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Inpoldering
IJsselmeergebied
verledentijd
Grootschaligelandaanwinning inhetIJsselmeergebied(IJsselmeer,Markermeerenderandmeren)
behoortdejmitieftotdeverledentijd.Deministerraadstemdeajgelopen maandinmetdebeleidsvisieophetIJsselmeergebiedtot2030.Indeze'IntegraleVisieIJsselmeergebied2030,Dekoersverleed',
wordtde^jewenstesituatievanhetIJsselmeergebiedin2030geschetst,enhoedezesituatietebereiken.
HetIJsselmeergebiedisopzowelnationaalalsinternationaalniveauvanbelangvoor
dewaterhuishoudingenwaterwinning.Door
eenaantal(verwachte)ontwikkelingenzalde
situatierond hetIJsselmeerindetoekomst
veranderen.Deklimaatverandering,metals
gevolgzeespiegelstijging eneenveranderende
rivierafvoer,incombinatiemetbodemdaling,
heeftgevolgenvoordeveiligheid,dekansop
wateroverlastmaarookdekansopdroogte.
Ookdetoenemendevraagnaarzoetwateren
dezorgvooreenduurzame (zoetjwatervoorzieningheeft haarweerslagophetgebied.
VerderwordtEuropeseregelgevinggeïmplementeerd,zoalsdeKaderrichtlijn Waterende
EuropeseVogel-enHabitatrichtlijn. Tenslotte
wordthetIJsselmeerintensievergebruikt
voorrecreatie,grondstoffenwinning, visserij
entransportenwordensteedsmeerbuitendijkseclaimsgelegd.

Een blik in de toekomst
Volgensdeopstellersvandevisievervult
het IJsselmeerin2030eensteeds belangrijker
wordendeschakelfunctie indewaterhuishouding(afwaterings- envoorzieningsgebied)vaneengrootdeelvanNederland. Het
gebied voldoettegendietijd aandenormen
enbeschermingseisen vandeEuropese
richtlijnen. Dewateren vormeneenessentiëlezoetwatervoorraad voorgrotedelenvan
(noord-)Nederland enhetGroeneHart.Het
Markermeer isniet ingepolderd.
Omdat dewaterafvoer vandeomliggenderegio'snaar hetIJsselmeernietgegarandeerd kanworden,hebben dezeregio's,
invullinggevend aandetrits 'vasthouden,
bergen,afvoeren', zelfgebieden aangewezen
enontwikkeld waareentijdelijk overschot
aanwaterkanworden vastgehouden of
geborgen,zoalseenrandmeer bij Wieringen.
Ondanksdezeespiegelstijging tot2030
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kannogsteedsinvoldoendemateonder vrij
vervalwordengespuid,omdat in2008de
spuicapaciteit bijdeAfsluitdijk isvergroot.
Nieuwedijkverhogingenzijn nogniet nodig
geweest.Landelijk gezienvindtdeafvoer van
dehoogwaterpieken overdeverschillende
Rijntakken plaats volgenseenoptimaleverdeling.Omstreeks 2010ishet seizoensgebondenpeilingevoerd.Doorhetregelmatigcontrolerenenbijstellen vandemeest optimale
variant vandatseizoensgebonden peil blijft
demultifunctionaliteit vanhetIJsselmeergebied gewaarborgd.
Naarverwachtingzaldezeespiegelna
2030zoverstijgen datdestreefpeilen in2030
nietmeerkunnen wordengehandhaafd. In
datgevalwordteersthetwinterpeilgeleidelijkverhoogd,zodathetpeilverschil metde
Waddenzeeblijft bestaanende beheersbaarheidvanwaterstanden doorspuien wordt
voortgezet.Dezepeilstijging levertgeenproblemenopvoordeverschillende buitendijkseactiviteiten,omdat bijdeaanlegdaarvan
alvoldaan isaandeBeleidslijn Buitendijkse
Ontwikkelingen IJsselmeergebied.Als
gevolgvandezepeilstijging zaleendeelvan
dedijken rond het IJsselmeergebied moeten
worden verhoogd,terwijl eenanderdeelvan
dedijken zalfungeren alsoverslagdijk. Bijde
dijkversterkingwordtgebruikgemaakt van
devrijwaringszones diezijn opgenomen in
hetprovincialebeleidvoorhetIJsselmeergebied.Deactiviteiten indezezoneszullen,
indiennodig,wordenafgebouwd ofverdwijnen.Inenkelegevallenkandeaanlegvan
nattenatuur indevormvanvooroevers
meeliften metde dijkverbeteringen.
Voorwatergebonden recreatie,natte
natuur,beroepsvaart en havengebonden
activiteiten isbuitendijks inenaanhet
waterruimte aanwezig.Niet-watergebon-

