelijk
heden in kaart gebracht die in 2021
kunnen worden uitgewerkt. Te denken
valt bijvoorbeeld aan:

• Follow-up onderwijsbijeenkomst
(webinar)
• Marktplaats kennisvragen/stageplekken
en organisaties
• Verkenning meerjarige funding
• Verkenning internationale samen
werking
• Verkenning serious game IJsselmeer
gebied
• Samenwerking met Technasia, hbo,
mbo en universiteiten
• Samenwerking met lectoraten.

‘Talent kleurt Flevoland’ duikt in de
Agenda IJsselmeergebied 2050
In 2020 zijn al enkele concrete projecten
van start gegaan. Zaterdag 26 september
gaven gedeputeerde Jan-Nico Appelman
van provincie Flevoland en dijkgraaf Hetty
Klavers van Waterschap Zuiderzeeland op
het Provinciehuis het startsein voor de
vierde editie van het jongerenprogramma
Talent kleurt Flevoland. Dit programma
daagt leerlingen en studenten uit om hun
talenten te gebruiken bij het oplossen van
diverse maatschappelijke vraagstukken.
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Leerlingen en studenten van Aeres
Hogeschool, hogeschool Windesheim, ROC
van Flevoland en vijf Flevolandse technasia werken aan elf vraagstukken die
binnen de provincie spelen en waarvoor
nog geen bevredigende oplossingen zijn
gevonden. Het gaat dus niet om theoretische oefenstof, maar om vraagstukken die
op dit moment binnen de provincie spelen
en waarvoor een concrete opdracht wordt
verstrekt. De opdrachten lopen qua
omvang en onderwerp sterk uiteen. Ze
hebben betrekking op natuur, duurzaamheid, infrastructuur, arbeidsmarkt,
leefbaar platteland en zo meer.
Ecotoiletten voor de Randmeren
Een mooi voorbeeld is de opdracht die de
Coöperatie Gastvrije Randmeren samen
met Staatsbosbeheer heeft verstrekt voor
het ontwerpen van een uitvoerbaar
concept voor een goed werkend, schoon
en ecologisch verantwoord toilet dat niet
op de riolering is aangesloten. De honderden technasiasten die in Almere, Lelystad,
Emmeloord en Harderwijk nu groepsgewijs aan deze opdracht werken, kunnen
kiezen uit twee varianten: een toiletvoorziening op de eilanden in de Randmeren
die toegankelijk zijn voor recreanten of
een kleine mobiele variant die aan boord
van boten is te gebruiken.
De leerlingen moeten bij het ontwerp
rekening houden met een aantal basisvoorwaarden. Er mag bijvoorbeeld niets
worden achtergelaten op het eiland en het
vaste ecotoilet moet ‘hufterproof’ zijn.
Bovendien moet het ontwerp een duurzaam karakter hebben, zoveel mogelijk
inpasbaar zijn in het landschap en
aansluiten op de ecologische processen in
de natuur. De mobiele variant moet zo
‘laagdrempelig’ zijn dat de sanitaire druk
op de eilanden erdoor wordt verminderd.

Deze opdracht prikkelt de leerlingen tot
flink out of the box denken. Dat bleek
volgens Gastvrije Randmeren al bij de
opdrachtverlening. ‘De combinatie van
natuur met de zeearend en een natuurlijk
toilet vonden de leerlingen echt een
uitdaging.’
De eerste resultaten worden spoedig
verwacht.
‘Big lake, great opportunities’
Van geheel andere orde is het Talentkleurt Flevolandproject ‘Big lake, great
opportunities’, dat aansluit bij ongeveer
alle aspecten van de Agenda IJsselmeer
gebied 2050. Omdat de Agenda een lange
tijdshorizon heeft, biedt hij bij uitstek
goede condities om er jongeren bij te
betrekken. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman van de provincie Flevoland zegt:
‘Onze organisatie wordt verrijkt met een
schat aan oplossingen die we serieus in
ons werk gaan betrekken. Het is een
win-winsituatie. Daarnaast hoop ik van
harte dat de leerlingen in hun verdere
loopbaan hun talenten blijven inzetten
voor onze mooie provincie. Het gaat
tenslotte om hun toekomst. Daarnaast
kijken zij met een frisse blik naar complexe langetermijnvraagstukken. Leerlingen en studenten gaan aan de slag met
niet vooraf geformuleerd vraagstukken,
maar formuleren op basis van hun
kwaliteiten, interesses én wat nodig is,
een project.’
Big lake, great opportunities wordt begin
2021 afgerond met de presentaties van de
verschillende deelprojecten. Uiteindelijk
komen de resultaten ook terug in de
Verenigde IJsselmeertop op 27 mei 2021,
met als thema ‘Samen voor later’.

