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Aanleiding 
In uw brief van 12 februari 2013 heeft u namens de Vereniging Gelijkberechtiging 
Grondbezitters met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) 
informatie verzocht over de Marker Wadden. 

U vraagt alle documentatie over het project Marker Wadden (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. 

Bij brief van 7 maart 2013 is met toepassing van artikel 6, tweede lid, van de Wob 
de beslistermijn verdaagd met 4 weken. 

Bij brief van 27 maart heb ik u meegedeeld dat met toepassing van artikel 6, derde 
lid, van de Wob de beslistermijn is opgeschort met een termijn van twee weken om 
derdebelanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op het 
voornemen om bepaalde documenten openbaar te maken. 

Toelichting besluitvormingsproces Marker Wadden 
Graag licht ik in deze brief toe hoe het proces rond de besluitvorming Marker 
Wadden is verlopen. De nummers in de tekst tussen vierkante haken verwijzen naar 
de documenten op de inventarislijst. 

Het Markermeer-IJmeer ligt in een belangrijke stedelijke regio. Dit grootschalige 
open water herbergt een natuurkwaliteit van (inter)nationaal belang. Vele 
duizenden vogels en wintergasten komen jaarlijks naar de meren toe. Vanwege 
deze vogelkundige waarden en uitgestrekte waterplantenvelden is het gebied in 
december 2009 definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Naast de 
Natuurbeschermingsgebied is ook de Europese Kaderrichtlijn Water van toepassing 
op dit gebied. Ecologisch is de kwaliteit van het Markermeer en Dmeer in de jaren 
negentig fors achteruit gegaan, mede veroorzaakt door de aanleg van de 
Houtribdijk. Het troebele water heeft een negatieve invloed op de groei van 
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driehoeksmosselen en waterplanten, die als voedsel dienen voor v.ssen en vogels. ~ = en MHfeu 

Het kabinet ziet als toekomstperspectief voor het Markermeer-Dmeer een 
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor zich, waardoor een tarvahtehef f ^ K

m ^ 3 / 5 3 9 5 5 

hoogwaardige leefomgeving ontstaat met ruimte voor ontwikkelingen. Het TBES is 
al enige jaren de door het kabinet gewenste ontwikkelingsrichting voor het 
Markermeer-Umeer. De Marker Wadden geeft hier invulling aan. 

In 2006 is in de Nota Ruimte formeel besloten om het Markermeer niet in te 
polderen Anticiperend op de beslissing om Markermeer en Dmeer als open water te 
behouden, hebben 7 maatschappelijke organisaties en overheden, waaronder de 
provincies Flevoland en Noord-Holland, in 2005 de Toekomstvisie Dmeer opgesteld. 
Deze stelt dat een gerichte investering in de groen-blauwe kwaliteit een essentiele 
voorwaarde is voor een verdere stedelijke ontwikkeling van de as Schiphol-
Amsterdam-Almere. 

in de Noordvleugelbrief van augustus 2006 onderkent ook het kabinet dat hier een 
'natuuropgave' te vervullen is. Provincies Noord-Holland en Flevoland kregen van 
het kabinet het verzoek om samen met regionale en maatschappelijke partijen en 
het Rijk een nader uitgewerkte langetermijnvisie op te stellen. Ook stelde het 
kabinet de financiele middelen ter beschikking voor een onderzoeksprogramma naar 
de verbetermogelijkheden van het Markermeer en het Dmeer: het 
onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-Dmeer (NMD). 

De provincies hebben de opdracht uit de Noordvleugelbrief aangegrepen en in 2009 
het Toekomstbeeld Markermeer-Dmeer aangeboden aan het kabinet. Het 
Toekomstbeeld beschrijft hoe het Markermeer-Dmeer kan uitgroeien tot een vitaal 
en gevarieerd natuurgebied, krachtig genoeg om ook andere ontwikkelingen zoals 
klimaatverandering, verstedelijking, infrastructurele investeringen, economische 
groei en toenemende recreatie te kunnen accommoderen. Het ecologisch systeem 
van Markermeer en Dmeer moeten daarvoor kwalitatief worden verbeterd, zodat 
een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) ontstaat. Om tot een TBES te 
komen zijn verschillende maatregelen nodig. Een daarvan is een grootschalig 
moeras langs de Houtribdijk. 

Op 6 november 2009 heeft het kabinet de verschillende plannen met elkaar 
verbonden in de RAAM-brief gericht aan de Tweede Kamer. Deze bevat de 
Rijksbesluiten Amsterdam Almere Markermeer. Centraal staat een dnevoudige 
ambitie voor verstedelijking, bereikbaarheid en natuur. Daarmee omarmt het 
kabinet het streven naar een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem waar het 
grootschalig moeras aan de Houtribdijk onderdeel van uitmaakt. 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van maart 2012 is de 
drievoudige ambitie in het gebied Amsterdam-Almere-Markermeer en het 
verbeteren van het ecologisch systeem van het Markermeer-Dmeer opnieuw 
bevestigd en aangemerkt als opgave van nationaal belang. In de RAAM-brief heeft 
het kabinet aangegeven dat optimalisatie van de plannen noodzakelijk is alvorens 
tot uitvoering te kunnen komen. Het programma RRAAM (Rijk-Regioprogramma 
Amsterdam-Almere-Markermeer) is gestart om een optimalisatie en 
kostenbesparing tot stand te brengen voor alle onderdelen. De Werkmaatschappij 
Markermeer-Dmeer (WMD) heeft de opdracht gekregen dit te doen voor de plannen 
voor het Markermeer-Dmeer. Om tot deze optimalisatie te komen heeft de WMD 
onderzocht of de maatregelen die voorzien waren om tot een TBES te komen 
daadwerkelijk nodig zijn en of een kleinere omvang van de maatregelen mogelijk is 
met hetzelfde doelbereik. De Werkmaatschappij kwam op basis van dit onderzoek 
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[8, 13 ,14] in haar optimalisatierapport [9] tot de conclusie dat een grootschalig Ministerie wan 
moeras essentieel is om te komen tot een TBES. infrastructuur e„ Mi.ieu 

Vervolgens is in de eerste helft van 2012 door de WMD, op verzoek van de Tweede 
Kamer, een marktuitvraag georganiseerd, waarbij marktpartijen is gevraagd naar 
alternatieve plannen om de kosten van een TBES terug te brengen. Deze 
marktuitvraag was gericht op het benutten van de kennis bij andere partijen bij het 
optimaliseren van de plannen voor het Markermeer-Dmeer [10]. Voor meer 
achtergrond-informatie over de marktuitvraag Ecologie verwijs ik naar: 
hjlDl//markermeeriimeer.nl/hom 
II-

Natuurmonumenten heeft ervoor gekozen niet mee te doen aan de marktuitvraag 
ecologie [16], maar heeft op eigen initiatief, als zogenaamd unsolicited proposal, de 
Marker Wadden als altematief plan ingediend [11, 21]. De WMD heeft de 
verschillende plannen die zijn ingediend bij de marktuitvraag, inclusief de Marker 
Wadden, beoordeeld. Ook is er een audit uitgevoerd op de kosten van de 
verschillende plannen [4]. Op basis van deze beoordeling van de plannen en de 
audits op de plannen heeft de Werkmaatschappij in haar eindrapport [12] (en 
eerder in een tussenproduct voor de Stuurgroep RRAAM [20]) geconcludeerd dat er 
drie mogelijke varianten zijn voor de ontwikkeling van het Markermeer-Dmeer. De 
Werkmaatschappij heeft daarbij ook de voor- en nadelen van deze varianten in 
beeld gebracht. In de Stuurgroep RRAAM van 20 September is vervolgens op basis 
van de beoordelingen de voorkeur uitgesproken voor de ontwikkelrichting 
'behoedzaam Marker Wadden' [1]. Verschillende criteria zijn daarbij gebruikt. Naast 
het criterium ecologische effecten van de verschillende varianten, speelden daarbij 
de criteria juridische houdbaarheid, draagvlak, mogelijkheden voor recreatie, kosten 
en innovatie een rol. Hierop is door beide ministeries op zoek gegaan naar 
mogelijkheden voor financiering van dit project. 

In januari heb ik samen met de Staatssecretaris van Economische Zaken, onder 
voorwaarden besloten tot het investeren van €30 miljoen in de eerste fase van het 
project Marker Wadden. Volgend daarop heeft mijn ministerie met het 
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en de Vereniging 
Natuurmonumenten een intentieverklaring [36] getekend met als doel het 
vastleggen van afspraken tussen partijen over hoe op korte termijn te komen tot 
een samenwerkingsoverkomst gericht op het ontwikkelen en beheren van de eerste 
fase Marker Wadden en het vastleggen van afspraken over hoe op korte termijn te 
komen tot een afdoende regeiing met betrekking tot de zeggenschap van 
Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat over het projectgebied Marker Wadden. 

Op dit moment wordt onderzocht door wie het project uitgevoerd kan worden en 
welke rol Rijkswaterstaat daarbij kan spelen. Ook wordt onderzocht op welke 
manier het Rijksgeld in het project kan worden gei'nvesteerd en wordt nagedacht op 
welke manier de zeggenschap en beheer over het gebied kan worden geregeld. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar de bijlage. Op basis van uw verzoek zijn in totaal 249 documenten 
aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 
bij dit besluit is gevoegd. Ik heb de inventarislijst afgestemd met mijn collega van 
EZ, zodat er zo min mogelijk dubbele documenten op de lijst staan. In dit besluit 
wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per 

Ons kenmerk 
IENM/B5K-2Q13/53955 
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document duidelijk is wat is besloten. wrastrTct™" en Milieu 

Ons kenmerk 
Zienswijzen . IENM/BSK-2013/53955 

U bent per brief van 27 maart geinformeerd dat er een derde belanghebbende is bij 
de openbaarmaking van de documenten met nummer 4, 11, 15, 16, 21, 28, 30 t/m 
33, 36, 38, 85, 86, 93 t/m 95, 99, 104, 171, 172, 188 en 198 en dat deze in de 
gelegenheid is gesteld hierover haar zienswijze te geven. 

De zienswijze van de derde belanghebbende heb ik in mijn belangenafweging mee
genomen. Zie het onderdeel overwegingen van dit besluit. 

Besluit _ J . . 
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de documenten met 
nummers 13 t/m 38 en 92 t/m 104 openbaar te maken met uitzondering van de 
daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar het 
onderdeel overwegingen van dit besluit. 

Ik heb besloten een deel van de door u gevraagde informatie opgenomen in de 
documenten met nummers 39 t/m 82 en 105 t/m 249 niet openbaar te maken. Voor 
de motivering verwijs ik naar het onderdeel overwegingen van dit besluit. 

Ik heb besloten de documenten met nummers 1 t/m 6 en 83 t/m 91 gedeeltelijk 
openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel overwegingen 
van dit besluit. 

De documenten met de nummers 7 t/m 12 zijn reeds openbaar. Deze vallen daar
door niet onder de reikwijdte van de Wob. Voor de vindplaats van deze documenten 
verwijs ik naar de inventarislijst. 

Overwegingen 
Redriifs- en fahricftaeaeaevens (atrtikellO^eM^eM^MnhelmmdeL^vMLde 

Artfcel 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. 
In het document met nummer 2 en 4 staan bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn 
vertrouwelijk aan Ecorys medegedeeld. Uit deze gegevens kunnen 
wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de technische 
bedrijfsvoering. Ik zal deze informatie dan ook niet openbaar maken. Dezelfde 
overwegingen gelden voor de documenten met nummer 171 en 172. Deze 
documenten bevatten eveneens financiele informatie als bedoeld in artikel 10, 
eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob die vertrouwelijk is meegedeeld. 

Riiznndere prnnnnsaeaevens (artikel lO^eersteJtd^mhsL^^ 

Wob) 
Op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het bijzondere 
persoonsgegevens betreft, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk maakt op 
de persoonlijke levenssfeer. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over 
iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, 
seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging. 
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In het document met de nummer 86 staan bijzondere persoonsgegevens, waarvan Ministerie van 
aannemelijk is dat openbaarmaking inbreuk zou maken op de persoonlijke infrastructuur en Milieu 
levenssfeer van betrokkene. Ik zal deze persoonsgegevens dan ook niet openbaar ons kenmerk 

IENM/BSK-2013/5395S 

maken. 

De eerbiedt'Qinci van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10,tweedeJicLmnhefen 
onder e, van de Wob) 
Artikel 10, tweede lid, onder e van de Wob beschermt het belang van de eerbieding 
van de persoonlijke levenssfeer. Op grond van dit artikel 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. Naar mijn oordeel dient de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van betrokken personen zwaarder te wegen dan het belang 
van openbaarheid zoals neergelegd in de Wob. In alle documenten zijn de 
persoonsgegevens van betrokken personen dan ook onleesbaar gemaakt. Om de 
leesbaarheid van de inventarislijst te vergroten, heb ik dit daarin niet meer specifiek 
aangeduid. Voor zover in deze lijst dan ook als oordeel is opgenomen 'vrijgeven', 
dan wordt daarop desalniettemin voorgaande grond ingeroepen - echter wel alleen 
deze grond. Waar aangegeven wordt dat het document gedeeltelijk wordt 
geopenbaard of geweigerd, wordt daarnaast een van de navolgende gronden 
ingeroepen. Daarnaast staan in het document met nummer 86 gegevens over de 
persoonlijke levenssfeer van een betrokkene. Ik ben van oordeel dat ten aanzien 
van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt 
geeerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb 
ik deze gegevens verwijderd uit dit document. 

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede 
lid, aanhef en onder g van de Wob) 
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 de documenten met nummers 2, 4, 171, 172, 
188 en 198 zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige benadeling van de 
organisatie, Natuurmonumenten, waar deze informatie betrekking op heeft. De 
documenten met nummer 188 en 198 hebben betrekking op de onderhandelingen 
die tussen de Staat en de organisatie worden gevoerd over het beheer van het 
betreffende gebied. Gelet op de lopende onderhandelingen, die door 
openbaarmaking bemoeilijkt zouden worden, meen ik dat openbaarmaking tot een 
onevenredige benadeling van de positie van de organisatie leidt. Ik ben van oordeel 
dat het belang van een goede voortgang van de onderhandelingen zwaarder moet 
wegen dan het belang van openbaarheid, aangezien er nog geen besluit is genomen 
over de wijze van ingebruikgeving van het water. Daarover vindt nog overleg plaats. 
De documenten met nummers 2, 4, 171 en 172 hebben betrekking op 
onderhandelingen met derden. 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. 

Persoonliike beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad (artikel 11 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. 
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Artikel 11 , eerste lid, van de Wob beoogt een interne gedachtewlsseling vrij van Ministerie van 
inmenging te laten zijn. Blijkens de wetsgeschiedenis wordt beoogd te waarborgen infrastructuur en Mmeu 

dat ambtenaren, bewindspersonen en hun adviseurs intern vrijeli jk hun opvattingen f™J^™*y53955 

kunnen uiten zonder naderhand publiekelijk te worden geconfronteerd met 
aanvankelijk ingenomen standpunten of tegenover elkaar te worden uitgespeeld (zie 
ook: ABRvS I oktober 2003, Gemeentestem 2004, 22). Als documenten van intern 
beraad worden blijkens de toelichting op de Wob en bestendige jurisprudentie o.a. 
aangemerkt: nota's van ambtenaren aan hun politieke en ambtelijke 
leidinggevenden, correspondentie tussen ministeries of ander bestuursorganen 
onderling en concepten van stukken. Ook documenten van externe personen of 
organisaties die bij de beeldvorming en besluitvorming worden betrokken kunnen 
als documenten bestemd voor intern beraad worden aangemerkt. 

De documenten met nummers 39 t /m 82, 105 t /m 187, 189 t /m 197 en 199 t /m 
249 zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke 
beleidsopvattingen. Voor zover er ook feitelijke informatie in de documenten staat, 
is die informatie zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die 
daar niet los van kan worden gezien. Ik heb daarom besloten deze documenten in 
zijn geheel te weigeren. 

Voor de documenten met nummers 1, 3, 4 t /m 6, 83 t /m 85 en 87 t /m 91 geldt dat 
ik deze persoonlijke beleidsopvattingen uit het document heb verwijderd. De 
feitelijke informatie in deze documenten wordt wel openbaar gemaakt. 

W i j ze van openbaa rmak ing 
De documenten die ik geheel of gedeeltelijk openbaar maak, treft u bij dit besluit in 

kopie aan. 

De documenten met 7 t /m 12 zijn reeds openbaar en voor een ieder beschikbaar. 
De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. Om u ter wide te 
zijn, stuur ik u niettemin een kopie van deze documenten. Voor de vindplaats van 
deze documenten verwijs ik naar de inventarislijst. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens d e i | , i / 
DE SECRElfAklS-GENERAAL, 

drs. S. Riedsf^a' 
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Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu 

een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrtft moet door de tndtener ztjn 
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 Minister 
van infrastructuur en Milieu, ter attentie van de Hoofddirectte BestuurUjkeen 
Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 
2500 EX Den Haag. 
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Bijlage: relevante wetsartikelen Wet openbaarheid van bestuur 

Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2013/539S5 

Artikel 3 

1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder verant
woordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. 

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te ontvan
gen. 

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 

4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem 
daarbij behulpzaam. 

5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaal
de in de artikelen 10 en 11. 

Artikel 10 

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 

dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de 
Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen in
breuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale or

ganisaties; 

b. de economische of financiele belangen van de Staat, de andere publiekrechte
lijke lichamen of de in artikel la , onder c en d, bedoelde bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen ne
men van de informatie; 

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aan
gelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van der
den. 
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In f rastructuur en Milieu 
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrok- Ministerie van 

ken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 
Ons kenmerk 

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en IENM/BSK~2013/5395S 
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang. 

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk ka
rakter. 

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 

van milieu-informatie. 

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens ach
terwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 

b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmer
king genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu. 

Artikel 11 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve 
van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen per
soonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en demo
cratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen her
leidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen her
leidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door 
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de advies
commissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is 
van overeenkomstige toepassing. 
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Nr Datum 
1' 20-9-20 

12 
13 

15 

26-10-20 

161 

19' 
20: 

2-11-20 
19-11-20 

13-12-20 
6-2-20 

3-10-20 
31-10-20 
17-11-20 

7-3-20 
13-7-20 
27-9-20 
16-2-20 
26-9-20 

1-2-20 
10-4-20 
19-4-20 
10-5-20 
30-8-20 
12-9-20 

2 1 ! 17-9-20 

Soort document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 
Document 

Onderwerp 

j^________!___a_________________^ 
121026 bijlage 4a_Besluitvormingsnotrtie stuurgroep noyj jp 12 
121102 Verslag Stuurgroep RRAAM 2 november 2012 

Status 

St 1 
.a 
.g 

121119 Audit Marker Wadden def.pdf 
121213 Erfpachtregeling Markerwadden verzoek RVOB 13dec12.doc ia. 
130206 nota minister BZ 6feb2013.pdf 
111003 Verkenning Markermeermoeras en Houtribdijk - Deltares.pdf 
______ 1 Onderbouwing Ecologische Optimalisatie TBES 
11!AJ7 2P ( ' f #s5!i5raPP°_LWMIi_ 
120307 DOCUVITP-#1297435-v1-Aanbestedingsdocument_Marktuitvraag_Ecologie_RRAAM.pdf 
120713 Totaal Markerwadden rapportjage resolutie.pdf 
120927 Eindrapport WMU - September 2012.pdf 
100216Verslag_herijken_TBES_16Jebruari_2011.DOC 
1J 0926 Concept_verslag_WMIJ_Slotbijeenkomst_peiler_ecologie_26_september_. DOC 
120201 Brochure Droomfonds_Markerwadden_A4_2012_lr04.pdf _ 
120410 Natuurmonumenten reactie op marktuitvraag.pdf 

Weigerinj jsgronden 
art VI 
art. 10, l idTc.art 10 i id2g ' 
art. 11 

Bijzonderheden 
Alleen passages relevant voor het verzoek worden vrijgegeven Daarnaast zijn persoonlijke beleidsopvattingen geschrapt 

art 10, l idJc. art 10, lid 2g, art, 11 

'ajtjydm mrnimddmd— 
art, 11 

120419 DOCUVITP-#1320144-v2-BO_Besluitvorming_gunning_marktuitvraag_WMIJ_19_april_2012.DOC 
120510 DOCUVITP-#1322322-v2-Reactie_op_brief_Natuurmonumenten_Marker_Wadden.pdf 
120830 Oglegmemo Resultaten markturtvraag.docx 
120912 Advies WMIJ marktuitvraag Ecotogiejidf 
120917 Aanbiedingsbrief bij rapportage Marker Wadden 17-9-2012.pdf 

Alleen passages relevant voor het verzoek worden vrijgegeven. Daainaast zijn_gersoonlijke bejeidsopvattingen geschragt_ 

Vindplaats: http://markermeerijmeer-nl/homedownloads/137114.aspx?t=Optimalisatierapport%20WMIJ%20(2011)%20en%20achtergronddocumenten 
Vindplaats: http://www.rraam,nl/Publicaties/Documenten+en+Publicaties-i-RRAAM/153960.aspx?t=Achtergronddocumenten%20WMIJ 
VJndpteats: http://markermeerijmeer.ni/homedownloads/137114.aspx?t=Optirnalisatierapport%20WMIJ%20(2011)%20en%20achtergronddocumenten 
Vindplaats: http://markermeerijmeer.nl/homedowntoads/155269.aspx7tgMarktuitvraag%20WMIJ 
j Vindplaats: http://markermeerijmeer.nl/homedownloads/155270.aspx7tgRapporten%20resultaten%20Marktuitvraag 
Vindplaats: http://www,rraam.nl/Publicaties/Documenten-i-entPublicaties+RRAAM/153960.aspx?t=Achtergronddocumenten%20WMIJ 

