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In uw brief van 12 februari 2013, ontvangen op 13 februari 2013, heeft u met 
een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie 
verzocht over de Marker Wadden. 

Ons kenmerk 

DGNR-RRE/ 13068194 

U vraagt alle documentatie over het project Marker Wadden waarover het 
ministerie van Economische Zaken beschikt (o.a. over de kosten, het 
eigenaarschap en de rol van Natuurmonumenten na realisatie), de overwegingen 
van het ministerie om voor het project Marker Wadden het voorgenomen bedrag 
toe te zeggen, de communicatie over het project, documentatie met betrekking 
tot staatssteun, maatregelen ter voorkoming dat het toegekende bedrag tot 
overcompensatie van Natuurmonumenten leidt, of het ministerie een 
advocaat/adviseur inschakelt en alle overige documenten. 

Uw kenmerk 

TB/Aak 1023079-13354067 

Bijlage(n) 

4 

U heeft eenzelfde verzoek bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu ingediend. 
De afhandeling van uw verzoek is afgestemd tussen beide ministerles om 
dubbeling in documentatie te voorkomen. 

Vermelding voorafgaande briefwisseling 
De ontvangst van uw verzoek Is schriftelijk bevestigd bij brief van 4 maart 2013, 
kenmerk DGNR-RRE / 13036298. In deze brief is tevens de beslistermijn met vier 
weken verdaagd tot 10 april 2013. 

In de brief van 4 april 2013 is aan u medegedeeld dat de beslistermijn is 
opgeschort tot vrijdag 12 april 2013, vanwege het vragen van zienswijzen. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar de bijlage. 
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Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 140 documenten aangetroffen bij mijn 
ministerie. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 
bij dit besluit Is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende 
nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten. 

Zienswijzen 
U bent er over gemformeerd in de brief van 4 april 2013 dat er een derde 
belanghebbende is bij de openbaarmaking van de documenten met nummers 28, 
33, 49, 50, 88, 131 en dat deze in de gelegenheid is gesteld hierover zijn 
zienswijze te geven. 

De zienswijze van de derde belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. 

Besluit 
Openbaarmaking 
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht, opgenomen in de documenten met nummers 45, 71 en 132, 
openbaar te maken. 

Wat betreft de documenten met nummers 2, 7, 16, 17, 29, 31, 34, 42, 45, 46, 
47, 49, 50, 61, 65, 71, 72, 78, 81, 84, 87, 109, 118, 122, 126, 131, 132: alleen 
de relevante onderdelen waarvoor het Wob verzoek geldt zijn openbaar gemaakt 
daarnaast zijn de vermelde persoonsgegevens verwijderd. Voor de motivering 
verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit. 

Weigering 
Ik heb besloten de door u gevraagde informatie opgenomen in de documenten 
met nummers 3-6, 8-15, 18-25, 27, 28, 30, 32, 33, 35-41, 43, 44, 48, 51-60, 62, 
63, 64, 66-70, 73-77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89-94, 96-108, 110-117, 119-
121, 124, 125, 127-130, 133-141 niet openbaar te maken. Voor de motivering 
verwijs ik naar de overwegingen van dit besluit. 

Reeds openbare documenten 
De documenten met de nummers 26, 123 zijn reeds openbaar. Deze vallen 
daardoor niet onder de reikwijdte van de Wob. Zie onderdeel wijze van 
openbaarmaking voor de vindplaats van deze documenten. 

Overwegingen 
Bedrijfs- en fabricagegegevens 
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken 
van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens 
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de 
overheid zijn medegedeeld. 

Directoraat-generaal Natuur 
& Regio 
Directie Regio en Ruimtelijke 
Economie 

DGNR-RRE/ 13068194 
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In het document met nummer 88 staan bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn 
vertrouwelijk aan het ministerie medegedeeld. Uit deze gegevens kunnen 
wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de technische 
bedrijfsvoering. Ik zal deze informatie dan ook niet openbaar maken. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer van bij de 
openbaarmaking betrokken personen wordt geeerbiedigd. 

In de documenten nummers 2, 7, 16, 17, 29, 3 1 , 34, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 6 1 , 
65, 7 1 , 72, 78, 8 1 , 84, 87, 88, 109, 118, 122, 126, 131, 132 staan 
persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het 
belang dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen wordt geeerbiedigd, 
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de 
persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten. 

Wet voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden. 

Openbaarmaking van het document 88 zou naar mijn oordeel leiden tot 
onevenredige benadeling van de organisatie waar deze informatie betrekking op 
heeft. Openbaarmaking leidt, mede gelet op de gemaakte vergelijking met 
marktinitiatieven en de lopende onderhandelingen met mogelijke financiers van 
het project, tot een onevenredige benadeling van de belangen van de organisatie. 

Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad 
Weigeren o.g.v. artikel 11, eerste lid, van de Wob 
Artikel 11 , eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

Bij de gedeeltelijke openbaar gemaakte documenten met de nummers 17, 45, 46, 
47, 49, 6 1 , 7 1 , 72, 78, 8 1 , 84, 118, 122, 126, 132 zijn deze persoonlijke 
beleidsopvattingen uit het document verwijderd. 

De geweigerde documenten met de nummers 3-6, 8-15, 18-25, 27, 28, 30, 32, 
33, 35 -41 , 43, 44, 48, 51-60, 62, 63, 64, 66-70, 73-77, 79, 8 1 , 82, 83, 85, 86, 
89-94, 96-108, 110-117, 119-121, 124, 125, 127-130, 133-141 zijn opgesteld 
ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. 
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Voor zover er ook feitelijke informatie in deze documenten staat, is die informatie 
zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar niet los 
van kunnen worden gezien. Ik heb daarom besloten deze documenten in het 
geheel te weigeren. 

Wijze van openbaarmaking 
De documenten, genoemd onder besluit, onder openbaarmaking, treft u bij dit 
besluit in kopie aan. 

Reeds openbare stukken 
De documenten met nummers 26, 123 zijn reeds openbaar en voor een ieder 
beschikbaar. 

De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. Voor deze 
documenten verwijs ik u naar de vindplaats: 

http://perssupport.nl/apssite/persberichten/ful l /2012/07/13/Marktuitvraag++ecol 
ogie+Markermeer-Dmeer+succesvol 
http://www.ri jksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2013/01/17/uitkomst-bestuurl i jk-overleg-met-
provincies-en-besteding-200-mln.html 

Afschrift aan beianghebbenden 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbende. 

Hoogachtend, 
De Staatssecretaris van Economische Zaken, 
namens de2 

drs. Cmr.P. Buijink 
Secrete ris-generaal 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend 
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener 
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de 
Staatssecretaris van Economische Zaken, t.a.v. directie WJZ, Postbus 20401, 
2500 EK Den Haag. 
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of de gebruikelijke ADC-toets kan worden ondervangen en of dat dan 
goedkoper is dan de systeembenadering. Het uitzoeken van dat punt 
valt buiten de opdracht van de WMU, omdat het in de kern afstand 
doet van de RAAM-brief met de drievoudige ambitie, Desgevraagd 
bevesttgt de vergadering dat dit deeionderzoek niet past binnen de 
huidige opdracht van WMU, maar dat de Stuurgroep kan besluiten om 
dit aan de opdracht van WMU toe te voegen. 

8. Verslag 23 j u n i 2 0 1 1 
Het verslag wordt op biz. 3 tekstuee! aangepast: het gaat om beroeos-
en sportvisserij i.p.v. visserij. 

9. Rond vraag 
• Natuurmonumenten is bereid zich in te zetten om via de 

Nationale Postcodeloterij geld te krijgen voor de aanleg van het 
moeras. Ondersteuning vanuit overheden, bijvoorbeeld 
prioriteitsstelling voor het moeras boven andere TBES-
maatregelen, is hierbij nodig. 

// ve*sc*c Ot// cf Serfa^d if fo^-7 Ot^ 2-0/) 



Uoe^J^kq 2/ frrt 20/2. 

5. Markerwadden en TBES 
Natuurmonumenten heeft van de Postcodeloterij een bedrag van €15 mln. toegezegd gekregen ten 
behoeve van de realisatie van een eerste fase van de Markerwadden (oermoeras). Voorwaarde is dat 
uiterlijk eind 2012 voor €30 mln. aan co-financiering is gerealiseerd (totaal €45mln.). 

lenM en EL&I zullen een gezamenlijk standpunt formuleren ten opzichte van het voorstel van 
Natuurmonumenten. Mogelijke alternatieven voor financiering worden in kaart gebracht bijvoorbeeld het 
anders inzetten van bestaande budgetten, lenM neemt hiervoor de coordinatie op zich ' 



6 
BesUspunt voor OEIJ: 
In te stemmen met deze communkatielijn als richtlijn voor de WMIJ-communicatie mei-september 
2012. 

fommunicatie mei - September 2012 

De periode mei - September wordt gekenmerkt door de oplevering van de laatste resultaten van de 
Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer en dan in het bijzonder de resultaten van de marktuitvraag, 
De periode is in 3 fasen te onderscheiden: 

1. Mei - Juli: Marktuitvraag en andere onderzoeken hebben nog geen definitieve resultaten 
opgeleverd; 

2. Juli-Augustus: Consultatiefase RRAAM en voorbereiden reactie WMU op resultaten 
marktuitvraag; 

3. September: Presentatie resultaten en aanbevetingen, afronding werkmaatschappij 

Fase 1 
er wordt niet gepubliceerd over de inhoud van de uitwerking van de marktuitvraag, 
tot 8 juni (Waterconferentie Hoorn). 
Wel wordt mondeling de diversiteit van de uitwerkingen toegelieht bij bestuurders 
tijdens Tolhuusberaad en Samenwerkingsverband TMIJ. 
Na 8 juni verschijnt, gezamenlfjk met NMIJ, een nieuwsbrief waarin de 
marktuitvraag aan de orde komt (conform bijdrage aan consultatienotitie RRAAM), 
de resultaten van de pitot luwtescherm, artikel vooroever Medemblik etc. 

Tijdens deze fase wordt door RRAAM het consultatieproces uitgevoerd. De WMU 
levert hier een bijdrage aan. De regie ligt bij RRAAM en maatschappelijk proces 
RRAAM. 

Fase 3 
- De WMU heeft de opdracht afgerond. De resultaten van de Marktuitvraag en de 

reactie van de WMU zijn bekend, evenals resultaten van andere onderzoeken. Dit 
wordt gepresenteerd in een afsluitend symposium 'kennis delen'. Dit wordt 
georganiseerd samen met NMIJ. In juni wordt dit aangekondigd in de nieuwsbrief. 

- Afsluitende nieuwsbrief van de WMU en NMIJ. Dit betekent niet dat hierna geen 
nieuwsbrief meer verschijnt. Net als voor het bestaan van de WMU kunnen de 
provincies besluiten om de nieuwsbrief verder voort te zetten. 

CommunicatieUin WMU 5-04-2012 

1. Marktuitvraag ecologie RRAAM 
De marktuitvraag ecologie dient om datgene wat we met z'n alien bedacht hebben goed 
tegen het licht te laten houden door onafhankelijke marktpartijen. Daar heeft de Tweede 
Kamer om gevraagd, omdat ze eind 2012 een overzicht wil hebben van alle mogelijkheden 
voor een ecologisch sterk Markermeer-IJmeer, waaruit gekozen kan worden. Wij 
communiceren dit bij de marktuitvraag. Hoe de Marktuitvraag georganiseerd is staat in een 
integraal aanbestedingsdocument. De resultaten van de marktuitvraag worden verwacht in 
de tweede helft van jul i . 



3. MarkerWadden 
Het MarkerWadden-initiatief is een zelfstandig initiatief van Natuurmonumenten, maar 
natuurlijk wet gebaseerd op hetzelfde gedachtengoed als TBES. Natuurmonumenten is een 
van de partners in het Samenwerkingsverband TMIJ, dat het Toekomstbeel Markermeer 
Umeer heeft opgesteld. ledereen is het er over eens dat de toegekende € 15 miljoen een 
prachtig bedrag is, maar bij lange na niet genoeg om 'de droom' te verwezenlijken. Voor de 
eerste 1000 hectare alleen at is (volgens Natuurmonumenten) minstens 45 miljoen nodig. De 
toegekende 15 miljoen wordt dus gezien als 'triggermoney' om ander partijen te laten 
aansluiten, zowel overheid als privaat. Partijen zullen dus om de tafel moeten om de 
eindjes aan elkaar te knopen, op zodanige wijze dat meerdere doelen gediend worden. 
Natuurmonumenten is daarbij altereerst zelf aan zet. 
Communicatie: Het is zeer positief dat de private sector zijn nek uitsteekt voor de 
ecotogische verbetering van het Markermeer. In deze tijden van forse bezuinigingen is het 
een stimulans om alle lijntjes nu bij elkaar te krijgen voor het TBES, ook financieel. 
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Marker Wadden ( l e n M ) 
Er is inmiddels een aantal gesprekken geweest met Natuurmonumenten (meest 
recent: 23 mei met ' .). 13 juni is gesprek met RWS. 
Inmiddels heeft NM bij RWS aangegeven een deel van het Markermeer in erfpacht 
te willen krijgen ten hpho^ve van het beheer van de Marker Wadden. 20 juni is 
gesprek met EL&J . De belangrijkste elementen: 
• Natuurmonumenten (NM) wil snel zekerheid over cofinanciering. Volgens hen 

houdt dit ook verband met voorwaarde subsidie Postcodeloterij. 

• 0 : Onze inzet is nog steeds om eersi re starten met Hoornse nop, 
want dat heeft grootste effect op Natura 2000 doelstelling. NM gaat liever 
voor zichtbare natuur (onderdeel TBES), maar gaat uitzoeken wat effect kan 
zijn van het moeras op doelstellingen Natura 2000. Natuurmonumenten is nu 
aan zet. 

• „t iurm 
r, . l o ^ 
r< knuiz. . j K • i 

• De wijze van aanleg en de omvang is voor NM ook bespreekbaar. Eindbeeld is 
voor hun 4500 ha, maar de weg daar naartoe in te vullen. Wel moet het wat 
hen betreft ed i t gaan om "land-water-overgangen". Voor RWS is bijdrage aan 
ANT essentieel. 

• Conclusie: de ontwerp rijksstructuurvisie is de plek waar besluitvorming over 
bijdrage aan Marker Wadden plaats moet vinden. Het is de vraag of dit past 
binnen de planning van NM, zij zullen enige ruimte van de postcodeloterij 
moeten vragen. Er is echter geen zicht op enige bijdrage vanuit 
rijk/provincies. Het is aan NM om een aanvraag in te dienen voor de regeling 
robuuste natuur uit het Lenteakkoord. 

Directie Regio en Ruimtelijke 
Economic (RRE) 
Directoraat-Generaa! Natuur & 
Regio 

Datum 
22 juni 2012 
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snsdag 18 juli 2012 10:27 

ormatie RRAAM 

Beste 

Ik wil je graag informeren over de laatste ontwikkelingen in het natuurdeel van Rijk Regio 
programma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM): 
1. Vrijdag 13 juli zijn de resultaten van de marktuitvraag ecologie Markermeer-IJmeer 
gepresenteerd aan een 50-tal gei'nteresseerden; 
2. Provinciale Staten Flevoland zijn akkoord gegaan met een bijdrage van € 1,5 mln. aan de 
uitvoering l e fase Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES), hiervoor is in totaal 
€ 9 mln, beschikbaar. 

1. Marktuitvraag ecologie Markermeer-IJmeer succesvol 
De natuurkwaliteit van Markermeer-IJmeer kan op meerdere manieren verbeterd worden. Door 
maatregelen te combineren met dijkversterking in ondiepe delen van het meer zijn kosten te 
besparen. Nieuwe aanlegtechnieken, bijvoorbeeld drijvende moeraszones en kunstmatige 
waterplanten, kunnen de natuurlijke herstelprocessen versnellen tegen lagere kosten. Dat zijn 
voorbeelden van ideeen die marktpartijen hebben ingezonden op de 'Marktuitvraag Ecologie' die 
13 juli is afgerond. Deze resultaten worden meegenomen in de consultatiefase ter voorbereidinq 
van de ontwerp Rijksstructuurvisie RRAAM. 

Vorig jaar heeft de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer (WMU) een verbeterplan 
verbeterplan voor de natuurkwaliteit van het Markermeer-IJmeer gepresenteerd door de aanleg 
van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES). De kosten daarvan bedragen circa € 
630 mln.. Op verzoek van de Tweede Kamer zijn verschillende marktpartijen gevraagd om 
alternatieven te ontwikkelen die goedkoper kunnen worden uitgevoerd dan het plan van de 
WMD. Drie consortia van marktpartijen hebben hun voorstellen gepresenteerd. De consortia 
Witteveen+Bos en Grontmij leggen de nadruk op de aanleg van luwtezones aan de Noord-
Hollandse Kust om daarmee het slibprobleem aan te pakken. Deze maatregelen hebben het 
meeste effect op de Natura 2000 vogelsoorten waarmee het nu minder goed gaat. 
Witteveen+Bos stelt daarnaast de creatie van een "poldermoeras" voor door middel van 
veenvorming in plaats van een "kleimoeras". Grontmij komt met alternatieve aanleg van 
zanddammen in plaats van de klassieke luwtedammen. Het consortium Kransmeer (Tauw, 
Posad e.a.) kiest voor een innovatieve route. Door de plaatsing van kunstmatige waterplanten 
op de bodem en de creatie van een moeras met behulp van veenmatten willen zij de natuurlijke 
processen op gang brengen. Deze kunstmatige structuren functioneren als een katalysator en 
kunnen op termijn verwijderd worden. Tegelijk met de resultaten van de marktuitvraag heeft 
Natuurmonumenten een uitwerking van de Marker Wadden aangeboden aan de WMD. De WMU 
gaat de verschillende alternatieven uit de Marktuitvraag bestuderen en vergelijken met de 
bestaande ideeen. En geeft op basis hiervan een advies mee aan de stuurgroep RRAAM over 
opname in de ontwerp Rijksstructuurvisie. 

2. Uitvoering l e fase Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem 
Met het besluit van Provinciale Staten van Flevoland om 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen, 
is de 9 miljoen euro beschikbaar voor de eerste maatregelen voor het ecologisch herstel van 
het Markermeer en Dmeer. De uitvoering van de le fase TBES kan hiermee van start. Het 
ecologisch herstel is nodig voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van het gehele 
gebied. Dit is de eerste concrete stap om echt iets aan het slib te doen, dat het water emstiq 
vertroebelt. 