Technasia
Leerlingen van technasia die druk doende zijn met het ontwerpen
van ecotoiletten voor de eilanden in het Randmerengebied
hebben nog geen eindproducten gereed, maar onderstaande
fragmenten uit tussentijdse projectverslagen geven al een
voorzichtig kijkje achter de schermen.

‘We hebben ook alle Wettelijke Eisen, Gebruikerseisen en
Jullie Eisen in een bestand gezet waardoor wij nu een beter idee
hebben van wat we willen gaan doen en wat ons product gaat
worden.’

***

‘Ook hebben wij een idee met sensoren om mensen op de hoogte
te houden op welk eiland welk toilet beschikbaar is zodat mensen
makkelijker en sneller er één kunnen vinden.’

***

‘Uit de enquête bleek dat de meeste mensen toch een vast toilet
willen, omdat dit makkelijker is. Toen zijn we begonnen met het
bedenken van ideeën voor een vast toilet. Uiteindelijk hebben we
besloten dat een toilet op een vlot het beste idee is.’

***

‘Wij hadden voor de privacy bedacht dat de mensen de deuren die
aan de boom zitten kunnen uitklappen en dichtmaken, zodat ze
toch nog privacy hebben. Om ervoor te zorgen dat er geen takken
op u vallen als u op het toilet zit, hebben wij een soort dakje
bedacht, waardoor de takken daar op vallen.’

12
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Covid-19 geeft boost aan recreatie
op en aan de Randmeren
De Randmeren zijn ‘top’ in coronatijd. Die conclusie kan worden
getrokken uit een onderzoek van de Coöperatie Gastvrije Randmeren
onder recreatieve gebruikers van dit deel van het IJsselmeergebied.

Afgelopen zomer bracht een recordaantal
Nederlanders de vakantie door in eigen
land. Er was een ware run op alles wat
maar wilde drijven. Het gemiddelde aantal
grotere jachten dat ook op mooie dagen in
havens ligt daalde fors en de zogenaamde
‘kleine watersport’ beleefde hoogtijdagen.
Deze onverwachte ontwikkeling gaf de
Coöperatie Gastvrije Randmeren een
actuele aanleiding om in de zomermaanden onderzoek te laten doen onder zowel
bestaande als nieuwe recreatieve gebruikers van de Randmeren. Aan beide
categorieën is een vragenlijst voorgelegd
met als belangrijkste onderwerpen de
beoordeling van de huidige voorzieningen
en de wensen voor de toekomst.
De uitkomst van de enquête stemt Rita
Braam, directeur van de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren, tevreden: ‘Uit de
antwoorden kunnen we een aantal
duidelijke conclusies trekken. De eilanden
en de stranden in de Randmeren behoren
echt tot de kernkwaliteiten van het
IJsselmeergebied. We hebben duidelijk een
nieuwe groep bezoekers zien komen,
voornamelijk uit de omliggende provincies. Veel van hen kwamen uit Gelderland
en de provincie Utrecht, de overige nieuwe
gasten uit Flevoland en Noord-Holland.
Bovendien zagen we bij de mensen voor
wie de Randmeren al vertrouwd waren
een plotselinge opleving. Veelal jonge

mensen hebben een bootje gekocht of
gehuurd of zijn er een van familie of
vrienden gaan gebruiken. Ook veel oudere
boten kregen een nieuw leven. Beelden uit
voorgaande jaren, waarin havens ook op
drukke zomerdagen nog halfvol lagen,
behoorden afgelopen zomer tot het
verleden. De havens waren soms bijna
leeg omdat iedereen het water op was.’
De afgelopen zomer heeft volgens Braam
laten zien dat waterrecreatie goede
mogelijkheden biedt voor de nodige sport,
ontspanning en afleiding, ook in moeilijke
tijden. ‘Watersport is op zich coronaproof.
Havenexploitanten slagen er goed in om
de geldende coronaregels toe te passen.
Ook bij het aanleggen op de eilanden is de
anderhalve meter afstand goed te bewaken. Daar zorgen de boten zelf al voor. Aan
de wal, bij parkeerplaatsen en trailerhellingen voor boten, was het soms spannend en moesten de recreanten duidelijk
hun eigen verantwoordelijkheid nemen,
maar ook dat ging meestal goed. Verder
hebben we gemerkt dat vakantieparken
met eigen havens bijzonder in trek zijn.
Ook hebben we een enorme toename
gezien in de waterrecreatie vanaf de wal.
Vooral het alleen of met een groepje
‘suppen’ – staand op een plank met één
peddel vooruit zien te komen – heeft een
hoge vlucht genomen. Ik denk dat dit wel
een blijvertje is.’

