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Betreft: vergadering van Opinieronde 2 
Datum: woensdag 11 juli 2012 
Tijd: 15.00 uur 
Locatie: Kamer van Lelystad, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 
 
 
Aanwezig zijn: 
De heer C.A. Jansen (voorzitter), mevrouw I. van Hooff (VVD), de heren E.F. Plate (VVD), J. Luijendijk 
(PvdA) en I.C. van Ginkel (PVV), mevrouw C.J. Schotman (CDA), de heren E.P. Vels (CDA) en F. van Staa 
(SP), mevrouw M.E.G. Papma (D66), de heren R.J. Siepel (CU), S. Miske (GroenLinks), J. de Borst (SGP), 
E.G. Boshuijzen (50PLUS), A.W.H.J. van der Avoird (PvdD) en P.C. Liedekerken (rondegriffier) 
 
Lid van het college van Gedeputeerde Staten: mevrouw A.E. Bliek-de Jong 
 
Bijdrage 1e fase TBES (Markermeer - IJmeer) 
De voorzitter opent de opinieronde en heet allen van harte welkom. Deze bespreking is een vervolg op de 
panoramaronde van drie weken geleden. Aan de orde is vandaag het advies over het voorgestelde besluit 
om € 1,5 miljoen (van de vereiste € 5 miljoen) beschikbaar te stellen voor de realisatie van het TBES 
(Markermeer - IJmeer) en het bijbehorende dekkingsvoorstel. Het college is bereid de overige € 3,5 
miljoen beschikbaar te stellen, mits de verdeling van het provinciefonds dit toelaat en het TBES een 
volwaardige positie krijgt in de Rijksstructuurvisie. PS van Noord-Holland hebben reeds met de 
voorgestelde financiële bijdrage ingestemd. 
Gedeputeerde Bliek voegt toe, dat er nog een derde randvoorwaarde is voor het beschikbaar stellen van de 
overige € 3,5 miljoen: Noord-Holland en het Rijk moeten hun bijdrage conform de verdeelsleutel doen. 
Het CDA vraagt of het gaat om de totale verdeelsleutel van € 5 miljoen of de nu voorgelegde 
verdeelsleutel. De partij gaat akkoord met het voorstel. 
Gedeputeerde Bliek antwoordt, dat ze doelt op de verdeelsleutel uit de brief van 2009 (€ 20 miljoen voor 
het Rijk, € 5 miljoen voor Noord-Holland en € 5 miljoen voor Flevoland). Aangezien het Rijk nu maar € 6 
miljoen beschikbaar stelt, dragen de beide provincies € 1,5 miljoen bij. Het restant willen ze eventueel 
beschikbaar stellen zodra het Rijk de overige € 14 miljoen bijdraagt (en aan de andere twee voorwaarden 
is voldaan). 
50PLUS vermoedt, dat, gezien de financiële situatie van het Rijk en die van de provincies als gekeken 
wordt naar de doorrekening in het Provinciefonds, het voorliggende plan slechts gedeeltelijk uitgevoerd 
kan worden en dat de rest op de lange baan geschoven wordt. Gedeputeerde Bliek is het hier niet mee 
eens. Op deze manier laten Rijk en provincies zien dat ze bezig zijn met de ontwikkeling van het TBES. 
Daarnaast loopt de marktuitvraag over de hele strategie, waarvan de uitkomsten eind deze week worden 
gepubliceerd. Dit maakt deel uit van de RAAM-brief van de Schaalsprong Almere, waar het TBES 
(Markermeer - IJmeer) onderdeel van is. Wat er voor het TBES nodig is, is bekend en het gaat er nu om dat 
zo efficiënt en effectief mogelijk te doen. Dat wordt gemonitord en stapsgewijs zal het systeem 
ontwikkeld worden. Het is van buitengewoon belang om te laten zien dat deze eerste stap genomen wordt 
en dat het de overheden serieus is om deze uitdaging aan te pakken. 
