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Doel presentatie
• Meenemen in Project Oostvaardersoevers
• Meenemen in hoofdlijnen Notitie Reikwijdte en
Detailniveau
 Onderzoeksalternatieven
 Beoordelingskader
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Oktober 2017

Algemene aanleiding
Het IJsselmeergebied
•

Grootste zoetwatergebied
van West-Europa

•

Van internationaal belang
voor broedvogels, trekvogels en vissen

•

Onderdeel van Nederlandse rivierdelta

Nieuwe ontwikkelingen vergen aandacht:
•

Klimaatverandering en adaptatie

•

Nieuwe functies zoals energietransitie

•

Ecologie als drager voor economische
ontwikkelingen

Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwater merengebied van West-Europa.
Het gebied is van internationaal belang voor broedvogels, trekvogels en vissen.
Maatregelen zijn nodig, in het gehele IJsselmeergebied en dus ook in en om het
Markermeer-IJmeer om te zorgen dat het ecosysteem ontwikkelingen zoals de
klimaatsverandering en economische ontwikkelingen kan opvangen.

Eventuele voettekst
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Oktober 2017

Dammen, dijken en
waterstaatswerken hebben ons land
veilig gemaakt, maar dat heeft wel
een keerzijde

•

Harde land water overgangen

•

Onnatuurlijk peilbeheer

•

Ontbreken van essentiële leefgebieden van
voldoende kwaliteit

•

Ontbreken van voldoende verbindingen tussen
leefgebieden

•

Eenzijdig en kwetsbaar voedselweb

•

N2000 en KRW doelen staan onder druk

Door de aanleg van dijken en dammen is de veiligheid vergroot, maar er is geen rekening
gehouden met wat een zoetwater meer ecologisch nodig heeft. Vissen en andere dieren
kunnen zich moeilijk naar een ander leefgebied verplaatsen door obstakels zoals de
Afsluitdijk en de Houtribdijk. Ook zijn er onvoldoende leefgebieden zoals paai- en
opgroeigebieden voor jonge vis. De Natura 2000 en Kader Richtlijn Water (KRW) doelen
staan onder druk.

Eventuele voettekst
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Grote wateren & Agenda IJsselmeergebied

In 2017 heeft een (pre)verkenning vanuit Grote Wateren (onderdeel van het
Deltaprogramma Zoetwater en Waterkwaliteit) voor het IJsselmeergebied
plaatsgevonden. Deze (pre)verkenning is met een brede groep stakeholders uitgevoerd
en de resultaten zijn terecht gekomen in de Agenda IJsselmeergebied 2050. Uit de
preverkenning komt naar voren dat er maatregelen nodig zijn om te zorgen dat het
IJsselmeergebied ook op de lange termijn ontwikkelingen, zoals de stijgende zeespiegel,
meer en heftigere stormen, en de temperatuurstijging robuust en veerkrachtig kan
opvangen. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende typen maatregelen:
- Vergoten van het oppervlak en de kwaliteit van leefgebieden
- Vergroten van de diversiteit
- Zorgen voor verbindingen tussen leefgebieden
Verkend is waar deze maatregelen het beste gerealiseerd kunnen worden. Dit is aan de
randen van het meer. Op een aantal plaatsen zoals bij de Friese en Noord Hollandse kust
lopen er al projecten. Op andere kansrijke locaties zijn projecten gestart naar aanleiding
van deze preverkenning. Oostvaardersoevers is één van de projecten die in dit kader is
gestart binnen de Programmatische Aanpak Grote Wateren.
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Proces tot 2020
•

Januari 2018 Provincie en RWS gestart met inventariseren partijen en ideeën

•

Maart 2018

Ondertekening ambitie Grote wateren door Ministers en middelen beschikbaar gekomen
vanuit Provincie en I&W voor Oostvaardersoevers

•

April 2018

Gestart met voorstudie
»

7 partijen: Provincie, RWS, Staatsbosbeheer, het Flevo-landschap, Waterschap
Zuiderzeeland, gemeente Almere en Lelystad

»

Doel van de voorstudie is te komen tot de start van een MIRT verkenning.

•

Prinsjesdag’18 248 mln toegezegd voor Grote Wateren landelijk, randvoorwaarden meekoppeling en
cofinanciering

•

13 feb. 2019

Samenwerkingsovereenkomst Oostvaardersoevers getekend

•

Nov. 2019

Getekende Startbeslissing MIRT-verkenning en PAGW-reservering 45 mln euro. Ca. 6
miljoen gereserveerd of in aanvraag specifiek voor Oostvaardersoevers vanuit de regio.