Het Rijk en de regio willen de ecologie verbeteren door middel van een aantal maatregelen. De 
1,5 miljoen van Flevoland is samen met de 1,5 miljoen van Noord-Holland en 6 miljoen van het 
Rijk het budget voor de aanleg van luwtemaatregelen in het Hoornsche Hop. Hiermee komt het 
water tot rust langs de randen van de Noord-Hollandse kust, waardoor er minder slib in 
beweging komt en het water helder blijft. Naar verwachting neemt Staatsecretaris Atsma deze 
zomer de startbeslissing MIRT. 

filaYA\Qr, ^ „ l A ^ n H r , r ( . \ r , Q r t . ^ A n A O \ l A J „ ; c ( , o n H j ; m r i A ^ , , m Q 0 r a „ \ , ' ; „ J m o ^ H U A r j X i n r L a , 1 1 A 1 A 1 1 



Kenn ismak ingsgesprek N a t u u r m o n u m e n t e n (1 aug 2012) 
Natuurmonumenten 

Marke rwadden 
3 September is er overlen tussen "7 :rn w->n 
Natuurmonumenten met • " ; t j . Wij bcooer. aangegeven om de 
Markerwadden vooral te positioneren in de bijdrage voor N2000/KRW en de topsector 
Water en ze geadviseerd, zodra er meer duidelijk is over de € 120 mln. uit het Lente-
akkoord hiervoor een aanvraag te doen. Markerwadden is wel een voorbeeld om ook 
private investeerders aan natuurontwikkeling te laten meedoen. Over 6/9 mnd. moet 
Natuurmonumenten aan de Postcode Loterij aangeven of zij geslaagd zijn in het vinden van 
€ 30 mln. medefinanciering vanuit de overheid. 
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Onderwerp; Informatie beroepsvisserij Markerwadden 

Na de zomervakantie komt er meer duidelijkheid over de procedure van de € 120 mln. uit het 
Lente-akkoord. Ik heb wel enige informatie over de beroepsvisserij in het gebied van de 
Markerwadden (op basis van bijgevoegde kaart). 

Informatie beroepsvisserij 
Vergunningen (locatie specifiek): aan de zuidwestzijde van de houtribdijk zijn plaatsen voor 
vaste fuiken. Het gaat daar om circa tien verschillende bedrijven. Bij een beter kaart kan dit 
specifieker aangeven worden. 
Algemene visserij: door aanleg van de Markerwadden verdwijnt er een ;tuk viswater, 
hierdoor zal de druk op het resterende gebied toenemen. 
Conclusie: bij de aanleg van de Markerwadden zal de arstemming met de 
beroepsvisserij een belangrijk aandachtspunt zijn! 

Groet, 
J. 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie 
Directie Regio & Ruimtelijke Economie (RRE) 

Dinsdag afwezig 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te vervvijderen. De Staat 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade. van welke aarci ook. die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not 
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to 
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for 
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van 
tconomische Zaken, Landbouw en innovatie? 

Houd er dan rekening mee dat u een geidig 
identiteifsbewijs teaspoon, ID-kaart of rijbewfjs} dient 
te tonen. indien u bij de receptie geen geidig identiteitsbewljs 
Runt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen 
en toegangspassen van andere organisatses worden niet geacceoteerci 
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Vai l ; 
Verzonden: vrijdag 17 augustus 2012 13:27 
Onderwerp: Aankondiging: 27 September Symposium Markermeer - Umeer 
Aankondiging: 27 September Symposium Markermeer - Umeer 

De Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer nodigt u van harte uit. 

Datum: donderdag 27 September 
Plaats: Schouwburg Het Park in Hoorn 
Tijd: Inloop 9.00 uur, aanvang 9.30 uur tot 13.00 uur 
Aansluitend wordt u een lunch aangeboden 

Tijdens het symposium worden onder andere de resultaten van de Marktuitvraag ecologie 
RRAAM en een uitwerking van het Marker Wadden plan van Natuurmonumenten 
gepresenteerd. Het onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer - Umeer (NMIJ) laat 
zien wat de pilots opleveren aan informatie. Daarnaast wordt ingegaan op synergie met 
dijkversterkingsprojecten en met recreatie en mogelijkheden voor financiering van de 
natuurontwikkeling. 

Gedeputeerden Joke Geldhof (provincie Noord- Holland), Anne Bliek- de Jong (provincie 
Flevoland), regioambassadeur Marc Hameleers van het ministerie van Economie, Landbouw 
en Innovatie en programmadirecteur Michiel Ruis van RRAAM zijn uitgenodigd om de 
resultaten van de Werkmaatschappij Markermeer Umeer in ontvangst te nemen. 

Het definitieve programma wordt in September bekend gemaakt via mail en via de website 
www.markermeeriimeer.nl. 

Er komen 5 workshops: 
1. Resultaten marktuitvraag ecologie en Marker Wadden 
2. Financieringsmogelijkheden natuurontwikkeling 
3. Resultaten NMIJ 
4. Synergie dijkversterking - ecologie 
5. Synergie recreatie - ecologie 

U kunt zich voor dit symposium aanmelden via: 
Graag bij uw aanmelding vermelden welke twee workshops u wilt bijwonen. 

Vriendelijke Groet, 

Werkmaatschappij Markermeer Umeer 

x 

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/producten-en-diensten/disclaimer-e-mail/index.xml 

file:/A\ez.ds.loeal\prs\persoon02' i\Mijn Documenten\ijsselmeer\WOB Marker... 12-4-2013 



(Lj 2.) 

Verzonden: woensdag 5 September 2012 10:29 
Aan; > 
Onderwerp: M_. .ciuyauppeiing gesprek DGBurger en Chris Kuypers met NM over Markerwadden 

Hoi, 

Uiteraard: 

Natuurmonumenten heeft verteld over het project Markerwadden. EL&I emn l&M vinden dit een mooi 
project dat zeer veel doelen dient. 

l&M ziet het als een sterke verbetering van de situatie in het Markermeer, waardoor de RAAM-ambities 
dichter bij zouden kunnen komen. 
l&M wil nagaan hoe het project ok te koppelen is aan de versterking van de Houtribdijk. 

EL&I heeft aangegeven wat de criteria zijn van de 120 mln robuuste natuur en heeft aangegeven dat dit 
project behoorlijk goed scoort op die ciriteria, maar 
- dat het formele traject van beoordeling de komende maanden zal plaatsvinden op basis van een formele 
regeling en procedure; 
- dat commitment van de provincies (Nrd-Holland en Flevoland) aan het project belangrijk is. 
Er is dus nog niets toegezegd. 



Resultaten Marktuitvraag Ecologie RRAAM 

Advies Werkmaatschappij Markermeer Umeer 

Notitie d.d. 29 augustus 2012 

Aan: Stuurgroep RRAAM 
Via: Rijksregiegroep en Regionaal Afstemmingsoverleg RRAAM 
Van: WMU 

Samenvatting 
• De Marktuitvraag Ecologie RRAAM heeft een creatieve inbreng van marktpartijen opgeleverd en 

een innovatief voorstel van de Vereniging Natuurmonumenten (Marker Wadden). Dit biedt 
perspectief op verdere kostenreducties dankzij nieuwe technieken of andere uitgangspunten. 

• Twee van de drie marktvoorstellen (Witteveen+Bos en Grontmij, De Vries & Van de Wiel) kiezen 
primair voor de actuele Natura 2000-doelstellingen in plaats van het creeren van een 
veerkrachtig gevarieerd ecologisch systeem (TBES). Het accent ligt daar op luwtemaatregelen aan 
de Noord-Hollandse kust. Consortium Kransmeeren Natuurmonumenten zetten het TBES 
centraal. Beiden bepleiten innovatieve aanlegmethodes. Natuurmonumenten legt het accent op 
land-waterzones. 

• Tegen deze achtergrond tekenen zich voor het onderdeel ecologie drie oplossingsrichtingen af 
met gereduceerde kosten ten opzichte van het PRA1. Dit zijn: 

1. Innovatief TBES (combinatie van PRA, marktpartijen en Marker Wadden) 
o behoud van het integrate eindbeeld voor TBES, met technische innovaties uit de 

marktvoorstellen en Marker Wadden. 
o prioriteit bij de voile breedte van het pakket. 
o de kosten bedragen minimaal € 147 tot 280 miljoen en maximaal € 422 tot 880 miljoen 

(waarvan € 15 mln private inbreng Marker Wadden). 
o Aanpak op korte termijn na l e fase: begin aanleg moeras, vervolg op luwtemaatregelen, 

en start aanleg stepping stones. 
Voor delen variant 1: 

ecologisch het meest compleet 
passend binnen huidig maatschappelijk draagvlak 
innovatief 
maatregelen verdeeld over het gehele gebied 
juridisch risico beperkt, buffer voor ruimtelijke ontwikkelingen groot 

Nadelen: 
• kostbaar 

2. Luwtemaatregelen Noord-Holland 
o loslaten van de systeembenadering en voile inzet op Luwtemaatregelen aan Noord-

Hollandse kant. 
o prioriteit op de Natura 2000-doelstellingen in plaats van het toekomstbestendig 

ecologisch systeem in totaliteit. 
o grootschalig moeras komt eventueel later aan de orde, indien noodzakelijk. 
o de kosten bedragen minimaal circa € 170 miljoen en maximaal € 290 tot 589 miljoen, 

exclusief moerasaanleg. 

1 Zie kaartbeelden van de varianten in bijlage 1 



o deze variant wijkt af van de huidige Kansrijke Oplossingsrichtingen. Naar verwachting is 
aanvullend onderzoek nodig en moet worden bekeken of de juridische strategie voor 
RRAAM nog houdbaar is. 

o Aanpak op korte termijn na l e fase: vervolg met stevige luwtemaatregelen aan NH-zijde. 

Voordelen variant 2: 

• uiteindelijk goedkoper dan PRA (tenzij moerasaanleg toch nog nodig blijkt te zijn) 

• legt prioriteit bij de urgentste N2000 knelpunten 

• toepassing van bewezen technieken 
Nadelen: 

• maatregelen eenzijdig aan Noord-Hollandse kust 

• recreatieve kansen van grootschalig moeras worden niet benut 

• geen maatschappelijk draagvlak 

• juridisch risico groter, buffer voor ruimtelijke ontwikkelingen onzeker 

• vertraging vanwege aanvullend onderzoek. 

3. Behoedzaam Marker Wadden 

o keuze voor de aanpak van Natuurmonumenten 

o terughoudendheid aan de Noord-Hollandse kust en slibbeheersing aan de bron (in het 
diepe gedeelte) 

o gefaseerde aanleg van circa 1000 hectare grootschalig moeras. 
o de kosten bedragen minimaal circa € 75 tot 115 miljoen (waarvan € 15 mln private 

inbreng Marker Wadden) en maximaal € 350 tot 518 mln2, afhankelijk van de mate 
waarin de innovatieve aanlegmethodes tot ontwikkeling komen. 

o Aanpak op korte termijn na l e fase: begin aanleg moeras, geen verdere 
luwtemaatregelen. 

Voordelen variant 3: 
• ecologische systeemsprong 

• groot lokaal draagvlak door Noord-Hollandse kust te ontzien 

• innovatief, mogelijk goedkoop indien technisch haalbaar 
• recreatief zeer interessant 

• benutting van privaat geld en privaat initiatief 

• goedkoopste oplossing als innovaties haalbaar zijn 
Nadelen: 

• maatregelen eenzijdig bij Houtribdijk (Flevoland-zijde) 

• onzekerheid over technische haalbaarheid aanlegtechniek 

• aanpak slibprobleem moet zich bewijzen. 

1. Doel van deze nota 

Deze nota geeft een overzicht en beoordeling van de resultaten van de Marktuitvraag Ecologie en 
Marker Wadden3 en plaatst deze in perspectief voor de Rijksstructuurvisie RRAAM. De aanpak van de 
Marktuitvraag is beschreven in bijlage 2. Deze nota sluit af met een drietal mogelijke richtingen voor 
bespreking en vervolgens bestuurlijke besluitvorming, die ecologisch kansrijk zijn en een reductie van 

Ondergrens Behoedzaam Marker Wadden: de raming van Natuurmonumenten (75 waarvan reeds 15 mln 
privaat beschikbaar) tot kosten 1000 ha moeras volgens PRA (115 mln). Bovengrens: maximaal geextrapoleerd 
bedrag Marker Wadden van €350 mln, tot PRA bedrag van € 518 mln voor 4500 ha moeras (waarvan 15 mln 
reeds privaat beschikbaar). 
3 "Marker Wadden' is de naam van het plan dat de Vereniging Natuurmonumenten heeft opgesteld om de 
ecologische kwaliteit van Markermeer en Umeer te verbeteren. 



de kosten inhouden. 

2. Aanleiding tot de Marktuitvraag Ecologie 

In november 2011 heeft de Werkmaatschappij Markermeer Umeer (WMU) het optimalisatierapport 
'Naar een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem' (TBES) gepresenteerd. In het Algemeen Overleg 
RRAAM d.d. 21 december 2011 heeft de Tweede Karner verzocht om naast dit optimalisatierapport 
een open marktuitvraag te doen voor de natuurontwikkelingsplannen binnen RRAAM. De WMU heeft 
deze marktuitvraag de afgelopen maanden uitgevoerd. 

3. Hoofdlijnen van het referentiealternatief 

Het Optimalisatierapport van de WMU is het Publiek Referentie Alternatief (PRA), waartegen de 
voorstellen van de marktpartijen zijn afgewogen. Het PRA bevat de optimalisatie van een plan van 
de regio om de natuurkwaliteit van het Markermeer-IJmeer te herstellen en de ecologische 
veerkracht te creeren die nodig is om ruimtelijke, demografische en ecologische ontwikkelingen aan 
te kunnen. De natuurmaatregelen omvatten: 

- de aanleg van een grootschalig moeras van 4500 
ha bij de Houtribdijk 

- de aanleg van 12 km luwtemaatregelen bij de kust 
van Noord-Holland 

- de aanleg van 300 ha Vooroever Lepelaarplassen 
bij Flevoland 

De kosten voor het indicatieve maximum eindbeeld van 
deze ecologische ambitie zijn geraamd op € 631 miljoen 
(prijspeil 2011, inclusief BTW). Dat is ruim 40% goedkoper 
dan de oorspronkelijke raming voor het TBES. 
Gecorrigeerd met toeslagen en onvoorziene kosten kan dit 
oplopen tot € 880 mln.4 

Naast dit 'indicatieve eindbeeld' heeft de WMU een pakket 
minimummaatregelen geformuleerd die vanuit ecologische overwegingen ten minste nodig zijn om 
een daadwerkelijk systeemeffect te sorteren, de zogenoemde 2e fase TBES. De kosten van dit 
minimumpakket bedragen € 200 mln (met opslagen en onvoorzien: € 280 miljoen). De maatregelen 
van dit pakket betreffen: 

- de aanleg van een grootschalig moeras, tot een initiee) oppervlak van circa 1500 hectare 
- de aanleg van 10 km luwtemaatregelen 

- de aanleg van Vooroever Lepelaarplassen, tot circa 100 hectare vooroever. 

Dit minimumpakket in het PRA beoogt een substantiele bijdrage te leveren aan het bereiken van de 
vier ecologische vereisten5 van het TBES, en de omslag tot stand te brengen die nodig is om te 
voldoen aan de Natura 2000 vereisten. 

Voorafgaand aan de 2e fase TBES is in 2009 reeds besloten om de f Fase TBES aan te vangen. Deze 
l e Fase betreft de onderzoeksmaatregelen in het programma Natuurlijker Markermeer-IJmeer, 
alsmede een start met de luwtemaatregelen aan de Noord-Hollandse zijde omvattende (tenminste) 5 
km luwtedammen6. 
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Audit Optimalisatierapport WMU, Royal Hastening, 2012 
5 Dit zijn heldere randen langs de kust, een gradient in slib van helder naar troebel water, landwaterzones van 
formaat en versterken ecologische reiaties 
6 In het Startdocument Luwtemaatregelen Hoornse Hop, (2011) worden 5 tot 8 km luwtedammen aanbevolen 
voor de l e Fase Luwtemaatregelen. Mede op grond van budgettaire overwegingen is gekozen voor de 
ondergrens. 



4. Resultaten Marktuitvraag 
De respons op de Marktuitvraag was groot. Er zijn 10 gekwalificeerde inzendingen ontvangen in de 
aanbestedingsprocedure, waaraan in totaal 35 marktpartijen hebben bijgedragen in verschillende 
samenwerkingsverbanden. Uit deze inzendingen zijn drie consortia geselecteerd om hun ideeen 
verder uit te werken. Dit zijn: 

• Witteveen+Bos, met onderzoekcentrum B-ware, Radboud Universiteit Nijmegen, Altenburg 
& Wymenga, HOSPER en Boskalis; 

• Consortium Grontmij, De Vries & van de Wiel; 
• Consortium Kransmeer, bestaande uit Tauw, Posad, Robusta, Tebezo en LAgroup. 

Medio juli hebben de consortia hun eindrapporten opgeleverd. Deze bieden een breed spectrum aan 
mogelijkheden met voorstellen voor interessante kostenreducties. Op een aantal punten zijn de 
marktpartijen eensluidend in hun benadering van de vraagstelling en de analyse: 

• alle inzenders benadrukken de onzekerheid van de uitkomsten van de ecologische processen 
op langere termijn. Alle bepleiten een gefaseerde, stapsgewijze aanpak; 

• alle marktpartijen adviseren te experimenteren met nieuwe aanlegtechnieken, zowel voor de 
luwtestructuren als voor de (eventuele) aanleg van grootschalige land-waterzones. 

• belangrijk aangrijpingspunt voor kostenbesparing betreft de locatie: maatregelen in het 
ondiepere deel (langs de Noord-Hollandse kust) zijn goedkoper te realiseren dan 
maatregelen in het diepere gedeelte; 

• twee van de drie marktpartijen adviseren om in eerste aanleg het accent te leggen op de 
thans bedreigde Natura 2000-soorten, aangezien daar de juridische toetsing (reeds voor de 
huidige omstandigheden) het meest urgent is. Pas in tweede instantie komt het TBES 
integraal in beeld; 

• twee van de drie marktpartijen bepleiten om de kostbaarste en omvangrijkste maatregel 
(aanleg van moerasgebied) in feite zo lang mogelijk uit te stellen; 

Deze benadering leidt er toe dat alle marktpartijen kansen zien om te besparen op de kosten voor 
het 'indicatieve maximale eindbeeld' van PRA. Zij achten het zeer wel mogelijk dat met een geringere 
inspanning en dus met een geringer financieel commitment een Toekomstbestendig Ecologisch 
Systeem tot stand is te brengen. Daarbinnen leggen zij verschillende accenten en prioriteiten en 
bepleiten zij verschillende aanlegtechnieken. 