De SP vraagt of de verdeelsleutel over de hele periode gehandhaafd blijft. Zij stemt in met het voorstel. 
Gedeputeerde Bliek antwoordt, dat je dat niet op die manier kunt bekijken. In de te nemen maatregelen 
zitten verdienmodellen, bijvoorbeeld win-winsituaties. Als voorbeeld noemt zij een dijkverhoging inclusief 
ecologische maatregelen, waarbij de dijkverhoging niet duurder uitvalt dan op de traditionele manier. 
Door deze maatregelen te combineren met projecten die toch al uitgevoerd moeten worden, hoeven 
sommige maatregelen niet duurder uit te vallen. 
GroenLinks stemt in met het voorstel en is blij dat er eindelijk begonnen wordt met de aanpak van het 
Markermeer, hoewel de waterkwaliteit met deze eerste stap nog niet substantieel zal verbeteren. De 
partij snapt de wat voorzichtige start van Noord-Holland en Flevoland nu het Rijk minder geld beschikbaar 
heeft gesteld, maar dringt wel aan, dat GS bij het Rijk pleiten voor het versneld nemen van de volgende 
stappen. Zit er vanuit Europa geen tijdsdruk op? Is het laten zien dat je bezig bent voldoende? 
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Ook de ChristenUnie is blij dat de eerste stap gezet kan worden voor het verbeteren van de 
waterkwaliteit. De partij heeft een voorkeur voor het combineren van functies en is daarom ook blij met 
de toelichting van de gedeputeerde over eventuele toekomstige deelprojecten. Bij die deelprojecten ziet 
zij ook graag een combinatie van functies. 
De PvdA stemt eveneens in met het voorliggende voorstel. Zij sluit zich aan bij de uitgesproken zorgen 
over het vervolgtraject. Het is inderdaad een heel kleine eerste stap en de voorwaarde dat er meer geld in 
het Provinciefonds moet komen, zou kunnen leiden tot een patstelling. Zij wil niet dat het Markermeer - 
IJmeer daar de dupe van wordt. 
De SGP gaat eveneens akkoord met het voorstel. Wel zal zij volgende fases afzonderlijk beoordelen, 
afhankelijk van de financiële situatie op dat moment. 
De PvdD kan zich vinden in het voorstel. Het is een belangrijke, maar wel erg kleine stap. Zij wil niet dat 
Flevoland ooit de beperkende factor wordt in de voortgang en vindt net als andere partijen dat het zo snel 
mogelijk zou moeten gaan. Hiertoe moet er druk op het Rijk uitgeoefend worden om verder te investeren. 
D66 is het eens met het voorstel. Flevoland is gebiedsregisseur, maar de website bevat verouderde 
informatie. Is er niet meer te melden? 
50PLUS gaat akkoord met het voorstel, maar vraagt zich af of de plannen voor windenergie de plannen 
voor de verbetering van de waterkwaliteit van het Markermeer kunnen beïnvloeden. Kan dat ook een extra 
financiële impuls betekenen? 
Ook de PVV geeft haar instemming. De provincie en met name Almere en Lelystad moeten kunnen 
profiteren van hun ligging aan het water. Zij is blij met de financiële evenredigheidsvoorwaarde die de 
provincie stelt voor het vervolg. 
De VVD is blij met de derde randvoorwaarde (verdeelsleutel). Wel een vraag over de tweede 
randvoorwaarde (volwaardige positie TBES in Rijksstructuurvisie): Welke tijdslijnen zien GS voor dit traject 
en hoe hard kan aan deze voorwaarde vastgehouden worden? 
Gedeputeerde Bliek bedankt voor de verleende instemming. Het heeft een tijd geduurd voor zowel het Rijk 
als de provincie Noord-Holland ervan overtuigd waren dat de eerste stap genomen moet worden. Vooral 
Noord-Hollandse gemeenten waren in eerste instantie sceptisch, maar zijn inmiddels enthousiast. 