22! 18-9-20 

25 
26 
27 

Document 
1-10-20 Document 

120918 Gespreksverslag Houtribdijk - Natuurmonumenten definitief.docx 

1-10-20 Document 
10-10-20 Document 
17-10-20 Document 
17-10-20 Document 

121001 Financiering TBES 02 2012 

1_U__M_____!__!______!__^ 

^^9..^°^^l.:..?^I^S°^y^lL 
121017 CONCEPT Bijlage N2000- bijlage bij Rapport Marker Wadden N2000 effecten.pdf 
121017 Managementsamenvatting N2000.pdf 

23-10-20 Document 121023 Verdiepingsslag Marker Wadden - Effecten q p j ^ t u r a 2000 - concept tbv reviewsjKlf 
29 25-10-20 Document 

20-11-20 Document 
1-12-20 Document 

121025 RRAAM maatsch proces hoofdiijnen advies 25-10-12 
121120 Markerwadden-Deltares definitief.docx 
121201 Factsheet Marker Wadden - december 2012.pdf 

32 
33 

35 
36 
37 

1-12-20 Document 
21-1-20 Document 
21-1-20 Document 
23-1-20 Document 

Document 

13-2-20 

121201 Toelichting Financiering Marker Wadden - december 2012.pdf 
130121 Bedankbrief Natuurmonumenten.pdf 
130121 Mogelijke opties mbt erfpachtverlening Marker Wadden Natuurmonumenten 22 jan 2013-docx 
130123 Afweging opties samenwerking Markerwadden.docx 
130204 Getekende intentieverklaring Marker Wadden 
130213 Bijlage 3b_Redeneeriijn RRAAM versie 13 februari 2013 

38 

45 
46 

49 
50 
51 
52 
53 

54 
55 

57 
58; 

62! 19-11-20 

63 

Document 
Document 

9-3-20 Document 
2-5-20 Document 
8-5-20 

1-8-20 Document 
9-8-20 Document 

14-8-20 Document 
23-8-20 Document 
30-8-20 Document 

2-9-20 Document 

6-9-20 Document 
12-9-20 Document 
20-9-20 Document 
27-9-20 Document 

24-10-20 Document 
24-10-20 Document 

561 25-10-20 Document 
2-11-20 Document 
6-11-20 Document 

59: 6-11-20 Document 

60; 12-11-20 Document 
6 1 ! 16-11-20 Document 

Document 
20-11-20 Document 

Factsheet Nut en noodzaak concept - van NM.doc 
120208 SDG-121057-v1-Natuurmonumenten Markerwadden.doc 
120309 MarkerWadden Natuurmonumenten 090312.doc 
120502 memo mbt financiering N2000 en markerwadden.docx 
120508 Actielijst DO RRAAM.docx 
120613 Geannoteerde OEIJ Agenda-Donne Slangen met mededeling over MWdoc 
120801 Toetsingskader_Marker_Wadden.pdf 
120809 Toej^g^ad^i_WMIJ_marktui tvraag def.pdf 
120814 Actielijst DO RRAAM.docx 
120823 Verslag vrijgeven WMIJ-Advies Marktuitvraag Ecologiedocx 
120830 Trila 3 sept Chris-Annemie-Natuurmonumenten.docx 

j 120902 Annotatie Chris Stuurgroep 2 nov.docx 
120906 Verslag Rijksregiegroep RRAAM 6 September 2012 
120912 Actielijst DO RRAAM.docx 
120920 Annotatie Stuurgroep20 September2012docx 
120927 conceptverslag IVIM 27 September 2012docx 
121024 memo overleg Chris - Jan Jaap de Graeff.docx 
121024 Actielijst DO RRAAM.docx 
121025 Conceptverslag Rijksregiegroep RRAAM 25 oktober 2012 
121102 Annotatie Chris Stuurgroep 2 nov 
121106 concept verslag 29e ronde ICIM 6 november 2012docx 
121106 Presentatie RRAAM ICIM 6 NOVEMBER 
121112 notitie Chris mbt natuur 
121116 gespreksnota gesprek Guido van Woerkom en Adri puiyestei[nover^RRAAM 
121119 verslag RWS_NM 19 november2012.docx 
121120 Actielijst DO RRAAM.docx 

64 22-11-20 
65 
66 
67 
68 

Document 

22-11-20 Document 

27-11-20 Document 
11-12-20 Document 
19-12-20 Document 

121122 Nota Minister Ruimtestaf 22 november 2012,DOCX 
121122 SDG-#133519-v1A-Annotatie Markerwadden.DOC 
121127 Nota agendering RRAAM in REZIM 
121211 Laatste stand van zaken RRAAM tbv gesprek V Woerkom en Duivesteijn.DOCX 
121219 Markerwadden-annotatie-bila Henk - Annemie 191212.docx 

69 
70 

72 

Document 

8-1-20 Document 
8-1-20 Document 

10-1-20 Document 

110J07 AdyiesSG dgB dgRWCEZIM 8 januari agendapunt RRAAM.docx 

1?9.'19?.9°S!^B^.?'.?\?9..9EZM:$°!:'L. 
130108 CEZIM 3 conceptverslag 8 januari2013docx 
130110 Nota agendering RRAAM in REZIM 22 januari 2013.DOCX 

73 10-1-20 Document 130110 Beslisnotitie REZIM 22 januari 2013.DOCX 

75 
76 

10-1-20 Document 
14-1-20 Document 
14-1-20 Document 

130110 Redeneerlijn RRAAM REZIM 22 januari 2013 

1_3_____J__s_____™__g MW.docx 
130114 Aanbiedingsformulier RRAAM REZIM 22 januari 2013.PDF 

77 17-1-20 Document 130117 Annotatie RRAAM stas en M voor REZIM 22 januari 2013.pdf 
78 
79 
80: 
81 i 

22-1-20 Document 

29-1-20 Document 

30-1-20 Document 
31-1-20 Document 

82! Document 
83! 19-6-20 Email 

130122 Beslisnotitie RRAAM REZIM 22 januari 2013 
130129 Getekende nota Minister Markerwadden_29-01-2013_12-52-24.pdf 
130130 conceptverslag Rijksregiegroep RRAAM 30 januari 2013 
130131 Conceptverslag DGRW-staf 31 januari 2013.pdf 
Factsheet relatie Marker Wadden met Marktuitvraag WMIJconcept.docx 
RE: Markermeer Bijlage wordt niet openbaar gemaaM 

84! 28-6-20 Email RE: Agenda en stukken 
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85 
Sf> 
8 / 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 

5-11-2012 Email 
20-11 201? E-mail 
18-12 2012 Email 

14 1 2013 Email 
3 2-2013 Email 
4 2-2013 Email 
5-2-2013 Email 

17-2-2012 Email 
5-4-2012 Email 

17-10 2012 Email 
23-10 2012 Email 
28-11-2012 Email 
13-12 2012 Email 
13-122012 Email 

17-1-2013 Fmail 
17-1-2013 Email 
23-1-2013 Email 
30 1 2013 Email 

1-2-2013 Email 
4-2-2013 Email 

13-2-2012 Email 
21-2 2012 Email 
29-2-2012 Email 
29-2-2012 Email 
27-3-2012 Email 

3-4-2012 Email 
12-4-2012 Email 
17-4-2012 Email 
26-4-2012 Email 
27-4-2012 Email 
10-5-2012 Email 
22-5-2012 Email 
24-5-2012 Email 
28-6-2012 Email 
23-7-2012 Email 
26-7-2012 Email 
26-7-2012 Email 
17-8-2012 Email 
22-8-2012 Email 
28-8-2012 Email 
29-8-2012 Email 

3-9-2012 Email 
6-9-2012 Email 

11-9-2012 Email 
17-9-2012 Email 
19-9-2012 Email 
24-9-2012 Email 
24-9-2012 Email 
25-9-2012 Email 
25-9-2012 Email 
26-9-2012 Email 
1-10-2012 Email 
1-10-2012 Email 
1-10-2012 Email 
3-10-2012 Email 
4-10-2012 Email 
4-10-2012 Email 
4-10-2012 Email 
4-10-2012 Email 
5-10-2012 Email 
8-10-2012 Email 
9-10-2012 Email 
9-10-2012 Email 
9-10-2012 Email 
9-10-2012 Email 
9-10-2012 Email 

11-10-2012 Email 
12-10-2012 Email 
12-10-2012 Email 
12-10-2012 Email 
15-10-2012 Email 
15-10-2012 Email 
15-10-2012 Email 
18-10-2012 Email 
22-10-2012 Email 
23-10-2012 Email 
24-10-2012 Email 
25-10-2012 Email 
31-10-2012 Email 

1-11-2012 Email 
6-11-2012 Email 
6-11-2012 Email 
7-11-2012 Email 
9-11-2012 Email 

14-11-2012 Email 

RE terugkoppeling N2000 toets Markerwadden 
RE MarkerWadden 
Weekbeiicht Theo van de Gazelle, week 50 
FW RRAAM, Spies Ambassadeuis. Wind op Zee 
Fw Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 
Re Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 
Weekbericht Theo van de Gazelle week 5 
svz WMIJ - NMIJ - Marktuitvraag - Markerwadden - Houtribdijk 
concept agenda 
RE. CONCEPT N2000 rapportage Marker Wadden 
FW- CONCEPT N2000 rapportage Marker Wadden 
terugkoppeling overleg Markerwadden.htm 
Erfpacbtregeling Markeiwadden verzoek RVOB 13dec12.doc 
Wetgevingsoverleg Water 
FW. 1 ste aanzet 
Fw Marker Wadden: laatste overzicht factsheet en finacieringsstrategie 
terugmeiding kernteam Deitatechnologie 22/1 
Fw- Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 
Fwd- Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 
RE: Marktconsultatie Marker Wadden 6 februari 2013 
FW Bijdrage 15 min Droomfonds NPL aan Markerwadden 
FW markerwadden.htm 
Natuurmonumenten 
RE Natuurmonumenten. wel vertrouwelijk met verslag omgaan 
terugkoppeling RRAAM in staf M 
Re afspraak Houtribdijk 
Gesprek Natuurmonumenten.htm 
FW Gesprek Natuurmonumenten 
RE: Lijn richting Markerwadden Natuurmonumenten 
RE: Reactie op brief natuurmonumenten Marker Wadden 
Markerwadden 
FW: memo mbt financiering N2000 en markerwadden versie anjo (21 mei).docx 
terugkoppeling NM 
FW. presentatie 13 juli 
FW voortgang Marker Wadden.htm 
RE" markerwadden en ANT 
RE, markerwadden en ANT 
marker wadden toetsingskader 
Slotadvies marktuitvraag WMIJ (bespreken morgen WMIJ-overleg) 
FW' markerwadden 
RE' Inhoudelijke onderbouwing mbt MarkerWadden Advies WMIJ marktuitvraag Ecologie 
Vera: voor DT vandaag aan Chris 
Fw- Terugkoppeling gesprek DGBurger en Chris Kuypers met NM over Markerwadden 
RE Terugmeiding gesprek NM, ELI. IenM 
RE Annotatie Chris 
Redeneerlijn RRAAM 
FW: Stuurgroep RRAAM 
RE: Stuurgroep RRAAM 
120925 Annotatie Chris - WMIJ slotsymposium 
Redeneerlijn natuur met Wouter besproken 
Re: audit Marker Wadden 
rijksprojecten 
Marker Wadden 
Pakket aan maatregelen ecologie Markermeer/ Umeer 
terugkoppelingen 
FW: terugkoppelingen 
Memo financiering Korte Termijn Maatregelen MarkermeerlJmeer (3) 
Re: Bila Chris - Annemie 12 oktober 
RE: Bila Chris - Annemie 12 oktober 
FW: Memo financiering Korte Termijn Maatregelen MarkermeerlJmeer 
RE: 121003 Redeneerlijn natuur tbv notitie RRG.doc 
BO morgen over Marker Wadden 
BO N2000/PAS - Marker Wadden 
FW: Twee punten 
RE: Bila Chris - Annemie 12 oktober Markerwadden/RRAAM 
RE: Bila Chris - Annemie 12 oktober Markerwadden/RRAAM 
RE: MarkerWadden 
FW: Artikel NH-dagblad 
RE: ben z 
Re: Lobby MW. vertrouwelijk 
RE: Bila Chris - Annemie 12 oktober 
FW: markerwadden 
notitie Ambitie MIJ en vereisten Natura 2000,docx 
Fw: conceptverslag Stuurgroep RRAAM 20 September 2012 
terugkoppeling bila Adri - Chris 
RE: Annotatie Chris RRG 
RE: Markerwadden 
Terugkoppeling M M 25 okt 
annotatie Chris tav redeneerlijn 
Bellen met Theo 
FW: N2000 en markerwadden 
RRAAM 
input pakketjes OV SAAL 

gterugmeidingjesgrekPosthoorn 
|RE: financiering eerste fase i TBES / ANT 

g 
0 
g 
g 
a 
g 
g 

art 11 
art 10 
art 11 
art 11 
art 11 
art 11 
art 11 

id 1d. art. 10 Ud 2e 

jGetekencle versie bijlage onder documenten 1 30204 Getekende intentieverklaring Markei Wadden 

Bijlage onder documenten 121023 Verdiepingsslag Markei Wadden - Effecten op Natura 2000 - concept tbv reviews.pdf 

Bijlage onder documenten 121213 Erfpachtregeling Markerwadden verzoek RVOB 13dec12 doc 

jBjjjage..onder docurnerten:J30204 Getekende intentieveiWaring Markei Wadden 
^^eot^adoaxm&^i^iM Getekende intentieverklaring Maikei Wadden 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

art 11 
art. 11 
art, 11 
art, 11 
art, 11 
art 11 
art. 11 
art 11 
art 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art 11 
art 11 
art, 11 
art. 11 
art, 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art 11 
art 11 
art, 11 
art, 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art, 11 
art, 11 
art, 11, art. 10 lid 2b 
art. 11 
art. 11 
art. 11. art. 10 lid 2b 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art. 11 
art, 11 
art. 11 
art. 11 
art, 11 
art. 11 
art, 11 
art. 11 
art, 11 
art. 11 
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170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 

14-11-2012 Ema 
22 11 20I2 Ema 
22-11-2012 Ema 
22-11-2012 Ema 
22-11-2012 Ema 
26-11-2012 Ema 
26-11-2012 Ema 
27-11-2012 Ema 
27-11-2012 Ema 
27-11-2012 Ema 

2-12-2012 Emai 
4-12-2012 Emai 
4-12-2012 Emai 
6-12-2012 Emai 
7-12-2012 Emai 
7-12-2012 Emai 

10-12-2012 Emai 
10-12-2012 Emai 
11-12-2012 Emai 
11-12-2012 Emai 
12-12-2012 Emai 
12-12-2012 Emai 
13-12-2012 Emai 
13-12-2012 Emai 
13-12-2012 Emai 
13-12-2012 Emai 
13-12-2012 Emai 
13-12-2012 Emai 
14-12-2012 Emai 
17-12-2012 Emai 
17-12-2012 Emai 
18-12-2012 Emai 
19-12-2012 Emai 
19-12-2012 Emai 
19-12-2012 Emai 
20-12-2012 Emai 

7-1-2013 Emai 
7-1-2013 Emai 
7-1-2013 Emai 
8-1-2013 Emai 
8-1-2013 Emai 
9-1-2013 Emai 
9-1-2013 Emai 
9-1-2013 Emai 

10-1-2013 Emai 
15-1-2013 Emai 
16-1-2013 Emai 
16-1-2013 Emai 
22-1-2013 Emai 
23-1-2013 Emai 
23-1-2013 Emai 
23-1-2013 Emai 
24-1-2013 Emai 
26-1-2013 Emai 
27-1-2013 Email 
28-1-2013 Email 
28-1-2013 Email 
28-1-2013 Email 
28-1-2013 Email 
28-1-2013 Email 
28-1-2013 Email 
29-1-2013 Email 
29-1-2013 Email 
29-1-2013 Email 
29-1-2013 Email 
30-1-2013 Email 
30-1-2013 Email 
30-1-2013 Email 
31-1-2013 Email 
31-1-2013 Email 
31-1-2013 Email 

5-2-2013 Email 
6-2-2013 Email 

14-2-2013 Email 
18-2-2013 Email 
18-2-2013 Email 
20-2-2013 Email 
21-2-2013 Email 
25-2-2013 Email 

5-3-2013 Email 
v=vrijgeven w=weigeren g= gedeeltel 

RE: Financiering eerste fase / TBES / AN T 
RE Fwd, Marker Wadden 
Re, Marker Wadden 
Bila Chris-Annemie 
FW bila Annemie Burger 
Fw: Fwd' planning RRAAM-OV SAAL 
RE Chris - Annemie 
FW: Terugkoppeling bilaleraal DG Burger en DG Kinjpeis 23 novembei 
Re antwoord op vragen RRAAM 

Re: RRAAM 
kort verslag gesprek Minister/Henk Ovink ipv DGRW/RWS slaf Minister d.d 3 december 
RE' markerwadden 
RE: RRAAM reactie minister 
Re spoed Brief TK 
Re, spoed: Brief TK 
RE' CONCEPT N2000 rapportage Marker Wadden 
FW, ACTIE: WGO WD-inbreng 
RE Erfpachtregeling Markerwadden verzoek RVOB 11dec12 htm 
RE: ANT en markerwadden 
FW. erfpacht markerwadden 
RRAAM, aanvullende nota M voor gesprek morgen met Van Woeikom/Duivesteijn 
FW: Annotatie bila Henk - Annemie 
FW: Erfpacht Markerwadden 
Fw: Marker Wadden 
Re: Annotatie bila Henk - Annemie 
RE: Erfpachtregeling Markerwadden verzoek RVOB 13dec12 doc 
RE: Marker Wadden 
Fwd Fwd.htm 
RE: Erfpachtregeling Markerwadden verzoek RVOB 13dec12 doc htm 
RE Beslispunten REZIM 
Re rondje provincies - Flevoland 
Biia Annemie Burger 
bila vandaag met Burger 
Re: Markerwadden en Natuurwet en omgevingswet 
afspraken henk en adri 
RE: TWee opties erfpacht 

I aanvullende info Marker Wadden tbv CEZIM 
FW: erfpacht 
Weekbericht Theo van de Gazelle, week 51 en 52 
RE: Reactie uitvraag Ecologisch systeem 
FW. Brief d.d. 17-9-2012 bij rapportage Marker Wadden 

|FW: Beslisnotitie RRAAM in REZIM 
RE: RRAAM REZIM 

iverslag overleg erfpacht 
RE: Pers en MW 
Re: 
Fwd: SPOED - Hydrologie PAS 
MOGELIJKE OPTIES MBT ERFPACHTVERLENING MARKERWADDEN NATUURMONUMENTEN (2) 

!RE: afspraak over Markerwadden 
RE: bijeenkomst zeggenschap Markerwadden 
RE: Verslag gesprek RWS over Markerwadden/ Pilot Oermoeras 
Fwd: Project Markerwadden 
Re: Project Markerwadden 
BSR 
Fw: Erfpacht 
Erfpacht 
FW: gesprek morgen over het startdocument 

!RE: nota Markerwadden 
! markerwadden 
!FW: Nota Minister Markerwadden 28 januari 2013 def2 
[Weekbericht Theo van de Gazelle week 4 
RE: markerwadden: financiering 
Marker Wadden update 
Re: RRAAM MW 

|RE: markerwadden: financiering 
RE: Startovereenkomst Marker Wadden concept 29jan2013 

!RE: Startovereenkomst Marker Wadden concept 29jan2013 
RE: Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 
Re: Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 
RE: Stavaza overeenkomst 

jRE bijgesteld defintief concept intentieverklaring MarkerWadden.htm 
Re: bijgesteld defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 
Markerwadden 
Eerste aanzet te regelen zaken voor samenwerkingsovereenkomst Markerwadden 

iFwd: agenda en stukken voor het Samenwerkingsverband TMIJ 14 februari 
IRE: ontwerpsessie/stakeholderbijeenkomst Marker Wadden 19 maart 
Aanbiedingsformulier DT inzet samenwerkingsovereenkomst Markerwadden 20feb2013 
]FW: Scans van Mindmaps Markerwadden 
!Antwoordbrief WMIJ natuurmonumenten 
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Ministerie Yan Infrastructuur en Milieu 

Dlr. Gabiacten en Projecten 
RRAAM 

Beleidsmedewerker 

t_mniiwnm.nl 

21 September 2012 

Betreft Stuurgroep RRAAM 
vergaderdatum en tijd 20 September 2012 15.00 - i? .00u 
Deelnemers Van Poelgeest (Amsterdam), Wiebes (Stadsreglo 

Amsterdam), Bliek, .'Flevoland), faisma, 
(Noord-Holland), Kroi , • (Utrecht), 

Dulvesteijn, (Almere), 
(ELM), Kuijpers (IenM, vz), . (RRAAM), : 
(RRAAM, verslag), WMD). 



Conclusies en besluiten: 
- De Stuurgroepleden spreken een voorkeur uit voor de Marker Wadden, uitgaande 

van een stapsgewijze strategie. 
- Als onverhoopt geen financiering uit het Lenteakkoord kan worden aangewend voor 

de Marker Wadden dan is er voorlopig geen zicht op financiering en zal de 
Stuurgroep zich opnieuw moeten buigen over de varianten. 
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Conclusies en besluiten: 

- De Stuurgroep concludeert dat op korte termijn gestart moet worden met de 
noodzakelijke maatregelen. Daarna zou in stappen toegewerkt kunnen worden 
naar het gewenste ambitiebeeld. Er hoeft nu nog niet vastgelegd te worden hoe 
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Overzicht Besluiten 
Agendapunt Onderwerp 

Resultaten marktuitvraag 
ecologie en advies WMD 

Besluit 
De Stuurgroepleden spreken 
een voorkeur uit voor de 
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Marker Wadden, uitgaande 
van een stapsgewijze 
strategie. 

