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Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis. Wij hebben op 7 juli jongstleden besloten om een
intentieverklaring aan te gaan voor de samenwerking rondom
ontwikkelingen aan de Noord-Hollandse IJsselmeerkust. De
intentieverklaring is als bijlage toegevoegd.

Uw kenmerk

Toelichting

In het Noord-Hollandse deel van het Ijsselmeer en de kustzone vinden
veel ontwikkelingen onafhankelijk van elkaar plaats. Door deze
projecten en processen beter op elkaar af te stemmen worden kansen
om ontwikkelingen integraal aan te pakken beter benut, zodat de
leefbaarheid en de economie in de kustzone worden versterkt.

Samenwerken aan integrale gebiedsontwikkeling
De Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Hollands
Kroon, Medemblik en Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier en NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland willen
samenwerken aan een integrale gebiedsontwikkeling van de NoordHollandse IJsselmeerkust tussen Den Oever en Enkhuizen op het gebied
van natuur, (drink)water, economische ontwikkeling, toerisme en
recreatie. Om dit te bewerkstelligen wordt door alle partijen deze zomer
de intentieverklaring ‘Samenwerking rondom ontwikkelingen NoordHollandse IJsselmeerkust' ondertekend.
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Provinciaal belang

Voor de provincie Noord-Holland is het Ijsselmeer van groot belang. Zo
is het als bron voor drinkwater belangrijk en als zoetwatervoorraad van
economisch belang voor de landbouw, visserij, scheepvaart en
toeristisch-recreatief gebruik. De natuur en (onderwater)landschap zijn
als leefgebied, kraamkamer en pleisterplaats voor vissen en vogels van
grote ecologische en maatschappelijke betekenis. Bovendien is de
ruimtelijke kwaliteit van het kustgebied, waaronder de cultuurhistorie,
van grote waarde.
Wieringerhoek

In het Noord-Hollandse deel van het Ijsselmeer is eind vorig jaar het
MIRT-onderzoek Wieringerhoek gestart, voortgekomen uit de Agenda
IJsselmeergebied 2050. Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan dit
project. Wieringerhoek heeft een ecologisch hoofddoel: het
deltakarakter versterken van de verbinding tussen het Usselmeer en de
Waddenzee en in de kustzone. Door meer natuurlijke, geleidelijke
overgangen te creëren, van nat naar droog en van zout naar zoet,
ontstaan verschillende en rijkere leefgebieden zowel voor als achter de
dijk. Een belangrijk nevendoel van het project is het behoud van het
Usselmeer als strategische zoetwatervoorraad en de bijdrage van het
project aan de zoutproblematiek.
Kustvisie IJsselmeerkust
De provincie Noord-Holland stelt dit jaar samen met de gemeenten
Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, als vervolg op de Agenda
IJsselmeergebied 2050, een integrale visie op voor de IJsselmeerkust.
Het doel van de kustvisie is de opgaven, ambities en
(meekoppel)kansen in samenhang in kaart te brengen. Wij zetten in op
kwaliteitsverbetering en vergroten van de beleving, spreiding van
recreatie en toerisme en een herkenbare identiteit met behoud van de
kernwaarden van het gebied. Als bouwsteen voor de integrale visie
gebruiken wij de methode identiteit kustplaatsen om ‘karakter, kracht
en kleur’ van het gebied te onderzoeken. Conform het Coalitieakkoord
zetten wij hiervoor financiële middelen in. De gemeenten nemen
gezamenlijk de helft van de totale kosten voor hun rekening. De
kustvisie zal met de lokale gemeenschap worden opgesteld in 2020.
Gemeenten, provincie en overige partners gaan tevens een
projectenboek samenstellen om concreet te maken welke ideeën en
projecten inkleuring geven aan de visie. Wij pakken dit samen met
gemeenten op zodat de projecten elkaar onderling kunnen versterken
en bijdragen aan de leefbaarheid en de economie van de kustzone.
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Samenwerking

Met het aangaan van de samenwerking wordt zoveel mogelijk integraal
gekeken naar opgaven, kansen en ontwikkelingen die in en rond het
Ijsselmeer spelen en de komende jaren op het gebied gaan afkomen.
Voor Noord-Holland zijn diverse opgaven voor nadere verkenning van
belang in deze samenwerking. Het gaat om onder meer:
natuurontwikkeling en biodiversiteit; economische bedrijvigheid
(waaronder de landbouw); recreatie en toerisme; duurzame
(zonne)energie; drinkwaterwinning en de opvang van effecten van
klimaatverandering.
De intentieverklaring zal op een nog nader te bepalen datum deze
zomer worden ondertekend.
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