In januari is het jaarcongres van de
gebiedscoöperatie. Alle partners: onder
nemers, terreinbeheerders, overheden en
eigenaren van jachthavens en vakantieparken, spreken elkaar dan en het rapport
van de enquête zal één van de thema’s
zijn. Dat wordt een belangrijk gesprek over
mogelijke nieuwe kansen en over het
perspectief voor 2021. Braam: ‘Ik denk dat
we het bijvoorbeeld zullen hebben over de
opmerkelijke toename van vooral dagrecreanten. Daarvoor is een ander soort
voorzieningen nodig dan voor gasten die
langere tijd in het gebied verblijven. En
ook de herontdekking als vakantiegebied
met een groot aanbod door de eigen
bewoners zal aan de orde komen. Als het
over de hele linie drukker wordt, moeten
we ervoor zorgen dat het hele scala aan
voorzieningen op peil blijft.’
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Verkenning projecten Noord-Hollandse
Markermeerkust en Friese IJsselmeerkust
van start
‘Ecologische waterkwaliteit Friese IJsselmeerkust’ en
‘Noord-Hollandse Markermeerkust’ zijn twee PAGW-projecten
in het IJsselmeergebied die een impuls geven aan de natuur en
de rehabilitatie van het ecosysteem. Voor beide projecten is
eind november de Startbeslissing vastgesteld. Na publicatie
start de MIRT-verkenningsfase.
IJsselmeergebied
De grote waterstaatkundige ingrepen uit
de vorige eeuw maakten Nederland veilig
en welvarend. Maar met deze ingrepen
veranderde in veel grote wateren de
natuurlijke stroming van water en sediment. Ook langs een groot deel van de
Markermeerkust is, vanwege de ooit
geplande inpoldering, sprake van een
harde overgang tussen het Markermeer,
de binnenwateren en het achterland.
Leefgebied voor planten en dieren ging
hierdoor verloren en veel wateren staan
niet meer met elkaar in verbinding. Van
het resterende leefgebied ging daardoor
ook de kwaliteit achteruit. Zo zijn de
mogelijkheden voor vismigratie beperkt.
Als gevolg van de ingrepen ontbreekt
diversiteit in het watersysteem en is het
watersysteem kwetsbaar.
Hoewel grote delen van de Friese IJsselmeerkust ondiep zijn, ontbreken ook hier
op veel locaties goede verbindingen van
water met land en tussen binnen- en
buitendijkse gebieden. Deze land-waterovergangen zijn van groot belang voor de
robuustheid van het ecosysteem in het
IJsselmeer. Robuustheid wil zeggen dat
het ecosysteem ook op de lange termijn

ontwikkelingen, zoals de stijgende
zeespiegel, meer en zwaardere stormen,
en de temperatuurstijging kan opvangen.
Noord-Hollandse Markermeerkust
Langs de Noord-Hollandse Markermeerkust worden voor het project kansen
gezien in het realiseren van bijvoorbeeld
meer ondieptes, rietlanden, verbindingen
met het achterland en het inunderen
(onder water zetten) van grasland. Alle
maatregelen worden zodanig ingepast dat
deze goed samengaan met de andere
functies van het Markermeer. Het project
Noord-Hollandse Markermeerkust sluit
daarnaast aan bij eerdere initiatieven voor
Natura2000, de Kaderrichtlijn Water (KRW)
en Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES). Dit alles draagt bij aan het op
orde zijn van natuur en ecologische
waterkwaliteit, dat op zijn beurt weer
kansen biedt voor (nieuwe) ontwikkelingen.
Het plangebied van het project beslaat de
Markermeerkust tussen Hoorn en Amsterdam. De locaties die, voorafgaand aan de
verkenningsfase, als kansrijk worden
gezien voor het realiseren van maatrege-

len zijn: Schardammer Kogen, Waterland
Oost, IJdoorn, Hoekelingsdam en Oeverdijk Hoorn.
Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit
Kustzone Hoorn-Amsterdam
Naar aanleiding van de versterking van de
Markermeerdijk heeft de regio, onder regie
van de provincie Noord-Holland, het
initiatief genomen voor het ‘Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone
Hoorn-Amsterdam’. Vanwege de gedeeltelijke overlap in doelen en ambities zijn het
project Noord-Hollandse Markermeerkust
en het regionale ambitieprogramma een
samenwerking aangegaan. Dit ambitieprogramma omvat de realisatie van een
groot aantal maatregelen die een breder
scala aan doelen dienen dan die voorvloeien uit het project Noord-Hollandse
Markermeerkust. De samenwerking spitst