Als onverhoopt geen 
financiering uit het 
Lenteakkoord kan worden 
aangewend voor de Marker 
Wadden dan is er voorlopig 
geen zicht op financiering en 
zai de Stuurgroep zich 
opnieuw moeten buigen over 
de varianten. 
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Bijlage 4a 

Contactpersoon + 

Stuurgroep RRAAM 2 november 2012 orfaniSatie 

i - RRAAM 

Datum 
26 oktober 2012 

memo Besluitvorming: mogelijke redeneerlijn 

Inleiding 
In de rijksregie- en stuurgroep van September is overeenstemming bereikt op een 
aantal punten en zijn besiuitvormingsopties voorgelegd en besproken. Ook is een 
aantal acties afgesproken: 

De rijksregiegroep heeft inzicht gevraagd in wat moet gebeuren in het 
kader van Natura 2000 en wat de visie is van het ri jk ten aanzien van het 
Markermeer. 

- In de stuurgroep is afgesproken dat de regio een voorstel doet voor de 
formulering ten aanzien van verstedelijking en infrastructuur, waarbij 
enerzijds wordt uitgegaan van een ontwikkelingsrichting en anderzijds er 
rekening mee wordt gehouden dat er nu nog geen financieel besluit wordt 
genomen. 

Op basis van deze besprekingen is een mogelijke redeneerlijn uitgewerkt, inclusief 
een aantal opties. Hierin zijn mogelijke consequenties van de aanvullende 
onderzoeken en adviezen (zoals LSE) nog niet verwerkt, omdat deze eerst ter 
bespreking voorliggen bij de rijksregie- en stuurgroep. 

Voorliggende besluitvormingsnotitie is de basis voor de brief die na het BO RRAAM 
van 13 december aan de Tweede Kamer wordt verzonden. Het voorgenomen 
besluitvormingsproces is opgenomen in bijlage 1. 

Doel 
Bespreken voorlopige redeneerlijn, inclusief enkele opties met betrekking tot het 
toekomstbeeld voor de infrastructuur. Deze lijn wordt na behandeling in de 
stuurgroep en ICIM, besproken tussen rijk en regio in het BO van 13 december. 

Besp reekpyn ten 
Kan de stuurgroep zich vinden in de geformuleerde mogelijke redeneerlijn? 
Hoe kijkt de stuurgroep aan tegen de voorgelegde infra-opties en hoe spreekt 
zij zich hierover uit? Hoe kan het verschil tussen het Rijksvoorstel en het 
regionale voorstel worden overbrugd? Hoe omgaan met Zuidelijk trace en 
doortrekken Dtram? 
Kan de stuurgroep zich vinden in de uitwerking van de redeneerlijn voor 
natuur? 
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Toelichting 

Mogelijke redeneerlijn RRAAM 

Inleiding 
• RRAAM werkt aan het mogelijk maken van de drievoudige ambitie in het gebied Amsterdam-

Almere-Markermeer: verstedelijking, bereikbaarheid en natuur. Deze opgave is niet alleen van 
belang voor de regio Amsterdam-Aimere-Markermeer, maar ook voor de regio Utrecht en 
Nederland als geheel. Het streven is de internationale concurrentiepositie van de Noordelijke 
Randstad te verbeteren, 

• In de RAAM-brief (november 2009) heeft het toenmalige kabinet in principe gekozen voor een 
westelijke ontwikkeling van Almere inclusief een IJmeerverbinding en het ecologisch herstel 
van het Markermeer-Dmeer. Daarbij is de voorwaarde gesteld de budgettaire consequenties 
aanzienlijk te beperken en de maatschappelijke kostenbaten-analyse substantieel te 
verbeteren. 

Verstedelijking 
• Recente onderzoeken laten zien dat de vraag naar woningen in de Noordelijke Randstad tot 

2040 groot is (440.000 extra woningen). Deze regionale vraag kan voor een deel in Almere 
worden gerealiseerd. 60.000 extra woningen in Almere ten opzichte van 2010 is het richtpunt 
voor de beleidskeuzes. 

• Bij de bouw van deze woningen wordt uitgegaan van vraaggestuurde ontwikkeling en 
initiatieven van onderop. Dit betekent dat het tempo en de kwaliteit aansluiten op de 
marktvraag en dat er geen einddatum wordt vastgelegd. 

• Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige sociale en economische structuur in de stad 
Almere, waarbij de groei van de stad gepaard gaat met een grotere diversiteit in culturele en 
sociale voorzieningen en meer werkgelegenheid. Deze voorzieningen zijn complementair aan 
de voorzieningen in de regio en versterken het vestigingsmilieu. 

• In Almere wordt eerst verder gebouwd aan de bestaande locaties (Almere Poort, Nobelhorst en 
Hout-Midden). Ook wordt op korte termijn gestart met de ontwikkeling van Oosterwold 
(landelijk suburbaan woonmilieu) en geeft de komst van de Floriade in 2022 een push aan de 
ontwikkeling van Centrum/Weerwater (centrumfuncties, stedelijk woonmilieu). De ontwikkeling 
van Pampus start als laatste (verschillende woonmilieus, inclusief hoogstedelijk woonmilieus). 

Infra 
• Voor een concurrerende stedelijke regio en ter ondersteuning van de stedelijke ontwikkeling is 

een goede bereikbaarheid van belang. 
• Met de uitbreiding van de wegcapaciteit (SAA) en verbeteringen van de bestaande spoorlijn 

(OV SAAL) op korte en middellange termijn kan de groei van Almere op het bestaande spoor-
en wegennet op een goede wijze worden gefaciliteerd. 
NB het precieze moment van de realisatie van OV SAAL MLT en de vorm waarin (variant) zijn 
nog nader te bepalen op basis van het lopende onderzoek OV SAAL. 

« De verstedelijking is op dit moment vertraagd door de crisis op de woningmarkt. Dit maakt dat 
het nu nog niet nodig is een besluit te nemen over de IJmeerverbinding. 

• Het tempo van de verstedelijking is sturend voor het moment dat onderzoek benodigd is naar 
verdere maatregelen voor het verbeteren van de infrastructuurcapaciteit en -kwaliteit. 

• Vervolgonderzoek naar een eventuele IJmeerverbinding wordt gestart als er in Almere 
voldoende verstedelijkingsdruk is ontstaan en er zicht is op afronding van IJburg I I . Hiertoe 
monitoren Almere en Amsterdam de voortgang van het aantal gerealiseerde woningen in 
Almere resp. IJburg. 

• Nadere invulling: zie de opties van Almere en Amsterdam en van het Rijk 
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Optie ingebracht door Almere en Amsterdam: 
Rijk en regio maken afspraken over een adaptieve strategie voor een gefaseerde ontwikkeling van 
de gebieden en de Dmeeri i jn. De adaptieve strategie gaat uit van een directe koppeling tussen 
besluitvorming bij het ri jk over de Dmeeri i jn en het in ontwikkeling nemen van nieuwe gebieden 
door de regio. 

De regio stelt 3 fasen voor: 
Fase 0: 

In 2013 starten met een "pre planstudie Dmeeri i jn", op basis waarvan in 2014 in de 
rijksstructuurvisie definitieve besluiten worden genomen over de gefaseerde realisatie van de 
Dmeerii jn in relatie tot de gebiedsontwikkelingen IJburg en Pampus, 
Daarnaast voorstel om in 2013 te starten met een afzonderlijk onderzoek naar verdergaande 
optimalisaties van de Dmeerii jn (o.m. onderzoek naar lichtere constructies, mogelijke 
koppeling van de risicodragende aanleg /exploitatie van de Dmeeri i jn door particuliere 
investeerders). 

Voor fase 1 en 2 wordt een knip gemaakt tussen twee delen van de Dmeeri i jn: 
Fase 1: Diemen-IJburg ( i .r.t. ontwikkeling IJburg 2) 
Fase 2: IJburg 2 - Almere Centrum (i.r.t. ontwikkeling Almere Pampus) 

Aanvullend stelt de regio voor: 
Bij deze besluitvorming worden het ontwikkelingstempo woningbouw, het gerealiseerd aantal 
woningen en de opbouw van stedelijke druk (cf advies LSE) betrokken. Voorstel regio is om bij 
de realisatie van 20.000 a 25.000 woningen in Almere de planstudie voor het Almeerse deel 
van de Dmeerii jn op te starten. Start planstudie voor het Amsterdamse deel vindt al eerder 
plaats. 
Op basis van het functioneren van de huidige woningmarkt en de lange termijn prognoses 
wordt de financiele besluitvorming voor het Almeerse deel van de Dmeeri i jn voorzien in de 
periode na 2022. 
Onderdeel van de besluitvorming in de rijksstructuurvisie is de wijze waarop deze adaptieve 
strategie met een gefaseerde ontwikkeling van de Dmeeri i jn wordt ondergebracht in de MIRT 
systematiek. 

Optie ingebracht door Rijk: 
• Vervolgonderzoek naar een eventuele IJmeerverbinding wordt gestart als er in Almere ten 

minste 30.0001 woningen zijn gebouwd ten opzichte van 2010 en er zicht is op afronding van 
IJburg I I (naar verwachting betekent dit dat vervolgonderzoek naar een IJmeerverbinding in de 
periode 2022-2025 of later wordt opgestart). 

• Op basis van het vervolgonderzoek van 1 jaar (verkorte MIRT-verkenning) vindt een go/no-go 
plaats voor de realisatie van de IJmeerverbinding. Bij de uiteindelijke keuze spelen 
bereikbaarheids-, ruimtelijke, economische en ieefbaarheidsargumenten een rol (cf. SVIR). 

• Indien wordt besloten tot realisatie van de IJmeerverbinding dan start op dat moment de 
planstudie. 

• Met het oog op een mogelijke IJmeerverbinding in de toekomst is het verstandig dat de 
desbetreffende gemeenten het trace ruimtelijk mogelijk houden. 

1 Beoogd wordt een concreet aantal te noemen en een formulering te vinden, waarbij do druk op Pampus 
maximaal is zonder dat het rijk treedt in de verantwoordelijkheid van de regio voor de stedelijke invulling en 
zonder dat perverse prikkels ontstaan. 
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Discussiepunten jnfra: 

1) Belangrijkste werschiilen tussen woorstel r i jk en voorstel region 
Timing besluitvorming: 
• Regio: 

Definitief besluit in 2014 (voorwaardelijke Bgo"), met op een later moment financiele besluiten. 
• Rijk: 

Go/no-go-besluit later (moment afhankelijk van woningbouwtempo, naar verwachting in 
periode 2022-2025). 

Aanvullend is er op ambtelijk over bovenstaande discussiepunten gesproken. Er is van regio-zijde 
bereidheld om het besluit over de investeringen in een latere periode te nemen, mits er zekerheid 
is dat er op het moment dat er besloten moet worden tot aanleg daadwerkelijk financiele ruimte is. 
De zorg voor de regio is dat de vrije ruimte in het MIRT op dat moment voor de voorziene periode 
niet meer zai zijn. 

Waarover besluitvorming: 
• Regio: 

Besluitvorming Dmeeriijn knippen in 2 delen (Amsterdam-IJburg en Uburg-Almere). 
• Rijk: 

Besluitvorming over Dmeeriijn (go/no go) in zijn geheel, uitvoering evt. faseren, 

Voorwaarden start planstudie: 
• Regio: 

De planstudie kan starten na aanleg van relatief kleiner aantal woningen (20.000-25.000). De 
regio gaat hierbij uit van het aantal woningen zoals zij dat in de laatste plannen hebben 
voorgesteld. Daarnaast wil de regio al eerder in Pampus starten (de andere 
woningbouwlocaties hoeven nog niet afte zijn). 

• Rijk: 
De planstudie en de woningbouw in Pampus kan starten als er voldoende stedelijke druk is 
ontwikkeld in het bestaand stedelijk gebied (30.000). Hierbij wordt uitgegaan van een 
intensivering van de bestaande plannen in de bestaande stad. 

2) Wel of niet laten afvallen Zuideli jk trace? Wel of niet laten afvallen IJtram? 
Een aantal overheden hebben zich tijdens de consultatie uitgesproken tegen het Zuidelijk trace, 
dan wel beoordelen deze als suboptimaal (Muiden, Almere, Amsterdam, SRA). Dit geldt ook voor 
het doortrekken van de IJtram (Almere, Amsterdam, SRA). Het maatschappelijk proces spreekt 
geen voorkeur uit voor of tegen de onderzochte alternatieven. 
Voordeel van het eventueel laten afvallen van deze alternatieven is dat het ruimtelijk reserveren 
van een Dmeertrace een beperkter gebied betreft (m.n. bij Zuidelijk trace). Bovendien wordt 
duidelijkheid geboden richting de omgeving. Mogelijk nadeel is dat een keuze onnodige weerstand 
kan oproepen. 

Enkele voordelen van Zuidelijk trace: 
• Kosten van dit altematief zijn circa € 200 min. lager dan een IJmeerverbinding via IJburg. 
• In combinatie met een weg maken van dit trace meer automobilisten gebruik dan van een 

wegtrace via IJburg (dit leidt ook tot hogere baten voor deze weg). 
Enkele nadelen van Zuidelijk trace: 

• Trace doet IJburg niet aan. Dit leidt tot lagere reizigersbaten dan een verbinding via IJburg 
en nauwelijks tot verbetering van de bereikbaarheid van IJburg, 

• Grootste veriies aan EHS-gebied, door de aanleg van een landtong en aantasting van de 
natuurwaarden in de polders in Noord-Holland. 

Enkele voordelen van IJtram: 
» De kosten zijn aanzienlijk lager dan een metroverbinding (€1-1,1 mid. i.p.v. €1,9). 

Enkele nadelen van IJtram: 
• Minder reizigers (als gevolg van langere rijtijd) en minder vervoerscapaciteit dan 

metroverbinding. 
• Batenkosten-ratio is lager dan metroverbinding. 
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Natuur 

• Ook voor natuur wordt ingezet op een gefaseerde aanpak, op die manier kan maximaal worden 
ingespeeld op de wijze waarop de natuur daadwerkelijk reageert op de maatregelen en daarbij 
biedt deze aanpak de ruimte om de t iming van de natuurmaatregelen goed af te stemmen op de 
ruimteli jke ontwikkelingen, zodat t i jdig voldoende ontwikkelruimte beschikbaar komt om de 
gewenste ruimteli jke ontwikkelingen mogelijk te maken. 

• Bij deze gefaseerde aanpak ligt de prioriteit bij de maatregelen die benodigd zijn voor het halen 
van de Natura2000-instandhoudingsdoelen voor het Markermeer-Dmeer. Zo is de Verkenning 
Hoornse Hop gestart als een eerste fase van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) 
die vooral bijdraagt aan N2000. 

• Vanuit KRW en N2000 komt naar voren dat heldere ondiepe zones en land-waterovergangen 
sterk ondervertegenwoordigd zijn in het Markermeer. Dit maakt het natuursysteem kwetsbaar, 
zoals de afgelopen decennia is gebleken. De eerste fase TBES (Hoornse Hop) geeft al beperkt 
invulling aan deze opgave. De realisatie van de eerste fase van Marker Wadden zou daarom een 
volgende stap kunnen zi jn, mits het hiervoor benodigde geld (€ 30 miljoen vanuit de overheid) 
uit het lenteakkoord2 en ander budget beschikbaar komt. Bij Marker Wadden wordt zowel 
invulling gegeven aan uitbreiding van ondiepe heldere zones als aan land-waterovergangen. De 
aanleg van Marker Wadden dient op dusdanige wijze vorm te krijgen dat Marker Wadden 
maximaal bijdraagt aan de N2000-doelstellingen. Deze bijdrage aan de N2000-doelstellingen 
brengt tevens de realisatie van het robuuste systeem als toekomstperspectief dichterbij. 

• Om de daadwerkelijke effecten van de natuurontwikkelingen en van de ruimteli jke 
ontwikkelingen te meten en daarnaast de aanpak juridisch te onderbouwen, wordt een 
monitoringsprogramma uitgevoerd. 

• Naast de monitoring zijn de resultaten van twee lopende onderzoeken noodzakelijk om te 
bepalen welke maatregelen in het vervolg nodig en effectief zi jn: 
1. De studie naar de Autonoom Neergaande Trend is eind 2013 gereed en levert informatie op 

over de haalbaarheid van de Natura2000-doelstellingen in samenhang met de daarvoor 
benodigde maatregelen. 

2. De studie Natuurli jk(er) Markermeer-Umeer is in 2015 gereed en levert informatie op over 
de effectiviteit van diverse in TBES opgenomen maatregelen. 

Beide onderzoeksprogramma's bieden dus essentiele informatie voor het vaststellen van 
vervolgmaatregelen om te komen tot een robuust systeem. 

In 2018 wordt het beheerplan 
N2000 herzien op basis van de 
monitoring en de resultaten van de 
onderzoeken. Hierin kunnen 
aanvullende maatregelen worden 
opgenomen ten behoeve van 
Natura2000. 

Op basis van de monitoring, de 
resultaten van de onderzoeken en 
de ruimtelijke ontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld de IJmeerverbinding, 
wordt bekeken wanneer welke 
maatregelen moeten worden 
genomen. 

Resultaten 
NMIJ en ANT 

Natuurmaatregel 

' _ ! _ _ " * 

Ruimtelijke 
ontwikkeling 

Ecologische 
kwaliteit M-IJ 

I 
Monitoring "*" 

I • . 
Boekhouding RO-plannen en natuur 

Figuur 1 

Op basis van de monitoring en de resultaten van de onderzoeken wordt bekeken wanneer welke 
maatregelen moeten worden genomen. Daarnaast zijn de vervolgstappen in de ontwikkeling van 
het TBES gekoppeld aan toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zoals de IJmeerverbinding 
(waar op zijn vroegst in periode 2022-20225 over besloten zal worden) en andere ruimtelijke en 
economische ontwikkelingen op gebied van verstedelijking en infrastructuur. 

Besluitvorming over het lenteakkoord vindt in januari 2013 plaats. 
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• De samenhang tussen de natuurmaatregelen, de onderzoeken, de monitoring en de ruimtelijke 
ontwikkelingen is schematise!! weergegeven in figuur 1. 

• Verdeling ontwikkelingsruimte: PM 

Terugvaloptie natuur 
Indien er geen geld beschikbaar komt, dan betekent dit dat het niet mogelijk is om de Marker 
Wadden te financieren. De vraag is of het Rijk dan vast kan en wil houden aan de ambitie voor een 
robuust systeem in het Markermeer-Dmeer. Nadere invulling: zie de opties van Rijk en regio 

Opties ingebracht door Rijk: 
Het Rijk ziet twee mogelijkheden: 
1. Robuust systeem als stip op de horizon laten staan 

Het Rijk houdt vast aan het robuuste systeem als toekomstbeeld voor het Markermeer-Dmeer. 
Hierdoor worden ruimtelijke ontwikkelingen (incl. recreatie) mogelijk gemaakt wat goed is voor 
de economische kracht van de noordelijke Randstad. Als eerste zal het Rijk aan de hand van de 
resultaten van ANT besluiten nemen over de noodzakelijke Natura2000- en KRW-maatregelen 
en deze zo nemen dat deze maatregelen maximaal bijdragen aan het realiseren van het 
robuuste systeem in het Markermeer-Dmeer. 

2. Robuust systeem als toekomstperspectief loslaten. 
Het Rijk zet in op het halen van de KRW- en Natura2000-doelstellingen en laat de ambitie voor 
het robuuste systeem (TBES) los. Naar aanleiding van de resultaten van de ANT-studie (eind 
2013) worden besluiten genomen over de maatregelen die genomen moeten worden en de 
financiering daarvan. Aangezien waarschijniijk niet eerder dan 2024 een go/no-go-bes!issing 
wordt genomen over de eventuele Dmeeriijn kan tegen die tijd ook worden bekeken wat er 
aanvullend op de Natura2000-maatregelen nodig is. Voor andere ruimtelijke ontwikkelingen in 
de regio zal dan ook geen natuur-ruimte worden gecreeerd. Het Rijk ziet het als een regionale 
opgave om deze ruimte voor regionale ontwikkelingen te creeren. 

In onderstaande figuur worden de mogelijkheden voor natuur schematisch weergegeven. 
Maatregelen korte termijn Eindbeeld 

Natuur 

30 min uit lenteakkoord komt beschikbaar: eerste fase Marker 

W a d c t e j H j p r ^ m 
Het robuuste systeem blijft als 
toekomstbeeld overeind 

/ i. 

1. Robuust systeem blijft als stip op* 
de horizon 

Terugvaloptie: 30 min uit lenteakkoord komt niet beschikbaar. 
Prioriteitj^ijft^MOCK AHeen H H wordt opkorte termijn uitgevoert. 

{2. Robuust systeem wordt als 

toe tomstperspectief JosgeJate n 

Optie ingebracht door de regio: 
De terugvaloptie om het robuuste systeem als toekomstperspectief los te laten is niet aan de orde. 
Het Rijk moet vasthouden aan het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem als stip op de horizon, 
zoals is vastgelegd in de RAAM-brief. Het realiseren van het TBES is een rijksverantwoordelijkheid. 
De ontwikkelruimte die door het TBES gecreeerd wordt moet vanaf het begin te benutten zijn, 
zodat ruimtelijke ontwikkelingen voor onder andere recreatie en toerisme kunnen doorgaan. 

