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 Mededeling 
 

      *1831809* 
Onderwerp 

Aangenomen motie in Tweede Kamer m.b.t. Marker Wadden 
 
Kern mededeling: 

Het project Eerste fase Marker Wadden geeft invulling aan het grootschalig 
wetland dat in het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem Markermeer-IJmeer is 
voorzien. Een deel van het project is inmiddels gefinancierd (50 mln euro, waar-
van 3,5 door de provincie Flevoland). Het eerste – en grootste – eiland wordt 
vanaf maart 2016 aangelegd. Zolang de bouwinfrastructuur en het baggermateri-
eel aanwezig is, kan het overige deel van het project tegen relatief beperkte 
kosten worden aangelegd. Voor de overige eilanden is nog een budget van circa 
25 miljoen euro nodig. Indien (een deel van) de financiering komend jaar rond 
komt, zal het resultaat hiervan snel zichtbaar zijn. De aanleg van meer eilanden 
of de hele eilandengroep kan dan in 2017 al worden afgerond.   
 
Mededeling: 

In de Tweede Kamer is op 8 december een motie van PVDA en CU aangenomen. 
De motie verzoekt de regering om bij vrijvallende middelen in de begroting voor 
waterkwaliteitsmaatregelen tot een maximum van 7 miljoen euro in overleg met 
Natuurmonumenten te overwegen deze middelen aan te wenden als aanjaagbe-
drag om de financiering van de volgende stap van de Marker Wadden rond te 
krijgen. De volledige tekst van de motie is in de bijlage te lezen. 
 
 
Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs 
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Openbaar in de zin 
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Passief openbaar 
----------------------------------- 
Portefeuillehouder 

Rijsberman, M.A. 
----------------------------------- 
Ter kennisname aan PS en 
burgerleden 
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Nr. 135  MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JACOBI 
Voorgesteld 3 december 2015 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat met de Marker Wadden een belangrijke bijdrage wordt 
geleverd aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het robuuster maken 
van het ecologisch systeem in het Markermeer en aan de economische en 
strategische ontwikkeling van de Metropool Regio Amsterdam en de 
Noordvleugel; 

overwegende dat het Rijk voor de Marker Wadden reeds een aanzienlijke 
financiële en personele bijdrage levert conform de gemaakte bestuurlijke 
afspraken; 

overwegende dat, zolang de bouwinfrastructuur en het baggermaterieel 
aanwezig zijn, het resterende deel van het project tegen relatief beperkte 
kosten kan worden aangelegd; 

verzoekt de regering om, bij vrijvallende middelen in de begroting voor 
waterkwaliteitsmaatregelen tot een maximum van 7 miljoen euro in 
overleg met Natuurmonumenten te overwegen deze middelen aan te 
wenden als aanjaagbedrag om de financiering van de volgende stap van 
de Marker Wadden rond te krijgen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Dik-Faber 
Jacobi
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