•

Dec.2019

Ter visie legging Startbeslissing en opzet participatie.
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In januari 2018 hebben Provincie Flevoland en Rijkswaterstaat de handen inéén geslagen
en zijn gaan kijken of ze gezamenlijk een project van de grond konden krijgen.
Aanleidingen hiervoor waren: de verkenning Grote Wateren, de Agenda
IJsselmeergebied 2050, de ambities met Nationaal Park Nieuw Land en de ecologische
opgave voor het Markermeer-IJmeer (TBES) zoals verwoord in de Rijksstructuurvisie
Amsterdam, Almere, Markermeer. Begonnen is met het inventariseren van partijen die
mee zouden willen werken aan het projecten en de inhoudelijke opgaven.
In maart 2018 hebben de Ministers van IenW en LNV de ambitie voor de Grote Wateren
ondertekend en zijn er middelen beschikbaar gesteld.
In april 2018 is de voorstudie Oostvaardersoevers van start gegaan met 7 partijen.
Op Prinsjesdag 2018 is bekend gemaakt dat 248 mln vanuit het Deltafonds is
gereserveerd voor projecten van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).
Hiervan is (in november 2019) 45 mln gereserveerd voor Oostvaardersoevers.
De in april 2018 gestarte voorstudie heeft geresulteerd in een
samenwerkingsovereenkomst die 13 februari 2019 is ondertekend en een Startbeslissing
die in november 2019 door de Minister van IenW is getekend.
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MIRT systematiek
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Het project volgt de MIRT systematiek, dit zijn de spelregels uit het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte, en Transport.
De publicatie van deze Startbeslissing was de aftrap voor de MIRT-Verkenning, die één a
twee jaar gaat duren. De Startbeslissing laat zien waarom het project nuttig en
noodzakelijk is en wat er nodig is om naar verwachting in 2021 zover te zijn dat de
ministers in afstemming met de betrokken partijen de Voorkeursbeslissing kunnen
nemen. Deze Voorkeursbeslissing is dus het resultaat van de MIRT-Verkenning en tegelijk
de opmaat voor de volgende stappen: de MIRT-planuitwerking en de MIRT-Realisatie.
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Doelstellingen Oostvaardersoevers
Oostvaardersoevers verbindt het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de
Lepelaarplassen tot een toekomstbestendig zoetwater ecosysteem
&
Oostvaardersoevers realiseert met innovatieve waterbouw een aantrekkelijker,
beleefbaarder en veilig merengebied
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Een natuurlijk zoetwatermeer heeft oevers zoals het rechter plaatje weergeeft.
Het linker plaatje geeft de huidige situatie bij de Oostvaardersdijk weer.
Project Oostvaardersoevers gaat onderzoeken hoe de binnendijkse moerassen en
oeverzones gekoppeld kunnen worden aan het Markermeer (waar moerassen en
oeverzones op deze locatie niet aanwezig zijn) waarbij de waterveiligheid van Zuidelijk
Flevoland geborgd blijft. Het gaat hierbij om het realiseren van een waterverbinding die
uitwisseling van nutriënten en watergebonden dieren zoals vissen tussen het
Markermeer en de moerasgebieden mogelijk maakt.
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Ambitie Oostvaardersoevers
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Deze visualisatie geeft de ambitie van het project in één beeld weer. Het project draait
om het creëren van een slimme verbinding tussen het Markermeer en de
moerasgebieden waardoor water, nutriënten en watergebonden dieren makkelijker van
het ene naar het andere gebied kunnen om zo te komen tot een toekomst bestendig
ecosysteem. De maatregelen die getroffen worden om dit te realiseren zijn aantrekkelijk
en beleefbaar. Het project geeft hiermee een impuls aan Nationaal Park Nieuw Land.
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Onderzoeksgebied

https://www.youtube.com/watch?v=ny968K3hJh0
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Dit figuur toont de ligging van het onderzoeksgebied van de Oostvaardersoevers. Binnen
dit gebied wordt onderzocht hoe en waar de waterverbinding te realiseren is.
Rondom de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen valt de grens van het plangebied
grotendeels samen met de grens van de Natura 2000-gebieden en/of de grens van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN). In het Markermeer bestrijkt het afgebakende gebied
een oppervlakte die globaal vergelijkbaar is met de totale oppervlakte van de
Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Bij het afbakenen van het gebied is geen
rekening gehouden met een eventuele zandwinlocatie ten behoeve van het project.
De link onder het figuur leidt naar een korte film over het project.
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Opbouw MIRT-Verkenning Oostvaardersoevers
•
•



