Geachte leden van de raad,
Op 17 mei 2018 tekende een groot aantal gemeentebesturen in het IJsselmeergebied samen met
minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, mede namens het kabinet) en andere
bestuurders de Agenda IJsselmeergebied 2050. Hierin staat hoe het IJsselmeergebied wordt
klaargestoomd voor de toekomst en hoe betrokken overheden en organisaties daarin de integratie van
thema’s als waterveiligheid, natuur, cultureel erfgoed, recreatie, scheepvaart, visserij en economie
samen oppakken. Inmiddels is de vertaling van de gebiedsambities en principes naar concrete
maatregelen, kennisvragen en investeringsbeslissingen opgenomen in de uitvoerings-, kennis- en
innovatieagenda 2019-2020 (UKA). Het betreft acties die direct voortvloeien uit de Agenda
IJsselmeergebied 2050 en uit afspraken van bestuurlijke tafels daaromheen.
In de Agenda IJsselmeergebied staan de afspraken tussen de betrokken vijf ministeries, vier
provincies, 32 gemeenten, zes waterschappen, belangenverenigingen en bedrijfsleven. Uitgangspunt
is dat bij toekomstige projecten rekening wordt gehouden met genoemde thema’s en gekeken wordt
naar de relaties met omringende ontwikkelingen in het IJsselmeergebied en de verbindingen met het
aanpalende land. Recente initiatieven zoals de versterking Friese kust, eerste fase Marker Wadden, de
versterking van de Houtribdijk, kustontwikkeling Hoorn-Amsterdam en de vismigratierivier in de
Afsluitdijk zijn voorbeelden van de manier waarop verschillende belangen succesvol samengaan.
De komende tijd gaan veel thema’s aandacht vragen die onderlinge samenhang vertonen.
Klimaatadaptatie speelt niet alleen rond de meren maar ook in de bebouwde omgeving. Zeer actueel
zijn de energie- en visserijtransitie-opgaven. In diverse projecten komt dit samen met lokale ambities.
Een voorbeeld is het project Oostvaardersoevers, het gebied tussen Lelystad en Almere, waar wordt
gezocht naar een ideale mix van verbetering waterkwaliteit, natuur, recreatie en dijkversterking.
Verder liggen er interessante initiatieven om een recreatienetwerk in het IJsselmeergebied op te
zetten waarbij bijvoorbeeld betrokken provincies en gemeenten stimuleren dat ondernemers betere
toeristische vaarverbindingen gaan opzetten tussen plaatsen zoals Medemblik en Kampen.
De Agenda IJsselmeergebied kwam tot stand na een intensief proces van co-creatie met partners in
de regio: andere overheden, belangenorganisaties, burgers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in
een reeks van gebiedsdialogen. Een aantal gemeenteraden heeft aangegeven graag geïnformeerd te
willen worden over de Agenda IJsselmeergebied 2050 en de kansen die dat voor het gebied met zich
meebrengt. In augustus van het vorig jaar heeft de Stuurgroep Markermeer-IJmeer (SMIJ) een
dergelijk aanbod gedaan aan de gemeenten rond het Markermeer-IJmeer over het Panorama

Markermeer-IJmeer. De raden in West-Friesland zijn inmiddels over beide trajecten bijgepraat. Mocht
er in uw raad ook behoefte bestaan aan een nadere toelichting, dan is de projectorganisatie graag
bereid om een presentatie te verzorgen.
In dat geval kunt u contact opnemen met het projectteam Agenda IJsselmeergebied (zie de
mailadressen hieronder). Wij zullen dan in overleg met u op zoek gaan naar een geschikte datum.
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