A. Witteveen+Bos 
Witteveen+Bos legt de nadruk op de ontwikkeling van omvangrijke luwtezones aan de westkant van 
het Markermeer (langs de Noord-Hollandse kust), in combinatie met verondiepingen. Het consortium 

stelt verschillende patronen voor: ofwel luwtestructuren die 
,-* eenzijdig als een haak vastliggen aan de Noord-Hollandse kust, 

ofwel luwtestructuren verder van de kust in het open water, 
maar nog wel in het ondiepere gedeelte (zie afbeelding). In 
tegenstelling tot het PRA legt W+B in de eerste fases het 

/ / accent volledig op deze grootschalige luwtemaatregelen (ca. 
•/ 33 km luwtedammen), zonder de (relatief kostbare) 

j , r i investeringen in landwaterovergangen bij de Houtribdijk. 
-'•.*;'*.*' fA Daarnaast introduceert W+B het idee van een buitendijks 

.'* '1$A 'poldermoeras'met een eigen waterpeil, dat ook in het 
A-..." "•' " ondiepere deel kan worden aangelegd. Dit poldermoeras-

pr- onderdeel staat los van de voorgestelde luwtestructuren en is 
nier voorzien van een kostenraming. W+B concludeert dat 



volstaan kan worden met luwtestructuren met een kostenraming van in totaal € 364 mln7, in het 
ongunstigste geval doorlopend naar €706 miljoen. Dat is inclusief verondiepingen en aanpassingen 
voor recreatief medegebruik (zie tabel 1 cumulatief). 

Tabel 1: Kosten voorstel Witteveen+Bos (in mln euro, inch BTW) 
Fasering 
Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

Maatregel 

aanleg eerste luwtestructuur 

verondiepen binnen eerste luwtestructuur 

maatregelen recreatief medegebruik 

aanleg tweede en derde luwtestructuur 

verondiepen binnen tweede en derde luwtestructuur 
Totaal 

79 

248 

37 

81 

261 

706 

cumulatief 

79 
327 

364 

445 

706 

B. Grontmij, DeVries & Van de Wiel 

Grontmij, DeVries & Van de Wiel leggen in hun uitwerking een sterk accent op luwtemaatregelen aan 
de Noord-Hollandse kust. Zij stellen voor luwe zones en ondiepe oeverzones te creeren door de 
aanleg van zandige luwtestructuren (ca 18 km luwtedammen in haakse vorm, zie figuur) van Hoorn 
tot Edam en voor de kust van Waterland. Door deze luwtestructuren voldoende lengte mee te geven 

en te verbinden met de 
huidige kustlijn, beogen zij 
synergie met de 
dijkversterking tot stand te 
brengen. De 
luwtestructuren van zand 
zijn gebaseerd op het 
ideaalbeeld dat het 
Markermeer-IJmeer in de 
toekomst rondom een 
zandige oever kent. 

Ook stelt Grontmij voor om 
op het Enkhuizerzand een 
luwtestructuur aan te 
leggen waarbinnen 
mogelijkheden zijn voor het 

creeren van landwaterovergangen. De mogelijkheid wordt opengelaten om in een latere fase, alleen 
als dat ecologisch gezien nodig blijkt, de zone's tussen de luwtestructuren en de huidige dijken op te 
vullen tot een moerasachtige land-waterovergang. Voorts stelt Grontmij voor om middels 
zandbanken vooroeverdijken te creeren langs de Houtribdijk. De voorstellen van Grontmij, DeVries & 
Van de Wiel resulteren in een vrij ruime bandbreedte in kosten, afhankelijk van de aanlegmethode. 
Er vanuit gaande dat geen extra maatregelen nodig zijn voor het aanleggen van land-waterzones van 
formaat is in dit voorstel, bij de goedkoopste aanlegtechnieken, een investeringsbedrag van minimaal 
€ 170 miljoen vereist en maximaal € 355. Als bovengrens is een bedrag berekend van € 290 c.q. € 589 
miljoen. 
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7 Op de kostenramingen van de marktvoorstellen heeft een audit plaatsgevonden, uitgevoerd door bureau 
Royal Haskoning, die ook de audit op het WMU-optimalisatierapport heeft uitgevoerd. De samenvattende 
overzichtstabel met de resultaten van de audit is bijgevoegd als bijlage 2. 



Tabel 2: Kosten voorstel Grontmij, DeVries & Van de Wiel (in mln euro, incl BTW en toeslagen) 

Fase 2012-2022 

Fase 2022-2031 

Fase 2016-2021 

Totaal: 

Totaal na audit 

Stortstenen dammen 
(minimaal - maximaal) 

3 7 - 6 4 

6 3 - 8 9 

64 - 1 8 5 

165 - 338 

170-355 

cumulatief 
64 

153 

338 

Zanddammen 
(minimaal - maximaal) 

112-213 

106 - 172 

64 - 1 8 7 

282 -572 
290 - 589 

cum. 

213 

385 
572 

C. Consortium Kransmeer 
Consortium Kransmeer brengt innovatieve aanlegmethodes naar voren. Met kunstmatige 
waterplanten die op de bodem gelegd worden waar luwtemaatregelen zijn voorzien, wil Kransmeer 
de natuurlijke processen op gang brengen en versnellen. De kunstmatige waterplanten kunnen op 
termijn naar verwachting verwijderd worden. Voor de aanleg van het grootschalig moeras bepleit 

Kransmeer het gebruik van 
drijvende veenmatten, waardoor 
in eerste instantie op grondverzet 
kan worden bespaard. In een 
latere fase wordt het moeras 'van 
onder af alsnog gestabiliseerd. 
Voor de kust van Flevoland wil 
Kransmeer een aantal eilanden als 
stepping stones aanleggen, in 
plaats van de Vooroever 
Lepelaarplassen. Voorts besteedt 
Kransmeer veel aandacht aan 
ecologisch verbindingen en 
vispassages. De 2e fase van het 
TBES (minimum-variant) kan in dit 
plan voor € 354 miljoen en het 
gehele TBES voor € 924 miljoen 
gerealiseerd worden. Op basis van 
de externe audit moet evenwel 
geconcludeerd worden dat deze 
bedragen aanzienlijk verhoogd 
moeten worden tot ten minste 
€ 1,2 mrd. Achtergrond daarvan is 
onder meer dat Consortium 
Kransmeer de mogelijke 
opbrengsten van zandverkoop uit 

het Markermeer in de kostenraming heeft verdisconteerd, terwijl deze in het PRA buiten 
beschouwing worden gelaten. Rekening houdend met deze uitkomsten van de audit valt dit voorstel 
daardoor uiteindelijk duurder uit dan het PRA. 

r3at.a.v.S9^i vi'.v. 

/ . 



Tabel 3: Kosten voorstel Consortium Kransmeer (in mln Euro, incl BTW). 
Maatregel 

Moeras 

Luwtemaatregel 

Diepe Putten 

Stepping Stones 

Vispassages 

Recreatief medegebruik 

Monitoring en onvoorzien 

Totaal 

Totaal gecorrigeerd na audit: 

Minimumvariant 
(1500 ha moeras) 

221 

43 

0 

8 
12 

23 

12 
319 

1.194 

Maximumvariant 
(4500 ha moeras) 

549 

43 

0 

8 
12 

23 

12 

647 

3.418 

5. Voorstel Marker Wadden (Natuurmonumenten) 
Ook de Vereniging Natuurmonumenten heeft gereageerd op de vraagstelling van de Marktuitvraag 
Ecologie, met een nadere uitwerking van het plan Marker Wadden8. Deze is door de WMU op 
vergelijkbare wijze als de resultaten van de marktuitvraag geanalyseerd. Natuurmonumenten houdt 
de ecosysteembenadering achter het TBES als primaire focus, en ontwikkelt van daaruit een 
alternatief, aanzienlijk goedkoper voorstel dan het PRA waarmee ook de Natura 2000-doelstellingen 
worden bereikt. 

Natuurmonumenten pleit er voor om het slibprobleem bij de bron aan te pakken. Geconstateerd 
wordt dat aan de Noord-Hollandse kust de laatste drie jaar een voorzichtig autonoom herstel van 
waterplanten gaande is, dat bedreigd wordt door de grote hoeveelheden rondwervelend slib vanuit 
het gehele meer. Door het slib te geleiden en te gebruiken als bouwmateriaal voor een grootschalige 
wetland bij Lelystad ('slibmotor') worden de mogelijkheden voor natuurlijk herstel vergroot. De 
systeembenadering van Natuurmonumenten ontziet de Noord-Hollandse kust, beoogt 
natuurwaarden bij het Enkhuizerzand te versterken en benut natuurlijke processen voor een 
geleidelijke groei van recreatief toegankelijk wetland. Natuurmonumenten onderbouwt overtuigend 
hoe deze aanpak een impuls geeft aan de Natura 2000-doelstellingen. 
Voor de aanleg van 1000 hectare wetland raamt Natuurmonumenten een (taakstellend) budget van 
€ 75 miljoen waarvan € 15 miljoen reeds uit private middelen beschikbaar is gesteld (Nationale 
Postcode Loterij). Bij een eindbeeld met 4500 hectare komt dat neer op een maximaal kostenplaatje 
van circa € 350 mln. Het voorstel geeft aanzetten voor technische vernieuwingen die mogelijk 
zouden moeten maken dat aldus een forse kostenbeparing ten opzichte van het PRA kan worden 
gerealiseerd. Een gedetailleerde kostenraming daarvan ontbreekt, omdat het gaat om nieuw te 
ontwikkelen technieken. 

6. Beoordeling visies marktpartijen en Natuurmonumenten 
Voor een gedetailleerde en complete inhoudelijke beoordeling van de voorstellen van de 
marktpartijen en Natuurmonumenten wordt verwezen naar het integrate toetsingskader 
(opvraagbaar bij WMU). Hierna worden enkele kernpunten in de beoordeling naar voren gehaald. 

Algemene indruk 
De gepresenteerde inzendingen bieden een spectrum van oplossingen en ideeen, die aansluiten op 
de soort maatregelen die in het PRA voorgesteld worden, maar met andere accenten, met name in 

8 'Marker Wadden, sleutel voor een toekomstbestendig Markermeer' aangeboden aan de WMU op 13 juli 2012, 
opgesteld door Natuurmonumenten in samenwerking met advies- en ingenieursbureau DHV. 



de eerste fases van de aanpak. De accentverschillen in de eerste fases ontstaan onder meer doordat 
twee consortia het behalen van de Natura 2000-doelen voorop zetten, waar de derde en 
Natuurmonumenten het creeren van een toekomstbestendig ecologisch systeem als uitgangspunt 
nemen. Het grootste onderlinge verschil in aanpak is de keuze voor: 

• een geleidelijke start over de voile breedte van het maatregelenpakket volgens de 
systeemaanpak (het PRA en het consortium Kransmeer), of: 

• een krachtige inzet op Luwtemaatregelen aan de Noord-Hollandse kust en vooralsnog geen 
moerasaanleg (Grontmij en Witteveen+Bos), danwel: 

• het accent op slibvang en wetlandontwikkeling (moeras) in het diepere deel en juist 
terughoudendheid aan de Noord-Hollandse kust (Natuurmonumenten). 

Daarnaast is een belangrijk onderscheid tussen het PRA en de andere voorstellen dat het PRA uitgaat 
van bewezen technieken, terwijl met name Kransmeer en Natuurmonumenten (maar ook 
Witteveen+Bos met het 'poldermoeras' en Grontmij met de zanddammen), veel perspectief zien in 
innovatieve methodes. Alle voorstellen onderschrijven dat onzekerheid blijft bestaan over het 
uiteindelijke ecologische resultaat op lange termijn. En dus ook onzekerheid over welke inspanningen 
(ook financieel) uiteindelijk nodig zijn om een veerkrachtig ecologisch systeem te creeren dat blijft 
voldoen aan de Natura 2000-vereisten. 

Kostenreductie 

De grootste kostenreducties ten opzichte van het PRA worden gerealiseerd in de plannen van 
Grontmij, De Vries & Van de Wiel en de plannen van Natuurmonumenten. Dit geldt zowel voor de 
minimum-variant (2e fase TBES), als voor in het indicatieve eindbeeld. De kostenreductie bij 
Natuurmonumenten voor de minimum-variant kan oplopen tot ruim 60%. Dat doet zich voor als bij 
het PRA 'alles tegenzit' (en de bovengrens van € 280 mln in het PRA wordt bereikt), terwijl bij de 
innovatieve aanleg van de Marker Wadden 'alles meezit' (€ 75 mln, geen luwtemaatregelen nodig). 
Ook voor het indicatieve eindbeeld kan de kostenreductie in het meest gunstige geval ruim 60% 
bedragen. Zowel bij de variant van Grontmij als bij die van Natuurmonumenten kan dat bereikt 
worden als ook hier 'alles meezit'. De totale kosten bedragen dan circa € 290 tot € 350 mln. 
Witteveen+Bos komt tot kostenreducties van zo'n 20% voor het indicatieve eindbeeld (€ 706 mln ipv 
€ 880 mln),maar en is qua kosten in de minimum-variant iets duurder dan het PRA. Kransmeer valt 
met de correcties vanwege de audit uiteindelijk duurder uit dan het PRA. 

• de kostenreductie bij Grontmij en bij Witteveen+Bos (eindbeeld) wordt bereikt door de 
aanleg van het grootschalig moeras weg te laten. Dit betekent dat deze visies aanvankelijk in 
veel mindere mate invulling geven aan de realisatie van de ecologische vereiste 
landwaterzones van groot formaat die nodig zijn voor het TBES.. 

• de kostenreducties bij Natuurmonumenten wordt vooral bereikt door innovatieve 
aanlegmethodes, terwijl Natuurmonumenten ook bespaart op luwtemaatregelen en in de 
minimumvariant van start gaat met een kleinere landwaterzone (1000 hectare in plaats van 
1500). 

Tabel 4: Kostenvergelijking minimum-varianten (in mln euro's, inch BTW) 

PRA 

200 - 280 

W+B 

€363 

Grontmij 
stortsteen 

170 
zand 

385 

Kransmeer 

> 1 mrd 

Natuurmonumenten 
(MarkerWadden) 

75-PM 
Tabel 5: Kostenvergelijking indicatieve eindbeelden (in mln euro's, incl BTW) 

PRA 

630 - 880 

W+B 

€706 

Grontmij 
stortsteen 

290 
zand 

589 

Kransmeer 

> 1 mrd 

Natuurmonumenten 
(MarkerWadden) 

350-PM 
Toelichting: bedragen op basis van eindrapporten en auditrapport, inclusief BTW en opslagen. De raming van 
Witteveen+Bos is exclusief de kosten van het Poldermoeras. 



Bijdrage aan Natura 2000 en aan het TBES 

Een belangrijke factor in de beoordeling van de voorstellen betreft de afweging van de ecologische 
effectiviteit op langere termijn. Het effect op de afzonderlijke Natura 2000-instandhoudings-
doelstellingen op dit moment is redelijk in beeld te brengen, maar in welke mate de doelstelling van 
een blijvend levensvatbaar, veerkrachtig ecologisch systeem als geheel kan worden bereikt is moeilijk 
te 'vangen'. Complicerend is dat op voorhand geen eenduidig antwoord is te geven op de vraag wat 
blijvend ecologisch levensvatbaar (oftewel toekomstbestendig) nu precies is. Er is geen harde 
benchmark of maatlat waarlangs de voorstellen kunnen worden geprojecteerd. 

De primaire focus van W+B en Grontmij bijvoorbeeld ligt op de realisatie van de Natura 2000-doelen 
in plaats van de realisatie van een TBES. Concreet betekent dit dat beide inzetten op 
luwtemaatregelen die heldere randen langs de (Noord-Hollandse) kust creeren en aanvankelijk niet 
op de aanleg van landwater-zones van formaat. 

W+B gaat in deze afweging het verst en veronderstelt dat een TBES niet nodig is: het halen van de 
Natura 2000 (en herstel van de ANT-soorten) is genoeg. Ze acht het ecologisch rendement van een 
grootschalig moeras gering, en betwijfelt of de aanleg van het moeras technisch haalbaar is. Mocht 
dit toch niet voldoende zijn om de vereiste ecologische kwaliteit te bereiken, dan voegt W+B het idee 
toe voor een poldermoeras. 

Grontmij richt zich ook primair op de Natura 2000 soorten, maar denkt we) verder in de 
systeembenadering door zonodig ondieptes te creeren binnen de zanddammen. Als de luwtedam 
onvoldoende werkt, kiest Grontmij ervoor om de ruimte achter de dam op te vullen tot moeras.9 

Kransmeer neemt maatregelen gericht op alle vier ecologische vereisten en geeft daarmee van begin 
af aan invulling aan een TBES en aan de Natura 2000-doelen. 

Natuurmonumenten tenslotte neemt de ecologische levensvatbaarheid van het gehele Markermeer 
als uitgangspunt en legt van daaruit de relatie naar het (tevens) bereiken van de Natura 2000-
doelstellingen. De combinatie van slibafvang, grootschalige land-waterzones en tussengelegen 
ondiepe luwe zones voor waterplanten, levert zowel het behalen van de Natura 2000-doelen op als 
het realiseren van een TBES. 

Juridische aspecten 

De 'systeemaanpak' die ten grondslag ligt aan RRAAM gaat uit van een gebiedsgerichte en 
Programmatische benadering, waarbij door de realisatie van een veerkrachtig ecologisch systeem 
ontwikkelruimte wordt geboden voor diverse ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Uit het 
Beoordelingskader RRAAM en de Passende Beoordeling blijkt dat de realisatie van het eindbeeld 
TBES "overwaarde"creeert en een "surplus" in doelrealisatie10. Verder is duidelijk dat de Hollandse 
Brug variant slechts een l e fase TBES vereist, evenals de Umeerverbinding via een tunnel. De 

Umeerverbinding middels een brug en het Zuidelijke Trace vereisen in ieder geval fase 2 van het TBES 
(het minimumpakket PRA). 
De voorstellen van Kransmeer en Natuurmonumenten stellen het beoogde TBES centraal over de 
voile breedte, waardoor juridisch naar verwachting de meeste ruimte ontstaat voor 
planontwikkeling naast de RRAAM-projecten. Juridische en ecologische risico's zijn in die gevallen 
naar verwachting beperkt. 