In bijlage 2 is het antwoord op de natuurvrat,i_--> van de rijksregiegroep opgenomen. Bijlage 3 
omvat nieuwe relevante informatie over de Marker Wadden (resultaat audit en studie van 
Natuurmonumenten naar bijdrage aan N2000-doelstellingen). 
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PM Onderwerpen voor redeneerlijn: grondbeieid, grondstromen, vervolg. 
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Bi j lage i : Bes lu i twormingsproces i 

RRAAM voorziet de volgende processtappen naar besluitvorming (onder voorbehoud bespreking 
met ICIM en minister): 

1. Bespreking besluitwormingsproces en hoofdiijnen besluitvorming RRAAM in de ICIM van 8 
november; 

2. Bestuurlijk overleg op 13 december 2012: In het BO worden in het kader van RRAAM geen 
toezeggingen gedaan waaruit nieuwe financiele verplichtingen voortvloeien. De Tweede 
Kamer wordt na het BO middels een brief geinformeerd over de in het BO besproken 
besluiten; 

3. Na het BO worden de besluiten uitgewerkt in een Rijksstructuurvisie (RSV). De ontwerp-
RSV wordt voordat deze naar buiten gaat, in de Ministerraad behandeld (naar verwachting 
in het l e kwartaal 2013); 

4. Na publicatie ontwerp-RSV volgt zienswijzeprocedure en evt. behandeling in Tweede 
Kamer; 

5. Vervolgens wordt definitieve rijksstructuurvisie vastgesteld door het Bevoegd Gezag (naar 
verwachting najaar 2013, uiterli jk in 2014). 

Achtergrondinformatie: Wat is vastgelegd over de besluitvorming binnen het rijk? 

In de RAAM-brief (november 2009) is verschillende malen vermeld dat het kabinet in 2012 
besluiten neemt en een rijksstructuurvisie vaststelt. 

In het kader van de Groot Project status van RRAAM is maart 2011 de Basisrapportage RRAAM 
vastgesteld en naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn specifieker de sturingslijnen en 
verantwoordelijkheden opgenomen (met rijksregiegroep, stuurgroep en BO RRAAM): 

• Bij taken en verantwoordelijkheden van de coordinerend Minister is opgenomen: " In 
overeenstemming met de Wro stelt de Minister IenM, in overeenstemming met de 
Staatssecretaris ELI, de Rijksstructuurvisie vast." (biz. 3 1 , +32 ) ; 

• Bij sturingsli jnen: "Het BO RRAAM wordt voorgezeten door M. IenM. Aan het overleg 
nemen voorts deel de bewindslieden van IenM, ELI en BZK en zo nodig Financien". 

• En: "Het BO beoordeelt de resultaten en stelt de daaruit voortvloeiende hoofdbesluiten 
vast." (biz 34). 

• En: "De stuurgroep ..., bereidt de besluitvorming in het BO voor en ....". (biz. 35). 

De Ministerraad wordt in deze documenten niet expliciet benoemd. 
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Bijlage 2; Watuurambltie Markermeer-Umeer en Natura 2000-vereisten 

In de Rijksregiegroep RRAAM d.d. 8 September is naar aanleiding van de bespreking van het 
advies Marktuitvraag Ecologie het volgende besproken: 
Om een goede afweging te kunnen maken van de drie opties die in het advies worden voorgesteld, 
bestaat er behoefte aan meer inzicht in de samenhang tussen de verschillende beleidstrajecten die 
in het Markermeer-Dmeer lopen en de verschillende onderzoeksproducten die zijn of worden 
opgeleverd. Concreet gaat het dan om: 

°° het WMIJ-optimalisatierapport 
«~ de resultaten van de marktuitvraag 
<*> het voorstel van Natuurmonumenten ( Marker Wadden) 
<*> de pilotprojecten voor verbetering waterkwaliteit Markermeer die RWS als beheerder 

uitvoert ( NMD) 
•» de luwtemaatregelen in de Hoornse Hop 
«> de maatregelen tbv de waterveiligheid ( dijkversterking) 
~ tussenrapportage ANT-studies 2012 

De vraag van de Rijksregiegroep is hoe deze dingen goed aan elkaar verbonden kunnen worden en 
wie de regie heeft op deze verschillende trajecten. Het Rijk zou met een overkoepelende visie 
hierop moeten komen. Bij de besluitvorming naar de Rijkstructuurvisie is het ook van belang om 
inzicht te hebben in wat er moet gebeuren in het kader van de Natura 2000. Met het zicht op wat 
de visie en ambitie van het Rijk is ten aanzien van het Markermeer-Umeer, en wat het Rijk in ieder 
geval moet doen ten aanzien van het Markermeer-Dmeer vanuit de Natura 2000 kaders, met of 
zonder ruimtelijke ingrepen in het gebied, zou dan een voorstel moeten worden geformuleerd hoe 
de natuuropgave in de Rijksstructuurvisie kan worden opgenomen. Ook de relatie tot de rest van 
de Schaalsprong en mogelijkheden om werk met werk te maken moeten hierin meegenomen 
worden. 

De besluitvormingsnotitie die nu voorligt is het resultaat hiervan. Hierin wordt een voorstel gedaan 
voor de nieuwe overkoepelende visie van het Rijk op het Markermeer-Dmeer. Deze nieuwe visie is 
uiteindelijk de uitkomst van het besluitvormingsproces van RRAAM. Deze bijlage bij de 
besluitvormingsnotitie brengt in beeld wat tot op heden de visie van het Rijk op dit gebied was 
(paragraaf 1), wie de regie heeft op de verschillende trajecten (paragraaf 2), wat moet er 
gebeuren in het kader van N2000 (paragraaf 3). 

1. Ecologische Visie op het Markermeer-Umeer. 
De huidige visie van het Rijk op het Markermeer-Dmeer staat in het Nationaal Waterplan (NWP)3 

en is voor het Markermeer-Dmeer grotendeels gebaseerd op de besluiten die genomen zijn in de 
RAAM-brief4. De visie uit het NWP is vervolgens bevestigd in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR)5. Het NWP is evenals de SVIR een structuurvisie op basis van de Wro. In het NWP 
worden de ambities en toekomstvisie van het Rijk voor de waterkwaliteit, de biodiversiteit, de 
waterveiligheid en het waterbeheer vastgelegd. 

Het NWP en de bijbehorende Beleidsnota Dsselmeergebied geven in het kort de volgende visie op 
het Markermeer-Dmeer: 

Visie 
• In het Markermeer-Umeer ligt het accent op een duurzame, klimaatbestendige en 

veerkrachtige ontwikkeling van het ecosysteem, die perspectieven biedt op een intensivering 
van het gebruik. 

• Hiertoe moet het slibprobleem in het Markermeer worden beteugeld, zodat er op diverse 
plekken heldere delen zijn ontstaan waar zich waterplanten ontwikkelen. 

• Met deze zogenaamde ecologische schaalsprong wordt gestreefd naar een robuust ecologisch 
systeem, waardoor ruimte kan ontstaan voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw. 

December 2009 
November 2009 
Maart 2012 
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• Voor de verdergaande ecologische ambitie voor het Markermeer-Umeer verwijst hei NWP naar 
de RAAMbrief. 

Natura 2000 
• Bijna hei hele IJsselmeergebied is aangewezen als Natura 2000-gebied. RWS is 

voortouwnemer in het opstellen van het Natura2000- beheerplan. Alle beheerders in hei gebied 
nemen hierin maatregelen op, die bijdragen aan hei bereiken van de doelen van Natura 2000. 
Na vaststelling worden de Natura 2000 beheerplannen automatisch een integraal onderdeel 
van hei bprw (beheerplan Rijkswateren). 

• In 2015 worden de Natura 2000 doelen geevalueerd en mogelijk aangepast 

Onderzoek naar maatregelen voor meer natuurkwaljtejt:. 
• Het rijk en de regio willen grip krijgen op de oorzaken van de neergaande trend, zodat 

maatregelen genomen kunnen worden, die bijdragen aan hei bereiken van de doelen van 
Natura 2000. Daarbij worden de lopende onderzoeks- en uitvoeringstrajecten van het rijk 
gebruikt. 

• Bij de al in uitvoering zijnde dijkversterkingstrajecten in het IJsselmeer en Markermeer 
(Markermeerdijken) zoekt het rijk naar combinaties van dijkversterking met onder andere 
natuurontwikkeling. 

• Om meer kennis te krijgen van effectieve maatregelen voor het bereiken van een robuust 
ecosysteem en om bij te dragen aan het versterken van de natuurkwaliteit in vooral het 
Markermeer-Umeer, heeft het kabinet €25 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van 
de natuurpilot 'Natuurlijk(er) Markermeer- IJmeer' (NMD). 

• In de komende beheerperiode wordt ook de autonome neergaande trendstudie (ANT) 
voortgezet, die een beter Inzicht moet verschaffen in de oorzaken van de neergaande trends. 
Deze studie zal voor 2015 resulteren in een advies over de in de toekomst te volgen 
ecologische koers van het gebied. Een en ander geschiedt in samenhang met het hierboven 
genoemde proefproject NMIJ. Hiervoor is 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

• In 2015 wordt vastgesteld ofde natuurwaarden duurzaam zijn veilig te stellen. Hiervoor 
worden de resultaten van het eerste beheerplan gebruikt, de resultaten van de studie naar de 
neergaande trend en de resultaten van de natuurpilot NMIJ. 

In het NWP wordt dus verwezen naar de visie in de RAAM-brief. Hierin heeft het kabinet een 
principebesluit over de drievoudige ambitie genomen. Naast de verbetering van de bereikbaarheid 
en de woningbouwopgave van Almere, moet de ecologische kwaliteit van het Markermeer-Dmeer 
een forse kwaliteitsimpuls krijgen: 

Uit de RAAM-brief: ... Een kwaliteitssprong in de natuur is noodzakelijk om twee redenen: om de 
autonoom neergaande trend in het gebied te keren en om de eventuele extra druk van nieuwe 
ontwikkelingen op te vangen. Wanneer er door nieuwe ontwikkelingen extra druk op het systeem 
komt, is het vanuit de juridische vereisten van Natura 2000 noodzakelijk om daarvoor (vooraf) te 
compenseren. De benodigde omvang van de schaalsprong in het groenblauwe systeem is 
afhankelijk van de manier waarop de verstedelijkingsopgave en de ontsluiting vorm krijgen. Het 
kabinet neemt het advies van het maatschappelijk platform hierin over. Het platform ziet de 
investeringen in natuur als een noodzakelijke eerste stap, een voorwaarde om andere 
ontwikkelingen mogelijk te maken. Verbindingen met andere natuurgebieden zijn nodig om 
robuuste en toekomstvaste natuur te creeren. Bovendien is behoefte aan een nieuw 
ontwikkellngsperspectief dat voorsorteert op klimaatverandering . Een kwaliteitssprong in het 
groen-blauwe systeem is ook nodig voor de bewoners. De Noordelijke Randstad is een van de 
drukste gebieden van Europa. Miljoenen mensen wonen en werken in een relatief klein gebied en 
hebben behoefte aan ontspanning. Dat vraagt aantrekkelijke en toegankelijke landschappen en 
natuur. De recreatieve en toeristische betekenis van de polderlandschappen en het water zijn 
onderscheidende concurrentiefactoren voor deze regio. Het Markermeer-Umeer is al goed 
toegankelijk voor watersporters, maar de mogelijkheden voor oeverrecreatie zijn nu nog beperkt. 
Door de uitvoering van natuurprojecten wordt niet alleen de ecologische kwaliteit van het 
Markermeer- IJmeer groter zodat deze voldoet aan de eisen van Natura 2000, maar neemt ook de 
leefkwaliteit van het gebied toe. 
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2. Regie 

• Het Markermeer-Dmeer is een Rijkswater. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer 
van de waterstaatskundige toestand van deze Rijkswateren. Ook is Rijkswaterstaat 
vaarwegbeheerder. 
EL&I is verantwoordelijk visserij-beheer van deze wateren. 
Rijkswaterstaat is voortouwnemer van het KRW- en Natura2000-beheerplan voor het 
Usselmeergebied, waar het Markermeer-Dmeer onderdeel van uit maakt. 
Rijkswaterstaat is het bevoegd gezag voor de vergunningveriening in het kader van de 
Waterwet en de Ontgrondingenwet 

De Autonome Neergaande Trendstudie (ANT) en het onderzoeksprogramma NMD 
(Natuurli jk(er) Markermeer-Dmeer) wordt door RWS uitgevoerd. 
Voor ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied moet een Natuurbeschermingswet-vergunning 
worden aangevraagd. De provincie is hierbij het bevoegd gezag voor de vergunningveriening. 
De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de instandhouding/versterking van de primaire 
waterkeringen met uitzondering van de Houtribdijk, waar RWS verantwoordelijk voor is. 
Het Opdrachtgeversoverleg Ecologie Dsselmeer (OED) is als opdrachtgeversoverleg ingesteld 
met het doel om te zorgen voor afstemming en een gecoordineerde aansturing van de 
verschillende ecologische (onderzoeks-)projecten in het Dsselmeer. In dit overleg vindt 
afstemming plaats over het beheerplan Natura 2000, de l e fase TBES (luwtemaatregelen 
Hoornse Hop), de ANT-studie en Natuurltjker Markermeer-Dmeer, de synergie dijkversterking 
en de producten van de Werkmaatschappij Markermeer-Dmeer. 

• In de Stuurgroep RRAAM ligt de coordinatie van de samenhangende RRAAM onderwerpen, 
waaronder het TBES. 

3. W a t moet er vanuit Natura 2000? 
In de Natuurbeschermingswet staan de vereisten ten aanzien van Natura 2000 en de 
instandhoudingdoelen beschreven. In de toelichting (biz. 13) worden de vereisten t.a.v. 
Natura2000 toegelicht. In deze paragraaf wordt ingegaan op de vertaling daarvan voor het 
Markermeer-Dmeer, zodat antwoord wordt gegeven op de vraag wat er nu echt MOET gebeuren in 
het Markermeer-Dmeer voor Natura2000 (paragraaf 3.1) en daarnaast welke natuurmaatregelen 
noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de RRAAM-alternatieven (paragraaf 3.2). 

3.1 Inschatting noodzakeliike maatregelen Natura2000-beheerplan 
Beheerplan Natura 2000 Usselmeergebied 
Voor de eerste beheerplanplanperiode ( 2013-2018) worden voor het Markermeer en IJmeer geen 
specifieke Natura 2000- maatregelen voorgesteld, bovenop de reeds voorgenomen KRW-
maatregelen (vispassages en visvriendelijk sluisbeheer) en fase 1 TBES Luwtemaatregelen Hoornse 
Hop. Toch worden de doelen voor enkele vogelsoorten niet gehaald. Deze soorten vallen onder de 
zogenaamde ANT-soorten (soorten met een autonome neerwaartse trend). Er wordt echter wel 
uitgebreid onderzoek gedaan: de ANT-studies. Op grond van het ANT-advies, dat eind 2013 wordt 
aangeboden aan EL&I, zal EL&I een besluit nemen over de hoogte van de natuurdoelen (haaibaar 
en betaalbaar) en de daarvoor benodigde maatregelen en middelen. Op grond van dit besluit kan 
het beheerplan partieel worden herzien. RWS Usselmeergebied is voortouwnemer van het 
beheerplan, dat samen met de andere bevoegde gezagen (provincies en EL&I) en de 
terreinbeheerders wordt opgesteld. 

Kostenindicatie maatregelen ANT- vogelsoorten 
Op basis van de ANT-studie is er eind 2013 duidelijkheid over de haalbaarheid van de doelen van 
de ANT-soorten en de betaalbaarheid van de daarvoor benodigde maatregelen. Rijkswaterstaat 
heeft in het voorjaar 2012 op basis van voorlopige inzichten bekeken welke maatregelen dit 
zouden kunnen zijn. Hieruit kwam naar voren dat om zo kosteneffectief mogelijk bij te dragen aan 
het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de ANT-vogelsoorten, met name 
geinvesteerd zou moet worden in luwe zones langs de Noord-Hollandse kust. Kosten: 38-62 
miljoen. Ook werd aangegeven dat autonome ontwikkelingen hie cp van invloed zouden kunnen 
zijn. Recent heeft de ANT-studie nieuwe inzichten opgeleverd. H, eruit komt naar voren dat met 
name voor mosseletende vogels de autonome ontwikkelingen gum tiger zijn dan verwacht. Voor 
spieringeters is sterke regulering van de spieringvisserij naar verw_ ehting een effectieve 
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maatregel. Kortom: volgens de laatste inzichten en met de huidige situatie in het systeem lijkt 
strikt noodzakelijk alleen regulering van de spieringvisserij voldoende om de N2000-doelstellingen 
te halen. Het systeem blijft dan echter kwetsbaar. Een strenge winter zou er bij wijze van spreken 
voor kunnen zorgen dat het beeld heel anders is. Het is daarom juridisch verstandig om de 
kwetsbaarheid van het systeem te verminderen. Door toevoeging van nieuwe habitats bestaande 
uit heldere, waterplantrijke ondiepten en overgangszones land-water aan het systeem wordt de 
robuustheid vergroot en blijven de N2000-waarden duurzaam behouden. De luwtemaatregelen 
Hoornse Hop versterken de autonome ontwikkelingen voldoende om aanvullend daarop deze 
nieuwe habitats te situeren in het grootschalige moeras nabij de Houtribdijk. Het regionale 
draagvlak hiervoor is aanwezig. Dit geldt veel minder voor verdere uitbreiding van 
luwtemaatregelen (na fase 1) langs de Noord-Hollandse kust, 
Hoewel in z'n totaliteit waarschijniijk minder luwtestructuren nodig zijn, zijn de kosten voor aanleg 
in diepere delen hoger. Vooralsnog kan dus van een vergelijkbaar bedrag (38-62 miljoen) worden 
uitgegaan. Ook voor dit nieuwe inzicht geldt dat het een inschatting is van wat moet gebeuren. Uit 
het lopende onderzoekstraject ANT en NMD moet blijken of alle doelen voor de ANT-soorten 
haaibaar zijn en zo ja welke maatregelen daarvoor preeies nodig zijn en tegen welke kosten. De 
definitieve resultaten van de ANT-studie zijn eind 2013 beschikbaar. NMIJ volgt in 2015 met een 
eindadvies. 

Nu duidelijk is geworden dat na de eerste fase luwtemaatregelen in de Hoornse Hop, het niet voor 
de hand ligt uitbreiding van luwe zones voor de Noord-Hollandse kust te realiseren en tegelijkertijd 
gewerkt wordt aan het TBES, ligt het in de rede om de maatregelen voor de luwe zones te 
combineren met de TBES-maatregelen, zodat werk-met-werk gemaakt kan worden. De luwe zones 
kunnen ook in het grootschalig moeras worden gecreeerd. De 1500 ha moeras die nu in de tweede 
fase TBES gepland staat zou hiervoor voldoende moeten zijn en ook de eerste fase Marker Wadden 
kan voldoende luwe zones opleveren voor N2000. De ANT-maatregelen passen dus voor een groot 
deel in de TBES maatregelen. Hier is dus synergie in investeringen te bereiken. Op die manier 
dragen de TBES maatregelen bij aan het zeker stellen van het behalen van de N2000 
doelstellingen. Op basis van het ANT-advies dat eind 2013 gereed komt, kunnen hierover besluiten 
worden genomen. 

3.2 Inschatting noodzakelijke maatregelen RRAAM-alternatieven 

Werkdocument Passende Beoordeling. 
In het werkdocument Passende Beoordeling RRAAM is bekeken welke "inpassingsmaatregelen" 
genomen moeten worden om de RRAAM-projectalternatieven binnen de Natura 2000 kaders 
mogelijk te maken. In de Passende Beoordeling wordt het volgende geconcludeerd ( zie Bijlage 1): 

> het projectalternatief Hollandse Brug en het projectalternatief IJmeerverbinding via een 
tunnel kunnen in principe met TBES fase 1 en een aantal aanvullende mitigerende 
maatregelen gerealiseerd worden 

> het projectalternatief IJmeerverbinding via een brug en het Zuidelijke trace kunnen 
gerealiseerd worden met de 2de fase TBES en een aantal aanvullende mitigerende 
maatregelen 

> de totale realisatie van de beoogde TBES-maatregelen draagt bij aan een meer robuuste 
ecologische situatie die ook na uitvoering van de geplande ruimtelijke ingrepen voor 
voldoende veerkracht zorgt en "overwaarde"creeert voor andere ontwikkelingen. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat: 
-> In de Passende Beoordeling zijn de natuurmaatregelen zoals omschreven in het WMD-
optimalisatierapport getoetst en niet de resultaten van de marktuitvraag en Marker Wadden. 
-> De Cie MER is voorzichtiger en adviseert voor de Hollandse Brug en IJmeerverbinding via een 
tunnel ook de 2de fase TBES te realiseren. Voor de IJmeerverbinding via brug en het Zuidelijk trace 
adviseert zij ook het eindbeeld van het TBES te realiseren. 
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Wat betekent dit voor de kosten van de noodzakelijke maatregelen? 
Als je bovenstaande omzet in een financieel plaatje voor "wat moet er vanuit Natura 2000' 
levert dat in grote lijnen het volgende kostenbeeld op: 

dan 

Fase 1 TBES 
9 min (bovenop de 38 -

_voor ANT). 
i'oilanuse Bruq / IJ.mqer 

- 62 min 

unnel 

Fase 2 TBES 
110-364 min 

J.'"'""'bniy /z'uideli K Trace 

Eindbeeld TBES 
350-880 min 

Extra ontwikkeiruimte 

• • 
-» 

Dit is exclusief de kosten van aanvullende mitigerende maatregelen die nodig zijn; 
De ecologische effecten van de drie door de WMIJ voorgestelde oplossingsrichtingen zijn niet 
getoetst in een PLAN MER of Passende Beoordeling. De opiossingsrichting "luwtemaatregelen 
Noord-Holland" wijkt nog het meest van het oorspronkelijke WMIJ-voorstel af; 
De bandbreedtes zijn inclusief de voorstellen van de marktpartijen. Afhankelijk van welke 
uitvoeringsvorm wordt gekozen, zullen de kosten hoog of lager uitvallen. Zie hiervoor het 
eindrapport van de Werkmaatschappij Markermeer-Umeer, waarin de opties worden geschetst. 

