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Stand van zaken Speerpunt Markermeer - IJmeer 
 
 
Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken en specifieke ontwikke-
lingen met betrekking tot het Speerpunt Markermeer-IJmeer. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

Niet van toepassing 
 

Inleiding: 

In september zijn Provinciale Staten bijgepraat over de stand van zaken rond het 
Speerpunt Markermeer-IJmeer in een Panoramaronde. Daarnaast is de Werk-
maatschappij Markermeer - IJmeer (WMIJ) onderdeel van RRAAM en is over de 
voortgang van de werkzaamheden van de WMIJ gerapporteerd  via de schriftelij-
ke mededeling 6de kwartaalbericht Almere 2.0 en RRAAM januari 2012 (HB 
1146412). Er zijn echter een aantal ontwikkelingen waarover de portefeuillehou-
der Provinciale Staten wil informeren.   
 
Mededeling: 

MarkerWadden 
Op het Goed Geld Gala van 9 februari jl. heeft Natuurmonumenten 15 miljoen 
euro gekregen van de Nationale Postcodeloterij om een start te maken met het 
project MarkerWadden. Dit is een zelfstandig initiatief van Natuurmonumenten. 
Het sluit echter naadloos aan bij het idee van het Toekomstbestendig Ecologisch 
Systeem (TBES). Natuurmonumenten is een van de leden van het Samenwerkings-
verband Toekomst Markermeer IJmeer waarmee de provincie het Toekomstbeeld 
Markermeer - IJmeer (TMIJ) heeft ontwikkeld in 2009. De 15 miljoen euro is niet 
genoeg om ook daadwerkelijk een stuk moeras aan te leggen. Natuurmonumen-
ten verwacht ongeveer 45-60 miljoen euro nodig te hebben voor een eerste fase. 
 
Eerste fase TBES: Luwtemaatregelen Hoornsche Hop 
In de RAAM-brief (november 2009) heeft het kabinet een besluit genomen om te 
beginnen met een eerste fase TBES, de luwtemaatregelen in de Hoornsche Hop, 
en daarvoor 20 miljoen euro beschikbaar te stellen, mits de regio 10 miljoen 
bijdraagt. In november 2010 heeft de provincie Flevoland het verzoek gekregen 
om een bijdrage van 5 miljoen euro. Noord-Holland kreeg eenzelfde verzoek. GS 
Flevoland heeft toen aangegeven hier positief tegenover te staan, maar de 
besluitvorming omtrent het provinciefonds af te wachten. Eind 2011 heeft GS 
Flevoland besloten in het kader van de investeringsagenda geen 5, maar 1,5 
miljoen euro te reserveren voor de luwtemaatregelen Hoornsche Hop, onder 
voorbehoud van instemming door Provinciale Staten. Dit voorstel zal aan Provin-
ciale Staten van Flevoland worden voorgelegd wanneer Provinciale Staten van 
Noord-Holland heeft besloten om ook een bedrag van 1,5 miljoen euro beschik-
baar te stellen. Omdat het rijk de financieringsverhouding tussen rijk en regio 
(2/3 - 1/3) handhaaft is het uiteindelijke uitvoeringsbudget voor de luwtemaat-
regelen 9 miljoen euro. 

M
ed

ed
el

in
g 

 

 
Marktuitvraag WMIJ 
De WMIJ heeft de opdracht gekregen om een marktuitvraag te organiseren voor 
de natuurontwikkelingsplannen zoals beoogd in het TBES conform het verzoek 
van de  Kamercommissie aan de Minister van Infrastructuur en Milieu op 21 
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december 2011.  Daarbij werd een vergelijking gemaakt met de Werkmaatschappij Amsterdam - 
Almere, waar deze werkwijze voor de IJmeerlijn ook voor nieuwe impulsen zorgde. Het doel is om 
de creativiteit van marktpartijen optimaal te benutten. Meer kennis, creatieve ideeën en denk-
kracht zijn nodig om de maatregelen te vinden met de meeste positieve effecten tegen de laagste 
kosten. De resultaten van de marktuitvraag kunnen worden meegenomen in de besluitvorming voor 
de concept-Rijksstructuurvisie eind dit jaar. Het uitgangspunt voor de marktuitvraag vormen de 
bekende vier ecologische vereisten uit het TBES, te weten: heldere randen langs de kust; gradiënt 
in slib van helder naar troebel water; land-waterzones van formaat; versterking van ecologische 
relaties. De verwachte nieuwe voorstellen uit de markt worden gelegd naast de eerder gedane 
voorstellen van de WMIJ. Het idee is dat nieuw gedachtegoed tot een goedkoper totaalbeeld van 
maatregelen moet leiden. Dus: een verdere aanscherping van de € 630 miljoen voor het indicatieve 
maximum eindbeeld TBES uit het WMIJ-optimalisatierapport. 
 
Samenwerkingsverband Toekomst Markermeer - IJmeer 
Gedeputeerde Bliek is voorzitter van het Samenwerkingsverband waarin de Flevolands en Noord-
Hollandse gemeenten aan Markermeer en IJmeer vertegenwoordigd zijn, alsmede de waterschap-
pen, Staatsbosbeheer, ANWB en Natuurmonumenten. Inhoudelijke en strategische stukken die 
voorliggen voor bespreking en besluitvorming omtrent het vervolg op het Toekomstbeeld Marker-
meer-IJmeer (2009) worden hier besproken. Dit Samenwerkingsverband is op 22 februari 2012 weer 
bij elkaar geweest en heeft opnieuw bevestigd dat er grote regionale betrokkenheid is bij de ont-
wikkeling van het gebied.  
 
Het vervolg 

1. Besluitvorming Provinciale Staten over bijdrage aan eerste fase TBES na besluitvorming in 
Staten van Noord-Holland. 

2. Rijksbesluitvorming concept Rijksstructuurvisie RRAAM, met daarin TBES, eind 2012 
 
Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing 
 
Verdere informatie 

iPad app gebiedsontwikkeling Flevoland 
www.markermeerijmeer.nl 
 
  

 