De voorstellen van Grontmij en W+B laten in eerste instantie de integrate aanpak van TBES los en 
daarmee ook de brede juridische strategie. Hiermee wordt de ruimte voor gebiedsgerichte 

9 Het gevolg van dit opvullen is overigens dat ondergedoken waterplanten die achter de luwtestructuur tot 
ontwikkeling zijn gekomen, afgedekt worden en vervangen worden door land-waterzone. De luwtemaatregelen 
hebben dan geen functie meer voor creeren van heldere zones voor ondergedoken waterplanten. In het rapport 
van Grontmij wordt daar niet verder op ingegaan. 

10 Passende Beoordeling, p. 121, p. 124 



planontwikkeling wellicht kleiner. Als gevolg daarvan zullen nieuwe initiatieven mogelijk individueel 
de procedures van de Natuurbeschermingswet moeten doorlopen. Dit kan betekenen dat rode/grijze 
ontwikkelingen die noodzakelijk worden geacht steeds weer met afzonderlijke natuurmaatregelen zo 
goed mogelijk gemitigeerd en/of gecompenseerd moeten worden. Dit kan de economische 
ontwikkeling van de regio gaan belemmeren. 
Bij gebrek aan afdoende jurisprudentie is het erg moeilijk te voorspellen hoe groot het juridische 
risico is indien (eventueel in eerste instantie) afgeweken zou worden van de 'systeemaanpak'. Een 
indicatie daarvan geeft de recente publicatie van de Raad van State over de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS)11. Deze publicatie lijkt te bevestigen dat een duidelijk, goed onderbouwd 
toekomstbeeld vereist is, gericht op daadwerkelijke verbetering van de ecologische kwaliteit en 
ondersteund door een goede monitoring en een (commitment tot) bijsturing, indien de ecologische 
resultaten onverhoopt onvoldoende zouden zijn. 

Bijdrage recreatie 
Alle inzendingen zien kansen voor een bijdrage aan recreatie, maar ook daar liggen verschillende 
accenten die voor verschillende gebieden anders uitpakken. De zanddammen van Grontmij lijken 
vanuit recreatieoogpunt voor Noord-Holland enerzijds het meeste perspectief te bieden. De 
baaienstructuur is interessant voor de kleine recreatievaart. Anderzijds leiden ze wel tot een 
toename van de hinder voor de (plezier)vaart waar het de bereikbaarheid van de jachthavens betreft 
en het open vaarwater. De luwtestructuren van Witteveen+Bos leveren in vergelijking met het PRA 
(waaronder ook het moeras en de Vooroever Lepelaarplassen) minder synergiemogelijkheden met 
recreatie op, en zullen juist hinder veroorzaken omdat de grootschalige luwtestructuren in open 
water geprojecteerd zijn in de huidige vaarroutes. Zowel Grontmij als Witteveen+Bos zijn recreatief 
gezien voor Flevoland een stuk minder interessant, omdat de recreatieve potentie van het 
grootschalige moeras bij Lelystad wegvalt. 

Bij Kransmeer zijn de stepping stones vanuit recreatief oogpunt voor de kust van Flevoland 
interessant. Hoewel de eilanden zelf niet toegankelijk lijken, bieden zij aan de landzijde opties voor 
horeca, eco-resorts etc. Het voorstel van Natuurmonumenten tenslotte zet stevig in op het benutten 
van het recreatieve perspectief van een grootschalig wetland [in wording] met stranden, lagunes, 
vaarmogelijkheden etcetera. 

Maatschappelijk draagvlak 
Voor de relatief bescheiden luwtemaatregelen in de Hoornse Hop ( l e fase TBES) is na overleg met de 
regio een lokaal draagvlak gevormd. Voor grootschalige luwtemaatregelen nabij of langs de Noord-
Hollandse kust bestaat echter geen draagvlak. De voorstellen van Witteveen+Bos en die van Grontmij 
zetten versterkt en grootschalig in op zichtbare luwtemaatregelen aan de Noord-Hollandse kust. Dit 
zal veel weerstand oproepen vanuit de watersport en omiiggende gemeenten vanwege de aantasting 
van de horizon en het zicht op open water. Hierbij zal het voorstel van Witteveen+Bos vanwege de 
geprojecteerde ligging van de luwtemaatregelen in vaarroutes, op grotere weerstand stuiten dan de 
zanddammen van Grontmij. Voor de inzending van Kransmeer tenslotte wordt mogelijk weerstand 
verwacht tegen het toepassen van kunststoffen in het watersysteem, vooral als dat op grote schaal 
gebeurt. 

Het voorstel van Natuurmonumenten ontziet de Noord-Hollandse kust en legt een accent op het 
creeren van een nieuw beleefbaar natuurgebied waar thans geen andere belangen manifest zijn. 
Deze benadering zal kunnen rekenen op positief draagvlak. 

Locatie 
De voorstellen zijn onderscheidend in de locatie binnen het Markermeer-IJmeer waar de accenten 
gelegd worden. Los van de hiervoor genoemde draagvlak-aspecten gelden hier ook ecologische 
overwegingen. Het diepste gedeelte van het Markermeer is op dit moment ecologisch gezien het 

11 Zie het "Nader advies juridische strategie RRAAM" van prof. Annelies Freriks, Eindhoven, 27 augustus 2012. 



minst interessant. De ondiepere zones langs de Noord-Hollandse kust en het ondiepe Enkhuizer zand 
zijn ecologisch interessanter. Enerzijds ligt het voor de hand met maatregelen aan te sluiten bij de 
reeds interessante zones, omdat daar met relatief eenvoudige (en dus goedkope) ingrepen de 
condities verder kunnen verbeteren. Dit is de benadering van W+B en van Grontmij c.s. Anderzijds 
bestaat in die gebieden het risico dat het huidige herstel door ingrepen uit evenwicht wordt gebracht 
en voegt een ingreep in het diepere gedeelte ecologisch gezien echt nieuwe waarden toe. Dit is de 
lijn van Natuurmonumenten en PRA. 

Technische haalbaarheid 
De technische haalbaarheid van sommige onderdelen van de plannen is door het innovatieve 
karakter of de grote schaal en specifieke omstandigheden in het Markermeer-IJmeer nog onzeker. 
Dat geldt voor de zanddammen van Grontmij op de slibbodem. Dat geldt ook voor de kunstmatige 
waterplanten en veenmatten van Kransmeer. Experimenten zullen nog uitgevoerd moeten worden 
om de technische haalbaarheid te vergroten. Natuurmonumenten ziet in het innovatieve karakter 
een pluspunt, hoewel de technische haalbaarheid van de slibmotor op voorhand moeilijk te 
onderbouwen is. 

Synergie dijkversterking 
De zanddammen van Grontmij en de luwtestructuur van Witteveen+Bos zijn grootschaligerdan de 
luwtestructuren van het PRA, en zullen daardoor in potentie een groter effect kunnen hebben op de 
(water)veiligheid aan de Noord Hollandse-kust. Recent uitgevoerd (separaat) onderzoek laat evenwel 
zien dat het potentiele effect van een verminderde golfhoogte in financiele zin verwaarloosbaar klein 
is voor de kosten van dijkversterking aldaar, indien bij de dijkversterking gebruik wordt gemaakt van 
oeverdijken12. Ook het effect van de zandbanken op de versterking van de Houtribdijk is naar 
verwachting bescheiden, mede door de kleine schaal, en financieel van zeer geringe betekenis. 
Grontmij geeft zelf aan dat de werking van oeverdijken nog nader onderzocht moet worden en stelt 
voor om hier kleinschalig mee te beginnen. 

7. Integratie: keuze uit drie benaderingswijzen 
De Marktuitvraag Ecologie heeft geresulteerd in een inbreng van marktpartijen en een voorstel van 
de Vereniging Natuurmonumenten. Deze voorstellen schetsen nieuwe perspectieven en geven een 
nieuwe impuls aan het denken over de ecologische toekomst van het Markermeer-IJmeer. De 
resultaten bieden perspectief op verdere kostenreducties op basis van nieuw te ontwikkelen 
technieken of andere uitgangspunten. Tegelijkertijd worden nieuwe onzekerheden en 
onduidelijkheden gei'ntroduceerd, zowel op technisch gebied als in beoogd doelbereik, en wordt in 
de voorstellen op onderdelen afstand genomen van eerder bereikt draagvlak. De uitkomst van de 
Marktuitvraag bevestigt dat de beleidsmatige keuze die voorligt in het kader van RRAAM er een is in 
een omgeving van onzekerheid. De 'maakbaarheid' van natuur en de voorspelbaarheid van de 
ecologie is beperkt en dat zal zo blijven. Wel bestaat inzicht in de doorslaggevende processen en de 
wijze waarop deze beinvloed kunnen worden. 

Tegen deze achtergrond, op basis van de kennis van nu, tekenen zich voor het onderdeel ecologie 
drie kansrijke oplossingsrichtingen af met gereduceerde kosten ten opzichte van het PRA waaruit 
thans gekozen kan worden in de Rijksstructuurvisie RRAAM. Dit zijn: 

1. Innovatief TBES (combinatie van PRA, marktpartijen en Marker Wadden) 
In deze variant wordt gekozen om vast te houden aan het integrate eindbeeld PRA, maar met 
inachtneming van de technische innovaties die voortkomen uit de marktvoorstellen 
(bijvoorbeeld de stepping stones en vispassages van Kransmeer), met inbegrip van de 

12 'Meerwaarde luwtestructuur voor oeverdijk', onderzoeksrapport van Deltares in opdracht van HHNK, l&M en 
WMU d.d. 2012, in concept beschikbaar. 
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innovatieve aanlegmethode van Marker Wadden (slibmotor). Hier wordt gekozen om van 
begin af aan prioriteit te leggen bij de voile breedte van het pakket op systeemniveau (aanleg 
luwtemaatregelen PRA en uiteindelijk 4500 hectare grootschalig moeras, waaronder Marker 
Wadden). Ook in de minimum-variant is dit een keuze om over de voile breedte maatregelen 
te nemen (luwtemaatregelen, land-waterzones, vooroevers). De kosten bedragen minimaal 
€ 147 tot 280 miljoen en maximaal € 422 tot 880 miljoen13 (met € 15 miljoen private inbreng 
voor Marker Wadden). Het maximale bedrag komt in beeld als de innovatieve aanpak van 
Marker Wadden niet tot ontwikkeling komt en teruggevallen moet worden op de bestaande 
technieken uit het PRA. 

• Aanpak op korte termijn na l e fase: begin aanleg moeras, vervolg op 
luwtemaatregelen, en start aanleg stepping stones. 

• Voordelen van deze aanpak: 

o ecologisch het meest compleet (zowel op systeemniveau als gericht op 
urgente Natura 2000-soorten) 

o passend binnen huidig draagvlak 
o innovatief 
o maatregelen verdeeld over het gehele gebied 
o juridisch risico beperkt, buffer voor ruimtelijke ontwikkelingen groot 

• Nadelen van deze aanpak: 
o kostbaar 

2. Luwtemaatregelen Noord-Holland 

In deze variant wordt gekozen om (in eerste instantie) de systeembenadering los te laten en 
te kiezen voor voile inzet op de Luwtemaatregelen aan Noord-Hollandse kant (westzijde) 
conform de voorstellen van Witteveen+Bos en Grontmij. Het beleidsmatige accent ligt dan 
op de N2000-doelstellingen en niet meer op het toekomstbestendig ecologisch systeem in 
totaliteit. Een grootschalig moeras komt eventueel later aan de orde, op een nader te 
bepalen plaats, als blijkt dat dit toch noodzakelijk is voor de Natura2000-doelstellingen, 
danwel vanuit juridische vereisten in het kader van RRAAM. De kosten bedragen minimaal 
circa € 170 miljoen en maximaal € 290 tot 589 miljoen, exclusief moerasaanleg14. Keuze 
voor deze variant, die wezenlijk afwijkt van de kansrijke oplossingsrichtingen die tot op 
heden zijn gei'dentificeerd, betekent naar verwachting dat aanvullend onderzoek moet 
worden gedaan en dat moet worden bekeken of de juridische strategie voor RRAAM nog 
houdbaar is. 

• Aanpak op korte termijn na l e fase: vervolg op luwtemaatregelen aan NH-zijde. 
• Voordelen van deze aanpak: 

o de goedkoopste oplossing (tenzij moerasaanleg toch nog nodig blijkt te zijn) 
o legt prioriteit bij de urgentste N2000 knelpunten 
o toepassing van bewezen technieken 

• Nadelen van deze aanpak: 

o Maatregelen eenzijdig aan Noord-Hollandse kust 
o Recreatieve kansen van grootschalig moers worden niet benut 
o Geen draagvlak 
o Juridisch risico groter, buffer voor ruimtelijke ontwikkelingen onzeker 
o Vertraging vanwege aanvullend onderzoek. 

Ondergrens in euro, inci BTW: 75 mln (Marker Wadden l e fase) + 17 mln (luwtemaatregelen PRA) + 7 mln 
(Steppings stones Kransmeer) + 12 mln (vispassages Kransmeer) + 23 mln (recreatief medegebruik PRA) en 
12 mln (monitoring PRA); hiervoor is 15 mln private inbreng Marker Wadden beschikbaar. Bovengrens: 
maximaal bedrag PRA inclusief opslagen en onvoorzien;hiervoor is 15 mln private inbreng Marker Wadden 
beschikbaar. 
14 Ondergrens en bovengrens Westzijde luwtemaatregelen op basis van Grontmij, De Vries & Van de Wiel. 
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3. Behoedzaam Marker Wadden 

In deze variant wordt gekozen voor de aanpak van Natuurmonumenten. Dit betekent 
terughoudendheid aan de Noord-Hollandse kust, ondersteund door slibbeheersing aan de 
bron (in het diepe gedeelte), een geleidelijke aanpak op systeemniveau die voldoet aan de 
N2000 behouddoelstellingen, en een gefaseerde aanleg van circa 1000 hectare wetland / 
grootschalig moeras. De kosten bedragen minimaal circa € 75 tot 115 miljoen (waarvan €15 
mln private inbreng Marker Wadden) en maximaal € 350 tot 518 mln15, afhankelijk van de 
mate waarin de innovatieve aanlegmethodes tot ontwikkeling komen. Keuze voor deze 
variant komt in hoofdlijnen overeen met een van de kansrijke oplossingsrichtingen tot nu 
toe, hetgeen naar verwachting betekent dat de besluitvormingsprocedure in het bestaande 
tempo kan worden voortgezet. 

• Aanpak op korte termijn na l e fase: begin aanleg moeras, geen verdere 
luwtemaatregelen. 

• Voordelen van deze aanpak: 

o groot lokaal draagvlak door Noord-Hollandse kust te ontzien 
o innovatief, mogelijk goedkoop indien technisch haalbaar 
o recreatief zeer interessant 
o ecologische systeemsprong 
o juridisch risico beperkt 

o benutting van privaat geld en privaat initiatief 
• Nadelen van deze aanpak: 

o maatregelen eenzijdig bij Houtribdijk (Flevoland-zijde) 
o onzekerheid over technische haalbaarheid aanlegtechniek 
o aanpak slibprobleem moet zich bewijzen 

8. Tot slot: technische experimenteerruimte benutten 

De verschillende voorstellen van marktpartijen en Natuurmonumenten hebben diverse technische 
elementen in zich die interessant zijn om op te nemen in reeds lopende propgramma's: 

• ideeen voor kunstmatige waterplanten en drijvende veenmatten (Kransmeer), alsmede 
voorstel voor slibgeleiding (Natuurmonumenten): opnemen in het praktische 
(experimenteer-) onderdeel van het NMU-programma; 

• ideeen voor Luwtestructuren 'uit de kust' op diepte (Witteveen+Bos): opnemen in de 
verkenningsfase Luwtemaatregelen; 

• ideeen voor dwarse kribben en haakvormige luwtemaatregelen (Grontmij): opnemen in de 
verkenningsfasen dijkversterking Noord-Holland en Houtribdijk. 

Ondergrens Behoedzaam Marker Wadden: de raming van Natuurmonumenten (75 waarvan reeds 15 mln 
privaat beschikbaar) tot kosten 1000 ha moeras volgens PRA (115 mln). Bovengrens: maximaal geextrapoleerd 
bedrag Marker Wadden van €350 mln, tot PRA bedrag van € 518 mln voor 4500 ha moeras (waarvan 15 mln 
reeds privaat beschikbaar). 
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Bijlage 1: Kaartbeelden van de verschillende varianten 

Ecologische doelen: 
• Helder en troebel water 
• Slibbeheersing 
• Land-waterovergangen 
• Ecologische verbindingen 

Maatregelen: 
• Grootschalig wetland 
• Luwtemaatregelen NH 
• Vispassages 
• Vooroevers 

/ 

y^^&s. 

Werkmaatschappij 
Markermeer - Umeer 

ontr.-!kke!en 

W H : *%* 

v • * -

%AA^, 
*v 

Basisplan met innovaties 
uit marktuitvraag 

• Slibmotor Marker 
Wadden: innovatieve 
aanleg grootschalig 
wetland 

• Stepping stones bij 
Lepelaarplassen 

• Luwtemaatregelen 

^ 1 ,^P; 
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Geen grootschalig 
wetland 

Accent op ondiepe 
delen (westzijde) 

Prioriteit op stevige 
Luwtemaatregelen 

x<l c?%--.\'.v"-'V 
^ \ \ : , i '• A i •• 

' Accent op iand-
waterzone 

• SUbmotor, innovatieve 
aanleg wetland 

• Alleen l e fase 
Luwtemaatregelen 

• Autonoom herstel 
langs NH kust 

I 

l K ^ i c3^;-.v-.':..-' 

Werkmaatschappi j 
Markermeer - Umeer 

ontwikkelen 
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Bijlage 2: Aanpak Marktuitvraag Ecologie RRAAM 

Aanleiding en kernopdracht Marktuitvraag Ecologie 
In november 2011 heeft de WMU haar optimalisatierapport opgeleverd, Daarmee geeft de WMU 
uitvoering aan haar opdracht, waar deze het optimaliseren van het Toekomstbeeld Markermeer-
IJmeer betreft. De optimalisatie brengt de geraamde kosten voor de ecologische ambitie binnen 
RRAAM terug van ruim € 1 miljard naar € 631 miljoen (prijspeil 2011, inclusief BTW). In het Algemeen 
Overleg RRAAM d.d. 21 december 2011 heeft de Tweede Kamer de minister van l&M verzocht om 
naast dit optimalisatierapport een open marktuitvraag te doen voor de natuurontwikkelingsplannen 
zoals beoogd in de RRAAM-ambitie. De Tweede Kamer wil op deze manier de creativiteit van de 
private sector optimaal benutten. De WMU heeft deze marktuitvraag de afgelopen maanden 
begeleid. 