Samenhang tussen TBES, "inpassingsmaatregelen" en beheerplanmaatregeien 
De samenhang en overlap tussen TBES, "inpassingsmaatregelen" en beheermaatregelen ten 
behoeve van de ANT-soorten kan als volgt worden weergegeven. In het bovenste schema (schema 
1) wordt de samenhang tussen TBES en ANT weergegeven. In schema 2 is daar fase 2 TBES aan 
toegevoegd (oranje ellips). Deze fase 2 maatregelen zijn benodigd indien in de toekomst wordt 
gekozen voor een IJmeerverbinding via een brug of het Zuidelijk Trace. 

*-**"* 
TBES-maatregelen Mogelijke maatregelen AW-soorter? 

y 
' • Grootschalig moeras 

• Vooroever Lepelaarsplassen 
• Oeverdijken Noord-Holland 
• Natuurlijker peilverloop 

/zonemig 
Vispassagei/siuiisehee-r 
Vtricliep/ngen/'-libvdi-ij; 

rnoor.isj * Duurzame visserij 
« Voorkomen verstoring 
• Herverdeling nutrienten 

' ^ " ^ ^ W W S W I S 

«**"** 
^ ^ w * * - * * * ^ 

T.BE&4ffSatregelen * 1Rm?ge|J|ke maatregelen ANT-soorten" 

^ 

fr Grootschalig m o l ras 
• Vooroever tepitaarsplassen 
• Oeverdijken W^ord-Holland 

Natuurlijker peinjerioop 

Luwtemaatreglen { evt. in moeras/ 
/zonering 
Vispassages/sluisbeheer 
Verdlepingen/s'ibv3ng 

• Duurzame visserij 
: * Voorkomen verstoring 
• Herverdeling nutrienten 

Inpassingsmaatregelen benodigd voor ruimtelijke 

ontwikkelingen RRAAM (resultaat Passende 

Beoordeling) = TBES fase 1 en 2 

Maatregelen benodigd vcor antwikkeiruimte 

voor overige ontwikkelingen" (resultaat Passende 

Beoordeling) = TBES 3e fase 
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Onderstaande schema's geven de verhoudingen van de investeringen aan tussen TBES (groen), 
fase 2 TBES (oranje) en ANT (blauw). (De kleuren van de bolien zijn hetzelfde als in de voorgaande 
twee schema's). Het linkerschema geeft aan hoe de situatie nu is, waarbij vooral wordt ingezet op 
luwtemaatregelen aan de Noordhollandse kust. Er is echter een optimalisatie mogelijk: als Marker 
Wadden zo wordt ontworpen dat het maximaal bijdraagt aan Natura 2000, dan zullen er minder 
aanvullende kosten van ANT buiten het TBES zijn. Het schema gaat er dan meer uitzien als het 
rechterschema. Visserij zal altijd buiten het TBES vallen en dus zal er altijd een deel van de kosten 
van de ANT-maatregeleii buiten het TBES vallen. 
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Toelichting DS mimte en W a t e r 

Natura 2©00 Beheerplannen RRAAM 

In de wet staat dat voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan moet worden 
vastgesteld. Een beheerplan bevat een beschrijving van de Datura 

instandhoudingsmaatregelen waarmee de instandhoudingsdoelstellingen in ruimte en M ^ ^ 2°12 

tijd behaald worden. Dit in samenhang met het huidige gebruik. Er bestaat de 
mogelijkheid dat bestaande vormen van gebruik, waarvan via de habitattoets kan 
worden vastgesteld dat deze de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen, 
in het beheerplan worden gereguleerd ( eventueel voorzien van voorwaarden), 
waardoor het huidig gebruik kan worden vrijgesteld van vergunningplicht. 

Natuurbeschermingswet-vergunning 
Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, 
te voorkomen, bepaalt de wet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit 
van de habitats kunnen verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op 
de soorten, niet mogen plaatsvinden zonder verqunnino . Ook plannen ( bijv 
structuurvisie) moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de Natura 2000-
gebieden. De initiatiefnemer moet een aanvraag voor een vergunning indienen. 
Indien er sprake is van een kans op een significant negatief effect dient door de 
initiatiefnemer ook een passende beoordeling te worden opgesteld. Hierin dient de 
initiatiefnemer gedetailleerd in kaart te brengen wat de effecten (kunnen) zijn van de 
activiteit op de natuurwaarden in het gebied en welke verzachtende (mitigerende) 
maatregelen hjj van plan is te nemen. 

In het beheerplan worden dus beheermaatregelen beschreven die nodig zijn om de 
instandhoudingsdoelen te realiseren of te behouden in hun huidige staat. In het 
beheerplan kunnen huidige activiteiten worden opgenomen die de 
instandhoudingsdoelen niet in gevaar brengen, eventueel onder voorwaarden (bijv 
recreatie mag niet na zonsondergang). 
Nieuwe projecten en activiteiten of bestaand gebruik welke de instandhoudingsdoelen 
wel in gevaar brengen, moeten een NB-wetvergunning hebben. De initiatiefnemer 
moet in een Passende Beoordeling aantonen dat de door hem beoogde activiteit geen 
significant negatief effect heeft en welke maatregelen hij neemt om dat te voorkomen. 

Beheerplan Natura 2000 Usselmeergebied 
RWS Usselmeergebied is voortouwnemer van het beheerplan, dat samen met de 
andere bevoegde gezagen (provincies en EL&I) en de terreinbeheerders wordt 
opgesteld, 

Onderzoeksprogramma Natuurl i jker Markermeer-Umeer 
Uit vele studies en onderzoeken komt naar voren dat de aanleg van een grootschalig 
moeras, luwtemaatregelen en een vooroever Lepelaarplassen bijdragen aan de 
realisatie van dit TBES. Over de precieze werking van de maatregelen en hoe deze 
maatregelen op uitvoeringsniveau in te rrichten, bestaan echter nog vragen. Daartoe 
is het project Natuurl i jker Markermeer IJmeer gestart in 2009. Met behulp van 
bureaustudies en veldexperimenten wordt nagegaan wat de kosteneffectiviteit is van 
de belangrijkste maatregelen binnen TBES en hoe de maatregelen het beste ingericht 
kunnen worden. De tussentijdse resultaten zijn ingebracht in het WMIJ-
optimalisatierapport en de Marktuitvraag. 
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De ANT-studies (studie Autonome Neerwaartse Trends) 
Een aantal vogelsoorten van het open water in het Dsselmeer en Markermeer 
vertoont vanaf begin jaren 90 een sterke neerwaartse trend. Bij het vaststellen van de 
aanwijzsrtgsbesiuiten is met het toenmalige ministerie van LNV de afspraak gemaakt 
dat er voor deze soorten geen herstelopgave zou komen, maar een behoudsopgave. 
Hieraan was de afspraak gekoppeld dat RWS zou onderzoeken wat de rnechanismen 
zijn achter deze neerwaartse trends en aan zou geven wat de mogelijkheden zijn deze 
trends te keren en tegen welke kosten. Het advies is eind 20.1.3 gereed en zal door 
RWS aan E,L&I worden aangeboden. De voorlopige eerste inzichten uit een 
tussenadvies van ANT van april 2012 geven aan dat luwtemaatregelen in het Hoornse 
Hop naar verwachting een positief effect hebben op de ANT-soorten. Een indicatie van 
de kosten hiervan komt uit op ca € 40-60 min. Daamaast kunnen maatregelen 
worden benoemd die niet in eerste instantie zijn gericht op de ANT-vogelsoorten, 
maar (bij een juiste uitvoering) wel een substantiele bijdrage kunnen leveren aan de 
te realiseren ANT-doelen. Het betreft met name de aanleg grootschalig moeras langs 
de Houtribdijk en een grootschalige verdieping in het slibrijkere deel van het 
Markermeer. Deze maatregelen dragen bij aan een meer robuuste ecologische situatie 
die ook na uitvoering van geplande ruimtelijke ingrepen voor voldoende veerkracht 
zorgen. 

DS Ryimte en Water 
RRAAM 

Datum 
26 oktober 2012 

I s fase TBES; werkenning luwtemaatregelen Hoornse Hop 
in de RAAM-brief is besloten om met de eerste fase TBES te starten. Dit bestaat uit de 
aanleg van luwtemaatregelen in de Hoornse Hop. Hiervoor is € 9 min beschikbaar. 
Naar verwachting zal binnenkort de offerte uitvraag van start gaan. Zoals hierboven 
bij de ANT-studie staat vermeld, hebben luwtemaatregelen een positief effect op een 
aantal Natura 2000-vogelsoorten die een neergaande trend vertonen ( ANT-soorten), 
In zoverre zijn het no regret - maatregelen 

WMIJ-optimalisatierapport en marktuitvraag 
De WMIJ had de opdracht om de kosten van de TBES-maatregelen te optimaliseren. 
De marktuitvraag had dezelfde opdracht. In twee van de drie marktvoorstellen is deze 
optimalisatie van de kosten bereikt door de focus op de luwtemaatregelen te leggen 
vanwege hun kostenefficientie in relatie tot de positieve effecten op de Natura 2000 
soorten. Aan de invulling van een landwaterzone van formaat door de aanleg van bijv 
een grootschalig moeras wordt minder aandacht besteed. De vraag in hoeverre deze 
primaire focus op luwtemaatregelen aan de Noord-Hollandse kust voldoet om de 
negatieve effecten van de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen ( 
Ijmeerverbinding/Hollandse brug incl woningbouw) op te vangen en daarmee juridisch 
mogelijk te maken, en ontwikkelruimte te bieden voor andere economische 
ontwikkelingen in het gebied, kan in dit stadium niet beantwoord worden. Dat zou 
onderzocht moeten worden in een aanvulling op de Passende Beoordeling. 

Marker Wadden 
De Vereniging Natuurmonumenten heeft parallel aan de Marktuitvraag Ecologie op 
eigen initiatief en kosten ook een voorstel uitgewerkt, het plan Marker Wadden. Deze 
is door de WMD op vergeiijkbare wijze als de resultaten van de marktuitvraag 
geanalyseerd. Anders dan bij 2 marktpartijen beperkt Natuurmonumenten zich niet 
tot de direct bedreigde Natura 2000-soorten als startpunt voor een alternatieve 
aanpak. Natuurmonumenten houdt de ecosysteembenadering als primaire focus, en 
ontwikkelt van daaruit een altematief en goedkoper voorstel dan het PRA waarmee 
ook de Natura 2000 doelstellingen worden bereikt. 
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Bi j lage 3; Aanvullende i n f o r m a t i e Marke r W a d d e n DS Ryimte en water 
RRAAM 

Audit Marker Wadden - Tpers op kosten (Ecorvs) 
(op basis van concept 12 okt 2012) Datura 
K r r ' 28 oktober 2012 

. De raming heeft voldoende kwaliteit en biedt 
voldoende kwaliteit voor een bestuurlijke keuze. De gehanteerde volumes kloppen 
met de omschrijving van de scope. De eenheidsprijzen van de materialen komen 
overeen met wat in andere grootschalige waterbouwprojecten ook wordt 
gehanteerd. De indeling van de posten is conform de SSK-svstematiek en daardoor 
goed navolgvaar. 



Verdiepingsslag Marker Wadden - Effecten op Natura 2000 fNatuurmonumenten) 
(op basis van concept 17 okt 2012) 

Natuurmonumenten heeft in samenwerking met Royal HaskoningDHV een concept 
rapportage opgesteld over de effecten van de eerste fase Marker Wadden (1500 ha) 
op de Natura 2000 doelen voor het Markermeer, De definitieve rapportage wordt 
voorzien voor week 42. Het inschatten van de effecten van inrichtingsmaatregelen op 
de Natura 2000 doelen is gebaseerd op verschillende kennisbronnen en "expert 
judgement'. Vooralsnog kan slechts beperkt gebruik gemaakt worden van 
(geverifieerde) modellen. De concept rapportage zal daarom de komende weken 
voorgelegd worden voor een interne en externe review. Voor de externe review zal de 
projectgroep ANT Markermeer gevraagd worden. 

DG Ruimte en Water 
RRAAM 

Datym 
26 oktober 2012 

Doel 
Het doel van de concept rapportage is inzichtelijk te maken dat met de realisatie van 
Marker Wadden het aannemelijk is dat het Markermeer weer in een 'gunstige staat 
van instandhouding' zal verkeren. Dat wil zeggen dat voor aile doelsoorten het 
Markermeer weer zodanig geschikt is dat er grotere aantallen van de doelsoorten 
kunnen voorkomen dan wat vanuit wetgeving minimaal vereist is. 

Marker Wadden beoogt met een gefaseerde aanpak een robuust systeemherstel van 
het Markermeer te bereiken door het Markermeer voor een groot deel te ontdoen van 
de sllbdeken die nu op de meerbodem ligt. Met dit slib wordt een grootschalig wetland 
gerealiseerd. De oorspronkelijke voedselketens van het open water met 
driehoeksmossels en spiering als sleutelsoorten worden gestimuleerd. Dit 
systeemherstel wordt gecomplementeerd met een uitbreiding van 
waterplantenvegetaties en natuurlijk de aanleg van een wetland van formaat en 
internationale betekenis. De fysieke ingrepen blijven beperkt tot de oostzijde van het 
meer; de ecologische effecten bestrijken het hele gebied. 

Het ontwerp en de wijze van aanleg van Marker Wadden ligt nog niet vast. In de 
concept rapportage worden daarom de effecten op de N2000 doelen op hoofdiijnen 
beschreven. Voor wat betreft de effectbeschrijving is uitgegaan van een 
referentieontwerp conform het oorspronkelijke idee. Er wordt daarbij gekeken naar 
een fase van 1500 ha groot, waarvan de aanleg orde 10 jaar in beslag zal nemen. 
Deze oppervlakte komt overeen met de minimale omvang binnen het scenario 
mehoedzaam Marker Wadden' en met fase II van TBES (Toekomst Bestendig 
Ecologisch Systeem). Als tussenstap zijn ook de effecten van een eerste stap van 500 
ha verkend. 

Marker Wadden beoogt een fundamentele en systematisch aanpak van de ecologische 
problemen in het Markermeer. Door het versterken van de basis van de voedselketen 
in het meer. Door het optimaliseren van de bestaande voedselbronnen van ook 
de meest kwetsbare ANT vogelsoorten en het ontwikkelen van alternatieve 
woedselbronnen (risicospreiding) kan Marker Wadden de neergaande trend keren en 
-bij voldoende omvang- ombuigen naar een substantieel herstel. Dit is waar mogelijk 
kwantitatief onderbouwd. De natuur kent echter een zekere mate van 
onvoorspelbaarheld. De aanpak van Marker Wadden kenmerkt zich daarom door: 

1. Een stapsgewijze, gefaseerde aanpak 
2. Met adequate monitoring op de gestelde doelen co 
3. Voldoende mogelijkheden om bij te sturen wanneer de resultaten afwijken van 

de gestelde doelen. 
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Doorwerking op 'Staat van instandhouding' 
In de concept rapportage is vanuit de verwachte effecten op systeemniveau een 
inschatting gemaakt op de doorwerking naar de Natura 2000 doelstellingen. 
Aannemelijk is dat de omstandigheden voor de aangewezen N2000 soorten over de 
gehele linie neutraal tot positief beinvloed zullen worden. Dat geldt ook voor de 
soorten die op dit moment in een (zeer) slechte staat van instandhouding verkeren. 
Voor een aantal soorten is een nadere onderbouwing gewenst. De resultaten zijn 
samengevat in onderstaande tabel. 

DG Ruimte en Water 
RRAAM 

Datum 
26 oktober 2012 

Tabel 1: Overzicht effecten op prioritaire soorten van Marker Wadden 1500 ha. 

Soort Kenmerken Score 

iSoort Kenmerken Score 

Fuut 
Aaischolver 

eend 
Topper 

itduiker 

vissen ook op clieper water 

vissen ook op dieper water 

mosselen 
mosselen 
mosselen 

c 
( 

&L -__» 

G 

C 

b 
b 

b 
3 

b 
a 

a 

| _ _ _ _ _ 

1 (+) 
1 (+) 
i \ T / 

1 (0/+) 
(0/+) 
(0/+) 
(0/+) 

{ + /++ 
I " I * / -*4.->** 

( + ) 
(0/+) 

(0/+) 
(0/+) 
(0/+) 

(•+(++] 

0? 

De letters a, b en c staan voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding 
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

versiag 

Bestuurskem 
Dlr. Gebieden en Projecten 
RRAAM 

Contactpersoon 

BeleidsmeaewerKer 

i&minienm.n 

Datum 
2 november 2012 

Betreft Stuurgroep RRAAM 
Vergaderdatum en tijd 2 november 2 0 1 2 10.15U - 12.00U 
Deelnemers Chris Kuijpers (vz), Lidewijde Ongering (IenM/dgB), 

Maarten van Poelgeest (Amsterdam), Elisabeth Post 
(Noord-Holland), Jaap Lodders (Flevoland), Adri 
Duivesteijn (Almere), tUtrecht), 

fStadsregio Amsterdam), (RRAAM), 
(RRAAM, verslag). 

Overig Rijk: , (RVOB), s 

(EL8J). Ambtelijke ondersteuning: (WMIJ), 

(Ecorys) 
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Conclusies en besluiten: 
Er is vooralsnog geen consensus tussen Rijk en regio ten aanzien van de redeneerlijn 

over natuur. 
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Toets op kosten 

Opdrachtgever: Werkmaatschappij Markermeer IJmeer 

Rotterdam, 19 november 2012 
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Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema's. 
Wij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn 
gespecialiseerd in economische, maatsGhappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We 
richten ons met name op eomplexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en 
bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-for-profit sectoren een uniek 
perspectief en hoogwaardige opiossingen. We zijn trots op onze 80-jarige 
bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en 
concurrentiekracht; regie's, steden en vastgoed; energie en water; transport en 
mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote 
waarde aan onze onafhankelijkbeid, integriteit en samenwerkingspartners. Ecorys-
medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de academische wereld 
en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met 
Internationale samenwerkingspartners delen. 

Ecorys Nederiand voert een actief MVO-beleid en heeft een IS014001-certificaat, de 
internationale standaard voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het 
gebied van duurzame bedrijfsvoering zijn vertaald in oris bedrijfsbeleid en in 
praktische maatregelen gericht op mensen, milieu en opbrengst. Zo gebruiken we 
100% groene stroom, kopen we onze C02-uitstoot af, stimuleren we het OV-gebruik 
onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSC- of PEFC-
gecertificeerd papier. Door deze acties is onze CO-voetafdruk sinds 2007 met ca. 
80% afgenomen. 

ECORYS Nederland BV 
Watermanweg 44 
3067 GG Rotterdam 

Postbus 4175 
3006 AD Rotterdam 
Nederland 

T l ) 
F f ' 
E netherlands@ecorys.com 
K.v.K. nr. 24316726 

W www.ecorys.nl 
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Het Rijk- regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer kent een drievoudige 
ambitie om het genoemde gebied te versterken. Deze drievoudige ambitie bestaat 
uit: verstedelijking, goede bereikbaarheid, en natuur en recreatie. De 
Werkmaatschappij Markermeer IJmeer (WMIJ) heeft plannen ontwikkeld voor de 
ambitie natuur en recreatie. Het Markermeer en het IJmeer gaan ecologisch achteruit 
en er zijn maatregelen nodig om deze trend te keren. Het is een internationaal 
belangrijk natuurgebied en kent de Europese Natura 2000 status. De WMIJ kon 
voortbouwen op het eerder ontwikkelde Toekomstbestendig Ecologisch Systeem 
(TBES) en heeft dit verder qua effectiviteit en kosten geoptimaliseerd. 

Ecorys heeft eerder de kosten van het TBES berekend (Kostenmodule Toekomst 
Markermeer IJmeer, uit 2008). In 2012 heeft Ecorys een actualisatie van deze kosten 
opgesteld op basis van de optimalisatie van de WMIJ. 

Een andere werkmaatschappij, de werkmaatschappij Amsterdam Almere (WAA) 
heeft parallel drie marktpartijen laten werken aan de optimalisatie van een nieuwe 
openbaar vervoerverbinding in combinatie met verstedelijking. De marktpartijen 
hebben de kosten van het openbaar vervoer gehalveerd en ook de grondexploitatie 
is aanzienlijk verbeterd. De WAA heeft daarna de goede elementen van de drie 
marktpartijen geselecteerd en gecombineerd tot een geoptimaliseerd 
Umeeralternatief. 

De Tweede Kamer heeft in het najaar van 2011 de aanpak van de WAA besproken 
en heeft voorgesteld om ook voor de natuuropgave een uitvraag aan de markt te 
doen. Dit traject is in het voorjaar van 2012 gestart en drie consortia hebben 
alternatieve plannen voor de natuur ontwikkeld (o.l.v. Grontmij, Tauw Witteveen & 
Bos). Royal-Haskoning DHV heeft deze drie plannen ge-audit. Deze audit was erop 
gericht om de kostenkant van de drie plannen vergelijkbaar te maken met het TBES. 

