
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
De heer dr. H. Bleker 
Postbus 20101 
2500 EC 'S-GRAVENHAGE 

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

Telefoon 
(0320)-265265 

Fox 
(0320)-265260 

E-mall 

provincie@Flevoland.nl 

Website 

wwv^.flevoland.nl 

Uw kenmerk 
DRZW/2010-2504 

Verzenddatum Bijlagen 

Or̂  01-̂ 2011 
Onderwerp 
Bijdrage eerste fase TBES door provincie Flevoland 

Ons kenmerk 
1245838 

Geachte heer Bleker, 

Met het kabinetsbesluit over de RAAM-brief en uw daaropvolgende schrijven aan de provincies 
Noord-Holland en Flevoland verzoekt u de regio financieel bij te dragen aan de realisatie van de 
eerste fase van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem in het Markermeer en Umeer. 

In onze reactie van 9 februari 2011 hebben wij u reeds laten weten in beginsel positief te staan ten 
opzichte van uw verzoek om medefinanciering van de eerste fase van realisatie van het TBES 
(conform ons GS-besluit d.d. 8 februari 2011), in de verwachting dat ook de volgende fasen van 
natuurontwikkeling in samenwerking kunnen worden opgepakt. Een financiële toezegging konden 
wij toen echter nog niet doen, omdat wij in afwachting waren van de uitkomsten van de 
herverdeling van het provinciefonds. 

Inmiddels is bekend dat het provinciefonds ons beperkte financiële armslag geeft. Het college heeft 
daarom keuzes moeten maken. We concentreren ons daarom op een beperkt aantal speerpunten 
waarbij economie en ecologie elkaar versterken én identiteitsversterkend zijn voor onze provincie. 
Gedeputeerde Staten hebben de investeringsagenda vastgesteld waarin wij een eerste invulling en 
uitwerking gegeven aan onze ambities en de inzet van middelen. 

De provincie is bij uitstek een gebiedsregisseur. De ontv^kkeling van het Toekomstbestendig 
Ecologisch Systeem moet er voor zorgen dat in de regio rond Markermeer en Umeer de provincies 
deze rol kunnen blijven vervullen. Nu er geen Markerwaard komt, moeten Lelystad en Almere 
kunnen profiteren van hun ligging aan het water. In het nationaal waterbeleid is hier al wel 
rekening mee gehouden, maar door de slechte staat van instandhouding van deze rijkswateren zijn 
deze ontwikkelingen nu niet mogelijk. Met de lange termijn strategie en programmatische aanpak 
van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem, zoals door de Werkmaatschappij Markermeer 
Umeer wordt voorgesteld, kunnen nationale, regionale en lokale opgaven pragmatisch worden 
opgepakt. 

In de Investeringagenda hebben Gedeputeerde Staten besloten om voor de periode tot 2014 de 
bijdrage te beperken tot €1,5 miljoen, onder voorbehoud van instemming door PS. Uitgangspunt is 
dat bij het rijk het resterende bedrag van de in de RAAM-brief toegezegde bijdrage van €20 miljoen 
beschikbaar blijft. 
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Over de resterende €3,5 miljoen besluiten we na de volgende herziening van het provinciefonds in 
2015. Voorwaarde voor onze bijdrage is wel dat het Toekomstbestendig Ecologische Systeem als 
volwaardig onderdeel van de drievoudige ambitie van RRAAM wordt meegenomen in de 
rijksstructuurvisie Amsterdam - Almere - Markermeer. 

Hoogachtend, 

GedeputeerdeStaten van Flevoland, 
de secretar-i^; 

H-̂ rV'al A.E. Bliek-de Jong 


