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Naam commissie 
 

Statencommissie RND 

Onderwerp 
 

Natuurthermometer Markermeer – IJmeer 2020 

Datum beeldvorming 
 

17 november 2021 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Bij de besluitvorming over de afronding van de 
eerste fase Marker Wadden in januari 2021 en 
Oostvaardersoevers in oktober 2021 is toegezegd 
om de Natuurthermometer in de commissie RND 
beeldvormend te bespreken.  
 
De Natuurthermometer 2020 is uitgevoerd in 
opdracht van de Stuurgroep Markermeer – IJmeer, 
waarin de Provincie Flevoland deelneemt. Deze 
wordt uitgevoerd om inzicht te geven in de 
voortgang en ontwikkeling de Natura 2000 en 
Kaderrichtlijn Water doelen en van het Toekomst 
Bestendig Ecologisch Systeem voor het Markermeer 
IJmeer als onderdeel van de bestuursovereenkomst 
RRAAM (2013). 
 
De Natuurthermometer Markermeer-IJmeer’ 
(NTMMIJ) wordt tot nu toe één maal in de 3 jaar 
uitgelezen. De NTMMIJ is nu voor de derde keer 
uitgelezen waarmee een periode van 9 jaar tot en 
met 2020 wordt bestreken. De Natuurthermometer 
2020 geeft zoals de eerdere versies stand van 
zaken van de realisatie van Natura 2000 en 
Kaderrichtlijn Water doelen en TBES-arealen tot en 
met 2020 weer. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De commissie wordt geïnformeerd over de 
resultaten van de natuurthermometer 2020.  Ten 
behoeve van het TBES voor het Markermeer – 
IJmeer is sinds 2013 mede door de Provincie 
Flevoland geïnvesteerd in onderzoek en 
maatregelen hiervoor. De Natuurthermometer is 
opgezet om op relatief eenvoudige wijze inzicht te 
geven in de tot nu toe behaalde resultaten. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 

De Natuurthermometer 2020 wordt vooraf 
toegestuurd.  

 
 
 
14 oktober 2021 
 
PS 
 
Natuurthermometer Markermeer - IJmeer 
   
 

 
2845333 

 

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2258/2549248-v5-beeldvorming_stroomschema.pdf
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(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Op basis hiervan wordt door adviesbureau SWECO 
de uitkomsten van de Natuurthermometer 
gepresenteerd.  
Na de presentatie krijgen de commissieleden de 
gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen.  
 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

45 minuten, waarvan  15 minuten presentatie.  

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

De Natuurthermometer Markermeer – IJmeer is in  
2018 in de commissie toegelicht als onderdeel van 
een presentatie in de commissie over de 
ecologische ontwikkeling in het Markermeer – 
IJmeer.  

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

Natuurthermometer Markermeer-IJmeer 2020 
Voorafgaand wordt de presentatie beschikbaar 
gesteld. 

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

De senior-adviseur / onderzoeker van 
Adviesbureau SWECO.  

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

De Natuurthermometer 2020 wordt alleen 
beeldvormend besproken.  
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