“Het IJsselmeer als estuarium:
een buitengewone binnenzee”
Het IJsselmeer is het grootste zoetwatermeer in West-Europa. Het gebied
is internationa al als Wetland erkend en is tevens Vogelrichtlijngebied.
Naast de ecologische waarde door de grote rijkdom aan natuur is het
IJsselmeer ook landschappelijk, cultuurhistorisch en economisch van
groot belang. Zowel nationaal als internationaal worden deze waarden
onderkend. Dat het IJsselmeer open blijft, staat dus vast, maar hóe open?
Op korte en langere termijn zal het IJsselmeergebied geconfronteerd
worden met tal van bedreigingen. Klimaatverandering en de daarmee
samenhangende zeespiegelstijging en de demograﬁsche en stedelijke
ontwikkelingen zijn hier slechts twee van.
Integraal beleid op bestuurlijk niveau ontbreekt voor het gebied als
geheel.
Om in deze behoefte te voorzien hebben vijf bij het gebied betrokken
organisaties (Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Het Flevolandschap, Waddenvereniging en IJsselmeervereniging ) de Stichting
Verantwoord Beheer IJsselmeer opgericht.

Toekomstbeeld VBIJ
“Het IJsselmeergebied zal
in 2050 een groot estuarium zijn:
een overgangsgebied van
rivierenland naar zee. Een
binnenzee waardoor de
Vecht, Eem en IJssel kunnen uitmonden in Waddenzee en Noordzee.
Een groots, open landschap, het blauwe hart van
Nederland. Een natuurlijk
gebied dus, gebruikt, maar
niet verbruikt voor recreatieve en economische
doeleinden. Dynamisch,
zelfregulerend en met een
verbeterde waterkwaliteit.
Deels zoet, deels zout, met
een door de mens beheerst
getij. Met dijken die wel
de veiligheid garanderen,
maar geen onnatuurlijke
barrières meer vormen.”

“De VBIJ stelt zich ten doel
samen met alle betrokkenen te komen tot een
verantwoord behoud en
beheer van het IJsselmeergebied, waarbij
alle huidige ecologische,
landschappelijke, recreatieve, cultuurhistorische
en economische waarden
behouden blijven en versterkt worden.”

Dilemma’s
Wet- en regelgeving
Hoe ontwikkelen zich de Europese richtlijnen, hoe verhouden deze zich met
de (verouderde) Zuiderzeewet, hoe gaat men om met de saldobenadering
ter compensatie van nat natuurverlies?
Klimaatverandering
Hoe passen we ons aan aan de klimaatverandering en de gevolgen hiervan
voor de waterhuishouding, hoe garanderen we de waterkwaliteit? En de
veiligheid? Hoe maken we het IJsselmeergebied klimaatbestendig?
Ruimteclaims
Recreatie, verstedelijking, infrastructuur, scheepsvaart, zandwinning,
visserij, natuurontwikkeling, droge, drassige en natte ruimteclaims op het
gebied komen vanuit vele verschillende richtingen. Gebruik van het gebied
is prima, maar verbruik niet.

Integraal beleid
Veel van bovenstaande dilemma’s vragen om besluiten op korte termijn.
Niets doen, kan niet meer. Maar omdat een visie voor lange termijn
ontbreekt, is het gevaar groot dat er onomkeerbare beslissingen genomen
worden. Beslissingen waar we later spijt van krijgen. Omdat we dan zullen
weten wat we nu nog niet weten.
De VBIJ wil dit voorkomen door in samenspraak met alle betrokken partijen
een nieuw integraal instrumentarium te ontwikkelen voor het beheer
van het gebied. Proactief waar het kan, reactief waar dat moet. Rekening
houdend met ontwikkelingen in de samenleving.
Op 13 maart 2006 is hiertoe de eerste aanzet gegeven tijdens een
bijeenkomst met staatssecretaris Van Geel.
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