Eventuele vervolgstappen hangen samen met de Rijksstructuurvisie. Met de structuurvisie voor de 
uitbreiding van Almere worden de drie schaalsprongen vastgelegd. De gedeputeerde verwacht, dat de 
bespreking daarvan in het kabinet pas in de eerste helft van 2013 zal zijn vanwege de val van de regering. 
Vandaag is een nieuwe nieuwsbrief gepubliceerd. Het is lang stil geweest, omdat de werkmaatschappij 
uitgebreid aan het werk is geweest. Vrijdag worden de resultaten van de marktuitvraag via een persbericht 
en op de website gepubliceerd. Vanwege de vakantie kijkt het college eind augustus naar die resultaten en 
PS zullen hierover in september nader geïnformeerd worden. 
De VVD vraagt of dit project pas gestart kan worden als de Rijksstructuurvisie rond is? 
Gedeputeerde Bliek geeft aan, dat daar niet op gewacht hoeft te worden aangezien het een apart project 
is. Zodra het geld beschikbaar is, kan opdracht gegeven worden om de uitvoering van het project voor te 
bereiden (naar verwachting in de tweede helft van dit jaar). Zij onderschrijft de oproep van de 
ChristenUnie om bij toekomstige projecten functies te combineren. Bij geen uitbreiding van of een extra 
korting op het Provinciefonds moeten PS bestedingsdoeleinden kiezen. Maar op deze manier is het punt 
wel onder de aandacht gebracht. De volgende fase wordt opnieuw via een Statenvoorstel ingebracht. De 
gedeputeerde is het ermee eens, dat het Rijk zijn rol moet pakken: De structuurvisie moet er komen en 
het moet kiezen wat het wil met het gebied. Het Rijk heeft in een Rijksstructuurvisie aangegeven waar het 
vindt dat er grote zoekgebieden wind moeten zijn. In de tweede helft van het jaar volgt een 
Rijksstructuurvisie 'Wind op land' en de gedeputeerde verwacht dat alle zoeklocaties hierin worden 
gehandhaafd. PS hebben in het Omgevingsplan aangegeven, dat zij een ontwikkeling in het Markermeer - 
IJmeer alleen maar in samenhang met de gebiedsontwikkeling (TBES) willen bekijken. De afgelopen jaren 
is er overleg met Europa geweest of de ecosysteembenadering een goede uitleg zou kunnen zijn van Natura 
2000 als het om zo'n groot gebied gaat met zo'n achterstand in het ecologisch systeem. Europa gaf aan dat 
dit een kansrijke strategie is, maar dan moet wel getoond worden dat men er serieus mee bezig is. Elke 
stap wordt zorgvuldig gemonitord. Er is wel een verbeteropgave, maar er bestaat geen einddatum voor 
Natura 2000-gebieden. Wel zijn altijd de ecologische toets en de onderbouwing voor vergunningverlening 
nodig. 
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GroenLinks vindt het wel jammer dat er geen einddatum is, omdat het een stok achter de deur kan zijn 
voor het Rijk en vanuit ecologisch perspectief kan het nooit snel genoeg gaan. 
Gedeputeerde Bliek reageert, dat Nederland jarenlang voorop liep in maatregelen ten gunste van de 
natuur en die relatieve voorsprong raakt Nederland kwijt. Sommigen zullen dat geen goede zaak vinden, 
maar je kunt ook zeggen dat je nu meegaat met andere Europese landen die er net zoveel energie en 
ontwikkeling in stoppen. 
De voorzitter constateert, dat het onderwerp voldoende besproken is en vraagt of het als hamerstuk 
geagendeerd kan worden, hetgeen het geval is. Hij bedankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering 
om 15.35 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering van 5 september 2012 
 
 
de griffier,  de voorzitter, 
 