De kernopdracht van de marktuitvraag Ecologie RRAAM was: 
"Ontwerp een Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor het Markermeer-IJmeer, inclusief 
een kostenraming voor de aanleg en het beheer, dat met minder publieke middelen kan worden 
gerealiseerd dan de plannen die door de overheid zijn gemaakt". 

Het optimalisatierapport van de WMU is in deze Marktuitvraag het Publiek Referentie Alternatief 
(PRA), waartegen de voorstellen van de marktpartijen zijn afgewogen. 

Proces Marktuitvraag 
Op 7 maart 2012 is het Aanbestedingsdocument gepubliceerd. De respons daarop was groot. Er zijn 
10 gekwalificeerde inzendingen ontvangen in de aanbestedingsprocedure, waaraan in totaal 35 
marktpartijen hebben bijgedragen in verschillende samenwerkingsverbanden. De offertes zijn in een 
voortoets ambtelijk beoordeeld door de WMU (waarin vertegenwoordigd l&M, EL&I, RWS, Flevoland 
en Noord-Holland) en vervolgens op 16 april voorgelegd aan een externe beoordelingscommissie. Dit 
conform een Beoordelingsprotocol, vastgesteld doorde gedelegeerd opdrachtgevers uit de 
Stuurgroep RRAAM. De externe Beoordelingscommissie werd gevormd door de heren Bart Fokkens 
(voorzitter), Joep Thonissen, Jaap van Duijn en Herman Eijsackers. 

Op 18 april zijn op voordracht van de Beoordelingscommissie drie consortia geselecteerd door de 
gedelegeerd opdrachtgevers om hun ingediende ideeen voor een TBES verder uit te werken. Dit zijn: 

• Witteveen+Bos, met onderzoekcentrum B-ware, Radboud Universiteit Nijmegen, Altenburg 
& Wymenga, HOSPER en Boskalis; 

• Consortium Grontmij, De Vries & van de Wiel; 
• Consortium Kransmeer, bestaande uit Tauw, Posad, Robusta, Tebezo en LAgroup. 

Tijdens de opdracht hebben per marktpartij verschillende contactmomenten plaatsgevonden om 
beschikbare informatie met de marktpartijen te delen. Hierbij is ook de kennisuitwisseling met het 
onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer-IJmeer tot stand gebracht. Vanuit dat programma 
zijn onder andere de tussentijdse resultaten van het ANT-onderzoek gepresenteerd aan de 
marktpartijen. 

Op 13 juli 2012 hebben de marktpartijen hun eindrapporten conform afspraak opgeleverd en 
gepresenteerd aan een brede groep betrokkenen. Tegelijkertijd, in aansluiting op maar formeel 
gezien separaat van de Marktuitvraag, heeft Natuurmonumenten een uitwerking van hun plan 
Marker Wadden aangeboden aan de WMU. 

De WMU is na de oplevering van de rapporten aan de slag gegaan met een feitelijke en technische 
toetsing van de marktvisies (zie bijlage: Toetsingskader). Ook het onderzoeksprogramma NMIJ is 
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gevraagd om een ecologische reactie te geven op de rapporten. Daarnaast heeft bureau Royal 
Haskoning - die ook de audit van het WMU-optimalisatierapport heeft uitgevoerd- een audit 
kostenraming van de drie eindrapporten van de marktuitvraag gehouden. Op basis van deze 
beoordelingen heeft de WMU een drietal richtingen ter bespreking voorgelegd aan de Stuurgroep 
RRAAM. 
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Bijlage 3: Overzicht resultaten audit (Bron: Royal Haskoning) 

Alternatief 

Consortium Kransmeer 
Minimale variant 

Consortium Kransmeer 
Maximale variant 

Combinatie Grontmij / de 
Vries en v.d Wiel 
Variant luwtedammen van 
zand 

Combinatie Grontmij / de 
Vries en v.d Wiel 
Variant luwtedammen van 
stortsteen 

Consortium W+B, 
Boskalis e.a. 
Minimale variant 

Consortium W+B, 
Boskalis e.a. 
Maximale variant 

Afgegeven prijs 

Totaal 

(mln€) 
354 

924 

Inves-
tering 
(mln €) 

572 

338 

311 

599 

B&O 
(mln 
€/jr) 

0,7 

Correctie o.b.v. bevindingen 

Oorzaak / risico 

• Lage kosten grondverzet 
• Onvoldoende ophoging slibdepots 
- Lage zandprijs vulling geotubes 
- Opbrengsten van zand meegerekend 
• Besparing afzet slib door RWS 
BTW 
Lage kosten grondverzet 
Onvoldoende ophoging slibdepots 
Lage zandprijs vulling geotubes 
Opbrengsten van zand meegerekend 
Besparing afzet slib door RWS 
BTW 

• Hoeveelheid zand voor oeverdijk N-H is laag 
Percentages opslagen en onvoorzien aan hoge kant 

Hoeveelheid zand voor oeverdijk N-H is laag 
Meer materiaal nodig ter compensatie van zetting 
Percentages opslagen en onvoorzien aan hoge kant 

Poldermoeras niet begroot 
Kosten oeverdijk (vooroever) niet begroot 
BTW 
Kosten voor beheer en onderhoud 

Poldermoeras niet begroot 
Kosten oeverdijk (vooroever) niet begroot 
BTW 
Kosten voor beheer en onderhoud 

Omvang 
correctie 
(mln €) 

geen 
+ 60 
+7 

+ 554 
+ 192 
+ 67 

geen 
+ 181 
+ 22 

+ 1.662 
+ 575 
+ 175 

+ 17 
geen 

+ 17 
geen 
geen 

geen 
geen 
+52 
geen 

geen 
geen 
+107 
geen 

Aangepaste prijs 

Totaal 

(mln €) 
1.234* 

Investering B&O 

(mln €) (mln €/j 
1.194* 0,8 

3.539* 3.418* 2,4 

611 589 0,7 

355 

363** 

706** 



Directie Regio en Ruimtelijke 
Economie (RRE) 
Directoraat-Generaal Natuur & 
Regio 

Datum 
22 juni 2012 

4. Marktuitvraag 
geeft aan de hand van 4 sheets en een nieuwe overzichtstabel met 

vuor- en nadelen een korte toelichting op het eindrapport van de WMD. Het 
rapport geeft een beschrijving van de resultaten van de marktuitvraag en Marker 
Wadden en brengt 3 TBES opiossingsrichtingen ("varianten") in beeld. Er innnt 
nog een financiele audit van Marker Wadden. In de Stuurgroep RRAAM is 
aanwezig voor een toelichting. De varianten zullen worden ingebed in de totale 
context, zodat het eindrapport zelfstandig leesbaar is. 
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De voorzitter geeft aan dat er een goed verhaal ligt met een palet aan keuzen, het 
is aan de bestuurders in de stuurgroep RRAAM om hier op te reflecteren. In de 
ontwerp rijksstructuurvisie moet de keuze gemaakt worden. Deze zal bestaan uit 
een fasering met behapbare stappen. RWS brengt onder de aandacht, dat er bij 
het moeras enkele kanttekeningen te plaatsen zijn wat betreft bouwen met slib, 
kosten en draagvlak. De pilot moeras (die net aanbesteed is) moet hier inzicht in 
geven. Flevoland geeft aan dat er in het samenwerkingsverband draagvlak is voor 
de variant behoedzaam Marker Wadden en deze variant als een grote kans te 
zien. Noord-Holland benadrukt dat er geen draagvlak is voor de variant 
luwtemaatregelen Noord-Hollandse kust. De gemeente Hoorn heeft een algemeen 
zorgpunt geuit bij alle varianten. 

Directie Regio en Ruimtelijke 
Economie (RRE) 
Directoraat-Generaal Natuur & 
Regio 

D a t u m 
22 juni 2012 

. _ . Dat zou zonde zijn. Lelystad ziet 
grote recreatieve kansen bij variant 3, Behoedzaam MarkerWadden. 

Op 27 September tijdens het symposium worden het eindrapport en de resultaten 
van de WMD gepresenteerd. DG Chris Kuijpers is uitgenodigd om het eindrapport 
in ontvangst te nemen van gedeputeerden Geldhof en Bliek. 



'Hi Page I of" 1 

V a n : _ , 1X. . , . , „ v 

Verzonden: donderdag 13 September 2012 15:54 
Aan: , 
CC; - - - • 

Onderwerp: acties RRAAM 

In de Rijksregiegroep van donderdag 6 September is de conclusie getrokken dat om een goede afweqinq te 
kunnen maken van de drie opties die in het advies Marktuitvraag worden 
voorgesteld, er behoefte bestaat aan meer inzicht in de samenhang tussen de verschillende 

m a ^ ^ ^ n " ^ ? ! ^ " U t 0 e ° P 9 e l e v e r d z iJ n o f d i e a l '°Pe n ' H e t 9aat dan om de resultaten uit de 
marktuitvraag, het initiatief Natuurmonumenten voor Markerwadden, de pilot projecten van RWS voor het 
waterbeheer van Markermeer / Umeer, de luwtemaatregelen Hoornse Hop en andere maatregelen tbv de 
waterveihgheid. De vraag is hoe we deze dingen goed aan elkaar kunnen verbinden en we er een qoede 
regie op kunnen voeren. 

De tweede vraag die naar voren kwam is wat er nu precies nodig is vanuit N2000 (wat moet er?) en wat 
accommodeert het beste de schaalsprong Amsterdam - Almere en TBES ( de ambitie uit de RRAAM-
bneh . Afgesproken is dat hierover op korte termijn nader overleg plaats zou vinden tussen l&M RVOB 
Kvvb, EL&I. 

w o L l 6 ! ? % % f h
v a n R R A A M j s voor beide vragen een bijeenkomst aan het plannen. Bij deze wil ik je laten 

I R^A/Q no I e ' f ' S , ° m i e v o o r b e r e i d i n 9 v a n d ^ e bijeenkomst op zich te nemen in overleg met RRAAM 
en RWS. De uitkomst zal echter pas na de komende stuurgroep beschikbaar zijn 

Het lijkt me ook goed om in vervolg op dit overleg een keer goed door te spreken - samen met r •- over de 
inzet van het rijk voor RRAAM. 

Vriendelijke groet, 
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V a n : . > • 

Verzonden: dinsdfw 18 September 2012 15:52 
Aan: "• , x._ 
Onderwerp: wettelijk kader Markermeer 

Bijiagen: image001.jpg 
Hoi 

Jij kan mij vast wel een overzicht geven van het wettelijk kader van het Markermeer, waar wij bij de 
ontwikkeling van de MarkerWadden rekening mee moeten houden. De MarkerWadden gaan zich uitstrekken 
vanaf het enkhuizerzand tot aan lelystad in een zone ten zuiden van de houtribdijk. 

- N2000 is bekend, maar zijn er daarnaast nog meer wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld NB-aanwijzing*? En 
zo ja wat voor bepalingen zitten daar aan? 
- welke instantie geeft de visrechten uit? 

Groet, 

Vereniging Natuurmonumenten 

Noordereinde 54C 1243 JJ 's-Graveland 
Postbus 9955 1243 ZS 's-Graveland 
Tel: 035-6559761 of 06-22539436 
Werkdagen: ma t/m wo 
www.natuurmonumenten.nl 
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i a g e i u i i 

Verzonden: maandag 8 oktober 2012 15:01 

Onderwerp: voorbereiding bila Burger-Kuijpers 12-10-2012 

Komende vrijdag is er bilateraal overleg tussen Annemie Burger en Chris Kuijpers, RRAAM zal weer aan de 
orde komen. Hierbij ontvang je de concept voorbereiding. Ik ontvang graag je reactie uiterlijk wo 10 okt om 
12.00 uur. 

RRAAM 
Chris Kuijpers wil graag in de ontwerp rijksstructuurvisie RRAAM positief kunnen besluiten over de 
MarkerWadden van Natuurmonumenten. Half december 2012 worden in het BO RRAAM de besluiten 
genomen. Voor de MarkerWadden is naast de € 15 mln. van de Postcodeloterij € 30 mln. van de (rijks) 
overheid nodig. lenM zet in om deze € 30 mln. uit het natuurbudget van het Lenteakkoord: 120 mln. voor 
robuuste natuurgebieden (EL&I) te halen. -; • : - .. Chris zal i, 
waarschijnlijk de volgende 2 vragen stellen: 
1. Is ergeen uitzondering te maken voor € 30 mln. voorde MarkerWadden? 
2. Kan er half december al besloten worden over de MarkerWadden? 

Inzet EL&I 
De advisering is strak in de lijn van de regeling robuuste natuurgebieden. 
1. Er is nog niet positief besloten over de MarkerWadden. De MarkerWadden dragen ook bij aan 
Natura2000 en KRW dus een vergelijkbare bijdrage vanuit lenM is vereist. De eventuele bijdrage van 
EL&I komt uit de € 120 mln., besluitvorming hierover vindt plaats in het kader van deze 
subsidieregeling; 

2. Er komen alleen projecten in aanmerking tussen de € 0,5 en 15 mln.; 
Om de uitvoeringslast te beperken en om ervoor zorg te dragen dat alleen projecten met 
voldoende schaalgrootte (een van de criteria uit het begrotingsakkoord) worden ingediend, 
dient het gevraagde subsidie-bedrag minimaal 0,5 mln te zijn. Dit komt ongeveer overeen met 
de functleverandering en inrichting van 10 ha agrarisch gebied. 
Een maximum bedrag van 15 mln voorkomt daarnaast dat een of twee projecten alles opslokken en 
daarmee mogelijk veel andere partijen teleurstellen. 

3. Planning is als volgt: 
Oktober 
Informele vooraankondiging. 
November 
Informatiebijeenkomst 
Publicatie van regeling. 
December 
Openstelling van regeling (onder voorbehoud begrotingsbehandelingl). 
Januari 
Beoordeling en rangschikking van de projecten. 

Half december is er nog geen overzicht en beoordeling van alle ingediende projecten. 

firnpt 

Beleidsmedewerker 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie 
Directie Regio & Ruimtelijke Economie (RRE) 
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Onderwerp: Informatieblad ' afronden en inrichten robuuste natuurgebieden', 120 mln regeling 

Bijiagen: Informatieblad regeling 120 mln versie 18 okt.doc 
Geachte heer, mevrouw, 

Zoalsi u al mogelijk bekend is, is in het Begrotingsakkoord 2013 een bedrag opgenomen van 120 mln euro 
voor het 'afronden en inrichten van robuuste natuurgebieden1 

In overleg met provincies wordt het beleidskader van het begrotingsakkoord voor dit onderdeel uitqewerkt 
naar een subs,d,eregeling die we nog dit jaar willen publiceren en openstellen. De T ^ e l f e n W ^ a 
binnenkort hierover worden gei'nformeerd. 
Vooruitlopend hierop wil ik u met bijgaand informatieblad op de hoogte stellen van de hoofdlijnen van de 
regeling zoals die vonge week in een bestuurlijk overleg tussen rijk en provincies zijn vastges?eld 

J ^ K ' S S d ^ S B
t a , n t " ° e e n r 6 C h t e n ° n t l e n e n ' ° a t k 3 n a l , e e n 3 a n d e -WMngtBtet zelf en pas na 

(Ee?ntma°and,)etiaar 2°™ ^ ^ ^ ^ ^ W " l e n W 6 d e r e g e l i n g S ' e c h t S e e n b e p e r k t e Pe r i o d e °Penstellen 
Daarom leek het mij goed om u, onder voorgenoemd voorbehoud, vroegtijdig te informeren zodat u als u van 
de regeling gebruik zou willen maken, meer voorbereidingstijd hebt om projecten^ op te stellen 

Ik wil u graag wijzen op het belang om projecten vooraf met provincies af te stemmen 
De projecten zullen door deskundigen worden beoordeeld en gerangschikt. De staatsecretaris van EL&I zal 
op bas.s van het advies van de deskundigen, uiteindelijk beslissen Jelke p r q ^ ^ S ^ ^ . 

Ik hoop dat we met deze regeling een nieuwe impuls kunnen geven aan natuurontwikkelinq in Nederland en 
zie uit naar mooie inspirerende projecten. w i p i n g in iNeaenana en 

Met vriendelijk groet, 

Natuur en Biodiversiteit 
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I n f o r m a t i e b l a d : Nadere u i t w e r k i n g 120 m l n voo r robuus te na tuu rgeb ieden 
(Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden verleend.) 

Het ministerie van EL&I wil in het najaar 2012 een regeling publtceren en openstellen voor 
natuurontwikkelingsprojecten. De regeling is in overleg met IPO/provincies opgesteld. 
Met deze regeling wordt invulling gegeven aan het onderdeel van het Begrotingsakkoord 2013 over 
het afronden en inrichten van robuuste natuurgebieden. In het begrotingsakkoord 2013 is hiervoor 
120 miljoen euro gereserveerd. Met dit bedrag wordt een extra impuls gegeven aan het realiseren 
van Internationale doelstellingen op het gebied van natuur en biodiversiteit. 

A: Hoofd l i j nen van de rege l ing 
De subsidieregeling wordt een onderdeel van de Regeling LNV subsidies. 

De regeling wordt opengesteld voor alle geledingen uit de samenleving: burgers, ondernemers, 
terreinbeherende organisaties en overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en 
rijksdiensten/ZBO's), of samenwerkingsverbanden van deze parti jen. 

De regeling wordt opengesteld voor projecten met inrichtingsmaatregelen en/of functieverandering 
en is daarmee vergelijkbaar met de reikwijdte van de (provinciale) Subsidieregeling Kwaliteitimpuls 
Natuur en Landschap. De regeling is vooral bedoeld voor projecten die relevant zijn voor de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Alleen projecten waarbij minimaal 0,5 miljoen euro subsidie wordt gevraagd, kunnen worden 
ingediend. Dit is om de uitvoeringslast te beperken en om er voor te zorgen dat alleen projecten 
met voldoende schaalgrootte (een van de criteria uit het begrotingsakkoord) worden ingediend, 
Het maximale bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd bedraagt 15 miljoen euro. 

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvrager te zorgen voor minimaal 20% 
cofinanciering, Een minimaal cofinancieringspercentage draagt zorg voor voldoende betrokkenheid 
van de aanvrager. 

