Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-134877

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

S. Zeilemaker

Fractie

PWF

Onderwerp

Commissievragen PWF cie. Ruimte agendapunt 11 Samenhang
ontwikkelingen IJsselmeergebied

Datum waarop de vraag is gesteld

4 maart 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.

In 1 van de achterliggende stukken nl.
Agenda IJsselmeergebied 2050 Krachten bundelen voor het Blauwe Hart
Staat vermeld:
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 een verbinding wordt
gelegd tussen ontwikkelingen in het water en op het daaromheen liggende land. Eerdere
initiatieven zoals de Marker Wadden, de versterking van de Houtribdijk en de
vismigratierivier in de Afsluitdijk zijn voorbeelden van de manier waarop verschillende
belangen succesvol samengaan.
welke afspraken zijn dit?

antwoord

Tijdens de regionale raadsbijeenkomst op 21 november jl. informeerde de coördinerend
beleidsmedewerker IJsselmeergebied van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat u/de Westfriese gemeenteraden over de Gebiedsagenda IJsselmeergebied
2050 en de gemaakte afspraken.
De gemaakte ‘afspraken’, die ook gelezen kunnen worden als ambities, kunt u nalezen
in het document ‘Agenda IJsselmeergebied 2050, Krachten bundelen voor het Blauwe
Hart’. Er staan in het document geen concrete afspraken benoemd wie wat wanneer
doet. Het document is vooral bedoeld als leidraad voor een gebiedsgerichte
samenwerking voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Het Rijk daagt het
gebied, zoals ook benoemd op 21 november a.s., uit om met plannen en ideeën te
komen.

2.

Is de raad betrokken geweest bij deze afspraken?

antwoord

Vanuit de gemeente Medemblik is door de raad vastgesteld beleid ingebracht, zoals de
Structuurschets West-Friesland.
Voor de totstandkoming van de gebiedsagenda betrok het Rijk samen met vier
provincies de gebiedspartijen door middel van een participatieproces. De gemeente
Medemblik, vertegenwoordigd door het college en de ambtelijke organisatie,
participeerden in dit proces.