denbedrijven, verblijfsrecreatie enhorecagelegenheden worden inprincipe buitendijks
geweerd.
Inherzuidoosten van hetIJsselmeergebiediseenintensievestedelijke ontwikkelingopganggekomen.Amsterdam,Uttecht,
Amersfoort enhetGooihebbenzichgeoriënteerdopAlmere.Verscheidenevasteverbindingen tussen hetoudelandenFlevoland
zijn verdubbeld vanwegehet toegenomen
verkeer.Uitbreidingmet nieuwe infrastructuur iszoveelmogelijk gebundeld met
bestaandeinfrastructuur. Deberoepsvaart
maaktintensiefgebruikvanhetwatervan
hetIJsselmeergebied.Deinlaatpunten voor
drinkwaterzijn daarom beschermd tegen
mogelijke calamiteiten diehetgevolgkunnenzijn vanbijvoorbeeld hetvervoervan
gevaarlijke stoffen overhet water.
BijdeAfsluitdijk enlangs plaatselijke,
strakkerechtedijken staan windmolens
opgesteld.Ondervoorwaarden worden
exploitatieboringen,zomogelijk vanafhet
land,voorolieengasuitgevoetd inhetIJsselmeer.Vrijkomend materiaal bij het uitdiepen vanvaargeulenofhetrealiseren van
overigewater(staats)werken ondervoorwaarden benut bijhet tealiseren van
natuurontwikkeling en recreatievoorzieningen.DenoordwesthoekvanhetIJsselmeer
wordrgebruikt voormilitaire doeleinden.
Doormaatregelen envergunningen isde
(diffuse) belasting geminimaliseerd.

Basis voor beleid
VolgensdeStuurgroep IntegraleVisie
IJsselmeergebied 2030,diedevisieopstelde
inopdracht vandeministeries vanVerkeer
enWaterstaat,Landbouw,Natuurbeheer en
Visserij,EconomischeZakenenVolkshuisvesting,Ruimtelijke OrdeningenMilieubeheer,zaldekwaliteit vandegrote wateren
vanhetIJsselmeergebied doorallevoorgesteldemaatregelen dekomendedecennia
duidelijk verbeteren. f

Digitale foto's
Alsufoto'sdigitaalwiltdoorsturennaarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
resolutievandefoto'smoetnamelijk minimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
lagereresolutieheeftgeenzin.Debeeldschermresolutievanfoto'sbedraagtmeestalslechts72dpi.

(cultuurhistorische) kern; (mogelijkheid) kwaliteitsverbetering bestaand waterfront

zoekgebied windmolens IPWA

ontwikkeling nieuw waterfront

buitendijkse zoeklocatie (uitbreiding) windmolens

binnendijkse stedenbouw (grotendeels bestaand)

overslagcentrum

voorkeursgebied intensivering natte natuur met extensieve recreatie (Zone Noord)

ruimtelijke reservering nieuwe randmeren

voorkeursgebied afwisseling natte natuur en recreatie (Zone Midden) enzuid

intensivering recreatieve vaardoelen met natuurontwikkeling
(lokaties indicatief)

voorkeursgebied intensivering recreatie met versterking natuurlijke kwaliteit (ZoneZuid)
rechte dijk nieuw land
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open venster

studiegebied brakke zone

indicatieve zonegrens

optimalisatie waterberging (seizoensgebonden peilbeheer) en reserveren ruimte langs

zoekgebied ruimtelijke afronding Zuidelijk Flevoland

IJsselmeerdijken

-W

robuuste verbinding

voorkeursgebied intensivering natte natuur

—

bundeling infrastructuur

voorkeursgebied intensivering recreatie
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