Naast deze marktplannen is er ook een initiatief van Natuurmonumenten. Dit plan is 
gepresenteerd onder de naam 'Marker Wadden'. Royal-Haskoning DHV heeft voor 
dit plan technische kennis en de kostenraming geleverd. De WMIJ wil ook voor dit 
plan een audit laten uitvoeren. Royal-Haskoning DHV heeft ervan afgezien deze 
audit uit te voeren omdat dit bedrijf reeds betrokken was bij Marker Wadden. U heeft 
Ecorys als onafhankelijke partij gevraagd deze audit te verrichten. 

Deze audit sluit zo goed mogelijk aan op de systematiek die Royal-Haskoning DHV 
heeft gehanteerd bij de reeds uitgevoerde audit om zo de Marker Wadden 
vergelijkbaar te maken met het TBES en de drie alternatieve plannen. Dit leidt tot de 
volgende opbouw van het rapport: 
- Kenmerken van de maatregelen, inclusief geconstateerde feiten; 
» Bevindingen en risico's; 
• Conclusies. 

Audit Marker Wadden ECORYS A 



De centrale toetsvraag is: 

Is de kostenraming van Marker Wadden juist en bruikbaar voor aen bestuurlijke 

afweging, gegeven het abstractieniveau waarop het. plan no is uitgewerkt. ? 

De bijbehorende deelvragen zijn: 
• Zijn de juiste hoeveelheden in de raming gebruikt? 
« Zijn de eenheidsprijzen correct? 
» Is rekening gehouden met posten voor de uitvoering en risico's, zoals object- en 

projectonvoorzien, zoals die conform de SSK-methode zijn voorgeschreven? 
• Welke bandbreedte kent de kostenraming in relatie met de risico's? 

De volgende aanpak is gevolgd: 
• Bestuderen van het plan Marker Wadden; 
• Schriftelijke vragen en vervolgens overleg met Natuurmonumenten en de 

opstellers van de kostenraming. Deze vragen zijn adequaat beantwoord; 
• Beknopte rapportage met bevindingen en conclusies in conceptvorm; 
• Hoor- en wederhoor bij Natuurmonumenten en Royal-Haskoning DHV; 
» Definitieve rapportage. 

ECOfiYS A Audit Marker Wadden 



2 Kenmerken en feiten van de maatregelen 

Vogelparadijs als ambitie 
Het plan Marker Wadden is door Natuurmonumenten opgesteld om een weergaloos 
vogelparadijs in de Randstad te creeren. Daarnaast biedt het volop kansen voor 
recreatie, want mensen zijn welkom. De overweldigende natuur biedt kansen 
voor bijzondere belevenissen en intense natuurervaringen. Aan de zuidzijde van de 
Houtribdijk van Enkhuizen naar Lelystad (zie artist impression, bezien vanuit de 
provincie Noord-Holland) is een archipel van natuureilanden voorzien, verspreid over 
een gebied van 10.000 hectare. Belangrijk voor het realiseren is dat er voldoende 
schaal in de aanpak is om tot een daadwerkelijke sprang in het systeem te komen. 
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Ecologische problemen in het Rdarkermeer 
In het rapport Marker Wadden (2012) worden de ecologische problemen beschreven 
waar het project Marker Wadden een antwoord op geeft. Het Markermeer is van het 
Usselmeer afgesloten door de Houtribdijk. Die werd aangelegd om het Markermeer 
in te polderen. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is inmiddels een belangrijke 
verbinding tussen Noord-Holland en Flevoland. De dijk vervult tevens een rol in de 
waterveiligheid. Door de afsluiting van het Usselmeer vormt het Markermeer nu een 
nagenoeg gesloten systeem met een bodem van klei die erodeert tot slib. Dat slib 
komt onder invloed van wind en golfslag in beweging. 'Zwevende slibwolken' 
veroorzaken troebel water en verstikken het bodemleven. Daardoor is de 
voedselketen van watervogels en vissen ernstig verstoord en neemt de biodiversiteit 
af. Andere voor de natuur van het Markermeer negatieve omgevingsfactoren zijn de 

egatieve omgevingsfactoren zijn de temperatuurstijging van het water, de steile en 
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harde oevers en het gebrek aan natuurlijke verbindingen met het Usselmeer en het 
achterland, Dominante stoorfactor binnen het ecologische systeem is echter 
het opwervelende slib. 

lli8,lltf6C|©!Sr! 

Natuurmonumenten voorziet uiteindelijk in een natuurgebied van 10.000 hectare. Om 
die ambitie te realiseren, zijn tientallen jaren nodig. Op korte termijn is een eerste 
fase nodig van voldoende omvang om ecologisch van betekenis te zijn. In het rapport 
Marker Wadden (2012) staat het volgende: 

"De uitvoering verloopt stapsgewijs. In de eerste fase wordt een eiland van 1.000 
hectare aangelegd in het diepere deel van het Markermeer. Daarvan komt ongeveer 
de helft boven water te liggen." "Vanaf een schaal van ongeveer 1.000 hectare gaan 
hoge natuurwaarden en recreatief gebruik goed samen." 

De WMIJ voorziet met het TBES ook een eerste fase, die 1.500 hectare nieuwe 
natuur omvat. Verderop in dit rapport wordt een vergelijking gegeven van de eerste 
stappen van Natuurmonumenten (1.000 ha) en de WMIJ (1.500). Nu bespreken we 
de aanpak van de 1.000 hectare van Natuurmonumenten. 

Het plan bestaat uit twee basiselementen (zie illustratie): 
« Een onderwaterlandschap van ca. 500 hectare (zie de blauw-paarse 

vingervormige structuur) 
* Een moeraszone van 500 hectare (zie de groengele en blauwe compartimenten) 

I 
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Het onderwateriandschap bestaat uit de volgende elementen: 
- Slibgeulen. Dit is een nader aantal te bepalen geulen (bijvoorbeeld 3) met een 

lengte van X met een licht verhang. De geulen worden dieper in de buurt van de 
moeraszone en eindigen in een bezinkput. 

• Put: Een langgerekte put die langs de golfbreker van het moeras loopt en de 
slibgeulen verbindt. Deze put wordt gebruikt als bron voor klei en zand ten 
behoeve van de aanleg van de golfbreker en dammen (achterzijde en voor 
compartimentering), Na de initiele aanleg wordt de put gebruikt als bezinkput voor 
het slib dat uit de slibgeulen komt. 

• Slib-arme tot slibvrije bodem tussen de geulen: De werking van dit 
onderwateriandschap is als volgt. Tussen de slibgeulen ligt een onderwaterbodem 
met slib. Dit slib glijdt in de loop der tijd van de bodem en komt in de slibgeulen 
terecht. Door het verhang in de slibgeulen stroomt het slib naar de bezinkput. De 
bodem tussen slibgeulen wordt op die manier slibvrij of in ieder geval slibarm. 
Hierdoor kunnen o.a. mosselen zich beter vestigen en hebben ze niet meer te 
maken met een overmaat aan slib. 

De moeraszone bestaat uit de volgende elementen: 

» Rand aan de voorkant met strand: Golfbreker aan de zuidzijde van het moeras, 
Deze bestaat uit een vooroeverdam met een strand. De vooroeverdam heeft een 
kruin 0,5 meter boven gemiddeld peil, een talud 1 op 3, bestaat uit een kern van 
zand en is bekleed met steenbestorting (laagdikte 0,75 meter 60 tot 200 kg op 0,3 
m grint) over de kruin tot 2,5 meter onder de (gemiddelde) wateriijn. Het strand 
achter de vooroeverdam heeft een gemiddelde taludhelling van 1 op 30. De 
afstand tussen wateriijn en voorliggende vooroeverdam bedraagt 80 m. Als gevolg 
hiervan is tussen vooroeverdam en strand een lagune gelegen met een totaal 
oppervlak van 50 ha. 

• Rand aan de achterzijde: Deze rand is een buitenkade met steenbestorting van 
5 km. 

• Tussenkades: Om ervoor te zorgen dat het slib (dik water) kan inklinken, zijn 
compartimenten nodig, die voorkomen dat de wind en de golven er vat op krijgen, 
met een effect op het consolidatieproces. Hiervoor zijn 6 km. aan tussenkades 
voorzien. De compartimenten worden ca. 70 ha groot. 

• Vulling met holocene klei en slib: De moeraszone wordt gevuld met een 
mengsel van slib (60%) dat uit de slibgeulen komt en deels ook met holocene klei 
(40%) wat uit de zandwinput komt. 

Een belangrijk element in de aanpak is dat het slib hydraulisch wordt verpompt vanuit 
de put naar de compartimenten van het moeras. Er wordt beperkt mechanisch 
gewerkt, vooral voor het ophogen van de tussenkades in klei. 

Audit Marker Wadden ECORYS < 



1 m 

Rijkswaterstaat 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

mevr 
hoofd Beleid RVOB 

t l 11U erfpachtregeling markerwadden 

Rijkswaterstaat 
Usselmeergebied 

"Smedinghuis" 
Zuiderwagenplein 2, 
8224 AD Lelystad. 
Postbus 600, 
g-inn no i eiystad . 

AJ' 

¥erzoek 
Verkennen van de mogelijkheid - gegeven het besluitvormingstraject van 
het plan met financieringsconstructie en binnen de kaders van de (nieuwe) 
wet en regelgeving - in hoeverre de erfpachtsrechten kan worden gegund 
aan Natuurmonumenten (NM). 
Bij onvoldoende grondslag verkennen van (innovatieve) alternatieven 
passend binnen het Rijksbeleid 
Afhankelijk van het voorkeursalternatief de mogelijkheid onderzoeken om 
op korte termijn eventueel te komen tot een intentieverklaring 
vooruitlopend op de formele besluitvorming. 

Datum 
26 november 2012 

Bijlage(n) 

Ooaestcld i.s.m. 
h 
(Cu) 

Achtergrond verzoek erfpacht Markerwadden I.r.t. RRAAM 
NM heeft RWS Dsselmeergebied verzocht om een deel van het noordelijk 
Markermeer in erfpacht te krijgen voor de ontwikkeling en beheer van het plan 
Markerwadden; een moerasgebied langs de Houtribdijk op een plaats waar nu nog 
water van 4-5 meter diep is. Op bijgevoegd kaartelement is het gebied gemarkeerd 
weergegeven, Hoewel het verzoek het gehele plangebied betreft, wil RWS het 
beperken tot de l e fase van ca lOOOha waarover in het kader van RRAAM wordt 
besloten. 

NM heeft het initiatief voor de Markerwadden ingediend bij de marktuitvraag van de 
Werkmaatschappij Markermeer-Umeer (WMIJ) binnen RRAAM1. Het plan de 
Markerwadden is een specifieke invulling van het door de WMIJ ontwikkelde 
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES). Hiermee kan ook in de toekomst 
worden voldaan aan de voor Nederland opgelegde Natura2000 eisen. Op deze wijze 
wordt verdere economische ontwikkeling van dit gebied mogelijk gemaakt. Door de 
stuurgroep RRAAM, waarin rijk en regio zijn vertegenwoordigd, wordt het plan de 
Markerwadden gezien als de voorkeursvariant van de rijksopgave in dit gebied voor 
de natuurdoelstelling; voorwaarde is wel dat de financiering rond komt. 

In het kader van RRAAM (rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere, Markermeer} wordt gewerkt aan een 

rijksstructuurvisie voor het gebied, die in het eerste kwartaal van 2013 zal verschijnen. In deze 

structuurvisie zal uitwerking worden gegeven aan de 3-voudige ambitie voor de Noordvleugel van de 

Randstad: uitbreiding van Almere, versterking van de mobil i teit Amsterdam-Almere en versterking van de 

natuur in bet Markermeer. Dit laatste is een voorwaarde voor grote economische ontwikkelingen in het 

gebied. 
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NM heeft een startkapitaal nodig van €45 min voor de le fase van het plan de 
Markerwadden (kosten totaal € 75 min.). €15 min. van het startkapitaal wordt 
gefinancierd vanuit de Postcodeloterij; €30 min. is gevraagd aan de Rijksoverheid. De 
overige 30 min. wordt door NM gezocht in regionale en private financiering. 
Voorwaarden vanuit de Postcodeloterij zijn dat NM de rest van de financiering rond 
krijgt en voldoende zeggenschap krijgt over het te ontwikkelen gebied. Voor NM is 
het verkrijgen van zeggenschap over het gebied in de vorm van een zakelijk recht 
(erfpacht) ook een strikte voorwaarde voor de businesscase om uiteindelijk heldere 
afspraken te kunnen maken met private partijen. Voor 1 februari 2013 moet voor de 
Postcodeloterij duidelijkheid komen over deze voorwaarden en daarmee over de 
voortgang van het project. 

Rijkswaterstaat 
IJsselraeerflebied 

Datum 
26 november 2012 

De Rijksregiegroep RRAAM en de ICIM hebben zich al positief uitgesproken over een 
bijdrage van het Rijk aan het plan de Markerwadden. Het niet doorgaan van dit plan 
is potentieel een politiek risico en ligt gevoelig bij het Maatschappelijk Proces van 

u u , . v . . rnzet van I&M is om voor 13 december 2012 onder 
voorwaarden de financiele overheidsbijdrage van € 30 miljoen aan het plan de 
Markerwadden te regelen. 

Huidige en toekomstige bestemming plangebied 
Het betreffende gebied is gelegen in het NO-deel van het Markermeer, dat is 
aangewezen als Natura2000 gebied. In de huidige vorm is het gebied ca 4 m diep en 
kent lage ecologische waarden. Het ligt buiten de scheepvaartroutes. In het 
provinciale omgevingsplan is het gebied aangegeven als natuurontwikkelingsgebied. 

Ontwikkelingen (europese) wet - en regelgeving 
De afgelopen periode zijn verschillende partijen in het geweer gekomen tegen: 
o het door rijkspartijen (tegen niet-marktconforme voorwaarden) in eigendom 

doorleveren of in erfpacht uitgeven van rijksgronden aan een selecte groep 
NBO's; 

o het onderhands gunnen van beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan 
diezelfde selecte groep NBO's. 

Rode draad van de inzet van de agerende partijen is het feit dat zij er ook graag 
voor in aanmerking zouden komen om rijksgronden (in erfpacht of eigendom) te 
verkrijgen of het beheer- en onderhoud uit te voeren. 

Transparantie en openbaarheid 
Om te voldoen aan de vereiste transparantie en openbaarheid moet beoordeeld 
worden in hoeverre door bevraging van de markt door de werkmaatschappij aan 
deze criteria b voldaan. Hierbij wordt opgemerkt dat de uitgifte in erfpacht geen 
onderdee/ heeft uitgemaakt van de uitvraag. De marktuitvraag is op verzoek van de 
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Tweede Kamer in het Algemeen Overleg RRAAM d.d. 21 december 2011 uitgevoerd. 
De kernopdracht van Ecologie RRAAM luidde: 
"Ontwerp een Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor het 
Markermeer-Umeer, inclusief een kostenraming voorde aanleg en het beheer, dat 
met minder publieke middelen kan worden gerealiseerd dan de plannen die door de 
overheid zijn gemaakt". 

Rijkswaterstaat 
Usselmeergebied 

Datum 
26 november 2012 

In maart 2012 is het Aanbestedingsdocument gepubliceerd. 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 WMD en vervolgens in april voorgelegd aan een externe 
beoordelingscommissie. Dit conform het Beoordelingsprotocol, vastgesteld door de 
gedelegeerd opdrachtgevers uit de Stuurgroep RRAAM. In 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. 

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 Markerwadden aangeboden aan 
de WMD. De WMD heeft de resultaten van de marktuitvraag incl. de Markerwaddden 
verwerkt in een eindrapport van 27 sept 2012 en aangeboden aan de Stuurgroep 
RRAAM. Het plan de Markerwadden werd hierin gepresenteerd als een van de vier 
opties. Op grond hiervan heeft de Stuurgroep RRAAM zijn voorkeur uitgesproken 
voor de Markerwadden. 

Plan voor IBIS nadelen 

Basis/ PRA ' fee 2; 200-280 
,fase _f *at!-P-•' 

* ecologisch compleet, 
» beperkt juridisch rfslco' 
* aeceptabel regionaal draagvlak 
* bewegen technieken: 'safe' 

•wtatJuf-our 

1. Innovatief TBES 

ft ^ 

fase 2: 180-280 
fase 3: 242-600 

totaal: 422-880 

ecologisch compleet 
beperkt juridisch risico 
acceptabel regionaal draagvlak 
kans op kostenvertaglng door 
innovatte (± 30% goedkoper) 
benutten privaat geld NPL 

•kan duur uftvallen 

2. Luwtemaatregelen 
NH 

0 

fase 2: 266-364 
fase 3: 89-343 

totaal: 35S-706 

• prioriteit bii huidige N2000 
knelpunten 

• bewezen technieken 
• mogelijk synergie met 

dljkversterklng NH 
• goedkoperdanPRA (±40%) 

eenzijdig NH-kust 
missen recreatfekans wetland 
hinder recreatievaart 
geen regionaal draagvlak 
ecologisch minder compleet 
Juridisch risico 

3. Betioedzaam 
MartcerWadden 

*^3 

fase 2: 13.0-170 
fase 3: 240-348 

totaal: 3SO-518 

• ecologische systeemsprong 
• beperkt juridisch risico 
• groot regionaal draagvlak 
• benutten recreatiepotentieel 
• goedkoperdanPRA (±40%) 
• benutten privaat geld NPL 
• mogelijk synergie met 

dljkversterklng Houtribdijk 

•onzekere techniek 
•aanpak sllbprobleem moet 
zich bewljzen 
•nader onderzoek naar 
effectiviteit N2000 

Beheerkosten en erfpachtcanon 
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De kosten voor de aanlegfase van de Markerwadden omvatten ook het initiele 
beheer. Deze worden door NM gedragen. Na aanleg zal NM het beheer zelf 
uitvoeren en financieren. Vooralsnog gaat NM er vanuit dat ze 80-70% van de 
beheerskosten zeif zuiien dragen. De rest zal moeten komen uit reguliere 
subsidieregelingen en uit mogelijke blue-deals met andere private partijen. Bij het in 
erfpacht uitgeven van de Markerwadden is er dus geen sprake van een rijksbijdrage 
voor het beheer. Na het in erfpacht geven van de MW zal NM een marktconforme 
erfpachtcanon moeten betalen. Afhankelijk van het ontwikkeltempo kan deze om de 
6 jaar opnieuw worden vastgesteld, afhankelijk van de economische meerwaarde van 
de MW. De verwachting is dat pas economische ontwikkelingsmogelijkheden 
ontstaan na ca 10-15 jaar vanaf het begin van de aanleg. 

Rijkswaterstaat 
Usselmeergebied 

Datym 
28 november 2012 

Relatie met rtieywe RWS-Iijn t.a.v. owerdracht c.q. uitgifte in erfpacht 
De marktbenadering voor aanleg en ontwikkeling van de Markerwadden voldoet aan 
een bepaalde mate van transparantie en past in de landelijke lijn van RWS. De 
uitgifte van erfpacht tegen een markteonform tarief maakte hier geen onderdeel van 
uit en kan uitgelegd worden als niet transparant (uitsluiten van andere partijen). Het 
wel of niet openbaar aanbesteden van het erfpachtrecht is voorbehouden aan het 
RVOB. In hoeverre door beschrijving van de financieringsconstructie (privaat geld) in 
het plan ervan mocht worden uitgegaan dat hiervoor zekerheid wordt gevraagd in 
de vorm van eigendom of erfpacht is ter beoordeling van het RVOB. 

Intentieverklaring 
Gelet op de voorwaarden van de Postcodeloterij heeft NM voor 1 februari 2013 
duidelijkheid nodig over de erfpachtregeling. Hierdoor is de erfpachtregeling 
essentieel voor de besluitvorming over de financiering en de haalbaarheid van het 
plan de Markerwadden. 

Indien RVOB na overleg met RWS vindt dat er voldoende onderbouwing is om het 
gebied van de l e fase van de MW ter grootte van ca 1000 ha. in erfpacht uit te geven 
kan gezien de tijdsdruk een intentieverklaring worden ondertekend. Op het moment 
dat meer zekerheid bestaat over de daadwerkelijke uitvoering van de Markerwadden 
kan RWS een definitief advies opstellen incl. nader te stellen voorwaarden vanuit de 
rol van materieel beheerder en RVOB als financieel beheerder. 

Indien op dit moment onvoldoende grondslag aanwezig is om onderhands de 
erfpachtsrechten te gunnen aan NM dient te worden bezien op welke wijze dit 
binnen de kaders van het te ontwikkelen gebied met de daarbij behorende 
doelstelling en uitgangspunten het traject van openbare of beperkte uitgifte 
ingericht kan worden en wat de risico's hiervan kunnen zijn. 
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1. Aanleiding 

Onlangs hebben de minister van IenM en de staatssecretaris van EZ een 
rijksbijdrage van €30 min toegezegd voor het Plan Marker Wadden van 
Natuurmonumenten. De Postcodeloterij draagt € 15 min bij. Hiermee is voldoende 
startkapitaal beschikbaar voor de eerste fase van het project. Natuurmonumenten 
is verantwoordelijk voor het vergaren van de resterende benodigde € 30 min. 

Natuurmonumenten, RWS en het RVOB ondertekenen deze week een 
intentieovereenkomst mat als doel het vastleggen van afspraken over: 
1) hoe op korte termijn te komen tot een samenwerking gericht op het 
ontwikkelen en beheren van de eerste fase Marker Wadden, en 
2) een regeiing met betrekking tot de zeggenschap van Natuurmonumenten en 
RWS over het projectgebied Marker Wadden. 