Programmatische Aanpak
Grote Wateren
De investeringen voor de
Programmatische Aanpak Grote
Wateren (PAGW) die het Rijk tot
en met 2032 wil doen, zijn
inmiddels bekend. Met de PAGW
wil het Rijk de achteruitgang van
de waterkwaliteit en de natuur
voorkomen. Enerzijds is dit
verplicht vanuit de Vogel- en
Habitatrichtlijn (Natura2000)
en de Kaderrichtlijn Water.
Anderzijds om ook ruimte voor
beleefbaarheid en economische
ontwikkeling te creëren.
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zich toe op de maatregelen die bijdragen
aan de waterkwaliteit en ecologie, én die
inpasbaar zijn in procedures die het
project dient te doorlopen.
Samenwerking
De MIRT-verkenning van het project
Noord-Hollandse Markermeerkust vindt
plaats in een samenwerking van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland, de provincie
Noord-Holland en Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier. Daarnaast zal
worden samengewerkt met belanghebbenden: particulieren en bedrijven uit de
regio en publieke en maatschappelijke
organisaties. Naar verwachting wordt de
MIRT-verkenning eind 2021 afgerond.
Daarna start de planuitwerking, gevolgd
door de realisatiefase. De verwachting is
dat vanaf begin 2023 kan worden gestart
met de eerste aanlegwerkzaamheden.
Ecologische waterkwaliteit Friese
IJsselmeerkust
Met het project ‘Ecologische waterkwaliteit Friese IJsselmeerkust’ wordt gewerkt
aan het behoud en de versterking van de
bijzondere natuurwaarden van de Friese
Kust, met kleinschalige maatregelen. Het
betreft een uitbreiding van de plannen van
het project ‘Versterken Friese IJsselmeerkust’ (VFIJ), dat door de regio wordt
uitgewerkt.
Het project Ecologische waterkwaliteit
Friese IJsselmeerkust heeft als doel het
verbeteren en creëren van leefgebieden
voor vogels en vissen en het verbinden
van binnendijks en buitendijks gebied om
de robuustheid van het ecosysteem te
versterken. Om deze doelen te realiseren
wordt gedacht aan de volgende oplossingsrichtingen in het gebied tussen
Lemmer en de Afsluitdijk:

• de aanleg van meer en grotere ondiepe
zones en gradiënten in waterdiepten;
• realiseren van luwere delen met helder
water;
• het verhogen van de effectiviteit van
bestaande visverbindingen naar de
boezem en haarvaten voor zowel
trekvissen als standvissen, en de aanleg
van vispassages op nieuwe locaties;
• het creëren van delen met (enige)
natuurlijke peildynamiek.
Ambitiedocument Friese IJsselmeerkust
Het project Ecologische maatregelen
Friese IJsselmeerkust sluit aan bij de regionale ambities die zijn beschreven in het
Ambitiedocument Friese IJsselmeerkustgebied en bij het project Versterken Friese
IJsselmeerkust. Provincie Fryslân, gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske
Marren en het Wetterskip Fryslan hebben
het voornemen om voor de Friese IJsselmeerkust een brede aanpak uit te werken,
die invulling geeft aan de Friese ambities
die in het Ambitiedocument zijn beschreven. De Startbeslissing voor het project
maakt deel uit van deze brede aanpak, en
betreft specifiek de maatregelen die
aansluiten bij de doelstellingen van de
PAGW.
In het project wordt samengewerkt door
Rijkswaterstaat, provincie Fryslân, de
gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske
Marren, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea,
RVO en Staatsbosbeheer.
Planning
Naar verwachting wordt de MIRT-verkenning voor de Friese IJsselmeerkust eind
2021 afgerond. Daarna start de planuitwerking, gevolgd door de realisatiefase.
De verwachting is dat vanaf 2024 kan
worden gestart met de eerste aanlegwerkzaamheden.
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