Startbeslissing
Creatieve fase
– Opstellen onderzoeksalternatieven
– Opstellen beoordelingskader
– Opstellen NRD
Analytische fase
– Uitwerken alternatieven
– Beoordelen alternatieven
– Opstellen plan-MER
– Opstellen voorkeursalternatief
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Een MIRT verkenning start met het nemen van de Startbeslissing en eindigt met het
vaststellen van het voorkeursalternatief (voorkeursbeslissing).
De verkenning bestaat uit 2 fasen: de creatieve fase en de analytische fase. De
Analytische fase start met de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
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Notitie Reikwijdte en Detailniveau
•

NRD is startpunt van de plan-MER procedure. De NRD voegt aan de
inhoud van de Startbeslissing een beoordelingskader en de
onderzoeksalternatieven voor de MER toe.

•

Op basis van het beoordelingskader onderzoeksalternatieven
beoordelen op de mate waarin ze bijdragen aan het bereiken van
de doelen, haalbaarheid en milieueffecten.

•

Op basis van deze resultaten volgt een MIRT-voorkeursalternatief
(beste oplossing).

•

Deze oplossing kan bestaan uit onderdelen van de verschillende
Kansrijke Alternatieven.
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De NRD is tot stand gekomen in samenwerking met Provincie Flevoland, Gemeente
Almere en Gemeente Lelystad, Staatsbosbeheer, het Flevo-landschap, Waterschap
Zuiderzeeland en RVO. Ook is afgestemd met LNV. De NRD is besproken met de
Klankbordgroep Oostvaardersoevers waarin belangenpartijen participeren, de
Stuurgroep van het Nationaal Park Nieuw Land en met de Stuurgroep MarkermeerIJmeer (SMIJ). De SMIJ is de bestuurlijke begeleidingsgroep van het project en zij hebben
9 april 2020 aangegeven de alternatieven, het beoordelingskader en het vervolgproces
te steunen.
Milieueffectrapportage
Tijdens de verkenningsfase wordt een milieueffectrapportage uitgevoerd. In kaart wordt
gebracht welke gevolgen het project heeft voor bijvoorbeeld de natuur, de bodem, het
water, het landschap en de cultuurhistorie en de resultaten van dit onderzoek worden
gebundeld in een milieueffectrapport (het MER). Het MER zorgt ervoor dat het
milieubelang volwaardig kan meewegen wanneer de voorkeursbeslissing wordt
genomen.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Het doel van deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau is om betrokkenen vooraf te
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informeren en te raadplegen over de gewenste inhoud en diepgang van het
milieueffectrapport (MER) dat voor het project wordt opgesteld:
- De reikwijdte geeft aan wat het voornemen is, welke alternatieven en varianten in het
MER worden onderzocht en welke (milieu- en omgevings)thema’s in beeld worden
gebracht (wat er wordt onderzocht).
- Het detailniveau betreft de diepgang en methode van het onderzoek (hoe er onderzoek
wordt gedaan).
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Alternatieven
•

3 Alternatieven:
– Bestaande infrastructuur optimaal gebruiken
– Concentreren
– Verdelen

•

Alle drie de alternatieven gaan uit van:
– een bepaald minimum ecologisch doelbereik
– lijken op dit moment haalbaar
– veroorzaken op het eerste gezicht geen onoverkomelijke milieueffecten.
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Er zijn drie Alternatieven ontwikkeld gebaseerd op de volgende principes: 1. Bestaande
infrastructuur optimaal gebruiken, 2. Concentreren, 3. Verdelen. Alle drie de
alternatieven gaan uit van een bepaald minimum ecologisch doelbereik, lijken op dit
moment haalbaar en veroorzaken op het eerste gezicht geen onoverkomelijke
milieueffecten.
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• Aansluiten bij al bestaande luwtes
• Water inlaat bij luwte Knardijk en
Pampushaven
• Water uitlaat via Blocq van Kuffeler (BvK)
• Aansluiten bij bestaande kunstwerken in
OVP en LP, beperkt nieuwe aanleggen;
• Hotspot beleving bij kop BvK en verder
aantal ‘kralen’
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Voor een korte toelichting op de alternatieven wordt verwezen naar de samenvatting
van de NRD die bij de stukken zit.
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•
•
•
•
•
•