De projecten moeten voldoen aan randvoorwaarden die zijn genoemd in het begrotingsakkoord 
2013 en worden door externe deskundigen beoordeeld en gerangschikt aan de hand van de criteria 
uit het begrotingsakkoord. In de regeling worden de uitgewerkte randvoorwaarden en criteria 
opgenomen (zie B). 

Aan de criteria wordt door de Staatssecretaris van EL&I een weegfactor toegekend. Dit geeft de 
mogelijkheid om criteria die momenteel beleidsmatig het belangrijkst zi jn, zwaarder te laten 
meetellen waardoor projecten die voldoen aan die criteria een grotere kans maken op een gunstige 
eindrangschikking. De hoogst scorende projecten, passend binnen het subsidieplafond, worden 
voorgedragen aan de Staatssecretaris voor definitieve besluitvorming. 

De regeling wordt een maand opengesteld om zo snel mogelijk in 2013 te kunnen starten. 

Tijdpad/'planning 
November: publicatie van regeling 
December: openstelling van regeling. 
Januari/februari: beoordeling en rangschikking van de projecten. 

B: Uitwerking randvoorwaarden en criteria uit begrotingsakkoord 2013 
Het begrotingsakkoord 2013 noemt de volgende randvoorwaarden en criteria: 

samen met ondernemers en burgers 
gei'ntegreerde gebiedsgerichte natuurontwikkeling (bv water) 
snelle realisatie, 
grote ecologische waarde, 
relevantie in kader van realisatie EHS, 
aansprekende gebieden, 
behoorlijke schaalgrootte 
cofinanciering van andere parti jen. 



Deze randvoorwaarden en criteria zijn hieronder verder uitgewerkt, 

Samen met ondernemers en burgers 
Betrokkenheid van ondernemers is belangrijk om de kansen die natuur voor ondernemers biedt, en 
andersom, zichtbaar te maken. Tevens is het belangrijk om zichtbaar te maken dat ook 
investeringen in natuur banen opleveren. Projecten waarbij ondernemers financieel bijdragen of 
mede-opdrachtgever zijn en/of die leiden tot blijvende werkgelegenheid in de regio, scoren hoger. 
Naarmate de toeristisch-recreatieve waarde van het natuurgebied toeneemt na afronding van het 
project, wordt het project hoger gerangschikt. 
Ook naarmate burgers uit de regio zijn betrokken bij de opstelling van het project, wordt het 
project hoger gerangschikt. 

Ge'inteqreerde gebiedsgerichte natuurontwikkeling (bv water) 
De provincies zijn verantwoordelijk voor het gebiedsgerichte beleid. De provincies beoordelen of 
het project al dan niet past binnen het provinciaal beleid. In de toelichting op de regeling wordt 
verwezen naar het provinciaal gebiedsgericht beleid. 
Verder geldt dat naarmate een project meerdere maatschappelijke functies combineert het hoger 
wordt gerangschikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om functies als waterveiligheid en kwaliteitseisen uit 
de Kaderrichtlijn Water. 

Snelle realisatie 
In de regeling wordt opgenomen dat projecten binnen 4 jaar moeten worden afgerond. Deze 
periode zorgt ervoor dat projecten binnen de komende kabinetsperiode tot afronding komen. De 
resultaten van deze investering worden daarmee op korte termijn zichtbaar. Naarmate een project 
sneller kan worden afgerond of de zekerheid toeneemt waarmee een project binnen 4 jaar ook 
daadwerkelijk kan worden afgerond, wordt het project hoger gerangschikt. Zo zullen projecten 
waarbij de grond al in eigendom is van de aanvrager en/of waarbij vergunningen reeds zijn 
afgegeven, sneller en met meer zekerheid worden afgerond dan projecten waarbij dat nog niet het 
geval is. 

Grote ecologische waarde 
Naarmate projecten kunnen aantonen dat ze meer bijdragen aan de realisatie van de internationale 
verplichtingen en - afspraken inzake biodiversiteit worden ze hoger gerangschikt. Het gaat dan met 
name om maatregelen waarmee de duurzame instandhouding van soorten en habitats van de 
Natura2000 gebieden wordt verbeterd, hetzij in het projectgebied hetzij via doorwerking in 
omringende of aangrenzende natuurgebieden (waardoor er bijvoorbeeld een grotere ecologische 
eenheid ontstaat). 

Relevantie in kader van realisatie EHS 
De provincies zijn verantwoordelijk voor het EHS-beleid. De provincies beoordelen of het project al 
dan niet past binnen het provinciaal beleid. Dit betekent ondermeer dat het projectplan in 
overeenstemming moet zijn met het provinciaal natuurbeheerplan. 

Aansprekende gebieden 
Projecten die natuurgebieden versterken met (inter)nationale allure en bekendheid en een 
ecologische waarde combineren met een grote toeristisch-recreatieve waarde, worden hoger 
gerangschikt. Voorbeelden van dergelijke gebieden zijn de Waddenzee, grote duingebieden, 
Biesbosch, Veluwe en Wieden/Weerribben. Deze kwaliteiten komen mede voort uit een 
samenhangende geomorfologie en waterhuishouding. 

Behoorliike schaalgrootte 
In de regeling wordt een minimaal aanvraagbedrag opgenomen van 0,5 miljoen euro. Dit komt 
ongeveer overeen met de functieverandering en inrichting van circa 10 hectare agrarisch gebied tot 
natuur. 

Cofinanciering van andere partijen. 
In de regeling wordt opgenomen dat de indiener zorg draagt voor minimaal 20% cofinanciering. 
Naarmate een groter aandeel van het project medegefinancierd wordt door de aanvrager of 
derden, niet zijnde de rijksoverheid (directe rijksmiddelen) of de Europese Unie, wordt het project 
hoger gerangschikt. Zo wordt meer maatschappelijke betrokkenheid gecreeerd bij de realisatie van 
natuurontwikkelingsprojecten. 



C: Procedure beoordeling criteria en benoemen van deskundigen 
De ingediende projecten worden door de Dienst Regelingen getoetst op de randvoorwaarden in de 
subsidieregeling. De provincies beoordelen of het project aansluit op het gebiedsgerichte beleid en 
het provinciale natuurbeheerplan. 

Van de acht randvoorwaarden en criteria uit het begrotingsakkoord 2013 zijn er zes ingevuld als 
beoordelingscriteria waarop projecten inhoudelijk worden gerangschikt. 
Bij de openstelling van de regeling kent de Staatssecretaris van EL&I een weegfactor toe aan een 
criterium. 

Een groep van deskundigen beoordeelt de ingediende projecten op de criteria en rangschikt de 
projecten op de mate van geschiktheid. Vervolgens worden de zes rangschikkingen gecombineerd 
tot een overall rangschikking. Een criterium met een hoge weegfactor weegt zwaarder mee in de 
uiteindelijke rangschikking. De deskundigen worden benoemd door EL&I, na overleg met de 
provincies. 

De Staatssecretaris kan gemotiveerd afwijken van het rangschikkingsadvies. Bij de rangschikking 
van de aanvragen houdt de Staatssecretaris daarnaast rekening met de spreiding van projecten 
over de provincies en aanvragers. 

D: Communicatie 
Dienst Regelingen faciliteert de openstelling van de regeling, het beoordelingsproces, gunning en 
vaststelling. 

Elke provincie wijst een medewerker aan die als contactpersoon optreedt voor potentiele 
subsidieaanvrager, daar het van belang is dat projecten worden afgestemd binnen het provinciale 
beleidskadervoorgebiedsgericht beleid en EHS. Via een steun- of afwijzingsverklaring kan de 
provincie aangeven of het project past binnen het provinciaal beleid. 

Er wordt in november, voorafgaande aan de openstelling van de regeling, een 
informatiebijeenkomst georganiseerd voor potentiele subsidieaanvragers. 
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Verkenning financieringsstrategie voor 
een TBES Markermeer-IJmeer 

Oktober 2012 



Vraag niet: wie zal dat 
betalen? Maar vraag: wat 
levert het op ? 

© SlimmeVos.nl 



Werkmaatschappij 
« » s * * « - i t Markermeer - Umeer 

1. Vaststelling van de financieringsbehoefte: Wat kost het 
TBES? Hoe zijn de kosten in de tijd te plaatsen? 

2. Vaststelling van opbrengsten en baten. Wat levert het 
TBES op en wie profiteert? Wanneer worden de baten 
gerealiseerd, waar slaan de opbrengsten neer? 

3. Wiens probleem lost het TBES op, voor wie biedt het 
kansen, publiek of privaat? 

4. Zijn de baathebbenden en beianghebbenden ex ante aan 
te spreken op financiering? Onder welke condities? Welk 
financieringsmogelijkheden levert dat concreet op? 

5. Welke financieringsstrategie hoort daar bij? 

6. Hoe organiseren we het operationaliseren van de 
financieringsstrategie? 
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1. Immateriele baten 
• Verbeterde natuurkwaliteit flora en fauna op aansprekende schaal 

• Betere kwaliteit leefomgeving voor de mens, het 'Blauwe Hart'. 

• Dit zijn "zachte waarden". Die zijn via charitas in klinkende munt om 
zetten: 

• Substantiele bijdrage Nationale PostcodeLoterij (reeds toegezegd) 

• Perspectief op Crowdfunding, publieksaandelen, etcetera. 

• Goed perspectief op vermarkting /branding /franchise /merchandi 

2. Materiele baten 
• TBES leidt tot verschillende economische baten 

• Een deel van die baten is te optimaliseren door slimme aanleg en slim 
ontwerp, in samenwerking met potentiele private investeerders 

• Een deel van die geoptimaliseerde baten is te monetariseren, te 
lokaliseren en in de tijd te plaatsen. 

• Dit biedt een basis voor een cashflow-scenario, dat essentieel is voor 
private co-financiering. -

Werkmaatschappij 
Markermeer - Umeer 

- ontwikkelen 



Stijgende huizenprijzen 

Impuls voor bestaande 
bedrijvigheid. 

Mogelijkheden voor 
nieuwe investeringen 
recreatie en toerisme 

Zandwinning 

Zoetwater 

Huiseigenaren (aan de 
oever, vooral in 
agrarische gebieden) 

€ 23,5 mln. waarde 
toename 

OZB€ 19k per jaar, en 
overdrachtsbelasting€ 156k 
perjaar 

Veel kleine en grotere Op termijn €75 mln. Dividend-en vennootschaps-
bedrijven omzetstijging per belasting: ca. € 4,2 min per 

jaar jaar) 

Veel kleine, grotere en Op termijn € 50 mln. Belastingen en heffingen: ca. 
grote bedrijven en tot € 110 mln. omzet € 3,8 tot € 6,5 min per jaar 
investeerders per jaar 

Baggeraars en iedereen 
die in de regio huizen of 
infra bouwt 

Landbouw, industrie 

Niet berekend 

Niet berekend 

Domeinrechten: thans € 2,11 
per kuub. Op termijn 
maximaal 200 mln. kuub 
nodig 

Niet berekend 



Ministerie van l&M 

Ministerie van EL&I 

Provincies Noord-Holland en 
Flevoland 

•Verantwoordelijk voor beheer gebied, beheerder (RWS) moet Natura 2000-
waarden weer op peil brengen, 

•verantwoordelijk voor nationale planologische kaders, 

•TBES nodig om infrastructuur mogelijk te kunnen maken. 

•Verantwoordelijk voor natuurkwaliteit op nationale schaal (Natura2000). (Niet 
gedecentraliseerd voor grote wateren) 

•Vestigingsklimaat. 

•Bevoegd gezag voor verlenen vergunningen. 

•Belang en verantwoordelijkheid vanwege recreatiemogelijkheden regio 

•Belang voor ruimtelijke (regionale) ontwikkeling. 

Gemeenten met grondgebied aan Belang bij TBES maatregelen die tot een impuls voor toerisme en recreatie leiden 
Markermeer-IJmeer 

Belang voor evenwichtige ruimtelijke ontwikkelingen. 
Private partij 

Recreatieondememers, 
exploitanten jachthavens e.d. 

Zandwinners, natuurbouwers, 
bedrijfsleven 

Verbetering natuurkwaliteit, nieuwe perspectieven voor recreatie (visserij, 
kanovaren), perspectief op (rendabele) uitbreiding van activiteiten. 

Innovatie Building with Nature, verbeterde perspectieven zandwinning, uitvoering 
waterwerken en natuuraanleg. 
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TiNAHc'ftTieiMc; HATUUR OHTwiWeilHG 

Bekostiging door burgers: 
• Toeristenbelasting, visrechten, 

liggelden en andere heffingen 

Private fondsenwerving: 
• Loterijbijdragen 

(vgl. MarkerWadden) 
• Bijdragen van ideele 

instellingen 
• Crowd funding, 

publieksaandeien. 
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Effecten ten gunste van de natuur en individuele 
burgers 

Potentieel voor value capturing 

L>irec*.c L-jter vocr C'e bctro^kci -jvcrhL't'or 

Ind-'Ottf baUvi VJU" dt* jot-ok-tun uvuihedCM 

Bijdragen EU en not-for-profit Instellingen 

Bijdragen commerciele sector 

Private investeringen in grond 
Verpachtingen 

Mogelijke bijdragen vanuit opbrengsten overheden 

u 
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Saten vtrsnipperd over een groot aantal baat 
hebbenden 

Financiering vanuit algemene middelen 

* OZB opbrengsten 
^ » OverdrachtsbeJasting 

* Dividend en 
* VerviOuULhiuY^ <?:;tng 
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Voorbere id ina r i i k s inze t OEO woensdag 24 o k t 15 .30 - 17.00 uur U t rech t 
Voor. 
Van: 

3 F inanc ie r ingss t ra teg ie voo r een TBES ( 1 6 . 0 0 u u r ) 
- bijlage 2: Verkenning financieringsstrategie voor een TBES Markermeer-IJmeer (notitie WMU) 
Het onderwerp is ter bespreking, mogelijk dat enkele onderdelen als input kunnen dienen voor 
besluitvorming in RRAAM. 

In 2009 is er een financieringsstrategie opgesteld als onderdeel van het TMD-rapport 
De WMU heeft verschillende onderzoeken laten uitvoeren als input voor een verdere uitwerking 
van de f i nanc ie r i ngss t ra teg ie : 
l . pe overheid biedt perspectief voor de lange termi jn: "het gaat door, er is investeringsruimte" 
Private sector uitnodigen om aan te sluiten. 
2,Bijdrage overheden baseren op hun respectievelijke verantwoordelijkheden en belangen-
3.0ptioneel: Markermeer/IJmeerfonds (vergelijk: Waddenfonds, Deltafonds). Inclusief NPL-geld; 

4,Natuurmaatregelen zo vorm geven en lokaliseren dat de economische baten zo hoog mogelijk 
zijn en behapbaar. Ruimte bieden voor private (commerciele) inbreng in ontwerp. Investeringen 
opknippen in projectenveloppen naar locatie, t i jd , aard en omvang; 
5.Voor elke maatregel / projectenveloppe private financieringsmogelijkheden uitlokken en 
opnemen. 
Daarnaast wordt er een voorstel gedaan voor een mogelijke organisatievorm. 

Aan >f' •-. is gevraagd dit punt kort toe te lichten met expliciete aandacht voor de 
bestuurli jke bespreekpunten. 

I n z e t ri jk 
We zijn weer een stap verder gekomen: - na het globale verhaal van 2009 is er nu veel meer 
inzicht in de baten van de robuuste natuur en waar die neerkomen. De MarkerWadden zijn een 
voorbeeld van hoe het eventueel kan gaan werken. Maar dit is nog niet de opiossing om de ambitie 
voor robuuste natuur te halen, waarschijniijk ook omdat dit simpel weg onmogelijk is. Het rijk is 
zelf aan zet om op het gebied van grondstromen stappen te zetten, de input van de WMU met de 
grondstromennotit ie heeft hier een impuls aangegeven. 
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Verzonden: zondag 28 oktober 2012 17:33 
Aan: 

Onderwerp: WMIJ-vergadering 1 november a.s. 

Bijiagen: Verdiepingsslag Marker Wadden - Effecten op Natura 2000 - concept tbv reviews.pdf; 
Verdiepingsslag Marker Wadden - Effecten op Natura 2000 - BIJLAGE.pdf; Financiering TBES 02 
2012.pdf; Film TBES opzet.doc 
Beste WMIJ-ers, 
Aanstaande donderdag spreken wij elkaar tijdens de WMIJ-vergadering. 
Hebben jullie nog agendapunten? 
Ik stel de volgende agenda voor (en hoop dat i dit met bijiagen op het web kan zetten?): 

1. Notitie Redeneerlijn RRAAM (\ 
2. Voortgang > Lentegeld (geen bijlage; stvz bespreken) 
3. Rapport Marker Wadden/Natura 2000 (r -•• • 
4. Rapport Visserij (als dat inmiddels beschikbaar Op 8 november is bespreking met 

opdrachtgevers) 
5. Financiering TBES, nieuwe versie (bijgevoegd. Bespreken inhoud en procedure mbt deze verkenning) 
6. Opzet Filmpje TBES (opzet bijgevoegd. 

. ) 
7. Stand van Zaken ANT? (\ ) 

8. Overige punten....? 

Met vriendelijke groet, 

Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer 

file:/A\ez.ds.local\prs\persoon02\JMaissan\Mijn Documenten\ijsselmeer\WOB Marker ... 12-4-2013 



gesprek 3 September 2012 
t 

Advies 
- interessant project, moet zich nog wel bewijzen (belangrijkste aandachtspunten -

financien, ecologische resultaten) 
- ondersteunt rijksbeleid voor KRW, Natura 2000, natuurbeleid, topsector Water, 

eventueel veiligheid 
- voorbeeld van groot project dat door private financiering en private partij getrokken 

wordt, nog niet vertoond in IJsselmeergebied, voorbeeldproject 
EL&I bijdrage wordt beoordeeld a.d.v. aanvraag € 120 mln. 

A. Marker Wadden t e k s t N a t u u r m o n u m e n t e n (z ie b i j l age) 
Marker Wadden beoogt een dubbelslag: een archipel van natuureilanden tussen 
Enkhuizen en Lelystad als beleefbare en spectaculaire natuur en tegelijkertijd de aanleg 
van de archipel zodanig uit te voeren dat Marker Wadden het Markermeer van haar 
ecologische problemen verlost. Essentie is het tegelijkerti jd ontwikkelen van een boven-
en onderwaterlandschap in het noordoostelijk deel van het Markermeer. Het 
onderwaterlandschap bestaat uit een stelsel van slenken en slibgeulen waarmee de 
sliblaag die visgronden en mosselbanken verstikt verwijderd kan worden. Dit slib wordt 
gebruikt als 'bouwmateriaal' voor een voedsel- en vogelrijk wetland dat zijn gelijke niet 
kent. 