Partijen hebben er voor gekozen voorafgaand aan een samenwerkingsovereen
komst een intentieovereenkomst te siuiten om tegemoet te komen aan de wens 
van de Postcodeloterij voor 1 februari 2013 duidelijkheid te hebben over de 
bereidheld van het Rijk mee te werken aan de beschikbaarstelling van gronden. 
Met het gezamenlijk opstellen van de intentieovereenkomst is de deadline 
gehaald. 

2. Kernpunt 

Het Rijk (RWS) heeft verschillende opties om de zeggenschap over het gebied over 
te dragen aan Natuurmonumenten: via het aangaan van een beheerovereenkomst 
of via een erfpachtuitgifte. RWS is zelf bevoegd een beheerovereenkomst af te 
siuiten. In het geval van erfpacht, faciliteert het RVOB een uitgifte en het opstellen 
van de erfpachtvoorwaarden. 
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Titel 
Verkenning Markermeermoeras en Houtribdijk 

Opcfcachtcwvar Projact Kenmerk Paoina's 
Werkmaatschappij 1205484-000 1205484-000-ZWS^XM)4-vj30 
Markermeer IJmeer 

Tf#fwg©rf#m 

Markermeer, Houtribdijk, eco-erigineering. 

Samenvatting 

Een grootschalig moeras, dat aangelegd wordt als vooroever in het afgekeurde dijkvak 
Tnntelhaven / Lelystad van de Houtribdijk kan bijdragen aan de veiligheid van de dijk omdat 
een dergelijk vooroever/moerasgebied de significante golfoploop verlaagt en de hydraulische 
belasting vermindert. Het vooroever/moerasgebied moet wel aan bepaalde voorwaarden 
voldoen wat betreft ligging, ontwerp, opbouw, kwaliteit van de buitenrand Het in fasen 
aanleggen van een zacht en veilig voorland/moerasgebied is kostenbesparend en kan toch 
tijdig voldoende veiligheid bieden voor de Houtribdijk. 

In een optimale combinatie krijgt het moeras een min of meer langgerekte vorm langs de 
Houtribdijk. Bij de inrichting van het moeras wordt rekening gehouden met de gewenste 
reductie van de golfhoogte in een extreme 1 in 10.000 jaar storm en met het beperken van de 
schade aan het moeras tijdens zo een storm, 

Het is aantrekkeiijk de versterking van de Houtribdijk met een zacht voorland uit te voeren als 
het grootschalig moeras later aangelegd zal worden dan die versterking Een zacht voorland 
is een no-regret maatregel. De aanleg van het voorland kan voor een deel op dezelfde wiize 
worden gefinancierd als de aanleg van het moeras. 

Een voorland bestaat uit een onderlaag van slib tussen geocontainers en afgedekt met 
een laag zand. De geotechnische stabiliteit dient nader te worden onderzocht. 
Een zacht voorland kan onderdeel gaan uitmaken van het grootschalig moeras 
Het hoogste deel van een zacht voorland kan met riet begroeid raken. Het wortelstelsel 
van het net draagt bij aan golfdemping en vergroting van de erosiebestendiqheid van de 
toplaag. 
Het verdient aanbeveling verschillende kennisleemten gerelateerd aan de werkinq van 
een zacht voorland op te vullen. 

Deze aanpak past binnen de kaders van het hoogwaterbeschermings programma HWBP en 
de randvoorwaarden die door de provincie worden gesteld. 

Referentles 
E-maii d 3 oktober 2011 11:35. 
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1 Inleiding 

Toekomstbestendig Markermeer Umeer, TMIJ, heeft het Ontwikkelingsperspectief uit 2008 in 
2009 verder uitgewerkt tot een Toekomstbeeld. Het resultaat is een uitgebreide studie naar 
de mogelijkheden van ecologische verbetering en de ontwikkelingsperspectieven op het 
gebied van recreatie, stadsontwikkeling en economie. 
Het Toekomstbeeld is tot een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem uitgewerkt. Om dat 
doel van een toekomstbestendig ecologisch systeem te verwezenlijken is de 
Werkmaatschappij Markermeer IJmeer (ook wel genoemd werkmaatschappij 
TBES) opgericht. Het doel is de ecologische doelstellingen van TBES effectiever, goedkoper 
en slimmer te realiseren. Dat kan door de mogelijkheden voor kostenbesparing te 
bestuderen, bijvoorbeeld door het koppelen van TBES met andere programma's. zoals NMIJ 
(Natuurlijker Markermeer Umeer), HWBP (Hoogwater beschermingsprogramma), 
IJmeerverbinding en het Deltaprogramma. 

In relatie tot de Houtribdijk kan de veiligheid van de dijk gekoppeld worden aan 
natuurontwikkeling in de vorm van luwtestructuren, een voorland of een oeverdijk met een 
bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit van het Markermeer. Hier kan de analogic 
met de huidige oeverdijk studie langs de Waterlandse kust worden benut. Bij de laatste 
vijfjaarlijkse toetsing volgens het Voorschrift Toetsen op veiligheid is vastgesteld dat de 
Houtribdijk niet voldoet aan de vereiste veiligheidsnorm van 1/10.000 per jaar. Door de 
Houtribdijk te versterken zal de dijk aan de veiligheidsnorm kunnen voldoen. Bij deze 
versterking moet rekening worden gehouden met de weginfrastructuur op de dijk en de 
beperkte breedte van het zand-cunet dat de basis vormt voor de dijk. 

Door een voorland of oeverdijk wordt de maatgevende belasting op de dijk tijdens een storm 
verminderd en hoeft de weginfrastructuur niet te worden aangepast. Met een voorland of 
oeverdijk kan de versterking van de Houtribdijk mogelijk goedkoper worden uitgevoerd of 
zelfs achterwege blijven. In eerdere studies 7iin de traditionele mogelijkheden voor de 
versterking van de Houtribdijk gemventariseerd ^ . , „ ^.t, 2009). 

In deze studie worden kansen voor synergie van het zogenaamde Markermeermoeras met 
een veilige Houtribdijk geanalyseerd. 

De vraag die de Werkmaatschappij i email dd 3 oktober 2011) aan Deltares gesteld 
heeft luidt: 

Wat kan het oermoeras (Het ecologisch perspectief van RWS, rapportage van TAUW en 
tussenrapport NMIJ) betekenen voor het verkleinen van de dijkversterkingsopgave van de 
Houtribdijk (remmen golfoploop, beperken golfaanval). Wat levert dat financieel op? 

Als gezocht wordt naar een optimale en maximale synergie tussen ecologie, veiligheid en 
kosten, wat betekent dit voor de locatie en vorm van het oermoeras. Zijn er vanuit de 
dljkversterklng aandachtspunten naar WMIJ mee te geven in relatie tot de realisatie van het 
oermoeras (do en don't). 

Uitgangspunt is een aaneengesloten moerasgebied van ca 4000 ha (plus/min 500ha) 
gelegen tussen Trintelhaven en Lelystad met een habitatverdeling zoals ir Je rapportage van 
TAUW verwoord. 
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Deze vraagstelling is behoorlijk complex is om te beantwoorden. Daarom willen wij jullie 
vragen om het in twee stappen ie doen: 
a) - eersi een sneiie verkenning / quick scan die wij nog mee kunnen nemen in om 
Opiimalisatierapport (dat wil zeggen uiteriijk 15 oktober beschikbaar); 
b) - daarna een diepgaander onderzoek, uit ie voeren in de context van de 
projectvoorbereiding voor de -Aersierking van de Houtribdijk. 

Voor onderdeel a) is de WMIJ opdrachtgever. De uitkomst daarvan moet de beslisinformaiie 
opieveren voor bestuurders om te kunnen besluiten om onderdeel b) te gaan uitvoeren. Voor 
onderdeel b) zijn straks DG Water, Rijkswaterstaat en/of WMId naar verwachting de 
opdrachtgever. 

Deze verkenning is door '- " " . Ir. fVi " " - ->n Dr. B.G.H.l... 
uitgevoerd. Het project is namens de Werkmaatschappij Mareet.neer Umeer door de heer 
" ~ \ begeleid. 
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2 Inventarisatie 

De studie is begonnen met een korte inventarisatie van bestaande kennis uit eerdere studies 
en uitgevoerde projecten uit het gebied Markermeer, Noord-Hollandse kust in aansluiting op 
kennisvragen voor het oeverdijk project, toegespitst op de specifieke condities van de 
Houtribdijk. 

De kenmerkende gegevens van de Houtribdijk zijn vastgelegd in het ontwerp van een legger 
(ministerie Verkeer en Waterstaat, 2009). De versterkingsopgave van een deel van de 
Houtribdijk is beschreven in ('. 2009) 

Het beeld van het grootschalige moeras is uitgewerkt door (Da,K.. - et al, 2009). In een 
volgende stap heeft Haskoning het beeld verder uitgewerkt ten behoeve van het ontwerp van 
een pilot van het grootschalige moeras (Haskoning 2011a) en het monitoringsplan van deze 
pilot (Haskoning 2011b). Eerder uitgevoerde modelleringen aan een moeras met een omvang 
van 4500 ha gesitueerd in de oksel van de Houtribdijk bij Lelystad zijn samenqevat in Boderie 
(2009). 

De potentiele toepassingsmogelijkheden van het concept van een zachte kering of een 
bestaande kering versterkt met een zacht voorland is recentelijk ten behoeve van het 
Deltaprogramma gemventariseerd T " al, 2011). Een deel van de Noord-Hollandse 
dijken zijn ook onvoldoende veilig. Ter versterking van die dijken is het concept van een 
zachte oeverdijk geintroduceerd (Haskoning 2010 of Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, 2010, .. et al, 2010). Een variant van een oeverdijk is een zachte 
ecologisch geoptimaliseerde oeverdijk. 

De belasting van de dijken en oevQrS van het Markermeer is ten aanzien van waterstanden 
en golfhoogten onderzocht door \> . , » " 2006). Belastingen door aanvaringen of 
door kruiend ij's tijdens een vorstperiode worden in deze verkenning buiten beschouwing 
gelaten. De sterkte eigenschappen en de golfdemping van riet en biesenmatten zijn door 
Verheij onderzocht (Verheij, 1994, 1995). Een verkennend onderzoek naar de golfdemping 
door drijvende wiepenmatten met wortelstekken van riet is recentelijk in de Deltagoot van 
Deltares uitgevoerd (van Steeg et al, 2011) 

De te verwachten grondstromen in het gebied van het Markermeer zijn belangrijk voor de 
financiering van het Markermeermoeras en mogelijk ook voor de financiering van de 
dijkversterking (Slobbe et al, 2009). Ten behoeve van een beter inzicht in de kosten en de 
mogelijke financiering van die kosten is een kostenmodule gemaakt (Witmond et al, 2009) 
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3 Kansen 

3.1 inleiding 

De kansen van het combineren van het versterken van de veiligheid van de Houtribdijk met 
het ontwerp van het Markermeermoeras worden in dit hoofdstuk bepaald. 

Het Markermeermoeras wordt ontworpen voor de dagelijkse omstandigheden die bepalend 
zijn voor de ecologische ontwikkeling. Zeer extreme condities zijn minder van belang omdat 
die naar verwachting zelden zullen optreden en daarom de ontwikkeling van het moeras 
weinig beinvloeden. 

De veiligheid van de Houtribdijk wordt bepaald door berekening van de sterkte van de d p 
onder zeer extreme condities. Die condities zijn in paragraaf 3.2 beschreven. Uit vorige 
toetsrondes is gebleken dat de veiligheid van de dijkvakken 4, 5 en 6 tussen de Trintelhaven 
en Lelystad onvoldoende is, zie figuur 3.1 voor de dijkvakken 4, 5 en 6. De daaraan 
ontleende versterkingsopgave is in paragraaf 3,3 beschreven 

De vraag is hoe het moeras zich gedraagt onder die extreme condities en onder welke 
voorwaarden een moeras in die situatie een bijdrage aan de sterkte van de Houtribdijk kan 
leveren. Als uitgangspunt voor het beantwoorden van die vraag wordt een beeld van het 
Markermeermoeras in paragraaf 3.4 beschreven. 

De kansen voor synergie vertalen zich in wensen en randvoorwaarden voor ontwerp van een 
moeras dat voldoende veiligheid biedt onder extreme condities ( paragraaf 3.5). 

3.2 Hydraulische randvoorwaarden en normstelling Houtribdijk 

De hydraulische randvoorwaarden aan de Markermeerzijde van de Houtribdijk zijn bepaald 
voor dijkvak 4. Voor dijkvakken 5 en 6 is de belasting iets groter dan die voor dijkvak 4. 
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Figuur 3.1 Indeling van de Houtribdijk in dijkvakken. 

Rood = dijkvakken met een tekort aan veiligheid en daarom na toetsing afgekeurd. 

Voor Hydra-M uitvoerpunt 310 (ter hoogte van vak 4B-2) zijn de volgende hydraulische 
randvoorwaarden verkregen / r" " .n, 2009): 

1:100 jaar condities uit Hydra-M: 
Waterstand = 0,91 m ten opzichte van NAP (incl. 0,1 m toeslag voor slingeringen) 
Golfhoogte HmO = 1,90 m (komt overeen met Hs = 1,9 m) 
Golfperiode Tp = 5,92 s 

1:10000 jaar condities uit Hydra-M: 
Waterstand = 1,64 m ten opzichte van NAP (incl. 0,1 m toeslag voor slingeringen) 
Golfhoogte HmO = 2,34 m (komt overeen met Hs = 2,3 m). 
Golfperiode Tp = 6,36 s 

Het winter peil van het Markermeer is -0,35 m ten opzichte van NAP. De stijghoogte in het 
Pleistoceen is -2 m ten opzichte van NAP. Voor dijkvak 4 is een bodemligging bepaald op 
basis van peilingen en het bij toetsing gehanteerde dwarsprofiel, te weten -4,3 m ten opzichte 
van NAP. Voor dijkvak 5 is een gemiddelde bodemligging van - 5 m ten opzichte van NAP 
aangehouden. 

Voor een eventuele bijdrage van het Markermeermoeras aan de veiligheid van de Houtribdijk 
is de situatie van het moeras tijdens 1:10.000 jaar gebeurtenis maatgevend gesteld. 
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3,3 Versterkingsopgave Hoytribdijk 

De versterkingsopgave van de Houtribdijk kan uit verschillende onderdelen bestaan: 

1) Reduceren van het overslagdebiet. 
2) Herstellen van schade aan de bekleding of het vervangen van bekleding. 
3) Verbeteren van het funderingscunet. 

1) Het reduceren van het overslagdebiet. 
Delen van dijkvakken 5 en 6 hebben in ontwerpomstandigheden een overslagdebiet > 10 
l/m/s en dijkvak 4 heeft deels een overslagdebiet > 1 l/m/s (zie de hydaulische toetsing 2004). 
Het overslagdebiet is het volume water per tijdseenheid en per strekkende meter dijk dat 
tijdens een storm door de tegen het talud van de dijk oplopende golven over de kruin stroomt 
Het overslagdebiet kan worden gereduceerd door de volgende maatregelen: 

Verhogen van de kruin. Er is weinig ruimte voor het verhogen van de kruin, omdat de 
breedte van het cunet onder de dijk onvoldoende is voor een verhoging met dezelfde 
taludheilingen. Een afternatief is het ontwerpen van steilere taludhellingen. 
Het plaatsen mn een keermuur op de dijk. Deze maatregel wordt toegepast in situaties 
waar weinig ruimte beschikbaar is voor een dijkverhoging of een dijkverhoging 
kostbaarder is dan de kosten van een keermuur. 
Het aanbrengen van een voorland. Dit kan met de aanleg van een moeras worden 
gecombineerd. 

Een verlaging van het niveau van significante golfoploop betekent dat de dijk niet meer hoeft 
te worden verhoogd, en dat daardoor er geen problemen zuiien optreden met de stabiliteit 
van de dijk als geheel. 

2) Het herstellen van de bekleding 
De bekleding is afgekeurd omdat de steensortering te licht is en omdat er gaten, scheuren en 
verzakkingen van de bekleding zijn waargenomen. De bestaande bekleding moet daarom 
door een nieuwe bekleding worden vervangen. 
Als de hydraulische belasting kan worden verminderd, dan kan worden bespaard op het 
materiaal van de bekleding door een kleinere dikte van de bekleding en een kleiner oppervlak 
van de bekleding. Dat leidt tot een kostenbesparing. 

3) Verbeteren van het funderingscunet 
Een funderingscunet is een ontgraving van de slappe, weinig draadkrachtige grond onder een 
kunstwerk en deze ontgraving vullen met draagkrachtiger grond, vaak zand. Dit is een erg 
dure maatregel en technisch lastig, omdat de bestaande dijk met weginfrastructuur in tact 
moet blijven. 

M o g e l i j k e O p I O S S i n g e r l (ui: vorkcmfng d.d. 2006) 

VV.itt til t I I bekteding verhogen 

(beheer) betekent extra aandacht voor het beheer van een voorland 
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Figuur 3.2 Schets van de mogelijke versterkingsmaatregelen van de Houtribdijk uit een presentatie van de heer 
Faber van RWS UG, 2009Het toekomstbeeld van het Markermeer IJmeer. 

De doelstelling van een toekomst bestendig ecologisch systeem TBES van het Markermeer 
IJmeer is uitgewerkt in de volgende vier basiselementen: 

Zones met helder water langs de kust 
Omdat de Flevolandse kust te diep is voor de ontwikkeling van waterplanten, is het 
basiselement "zones met helder water langs de kust" gespecificeerd in "zones met helder 
water langs de Noord-Hollandse kust". Een versterkte Houtribdijk met een breed voorland 
of een moeras levert een geringe bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit langs 
de Noord-Hollandse kust. De verbetering van de waterkwaliteit bij de Houtribdijk wordt 
over een grote afstand gemengd voordat het water de Noord-Hollandse kust bereikt en 
dan is die verbetering sterk afgenomen. 
Na de aanleg van het grootschalige moeras met een ondiepe waterzone langs de 
Houtribdijk is deze "heldere zone langs de Houtribdijk" ook een invulling van dit 
basiselement, omdat daar waterplanten kunnen groeien. 

Geleidelijke overgang van helder naar slibrijk water 
De inrichting van luwtestructuren, een voorland of een moeras langs de Houtribdijk kan 
aan een geleidelijke overgang van helder naar slibrijk water langs de Houtribdijk 
bijdragen. De inrichting bepaalt of sediment in suspensie kan bezinken in de oeverdijk of 
het voorland. Bijvoorbeeld in langzaam stromend water door een rietland kan veel 
gesuspendeerd sediment worden gevangen. Na bezinking van het gesuspendeerde 
sediment wordt het water helder. 

Grootschalige land-water zone 
Een voorland of een moeras gecombineerd met luwtestructuren langs de Houtribdijk heeft 
een aanzienlijke breedte en een grote lengte langs de dijk. Voor de breedte geldt een 
minimum waarde om effectieve bijdrage aan de veiligheid van de dijk te kunnen leveren, 
maar er geldt geen maximum waarde. Er voldoende ruimte voor een grootschalige land-
water zone. 

Ecologische relaties met binnendijkse natuur 
Een oeverdijk of een moeras verbindt de natuur bij het naviduct Krabbersgat en de 
bestaande vooroeververdedigingen (golfbrekers in de vorm van zogenaamde 
hockeysticks) langs de dijk. Er ontstaat een groter en robuuster geheel. Afhankelijk van 
hoe ver het voorland of het moeras in zuidoostelijke richting wordt voortgezet, is de 
afstand tot de Zuigerplas in Lelystad en Oostvaardersplassen slechts enkele kilometers. 
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3.4 Het toekomstbeeld van het Markermeermoeras 

Het beeld van het moeras is afhankelijk van het programma van eisen en het ontwerp van het 
moeras. De ontwerpuitgangspunten van het Markermeermoeras zijn in een aparte studie 
beschreven (J ,_. et al, 2010). Nu wordt een pilot van Markermeermoeras voorbereid 
met een eigen programma van eisen (Haskoning, 2011a). Hier wordt uitgegaan van het beeld 
dat in een bijlage van het concept ontwerp van de pilot van het Markermeer moeras is 
opgenomen (Haskoning, 2011b in voorbereiding). Op het moment van schrijven is dit rapport 
nog niet definitief. De schets getoond in figuur 3.3 is het meest actuele beeld van hoe de pilot 
voor het moeras er uit zou kunnen komen te zien. 

Houti ribtlijk 

t / u . , 

•. '. ,-•'.. y 
••-. • .. , . ' •? Ay J 

Figuur 3.3: Indicatieve schets van de plattegrond en dwarsdoorsnede van het Markermeer moeras (let op: 
afstanden zijn niet in verhouding) (Haskoning, 2011b). 

De volgende informatie is overgenomen uit een beschrijving van het Markermeermoeras door 
Haskoning (Haskoning 2011). 
Een moeras bestaat uit meer water (ondiep, plasdras) dan uit land. Het water en het moeras 
hebben een kleiige bodem (voedselrijk) en verlanding heeft nog niet plaatsgevonden. Het 
gebied is visrijk en rijk aan water- en moerasvogels. Het milieu is dynamisch met 
overstromingen, peilvariaties en erosie- en sedimentatiegebieden door golven, stroming en 
kruiend ijs. Een korte beschrijving van de bouwstenen waaruit een moeras idealiter wordt 
opgebouwd is opgenomen in Tabel 3.1. Deze bouwstenen gelden voor het uiteindelijke 
moeras. De pilot zal niet uit al deze bouwstenen hoeven te bestaan. 
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Tabel 3.1: Bouwstenen van een moeras. 