Principe water stroomt door systeem
Nieuwe inlaat OVP nabij Lelystad;
Nieuwe uitlaat / pomp bij Almere;
Nieuwe inlaat LP & nw uitlaat nabij BvK.
Nieuwe luwte bij in& uitlaten
Hotspot beleving bij kop Knardijk en locatie
Westvaarders en kraal bij Lepelaarplassen
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Voor een korte toelichting op de alternatieven wordt verwezen naar de samenvatting
van de NRD die bij de stukken zit.
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•
•
•
•

Ademend systeem
Meerdere combi in-/uitlaten
Alleen westelijk deel OVP
Recreatieve beleving bij in-/uitlaten, principe
‘kralensnoer’
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Voor een korte toelichting op de alternatieven wordt verwezen naar de samenvatting
van de NRD die bij de stukken zit.
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Beoordelingskader
A

17

Het beoordelingskader in de NRD is opgesteld op basis van het advies van de commissie
voor de milieueffectrapportage, die advies heeft gegeven over het beoordelingskader
van de PAGW in zijn algemeenheid en het is project specifiek gemaakt.
In het MER komen de toetsing aan het doelbereik en de milieueffecten aan bod.
Haalbaarheid wordt wel onderzocht ten behoeve van de
besluitvorming over het Voorkeursalternatief maar komt niet in het MER terug.
De milieuaspecten die bekeken worden zijn: natuur, bodem, water, Landschap,
cultuurhistorie en archeologie, gebruikswaarden, duurzaamheid/klimaat. Per aspect zijn
beoordelingscriteria geformuleerd. De beoordeling is vooral kwalitatief en gebaseerd op
expert judgement.
In het planMER ligt de nadruk op de gebruiksfase maar wordt de aanlegfase ook
meegenomen als verwacht wordt dat de uitvoering leidt tot significant negatieve
effecten of een duidelijk onderscheid tussen alternatieven.
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Planning
•

Feb-apr 2020:

Opstellen, toetsen en besluitvorming notitie reikwijdte
en detailniveau van het MER voor Oostvaardersoevers

•

Mei-jun 2020:

Ter visie legging notitie reikwijdte en detailniveau.
Advies Cie MER

•

Mei-okt 2020:

Uitwerken alternatieven, opstellen MER, komen tot
concept VKA

•

Okt-begin 2021:

Toetsing en besluitvormingstraject VKA met oa
bespreken concept VKA in SMIJ en PS

•

Eerste helft 2021:

Ontwerp Voorkeursbeslissing gereed
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Dit is globaal de huidige planning.
Bij het nemen van de Startbeslissing was er zicht op 75% van de financiering van de
realisatiekosten. Na het doorlopen van de Verkenning dient er zicht op 100% van de
financiering te zijn.
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Besluitvormingstraject – rol PS
- SMIJ bestuurlijke begeleidingsgroep Oostvaardersoevers
- Besluitvorming door I&W en LNV

De Stuurgroep Markermeer-IJmeer (SMIJ) is de bestuurlijke begeleidingsgroep van het
project. De SMIJ brengt advies uit over het Voorkeursalternatief aan de Ministers van
IenW en LNV.
Eind 2020 wordt PS geïnformeerd over de hoofdlijn van het concept Voorkeursbeslissing.
Eerste helft 2021 wordt aan PS een besluit voorgelegd over de wijze waarop provincie
bijdraagt aan financiering van Ontwerp Voorkeursbeslissing.
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Handvatten vragen
•

Herkent u de onderzoeksalternatieven en welke aspecten hierbinnen
zijn volgens u belangrijk om in de verdere verkenning en MERbeoordeling bijzondere aandacht te geven?

•

Ziet u andere kansrijke oplossingen of maatregelen die passen
binnen de geformuleerde alternatieven?

•

Zijn er onderwerpen/aspecten die voor u van belang zijn voor de
besluitvorming om te komen tot het Voorkeursalternatief die niet zijn
opgenomen in het beoordelingskader?
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In deze sheet treft u 3 vragen die u kunt gebruiken als handvatten voor het stellen van
uw eigen technische vragen.
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