Kernkwaliteiten Marker Wadden 
Marker Wadden is het project dat de ecologische doorbraak kan realiseren en 
tegelijkertijd andere opgaven hieraan koppelt. 
• Marker Wadden is in staat de wetteli jke opgaven van Natura 2000 en KRW in te 

vullen. 
o Marker Wadden leidt tot herstel van voedselketens en creeert een omgeving 

waarin de instandhoudingsdoelen van alle bedreigde soorten kunnen worden 
gerealiseerd. Waterplanten, driehoeksmossel, spiering, rivierdonderpad, de 
meervleermuis en diverse bedreigde vogelsoorten komen in voldoende mate 
terug, zodat aan de wetteli jke vereisten wordt voldaan, ook bij een 
toenemende stedelijke en recreatieve druk. 

• Marker Wadden realiseert de kern van het toekomstbestendig ecologisch systeem 
(TBES), mits op voldoende schaal uitgevoerd. 

o Marker Wadden pakt het probleem bij de bron aan door grootschalige slibvang 
en het creeren van natuurlijke onderwaterlandschappen die voedselketens 
herstellen. 

o Bovenwaterlandschappen (natuurlijke moeraseilanden) en overgangsgebieden 
zijn zeer gevarieerd en hebben de potentie de biodiversiteit op een niveau te 
laten ontwikkelen die op Europese schaal noodzakelijk is. 

• Marker Wadden geeft invulling aan belangrijke recreatieve doelstellingen bij het 
Markermeer. 

o Marker Wadden realiseert natuur die door recreanten ook beleefd kan worden. 
o Marker Wadden realiseert een interessante bestemming en 

aanlegmogelijkheden voor watersporters. 
o Marker Wadden realiseert een bezoekerscentrum dat recreatief en educatief 

interessant is. 
• Marker Wadden functioneert als showcase voor de Topsector Water. 

o Innovatieve aanpak van grootschalige slibvang en zuivering. 
o innovatieve aanpak bij het realiseren van waterbouwkundige elementen zoals 

riffen en structuren op natuurlijke wijze. 

Beoordeling EL&I 



De Marker Wadden is een interessant project, dat past binnen de plannen die er zijn voor 
het Markermeer-IJmeer. Het is een zeer groot innovatief project met onzekerheden op 
technisch gebied, financieel vlak en de natuurresultaten. Op een of andere manier moet 
hier goed mee omgegaan worden. 

B. B i jd rage be le id 
1) Kan Marke rwadden aan de ANT-soor ten en N2000 doe ls te l l i ngen en KRW 

b i jd ragen? 
Natuurmonumenten kiest 'met betrekking tot de Natura 2000-soorten voor een 
tweeledige aanpak': optimaliseren van de hoeveelheid en de beschikbaarheid van 
spiering en (driehoeks)mosselen en het spreiden van risico's door alternatieve 
voedselbronnen te stimuleren'. NM benadrukt dat Markerwadden in staat is de N2000 
doelstellingen en ANT opgave in te vullen. 

De mate waarin bepaalde maatregelen een bijdrage leveren aan de ANT en N2000 
doelstellingen hangt af van de specifieke inrichting. Een moeras is niet de meest 
kosten efficiente wijze om de ANT opgave te realiseren (zie RWS onderzoek op basis 
van voorlopige inzichten (NMIJ)). Uit onderzoek van RWS is gebleken dat voor ANT 
luw water met waterplanten nodig is. Als gekozen wordt om een moeras te realiseren, 
kan een van de voor ANT noodzakelijke luwte gecreeerd worden. In het ontwerp van 
de WMU is circa 50% van het grootschalig moeras ingericht als luwe zones. Het 
ontwerp van Markerwadden lijkt in principe 'droger'. Maar met een goede inrichting 
zou Markerwadden dus een bijdrage kunnen leveren aan de ANT opgave. De 
inrichting van het Enkhuizerzand is daar zeer positief voor. Ook het voedselrijke deel 
bij Lelystad zal naast de archipel met 'drogere' natuur ook vast ondiep water met 
waterplanten gaan bevatten. 

2) Topsector W a t e r 

3) D i j k ve rs te r k i ng 
Het ontwerp van NM ligt mogelijk te ver weg van de Houtribdijk om directe relatie te 
hebben met de dijkversterking. Wel beargumenteerd NM dat de Markerwadden 
uiteindelijk zullen bijdragen aan vermindering "golfaanval op de dijk". NM adviseert 
"om de werkzaamheden aan de dijk te faseren om tot een koppeling van beide 
projecten te komen". 

Of deze strategie werkbaar is, kan nog niet met zekerheid gezegd worden. Er is geen 
eenduidig beeld of en hoe luwtestructuren/moeras bijdragen aan de (water)veiligheid. 
Zeker niet als deze op een afstand van 1-2 km uit de kust liggen. De meerwaarde ligt 
waarschijniijk in de opvulling tussen de dijk en de luwtestructuur/moeras. Op deze 
wijze zou Markerwadden ook een bijdrage aan de veiligheid van de dijk kunnen 
leveren. Indien de synergie met dijkversterking mogelijk is, zou dit ook op 
medefinanciering vanuit lenM moeten rekenen. 

C. Financien 
Inzet EL&I - aanvraag € 120 mln. 
Criteria voor de "projectenpot" van € 1 2 0 mln. uit het Lenteakkoord 
TekstLenteakkoord: 
Afronden en inrichten robuuste natuurgebieden 

Het realiseren van robuuste natuur moet samen met ondernemers en burgers worden opgepakt en 
kan ook de waterveiligheid vergroten. Deze middelen kunnen worden besteed op basis van een 
gei'ntegreerde gebiedsgerichte natuurontwikkeling. 

Initiatiefnemers dienen projecten in bij het nog op te richten uitvoeringsprogramma 
natuurontwikkeling van rijk en provincies. Het rijk verdeelt de middelen op basis van de volgende 
criteria: snelle realisatie, grote ecologische waarde, relevantie in kader realisatie EHS, 



aansprekende gebieden, behoorlijke schaalgrootte en er is cofinanciering van andere partijen 
Toekenning vindt plaats na advies van deskundigen. Dit bedrag daalt in 2014 naar 100 mln. en 
vanaf 2015 80 mln. 

Criteria: 
• Snelle realisatie 
• Grote ecologische waarde 
• Relevantie in kader realisatie EHS 
• Aansprekende gebieden 
• Behoorlijke schaalgrootte 
• Cofinanciering van andere partijen 

Ten behoeve van: 
• Robuuste Natuur 
• Samen met ondernemers en burgers 
• Eventueel vergroten water veiligheid 
• Op basis van gei'ntegreerde gebiedsgerichte ontwikkeling 

-Voor het budget uit het lenteakkoord geldt een snelle realisatie als vereiste. 
•» Kan Natuurmonumenten aan dit criterium voldoen - indien de financiering 

inderdaad rond komt-? 

Hoe wordt de regeling voor de invulling van de € 1 2 0 mln. door EL&I opgezet? 

Er is nog geen regeling getroffen voor de invulling van de €120 mln. Het is nog 
niet bekend wat voor soort investeringsprogramma/tender wordt opgezet. Pm 
concreter opzet tender/reaelinq na gesprek met i eind 
augustus. is projectleider. 

Inzet l enM - vanuit di jkversterking, KRW, N2000 en RRAAM? 



MarkerWadden 
RRAAM (ri jk-regio programma voor Amsterdam-Almere-Markermeer) 
Rijk en regio willen dat de noordelijke Randstad zich blijft ontwikkelen als een internationaal 
concurrerende Europese topregio. Voor met name Almere is dat vertaald in drie ambities: moderne 
woon- en werklocaties (60.000 woningen/100.000 banen), goede bereikbaarheid (OV-verbinding) 
en mogelijkheden voor recreatie en natuur (toekomstbestendig ecologisch systeem). Rijk en regio 
onderschrijven de ambitie voor een toekomstbestendig ecologisch systeem. De l e fase 
MarkerWadden is een volgende stap in de ontwikkeling van deze ambitie, maar deze ambitie komt 
onder druk te staan zonder financiering op de korte termi jn. 

Op 13 december 2 0 1 2 is er Bestuurlijk Overleg RRAAM, hiervoor is Staatssecretaris Co 
Verdaas uitgenodigd. Dan moet er duidelijkheid zijn over de beschikbaarheid van 
middelen (r i jk en regio) voor natuurontwikkeling in Markermeer- IJmeer: financiering l e 

fase MarkerWadden. 

•i.S-

Korte toelichting project 
Het totale project beslaat . , , „ ' " { " Y . „ --''"'• 
10.000 ha moeras in het 1 ..t . . , .--._A.A"~~' 
Markermeer. Essentie is het •,-. .Y| .•••.-- * - ^ * ' Y *.. 
tegelijkerti jd ontwikkelen van ~"~" \ ' " :: -;•':." \ .>•.... :'-••'f.. 
een boven-en f: -%..-- . .;^;>, , -""-"" A"' $ 
onderwaterlandschap in het ' <A~~*. *~: W A]-
noordoostelijk deel van het / AAA--" 
Markermeer. Het . :j\Y , / . ' , , . ,". " . ' - . : . \ " 
onderwaterlandschap bestaat - ... /""'", . - •'• > A'At"' 
uit een stelsel van slenken en " " " • - . / • • • ' *•'• A; " ^'~f 
slibgeulen waarmee de At . . . ...,. J • :: f f 
sliblaag die visgronden en j^gY"™ Y ._ . : ^ ' •< .^i^j"**:**'''TZ 
mosselbanken verstikt 
verwijderd kan worden. Dit slib wordt gebruikt als 'bouwmateriaal' voor een voedsel- en vogelrijk 
wetland. 

Doelen 
Robuuste natuur met invulling van Natura 2000 en Kader Richtlijn Water; 
Geeft invulling aan recreatiedoelstellingen in het gebied; 

- Voorbeeld voor topsector Water: Natuurmonumenten doet het project samen met het 
bedrijfsleven (zandwinner/baggeraar/aannemer); 
Ontwikkelruimte (infra, wonen, recreatie) in Markermeer-IJmeer. 

Regeerakkooord 
Het kabinet kiest bij de ruimtelijke inrichting voor economische groei die geen afbreuk doet aan 
ecologie en omgevingskwaliteit. 

- Binnen het natuurbeleid streven we naar synergie met andere maatschappelijke belangen zoals 
waterveiligheid, recreatie, ondememerschap, gezondheid, energie en klimaat. 

Financiering 
Natuurmonumenten heeft € 15 mln. ontvangen uit het droomfonds van de postcodeloterij voor de 
l e fase (1500 ha) van het proiect MarkerWadden. Om deze uit te voeren is een biidraqe van € 30 
mln. nodio van de nvprheid. ( ; .. 

Y Een bijdrage (pm) vanuit de regio is ook noodzakelijk 
vanwege de ontwikkelruimte en de recreatie. 
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RRAAM 
RRAAM is een rijk-regio programma voor Amsterdam-Almere-Markermeer. Rijk en regio willen dat 
de noordelijke Randstad zich blijft ontwikkelen als een internationaal concurrerende Europese 
topregio. Voor met name Almere is dat vertaald in drie ambities: moderne woon- en werklocaties 
(60.000 woningen/1000.000 banen), goede bereikbaarheid (OV-verbinding) en mogelijkheden voor 
recreatie en natuur (toekomstbestendig ecologisch systeem). De opgaven krijgen stap voor stap 
invulling, gestuurd door de vraag. Organische groei en adaptieve planning zijn het uitgangspunt. 

De minister van lenM is, mede namens de staatssecretaris van EZ, verantwoordelijk voor dit 
programma. EZ neemt al een aantal jaren actief deel aan het RRAAM-programma vanwege het 
natuurdoel en heeft tot nu toe de brieven aan de Tweede Kamer mede-ondertekend. De 
belangrijkste zijn de RAAM-brief (2009) en basisrapportage en voortgangsrapportages in het kader 
van groot project status (2010 & 2011). Eind 2012/begin 2013 vindt de politiek-bestuurlijke 
besluitvorming plaats over de ontwerp rijksstructuurvisie RRAAM. 

EZ werkt mee aan RRAAM om ontwikkelingen in het Markermeer-IJmeer (Natura 2000) mogelijk te 
maken en om de economie en de (inter)nationale concurrentiepositie van de Noordvleugel te 
versterken. 

Marker Wadden 
Rijk en regio onderschrijven de ambitie voor een toekomstbestendig ecologisch systeem. De le 
fase Marker Wadden (1500 ha) is een volgende stap in de ontwikkeling van deze natuurambitie, 
maar deze ambitie komt onder druk te staan zonder financiering op de korte termijn. 

Het totale project beslaat 10.000 ha moeras in het Markermeer. Essentie is het tegelijkertijd 
ontwikkelen van een boven- en onderwaterlandschap in het noordoostelijk deel van het 
Markermeer. Het onderwaterlandschap bestaat uit een stelsel van slenken en slibgeulen waarmee 
de sliblaag die visgronden en mosselbanken verstikt verwijderd kan worden. Dit slib wordt gebruikt 
als 'bouwmateriaal' voor een voedsel- en vogelrijk wetland. Doelen: 
- Robuuste natuur met invulling van Natura 2000 en Kader Richtlijn Water; 
- Geeft invulling aan recreatiedoelstellingen in het gebied; 
- Voorbeeld voor topsector Water: Natuurmonumenten doet het project samen met het 

bedrijfsleven (zandwinner/baggeraar/aannemer); 
- Ontwikkelruimte (infra, wonen, recreatie) in Markermeer-IJmeer. 

Vraag 
Minister Schultz-Verhagen van het ministerie Infrastructuur en Milieu wil het belang van de Marker 
Wadden voor RRAAM onder de aandacht brengen. Zij zal vragen of er € 15 mln. voor de Marker 
Wadden uit het begrotingsakkoord 2013 voor natuur (€ 200 mln.) gehaald kan worden. 

Advies 
U bent bekend met het project Marker Wadden van Natuurmonumenten. Het plan is innovatief 
en wordt vanuit de topsector water waarschijniijk positief beoordeeld. De cofinanciering 
moet niet alleen vanuit overheidszijde komen, maar ook vanuit de private financiering 
naast de postcodeloterij middelen (€ 15 mln.). 

Over de € 200 mln. natuurgeld heeft u het volgende afgesproken: 
• Afspraken maken met provincies over de € 200 mln.. Op vrijdag 23 november heeft u hierover 

een gesprek met de gedeputeerden; 
• Niet nu al geld uithoeken voor specifieke projecten; 
• Als dit project (Markerwadden) kwalificeert als ecologisch goed en financieel haalbaar, dan aan 

de provincie om de middelen te reserveren. 



'lOQ ^ ' ' Page 1 of 1 

Verzonden: dinsdap R iannm imi i^-i-> 
Aan: F 

Onderwerp: Beslisnotitie RRAAM in REZIM 

Urgentie: Hoog 

Bijiagen: 130108 Beslisnotitie RRAAM - wijzigingen.docx 

Vandaag is RRAAM besproken in de CEZIM, inclusief de Marker Wadden. Naar aanleiding van 
opmerkingen van Annemie hebben we de beslisnotitie aangepast op het punt Marker Wadden. 
In de bijlage zijn de wijzigingen gemarkeerd aangegeven. 

Graag hoor ik nog even of jullie met deze gewijzigde tekst akkoord kunnen gaan. I.v.m. 
versturing naar de REZIM 22/1 graag voor morgenochtend 10 uur. 

NB zoals afgesproken met versturen we jullie morgen alle stukken zoals deze ook bij ons 
de lijn ingaan ter medeparaaf van de Stas ten behoeve van de REZIM van 22 januari. 

Met vriendelijke groet, 
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ELS1 / 13003628 

Voor de resterende € 130 mln. wordt ambtelijk gewerkt aan een voorstel dat 
tijdens het overleg kan worden besproken. Oe inzet van EZ Is daarbij als volgt: 
In het 80 van 10 oktober hebben rijk en provincies overeenstemming bereikt over 
de uitwerking van de criteria die in het Begrotingsakkoord waren gekoppeld aan 
een bedrag van 120 mln. voor natuurontwikkelingsprojecten. Het gaat om criteria 
ais betrokkenheid burger/ondernemers, cofinanciering, snelie realisatie, 
ecologische waarde, robuuste en aansprekende gebieden. Inzet is om: 

a. af te spreken dat de provincies alleen. voor 2013 op basis van de 
voorbereide projecten van provincies, (natuur)organisaties en RWS met 
oog voor de criteria die in het begrotingsakkoord zijn genoemd en het 
Regeerakkoord een voorstel doen welke projecten worden gehonoreerd 
en dit voorstellen aan de Staatssecretaris. De Markerwadden heeft 
daarbij yw warme belangsteiling. Provincies maken zelf de selectie van 
projecten en daarmee de verdeiing van de middelen en leggen deze voor 
aan de Stas. Dan kunnen de middelen conform die verdeiing naar het 
provinciefnnrf« 

Advies: 

EL&i / 13003628 

120 mln. invullen met projecten; daarbij voortbouwen op het werk van 
afgelopen najaar (criteria, verzamelen projecten), aangevuld met ideeen uit 
het regeerakkoord (robuuste EHS, betrokkenheid burgers/ondernemers, etc.). 
Provincies maken zelf de selectie van projecten en daarmee de verdeiing van 
de middelen en leggen deze voor aan de .Staatssecretaris. Dan kunnen de 
middelen conform die verdeiing naar het provinciefonds. 
Provincies hebben ook hierbij de lead, maar de Minister van l&M en uzelf 
worden erg blij van een bijdrage aan de Markerwadden. -\ 



Fage 2 of 3 

Kopie: ' 
Onderwerp: uitkomsten overleg stas-gedeputeerden, brief invulling 200 mln. 2013, 
brief motie Jacobi 

Beste mensen, 

Hierbij een korte update van het decentralisatiefront. 

