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Panoramaronde 3 

Onderwerp 
Stand van zaken Markermeer/IJmeer 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

- Deze panoramaronde is geagendeerd n.a.v. 
een verzoek in de Opinieronde over RRAAM 
op 5 juni. 

- Met het vaststellen van de 
Rijksstructuurvisie is een fase afgerond, 
maar is ook een nieuwe fase van start 
gegaan. 

- Er zijn diverse ontwikkelingen ten aanzien 
van deelprojecten waarover de 
portefeuillehouder de Staten wil 
informeren. 

- Denk hierbij aan de Rijksstructuurvisie 
Amsterdam-Almere-Markermeer,  
proefprojecten Natuurlijker Markermeer-
IJmeer, Marker Wadden, Luwtemaatregelen 
Hoornse Hop, en het ontwikkelen van een 
natuurboekhouding. 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Er ligt op dit moment geen concrete vraag aan PS 
vanuit het programma.  

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

- In de begroting 2014 is een bijdrage van 1 
miljoen euro geraamd voor het aan het 
programma Markermeer-IJmeer gerelateerde 
project Marker Wadden.  
Het Markermeer-IJmeer maakt onderdeel uit 
van de Bestuursovereenkomst RRAAM. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

- Markermeer-IJmeer is een van de 
speerpuntprojecten uit het Omgevingsplan 
Flevoland 2006.  

- In een intensief interactief proces is in de 
periode 2007-2009 een Toekomstbeeld 
ontwikkeld voor het gebied.  

- Na positieve besluitvorming door het kabinet 
in de RAAM-brief (nov. 2009) is in de 
werkmaatschappij Markermeer-IJmeer 
gewerkt aan de optimalisatie (vooral 
kostenreductie) van het Toekomstbestendig 
Ecologisch Systeem (TBES).  

- Dit TBES is in de Rijksstructuurvisie 
opgenomen als Stip op de Horizon.  

- De eerste maatregelen die van start gaan 
zijn luwtemaatregelen Hoornse Hop (PS 
heeft in 2012 hiervoor 1,5 miljoen 
beschikbaar gesteld) en Marker Wadden.   

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

GS zal de samenwerking in Marker Wadden 
verder vormgeven, verder gaan met de  
uitwerking van het natuurboekhoudsysteem en 
hiervoor draagvlak organiseren. 

 


