AAN de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
t.a.v. Bureau Woordvoering

BETREFT: STANDPUNT

Kabinetsformatie

INZAKE MARKERWAARD EN PLANNING

REGEERPERIODE 2021- 2025.

08 JUNI 2021.
Hooggeachte mevrouw

Het bestuur van de

wenst U bij schrijven dezes,

op de hoogte te stellen van haar visie omtrent een noodzakelijk te ontwikkelen
project voor de gewenste toekomst van de inwoners van Nederland, namelijk
de aanleg van de Markerwaard.
Onze en gedeelde motivatie door meerdere maatschappelijke organisaties,
treft U onderstaand aan.
is in 2011 via notariële akte opgericht en
vervolgens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
De stichting heeft als doel 'het bevorderen van de bestaanskwaliteit van en in
de Schipholregio'.

De

wenst daartoe te functioneren als een platform van

deskundigen (uit de kringen van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de
luchtvaartsector) die middels studie, publicatie, participatie, advies, overleg en
andere wettige middelen aan genoemde ambitie (s) beoogt bij te dragen. Het
platform richt zich op bestuurlijke, politieke, economische en ruimtelijkeordeningskwesties verband houdend met voornoemde bestaanskwaliteiten
de Schipholregio ..

van

== blz. 2 ==
De

onderkent momenteel in bijzondere mate de problematiek van de

huidige en gedachte toekomstige bevolking van Nederland: er is sprake van een
bovenmatig aantal te kort aan woningen en de voedselvoorziening voor de
bevolking komt in gevaar als steeds meer kwalitatieve landbouwgronden,

zoals

in de Haarlemmermeer voor toevoeging van 20.000 woningen aan het reeds
ontwikkelde en bestaande 'stedelijk areaal', aan haar bestemming voor
voedselproductie, wordt onttrokken.
Wij nemen daartoe momenteel de vrijheid U als informateur van een nieuw te
vormen regeerakkoord en kabinet voor de regeerperiode 2021- 2025 op de
hoogte te stellen van het resultaat van overwegingen onzerzijds ter
bevordering van een creatief nationaal beleid voor de toekomst van ons land.
Naar onze mening kan momenteel, na jaren van terughoudendheid

in deze, het

MARKERMEERde oplossing zijn voor een aantal zeer actuele problemen.
De ongeveer 700 km2 grootte wateroppervlakte
Haarlemmermeerpolder]

[bijna vier keer de

biedt ondanks de aanleg van de Marker-Wadden,

voldoende ruimte voor een aangepaste Markerwaardten
1.

opzichte van:

Verstedelijking zo mogelijk ter grootte van 100 km2 waardoor ruimte

ontstaat voor onder meer 250.000 woningen.
2.

Bebossing ten gunste van onder meer C02 opslag idem ter grootte van

100 km2.
3.

Aanleg van landbouwgebieden voor voedselproductie en bollenteelt ter

grootte van de Haarlemmermeerpolder.
4.

Na het realiseren van de genoemde punten 1 t/rn 3 blijft er nog genoeg

ruimte over voor een Markerrandmeer.

== blz. 3 ==
Uit het beschrevene maakt U op dat de

door het propageren van het NU

noodzakelijk aanleggen van de Markerwaard, ten minste een viertal
doelstellingen voor het welzijn en belang van Nederland kan helpen realiseren:
1. Ontstane woningbouw-achterstand

oplossen.

2. Toekomstige gewenste voedselproductie voor de bevolking bevorderen
en garanderen.
3. Oe C02 ontwikkeling beperken door opslagmogelijkheid te bieden en
zodoende mede de klimaataanpassingen in goede banen leiden.
4. De Nederlandse kwaliteit van inpolderingsmogelijkheden
om grote maatschappelijke

te benutten

kwesties op te lossen.

Onzes inziens past het beschrevene in elke doelstelling van politieke
groeperingen in de Staten-Generaal en van daaruit dus in het praktisch te
functioneren kabinet voor het oplossen van de beschreven maatschappelijke
vraagstukken voor het heden en de toekomst van onze bevolking.
Oe

beveelt U als mogelijke samenstelster van de toekomstige hoofdlijnen

van beleid aan, het beschrevene in uw planning te betrekken.