Overleg stas-gedeputeerden 
Maandag 14/1 had stas Dijksma haar eerste overleg met de gedeputeerden landelijk gebied 
Het overleg stond in het teken van kennismaken, maar er zijn ook afspraken gemaakt om vaart 
te maken met de uitvoering van het regeerakkoord. Het overleg verliep in een goede sfeer De 
belangrijkste conclusies en afspraken: 

- Zowel stas als gedeputeerden willen de nieuwe, positieve start die onder Co Verdaas gemaakt 
is met de samenwerking tussen provincies en het kabinet Rutte II graag snel een qoed vervola 
geven. s 

- Er zijn afspraken gemaakt over de invulling 200 mln. voor 2013: De middelen worden door de 
provincies ingezet om het natuurbeheer op voldoende niveau te kunnen uitvoeren en de 
kwaliteit van de bestaande natuur te verbeteren (€ 65,6 mln) en om te investeren in extra natuur 
die bijdraagt aan de robuuste EHS (€ 126,9 mln., waarvan € 15 mln. voor de Markerwadden^ 

Brief invulling 200 mln. 
Er is een brief aan de Kamer opgesteld met de uitkomsten van het overleg stas-gedeputeerden 
waarin de nadruk ligt op de invulling van de 200 mln. in 2013. De brief ligt nog voor de 
begrotingsbehandeling in de Kamer. 
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Ministerie van Economische Z.iken 

RAAD ECONOMISCHE ZAKEN, INFRASTRUCTUUR FN MILIEU (REZIM) 

Aan ae Minf-su^ 
CC. de Staatssecretaris 

Oifectorj<*t-ig»n*riiiil N*H 

ft ftftflfa 

nota MR/RMR/MCCU/RBJ/RKR/Vierhoek/REZIM/RWIZO/RIV/MC 
VPS/HCO/MCO/MCF16 
RRAAM 

AM: I3O0B159 

P*rafenrout» 
r •?/ 

rf 

aUU 

Onderwerp 
Rijk-Reqioprogramma Amsterdam-Aimere-Markermeer (RRAAM) bespreekpunten: 
1. Vaststellen van de strekking van de redeneerlijn (kern) voor de op te stellen 

ontwerp Rijksstructuurvisie. Een Riiksstructuurvisie is de wettelijk 
voorgeschreven vorm om samenhangende ruimtelijke afwegingen van 
rijkswege te reaiisereri. 

Ri)k en regio willen dat de noordelfjke Randstad sich blijft ontwikkelen als een 
sterk mternabonaai concurrerendo iruropese topregio. Voor met name Almere 
is dat vertaald in dne ambities: moderne woon- en werklocaties (60.000 
woningen / iOO.000 banen), goede bereikbaarheid (OV-verbinding) en 
aantrekkelijke natuur- en recreatiegobiedcn (toekomstbestendig ecologisch 
systeem). Oil is een van de weinige locaties in Nederland waar nog een grote 
ruimtelijke opgave geldt. De discussie met de regionale overheden richt zich 
vooral op de keu?e van de mfra-verbindmg (brug/tunne! Umeer, Hoilandse 
brug), Besluitvorming hierover is echter pas nodig nadat er 30.000 woningen 
rgn gebouwd, naar verwachting wordt dit 2025. De ontwikkeling wordt 
gefaseerd aangepakt. Hierbij wordt uitgegaan van adapbeve planning, 
organische groei en kansen. Oil zorgt voor ftexvbiiiteit en verkleint oe 
tmanciefe en poliheke nsicnY. 

Vaststellen riiksstandpunt met betrekking tot het project Marker Wadden. 
Het Rijk staat achter het project Marker Wadden van Natuurmonumenten, het 
draagt bij aan de doelen von EY en lenM. Natuurmonumenten heeft hot rijk 
voor dit project om een bijdrage van f 30 min. gevraagd, naast de C 15 mm. 

DWctorut-geniraal Natuur 
ft Regio 
Directie Regio'en Ruimtelijke 
Economie ' 

die Natuurmonumenten van de Postcodeloterij ontvangt. De Rijksbljdrage 
bestaat uit voorziene meevallers gereseryeerde natuurgelden 
IJsselmeergebied (€ 15 mln.), EZ overlegt met de provincies of € 15 mln. van 
de € 200 mln. uit het regeerakkoord ingezet kunnen worden. Het Rijk geeft de 
volgende randvoorwaarden mee aan de bijdrage:.gericht op Natura 2000, 
ondersteunlng vanuit de regio, Natuurmonumenten'is verantwoordelijk voor 
overige financiering eh uitvoering. 

Advlsering 
U kunt instemmen met: 
1. De strekking van de redeneerlijn, die gezamenlljk is opgesteld en In lijn is met 

het EZ belang: versterking van de economie en Internationale 
concurrentiepositie van de Noordvleugel en de inpasslbg In Natura 2000 
gebied Markermeer - Umeer; 

2. Het rijksstandpunt Marker Wadden 
Dit bespreekpunt is achterhaald, omdat hierover reeds tussen de 
staatssecretaris van EZ en de minister van lenM besluitvorming heeft 
plaatsgevonden. De Tweede Kamer en de pers zijn hier op donderdag 17 jan 
j l . over geinformeerd: 
• de staatssecretaris van EZ heeft € 15 mln. uit de e 200 mln. natuurgelden 

voor.dit project beschikbaar gesteld; 
• de mlnistervan IenM.en de staatssecretaris van EZ stellen e 15 mln. 

beschikbaar uit bestaande posten, 

Kenmorfc 
DGNR-RRE I 13007624 

Toelichting 
EZ-belang 
De minister van lenM is, mede namens de staatssecretaris van EZ, 
verantwoordelijk voor het RRAAM programma. Voor EZ zijn vooral de versterking 
van de economie en interhationaie'concurrentieposltie van de Noordvleugel en de 
inpassing in Natura 2000 gebied Markermeer - Umeer van belang. 

Dit agendapunt stond op de agenda van de REZIM van 11 dec 2012, maar Is 
verplaatst naar de REZIM van 22 jan 2013. De stukken zijn alleen tekstueel 
aanaeoast en niet inhoudelijk gewijzigd. 

Doelen Marker Wadden 
• Robuuste natuur met invulling van Natura 2000 en Kader Richtlijn Water; 
• Geeft invulling aan recreatiedoelstellingen in het gebied; 
• Voorbeeld voor topsector Water: Natuurmonumenten doet het project samen 

met het bedrijfsleven (zandwinner/baggeraar/aannemer); 
• Regionale ontwikkelruimte (Infra, wonen, recreatie) in Markermeer-Ijmeer. 



{ x 

Directie Regio en Ruimtelijke 

DGNR-RRE / 13G07624 

RRAAM en de Marker Wadden sluiten op de volgende punten aan bij het 
refeerakkooord 
* Het kabinet West bij de ruimtelijke inrichting voor economische groei die geen 

afbreuk doet aan ecologie en omgevingskwaliteit; 
* Sinnen het natuurbeleid streven we naar synergie met andere 

maatschappelijke belangen zoals waterveiligheid, recreatie, ondernemerschap, 
gezondheid, energie en klimaat. 

Conclusie CEZIM 14-1-2013 
» Oe CEZIM is akkoord met het aanbleden van de redeneerlijn en 

beslisnotitie door mln lenM als bespreekstuk aan de REZIM. 
* lertM werkt tekstvoorstellen uit in overleg met FIN. Dit is in goed overleg 

gebeurd. 

Directie RRE 
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V a n- - • »«• L @natuurmonumenten.nlJ 
Verzonden: maandag 21 januari 2013 12:39 
Aan: .@noord-holland.nl'; " @gmail..com*; ;(a>.recron.nl' .®rws nl'-

@fleyoland.nl*;' @rhdhv,com«; * @rhdhv.com'; 
-@rws.nl*; \ ' i"@flevolanu.ni ; •• @rhdhv.com'; 

@rhdhv.com'; * @postcodeloterij.nl'; \-DGRW, 
@rhdhv.cnm';' (2Jdeltares.nl'; . @hiswa.nl'; 

Y@rws.nl'; '(aiecoshape.nl';' , .@rhdhv.com'; 
@flevoland.nl': ; ' ' • @rhdhv.eom*; 

@ekkersconsultancy.nl'; @rhdhv.com'; .(ajlelystad.nl': 
. @flevoland.nl*; •;' .@rhdhv.com* ^ @gmail.com'; 

@anwb.nl'; @sportvisserijnederland.nl'; 'j s@postcodeloterij.nl*; 
- DGRW; *r. ' " " @ecoshape.nl'; * ~" @lelystad.nl*; 

'@rws.nl'; DGRW;'i @rws.nl'-
(a)staatsbosbeheer.nl'; :@deltares.nl\ .@rhdhv.com'; V " 

•@rws.n! @nmfflevoland.nl': -@xs4all.nl'; @boercroon.nl'; 
l@rhdhv.com' @lelystad.nl'; * " @deltares.nl*; " " ' " 

DGRW:': @flevoland.nl'; ^rws.nl'; 
@rws.nl'; @rws.nl'; '• @rhdhv.com'; 

@rws.nl': @nmfflevoland.nl';' .@staatsbosbeheer.nl': 
t@lelystad.nl'; @rws.nF; 

Onderwerp: Uitnodiging vieren mijlpaal Marker Wadden op 24/1 
Beste geadresseerde, 

Als projectteam Marker Wadden kunnen we ons geluk niet op. Het kabinet heeft afgelopen 
donderdag bekend gemaakt 30 miljoen euro bij te dragen. Daarmee is de 15 miljoen van 
de Nationale Postcode Loterij veiliggesteld en beschikt Marker Wadden over het 
startkapitaal van 45 miljoen. We hebben een project! Binnen enkele jaren zal in het 
Markermeer tussen Lelystad en Enkhuizen een groot natuurgebied verrijzen dat 
tegelijkertijd de ecologische problematiek van het hele markermeer aanpakt. 

We zijn gelukkig, maar ook opgewonden. Wat een geweldige uitdaging hebben we de 
komende jaren voorde boeg. We beginnen zo snel mogelijk met het opbouwen van de 
organisatie, de publieksgerichte communicatie, de publiekrechtelijke procedures, de 
marktbenadering en heel belangrijk het regelen van de resterende financiering om de 1 s t e 

fase in voile omvang te kunnen realiseren. 

Wij hebben hard gewerkt maar weten ook dat we het niet alleen hebben gedaan. In 
tegendeel. Ontzettend veel mensen hebben op de een of andere manier een bijdrage 
geleverd. U/jij bent daar een van. Heel erg hartelijk dank daarvoor. We willen het bereiken 
van deze mijlpaal daarom ook in aanwezigheid van u/jou vieren onder het genot van een 
eenvoudig hapje en drankje. 

Dat 'vieren' doen we aankomende donderdag 24 januari tussen 16.30-18.30 uur in het 
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten 'Stadzigt', Meerkade 2a; 1412AB Naarden. 
Tel: 035-6948383 en website: www.gasteriistadzigt.nl. 

Wij hopen van harte u/jou dan te zien. 

Met vriendelijke groet 
Namens het projectteam Marker Wadden, 
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-*£>" *-

Natuurmonumenten 
Noordereinde 60 1243 J J 's-Graveland 
Postbus 9955 1243 ZS 's-Graveland 

www.natuurmonumenten.nl 
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Q and A Marker Wadden 

Vragen: 

Wat zijn de randvoorwaarden die het Rijk aan de bijdrage van € 30 mln. aan de Marker Wadden 
heeft verbonden? 
Hoe ziet de planning van de Marker Wadden er uit? 

Antwoord 

De formele afhandeling van de rijksbijdrage aan Natuurmonumenten moet nog vorm krijgen, 
daarbij zijn de belangrijkste randvoorwaarden: bijdrage aan Natura 2000 en KaderRichtlijn Water 
en verantwoordelijkheid voor financien en uitvoering bij Natuurmonumenten. 

De l e fase is nu, afgelopen donderdag, gestart. De uitvoering staat gepland voor eind 2014/begin 
2015. Op dit moment is er nog geen zicht op vervolgfasen. 



A c h t e r g r o n d i n f o r m a t i e 
Randvoorwaarden 

De formele afhandeling van de rijksbijdrage aan Natuurmonumenten moet nog vorm krijgen, 
daarbij worden de volgende randvoorwaarden aangehouden: 
1. Randvoorwaarden € 15 mln. EZ 

• Het project Marker Wadden voldoet aan de randvoorwaarden uit het regeerakkoord (€ 120 
mln, robuuste natuurgebieden): 

samen met ondernemers en burgers 
• gei'ntegreerde gebiedsgerichte natuurontwikkeling (bv water) 
• snelle realisatie, 

grote ecologische waarde, 
relevantie in kader van realisatie EHS, 
aansprekende gebieden, 
behoorlijke schaalgrootte 
cofinanciering van andere parti jen, 

2. Randvoorwaarden € 15 mln. lenM 

• Project Marker Wadden wordt zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het halen van de 
Natura2000-instandhoudingsdoelstellingen voor het Markermeer-IJmeer (door 
Natuurmonumenten aan te tonen middels een Passende Beoordeling); 

• Natuurmonumenten draagt zelf verantwoordelijkheid voor de realisatie en het aantrekken van 
de overige benodigde middelen voor de uitvoering van de gehele l e fase. De bijdrage van lenM 
zal definitief worden gedaan wanneer de financiering van de gehele l e fase rond is. 

Planning 
l e Fase: met de 45 miljoen euro die nu beschikbaar is, start de voorbereiding van de uitvoering. 
Te beginnen met het aanvragen van alle benodigde vergunningen. Met nieuwe baggertechnieken 
wordt het eerste eiland gecreeerd. De verwachting is dat de aanleg eind volgend jaar/begin 2015 
daadwerkelijk van start gaat. In het buitenland is belangstelling voor de techniek die de 
waterbouwers en baggeraars gaan inzetten. 

Voor een gehele afhandeling van de l e fase 1000 ha is nog € 25-30 mln. nodig, hierbij wordt vooral 
ingezet op private en regionale financiering. 

Vervolgfasen: op dit moment is er geen zicht op de vervolgfasen het uiteindelijk doel van 
Natuurmonumenten voor de Marker Wadden is 10.000 ha moerasnatuur in het Markermeer. 

Doelen Marker Wadden 

• Robuuste natuur met invulling van Natura 2000 en Kader Richtlijn Water; 
• Geeft Invulling aan recreatiedoelstellingen in het gebied; 
• Voorbeeld voor topsector Water: Natuurmonumenten doet het project samen met het 

bedrijfsleven (zandwinner/baggeraar/aannemer); 
• Regionale ontwikkelruimte (infra, wonen, recreatie) in Markermeer-IJmeer. 

De Marker Wadden sluit op de volgende punten aan bij het regeerakkoord 
• Het kabinet kiest bij de ruimtelijke inrichting voor economische groei die geen afbreuk doet aan 

ecologie en omgevingskwaliteit; 

• Binnen het natuurbeleid streven we naar synergie met andere maatschappelijke belangen zoals 
waterveiligheid, recreatie, ondememerschap, gezondheid, energie en klimaat. 
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Van: . 
Verzonden: dinsdag 12 februari 2013 14:58 
Aan: 
CC: lnatuurmonumenten.nl 
Onderwerp: FW: Informatie beroepsvisserij Markerwadden 

Bijiagen: Gebruiksfuncties Usselmeergebid (Visserij).pdf; Markerwadden voorstel begrenzing 
concept ontwerp bestemmingsplan v2-04.jpg 
Beste 

Via gemeente Lelystad kreeg ik bijgaande kaart (pdf). Zij gebruiken deze kaart nu om in een zogenaamde 
beheerverordening het feitelijk gebruik ptanologisch te borgen. De op de kaart aangegeven 'vaste 
fuikopstelling' midden in het Markermeer ligt precies waar we de l s t e fase van Marker Wadden plannen (zie 
ook de jpg). Zelf begrijp ik de legenda niet. Kan jij jouw licht laten schijnen over deze kaart? Is hetgeen er 
staat nog steeds geidig of had het alleen betrekking op rechten die in 2005 en 2006 uitgeoefend werden? 
Weet jij ook tot hoelang de vergunningen doorlopen? 

In de komende maanden stellen we samen met de gemeente het nieuwe bestemmingsplan op. Onze 
bedoeling is om de juridische risico's zoveel als mogelijk te beperken. Daarom is de grens voor het 
bestemmingsplan buiten de fuikenzone langs de dijk gelegd. 

Hoe dan ook hebben we (zoals jij ook in jouw mail van 3 augustus aan mgeeft) e.e.a, af te 
stemmen met de beroepsvisserij. Kan jij mij helpen aan een deskundige (of bij jij dat zelf?) 
mbt I visrechten/beroepsvisserij? 

Ik hoor graag van je. 

Dank!! 

Groet, 

Partner in Waterzaken.com 
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17-11-11 verslag OEIJ 8 September 2011 (bijlage 8).doc 
voorbereiding rijksinzet OEIJ 22-2-12.doc 
FW memo PO ChrisAnnemie.htm 

Voorbespreking van het bila tussen Chris Kuijpers en Annemie Burger.doc 
inzet EL&I bila Kuijpers -Burger.doc 

RE Bespreekpunten WMIJ-voortgangsoverleg woensdag 21 maart.rtf 
Re Profiel Gedeputeerde Noord-Holland Joke Geldhof.txt 
Voorbereiding EL&I Rijksregiegroep 29 maart 2012.doc 
FW Voorbereiding overleg morgen.htm 
FW Vroege vogels Medemblik.htm 

FW Antwoordbrief WMU natuurmonumenten 
Markerwadden.htm 

RE Lijn richting Markerwadden Natuurmonumenten.txt 

Voorbereiding opdrachtgeversoverleg WMU 23 mei 2012.doc 

13-6-12 Communicatie_WMIJ_mei_septemberi_2012 (bijlage 2).DOC 
verslagOEIJ13-6-12.doc 
voorbereiding rijk OEIJ 13-6-12.doc 

FW Gesprek Natuurmonumenten Markerwadden wo 20 juni 10.00 -11.00 uur.rtf 
Fw Terugkoppeling Stuurgroep RRAAM.txt 

FW PERSBERICHT presentatie marktuitvraag 137.htm 
Re persaandacht Marktuitvraag Ecolgie.htm 

stand van zaken RRAAMWMIJMArktuitvraag.htm 
Fw Persbericht Marktuitvraag Ecolgie RRAAM.htm 

Re Persbericht Marktuitvraag Ecolgie RRAAM.htm 
persbericht marktuitvraag 

Presentatie 13 juli Marktuitvraag en Consultatiebijeenkomsten.htm 
RE locatiespecifieke visserijvergunningen Houtribdijk.htm 
RE Informatie RRAAM.htm 
Afspraak Natuurmonumenten l-8-12.doc 

Kennismakingsgesprek Natuurmonumenten l-8-12.doc 
notitie van Reinoud tbv gesprek.htm 
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