
Ondertekening van de 
Instemmingsverklaring 

op 17 mei 2018 in het 
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen 



Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming 
van het coordinatieteam Agenda IJsselmeergebied.

email: agendaijsselmeergebied2050@minienm.nl



Instemmingsverklaring Agenda IJsselmeergebied 2050

Ondertekenende partijen - overheden, maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen 
en netwerkbedrijven die betrokken zijn bij het IJsselmeergebied - :

- erkennen dat samenwerking vanuit een integrale benadering in dit grote en veelzijdige 
  gebied ten goede komt aan het IJsselmeergebied als totaal,
- onderschrijven het langetermijnperspectief van de Agenda IJsselmeergebied 2050, 
  met de ambities en principes,
- zien dat vooral daadkracht in de uitvoering partijen daarin verder zal brengen,
- erkennen dat een bijdrage vanuit ieders eigen kracht en mogelijkheden nodig is,
- weten dat de democratische besluitvorming bij de afzonderlijke overheden ligt, 

zeggen toe: 
bij opgaven, initiatieven en projecten:

- de samenhang en kwaliteiten van het IJsselmeergebied, zoals geformuleerd in de Agenda 
  IJsselmeergebied 2050 als leidraad te gebruiken,
- de realisatie van de drie ambities van de Agenda centraal te stellen,
- bij te dragen vanuit eigen kracht en mogelijkheden aan de uitvoering van de Agenda 
  IJsselmeergebied 2050 en de daarvoor gewenste kennisuitwisseling,
- waar nodig en mogelijk daarvoor de krachten te bundelen,
- wanneer deze de ambities van de Agenda doorkruisen, in overleg met andere partijen 
  na te gaan hoe de strijdigheid kan worden vermeden, gemitigeerd of gecompenseerd.

in het proces:

- samen te werken in een zo breed mogelijke coalitie van overheden, maatschappelijke 
  organisaties, belangenverenigingen, kennisinstellingen en georganiseerd bedrijfsleven,
- deel te nemen aan de Verenigde Vergadering (Bestuurlijke IJsselmeertop), waar de koers 
  van de agenda wordt bepaald,
- te werken volgens de organisatie en de aanpak beschreven in de Agenda IJsselmeergebied 2050,
- bereid te zijn om het gedachtegoed van de Agenda IJsselmeergebied 2050 uit te dragen 
  in de achterban,
- tweejaarlijks de samenwerking te evalueren en zo nodig de organisatie en aanpak daarop
  aan te passen.































#ijsselmeergebied2050

landschap van wereldklasse toekomstbestendig
 water- en

ecosysteem

vitaal economisch belang



foto: M. Dielen



contact via agendaijsselmeergebied2050@minienm.nl