Bouwsteen 

Plasdras 

- V " 

L _ 

Oeverzone 

' . I . , . ' 1 - ' )S 'V'X^' 
t; 

•' 

Geul of kreek 

Slik of plaat 

Ondiep water 

w ~ ~ ~ * ~ • . .••*4p8ii(pww» 

*«**' r$ft__N_i!flHVS%j*t. „* 

Niveau (m + NAP)) 

0 tot-0,5 

0 tot -2 

0 tot -2 

0,3 tot -0,3 

-0,5 tot -2 

Grootte 

Bouwsteen is 400 - 500 ha 

Contact-zone 

Bouwsteen is 5 km 

Geexponeerd bouwsteen is 5 

-25 ha 

Het wensbeeld van het Markermeermoeras bestaat uit combinaties van bouwstenen, waarbij 
het eindresultaat een afwisselend beeld geeft, zie plattegrond in figuur 4.1. 
Het aigemene beeld van het grootschalige moeras is een uitgestrekt rietmoeras met hier en 
daar hogere gedeelten met ruigte en bomen. Door begrazing van hogere gedeelten kan de 
opslag van bomen worden voorkomen. Het moeras wordt begrensd door een buitenrand. De 
buitenrand kan verdeeld worden in secties: een sectie die grenst aan het Markermeer en die 
door hoge golven kan worden belast (ongeveer Hs = 2,5 m) en een sectie van de buitenrand 
die voor de Houtribdijk ligt en die voor een geringe hydraulische belasting wordt ontworpen. 
De buitenrand kan een gesloten rand vormen of een rand met hier en daar openingen. 
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3.5 Hydraulische randvoorwaarde buitenrand 

De gewenste hydraulische veiligheidswerking van het moeras is om door een combinatie van 
ondieptes en begroeiing binnenkomende golven te dempen tijdens extreme condities zodat 
de hydraulische belasting op de Houtribdijk wordt gereduceerd. 

De buitenrand kan warden ontworpen voor dezelfde criteria ais toegepast bij het ontwerp van 
een golfbreker (F ( 2009): 

Schade bij 1:100 jaar conditie: "iniiiat, d.w.z. schadegetal S = 2; 
Schade bij 1:10.000 jaar conditie: "intermediate", dat wil zeggen schadegetal S = 6. 

Uitgangspunt is dat de buitenrand openingen heeft en dat de waterstand in het moeras de 
waterstandsverhoglng op het Markermeer volgt. 

Indien de buitenrand zonder openingen aansluit op de Houtribdijk, dan kan de waterstand in 
het moeras lager zijn dan op het Markermeer ten tijde van de 1:10.000 jaar storm. Deze 
variant wordt niet nader beschouwd op basis van het in paragraaf 3.5 geschetste beeld van 
het moeras. Met een gesloten buitenrand wordt aan het verbeteren van de waterkwaliteit in 
het Markermeer geen bijdrage geleverd. De natuurlijke dynamiek (erosie en sedimentatie) 
van een moeras zal klein zijn bij een gesloten buitenrand. 

3.8 Kansen en voorwaarden 

Vanuit het streven naar een natuurlijk systeem is enige dynamiek in het moeras gewenst 
waarbij op sommige plekken verlande stukken weer eroderen zodat de ontwikkeling van de 
vegetatie opnieuw kan starten. Bij een extreme 1:10.000 jaar storm is het gewenst de 
dynamiek in het moeras en de buitenrand te beperken om ook in die situatie een betrouwbare 
bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid van de Houtribdijk. Bij een voldoende robuust 
ontwerp is dynamiek toelaatbaar omdat bij zo een ontwerp voldoende golfremming in alle 
omstandigheden kan worden gegarandeerd. 

Het moeras biedt kansen voor een veilige Houtribdijk als aan de volgende randvoorwaarden 
wordt voldaan. Tijdens extreme storm kan het moeras de hydraulische belastingen reduceren 
door het beperken van de golfhoogte in het moeras, via het bei'nvloeden van de volgende 
aspecten: 

• Beperken van de strijklengte, 
• Beperken van de waterdiepte, 
• Vergroten van de bodemruwheid door begroeiing en 
• Absorberen van golfenergie door vastzittend, drijvend en ophopend organisch 

materiaal 
Tijdens die extreme storm wordt de sterkte van het moeras bepaald door de sterkte van de 
begroeiing. Uit proeven is gebleken dat rietstengels breken bij een frequente en langdurige 
(vele uren) golfbelasting met Hs > 0,3 m en mattenbiesstengels bij een Hs > 0,2 m (Verheij, 
1994). Tijdens kortdurende belasting (enkele uren) kunnen rietstengels een belasting tot Hs = 
0,4 m weerstaan (Verheij, 1994). 
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Nadat rietstengels en Stengels van mattenbies zijn afgebroken blijft een taai riefwortelstelsei 
achter. Een rietwortelstelsel heeft ongeveer 5 tot 10 jaar nodig om zich te ontwikkelen. 
Daarna heeft het waarschijniijk een aanzienlijke sterkte en kan de golfbelasting gedurende 
een storm opnemen. Deze sterkte is een kennisleemte en het verdient aanbeveling die nader 
te onderzoeken. Rietvelden op basis van doorwortelde rijsmaien zijn mogelijk aanzienlijk 
sterker vanaf het moment van aanbrengen. 

Wersterken onbeschermde gebieden 
Gebieden, die in het moeras niet met riet zijn begroeid en door golven worden aangevallen, 
kunnen met wiepenroosters, rietmatten of rijsmatten worden versterkt. Deze gebieden zijn 
bijvoorbeeld oevers van geulen in het moeras. Om grootschalige erosie tegen te gaan, 
dienen de strijklengten en/of de waterdiepten van geulen in het moeras te worden beperkt. 

Beperken van de strijklengte 
Door de strijklengte te beperken tot enkele honderden meters blijft de golfgroei in het moeras 
beperkt, zie ook resultaten oeverdijk studie en bijbehorende modelberekeningen (Verheij, 
2006) 

Begroeiing 
Opgaande begroeiing in een strook van enkele tientallen meters breed evenwijdig langs de 
Houtribdijk veroorzaakt een effectieve demping van inkomende golven en reduceert de 
golfgroei benedenwinds van de begroeiing. Dit effect is analoog aan het effect dat voor een 
groene golfremmende dijk in de Noordwaard is berekend. Hier lijkt een begroeide binnenrand 
met een hoogte van tenminste 0,5 m boven het hoogste meerpeil, een breedte van ongeveer 
80 meter en op korte afstand (minder dan 100 m) evenwijdig van de Houtribdijk voldoende 
om tenminste 70% van de inkomende golfhoogte tijdens een extreme storm weg te nemen. 

Drijvend plantaardig materiaal dempt golven 
Na het op grote schaal afbreken van riet in het moeras door de werking van golven wordt een 
geweldige hoeveelheid drijvend plantaardig materiaal tijdens een storm richting de Houtribdijk 
geblazen. Het drijvende en plantaardige materiaal kan de golfbelasting op de Houtribdijk 
aanzienlijk reduceren. In de Deltagoot van Deltares zijn in 2010 enkele verkennende proeven 
naar de golfdemping door drijvende rijsmatten met succes uitgevoerd (, il, 2011). 
Deze proeven hebben een golfdempende werking van die rijsmatten aangetoond. 

Aaniegfase 
Tijdens de aaniegfase is er minder synergie, dat betekent dat met de aanleg van het moeras 
moet worden begonnen, ruim voordat de veiligheid van de Houtribdijk in orde moet zijn. 

Conclusie 
Bovenstaande randvoorwaarden kunnen tegen de ecologische doelstellingen van het moeras 
worden afgewogen. In het huidige stadium van het ontwerp van het moeras lijkt het goed 
mogelijk om aan deze randvoorwaarden te voldoen. 

De ontwerprandvoorwaarden van de buitenrand dkne.i speciale aandacht. Het zou kunnen 
zijn dat de hydraulische randvoorwaarden voor h it ontwerp van de buitenrand lichter zullen 
zijn dan de hydraulische randvoorwaarden vereif t.voor het weerstaan van een 1:10.000 jaar 
storm met beperkte schade als het moeras aeaal voldoende robuust wordt ontworpen. 
Robuust betekent dat tijdens een ontwerpstorm zowel de schade aan het moeras als het 
functieverlies van de buitenrand begrensd zal zijn. 
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Belangrijk is om rekening te houden met een aanlegperiode van ten minste 5 jaar voordat het 
moeras daadwerkelijk bijdraagt aan het reduceren van de belasting op de Houtribdijk 
Evenwel eike verondieping, zelfs nog zonder moerasvegetatie, zal de inkomende maximale 
golfhoogte al reduceren. 
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4 Ontwerpwarianten 

Met de beschikbare kennis zijn enkele ontwerpvarianten van natuurlijke zachte 
opiossingen geselecteerd die in meer of mindere mate een bijdrage leveren aan de 
versterkingsopgave van de Houtribdijk, 

4.1 Piattegrond 

Bij de omvang van het Markermeermoeras wordt gedacht aan een oppervlakte van ten 
minste 4.500 ha om de habitatdiversiteit te vergroten. De werkelijk te realiseren grootte is 
afhankelijk van beschikbaar budget en van de grondstromen. Voor een optimale combinatie 
van de dijkversterking van de Houtribdijk met de aanleg van een Markermeermoeras is een 
langgerekte vorm van het Markermeermoeras gewenst, zodantcj dat het Markermeermoeras 
voor de beschouwde 15 kilometer van de Houtribdijk komt te liggen, bijvoorbeeld zoals 
geschetst in figuur 4.1, 
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Groen = voorgestelde vorm van het grootschalige moeras. 
Oranje = voorgestelde versterking van de Houtribdijk met een voorland. 
Groene pijlen = verbinding met bestaande natuurontwikkeling langs de Houtribdijk. 
Bruin = rand van het moeras (getrokken eerste fase, streep - streep mogelijke volgende fasen). 

Figuur 4.1 Piattegrond van het Markermeermoeras. 
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4.2 Dwarsprofielen 

Drie varianten van de combinatie van Markermeermoeras en versterking van de Houtribdijk 
worden nader beschouwd, zie figuren 4.2, 4.3 en 4.4. Het dwarsprofiel van de Houtribdijk is 
afkomstig uit de (egger (Min Verkeer en Waterstaat, 2009), In alle varianten volgt de 
waterstand voor de Houtribdijk de waterstand op het Markermeer. Dat betekent tijdens de 
1:10.000 jaar storm een waterstand van ongeveer 1,6 m + NAP, Doelstelling van de 
ontwerpen is om de golfbelasting op de dijk tot nagenoeg nu) te reduceren, waardoor verdere 
versterking van de dijk niet meer nodig is. 

_^_Z^========^ -
Grijs = overwegend slib 

Oranje/geei = overwegend zand 
Figuur 4.2 Schets 1 van hei dwarsprofiel of de Houtribdijk met Markermeermoeras met een harde buitenrand en 

een harde binnenrand (niet op schaal) 

Jfs^overwe^eiWsliF ~~~ 

oranje/geei = overwegend zand 
Figuur 4.3..Schets 2 van het dwarsprofiel van de Houtribdijk met het Markermeermoeras met een zachte buitenrand 

en een zachte binnenrand (niet op schaal) 

Grijs = overwegend slib, 
Oranje/geei = overwegend zand 
Figuur 4.4 Schets 3 van het dwarsprofiel van de Houtribdijk met een zacht voorland (niet op schaal) 

Toelichting Schets 1: 
Het Markermeermoeras krijgt in deze variant een harde buitenrand aan de Markermeerzijde 
en een harde binnenrand voor de Houtribdijk. De afmetingen van de buitenrand komen 
ongeveer overeen met het ontwerp van een golfbreker voor de Houtribdijk (""" 2009). 
De kruinhoogte van de buitenrand kan worden geoptimaliseerd, dat wil zeggen een afweging 
van kosten en de te verwachten schade van verschillende buitenranden. De binnenrand heeft 
een lagere kruinhoogte ongeveer een meter boven de hoogste meerpeil. De natte zone 
tussen de Houtribdijk en de binnenrand wordt gedeeltelijk opgevuld met slib en heeft een 
breedte van ongeveer 100 m. Daardoor ontstaat er een ondiepe waterzone waar tijdens een 
storm kleine golven worden opgewekt. Deze zone heeft een diepte van 1 tot 2 tot ten 
opzichte van NAP. Tijdens een storm kunnen golven worden opgewekt met een hoogte van 
0,5 tot maximaal 0,9 m. De geotechnische stabiliteit van deze natte zone gedeeltelijk 
opgevuld met slib moet nader worden onderzocht mede in verband met de mogelijk beperkte 
breedte van het cunet onder de dijk. Het is mogelijk dat de geotechnische stabiliteit eisen stelt 
aan de uitvoering, bijvoorbeeld een gefaseerde uitvoering. 
De golfbelasting op de Houtribdijk kan verder gereduceerd worden door de natte zone tussen 
de dijk en het moeras gedeeltelijk op te vullen met een enkele meters dikke sliblaag. 
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5 Haalbaarheid 

Globale analyse van haalbaarheid van ontwerpvarianten inbreng van aspecten zoals 
veiligheid, uitvoerbaarheid, toetsbaarheid, aanleg- en onderhoudkosten, ecologische baten 
en risico's en openstaande kennisvragen. 

5.1 Grondstromen 

In een verkenning van de te verwachten grondstromen in het Markermeer-IJmeer in de 
periode 2010 - 2040 zijn het aanbod en de vraag naar grond en zand gemventariseerd 

al ,2009) en recent door Ecorys < 2011). In dit laatste genoemde concept 
rapport wordt beschreven dat de Werkmaatschappij Markermeer - IJmeer een optimalisatie 
van natuurontwikkelingsprojecten heeft voorgesteld om de kosten van de aanleg te 
reduceren. Bijvoorbeeld is voorgesteld het grootschalige moeras gefaseerd aan te leggen en 
elke fase op effectiviteit te onderzoeken. Het 'eindbeeld' is niet aangepast en bedraagt 4.500 
hectare. Rekening houdend met deze optimalisaties is er zowel voor zand als grond een 
bandbreedte opgesteld, zie tabel 5.1 

Tabel 5.11 Grond en zand in verhouding. 

Totale vraag zand 

Totale vraag grond met 1e fase moeras 

Verhouding grond 1e fase/zand 

Totale vraag grond met 2e fase moeras 

Verhouding grond 1een 2e fase /zand 

mm 

118 

88 

75% 

200 

169% 

max 

201 

113 

56% 

242 

120% 

Uit tabel 5.1 blijkt dat de benodigde hoeveelheden zand en grond redelijk in evenwicht zijn. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat fasering van de projecten belangrijk is om daadwerkelijk 
de gecombineerde winning van zand en grond goed mogelijk te maken. Daarbij is het 
gewenst dat het vullen van het grootschalige moeras met grond zich aanpast aan het ritme 
van de zandvraag. Omdat de gevraagde hoeveelheden van grond en zand redelijk in 
evenwicht zijn, kan bij gecombineerde winning bijvoorbeeld een laag van 5 meter grond 
worden gecombineerd met 2,5 tot 5 meter zand. In die verhouding wordt een eenheid 
zandwinning gecombineerd met 1 tot 1,5 eenheden grond voor de natuur. 

Grote grondvragers zijn de vooroever bij de Lepelaarsplassen en het grootschalige moeras. 
In de . ami, ,gen is rekening gehouden met een grote slibput, waar veel grond uit gewonnen 
kan werden. 
Op zich beschikt het Markermeer/I Jmeer over voldoende materiaal om aan de vraag te 
vol foen. Dus; als er toestemming verkregen wordt voor het ontgraven van meer grond en 
zar d voor de te maken werken, dan is er geen probleem. De grondbalans kan dan altijd 
ges.oten gemaakt worden. 
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5.2 Combinatie mat Markermeermoeras 

De varianten van het Markermeermoeras voor de Houtribdijk met een diepe of een ondiepe 
natte zone kunnen de maatgevende golfbelasting sterk reduceren. Daarmee wordt de 
versterkingsopgave ruwweg gehalveerd en bij een optimaal ontwerp en beheer is de 
golfbelasting op de Houtribdijk verwaarloosbaar. De grondvraag is aanzienlijk en overstijgt 
aanbod. Dat betekent dat er goede kansen om te winnen zand tegen een goede prijs te 
vermarkten, mits het bovenliggende materiaal nuttig kan worden gebruikt 

Kennisleemten zijn de sterkte van een ontwikkeld wortelstelse! van riet in het moeras en de 
golfdempende werking van een dikke laag bestaande uit drijvende rietstengels. 

Onzeker is wanneer het Markermeermoeras wordt aangelegd. De bijdrage van het 
Markermeermoeras aan het reduceren van de belastingen ontwikkelt zich in enkele jaren na 
de aanleg. Indien de versterking van de Houtribdijk voor 2020 moet zijn uitgevoerd, dan 
betekent dit dat de daadwerkelijke aanleg van het Markermeermoeras rond 2015 dient te 
starten. De variant van de zachte buiten- en de zachte binnenrand leent zich zeer goad voor 
een gefaseerde aanleg waarbij in een volgende fase van de aanleg een bestaande zachte 
buitenrand opgenomen wordt in het moeras en meer naar buiten een nieuwe zachte 
buitenrand wordt aangelegd 

Variant mei harde randen 
De variant van het Markermeermoeras met een harde buitenrand en een harde binnenrand 
wordt door weinig flexibiliteit gekenmerkt voor toekomstige uitbreidingen of een gefaseerde 
aanleg. De bijdrage van deze variant aan de veiligheid van de Houtribdijk is vrij nauwkeurig 
met de bestaande kennis te bepalen. De kosten van de aanleg kunnen daarom beschouwd 
worden als de kosten van de referentievariant. 

De variant met zachte randen 
De variant van het Markermeermoeras met zachte randen wordt gekenmerkt door een grote 
flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen of een gefaseerde aanleg. De bijdrage van deze 
variant aan de veiligheid van de Houtribdijk is onzeker door enkele kennisleemten en de 
onzekere morfologische dynamiek van zachte randen. De kosten van deze variant kunnen in 
potentie lager zijn dan de kosten van de referentievariant. Omdat voor de aanleg veel grond 
en zand nodig is de prijs van zand en grond in sterke mate bepalend voor de totale kosten 
van deze variant. 

De aanbevelingen zijn: 

Verricht onderzoek naar de kennisleemten en 
Vergroot het inzicht in de prijs van grond en zand. 

De ecologische effectiviteit en de kosten van de volgende maatregelen zijn door Haskoning 
(Haarman, 2011) met elkaar vergeleken: 

Luwtemaatregelen Noord-Hollandse kust, 
Verdiepingen, 
Oeverdijken Noord Holland (huidig peil), 
Oeverdijken Noord-Holland (seizoensgebonden peil), 
Grootschalig moeras (huidig peil), 
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Grootschalig moeras (seizoensgebonden peil), 
Vooroever Lepelaarsplassen (huidig peil), 
Vooroever Lepelaarsplassen (seizoensgebonden peil), 
Verbinden watersystemen binnendijks - buitendijks, 
Semi-open verbinding tussen Markermeer en Usselmeer en 
Maatregelen vismigratie. 

De ingeschatte ecologische effectiviteit van deze maatregelen is uitgezet tegen de kosten van 
die maatregelen, zie figuur 5.1 De ecologische effectiviteit is daarbij gedefinieerd als de 
gewogen bijdrage van de maatregel aan de verschillende ecologische doelen (N2000 doelen 
voor 50 %, KRW doelen voor 30 % en EHS doelen 20 %). Uit deze figuur blijkt dat een 
vooroever en een oeverdijk gunstig afsteken tegen de andere maatregelen. De kosten van de 
aanleg van een grootschalig moeras zijn relatief hoog, daarom is het juist dat mogeli^hfiden 
voor het reduceren van die kosten door een gefaseerde aanleg worden onderzocht (,, 
2011). v ""'• 

4.0 
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Figuur 5.1 Kosten en ecologische effectiviteit van verschillende maatregelen (F. Haarman, 2011). 

5.3 Variant met voorland 

De variant van het versterken van de Houtribdijk met een voorland kan onafhankelijk van de 
aanleg van het Markermeermoeras worden uitgevoerd. Het voorland kan mogelijk goed 
aansluiten op het Markermeermoeras. Het Markermeer is een Natura 2000 gebied. 

Verkenning Markermeermoeras en Houtribdijk 21 van 30 



12O6484~0OO-ZWS-OO04, 26 oktober 2011, definitief 

In zo een gebied kunnen voorwaarden worden gesteld aan het type voorlandopiossingen. 
Eerste schattirtg van grond- en zandvraag is ongeveer 15 miljoen m3. 

De kosten van het voorland kunnen voor een deei worden gedekt op de wijze waarop het 
Markermeermoeras gefinancierd zal worden. Door op de winlocatie eerst een laag slib te 
verwijderen en te gebruiken voor het opbouwen van het voorland, kan daarin zand gewonnen 
worden. Het voorstel is om een deei van het zand te vermarkten en een deel van het zand te 
gebruiken als toplaag van het voorland. 
Afhankelijk van de grondstromen wordt een keuze gemaakt voor de winlocatie van de 
benodigde grond. Met het verwijderen van een deel van de sliblaag in het Markermeer draagt 
de aanleg van dat voorland bij aan de ecologische verbetering van het Markermeer. 

Met deze wijze van financiering kan naar verwachting bespaard worden op het budget 
begroot voor de versterkingsopgave van de Houtribdijk. 

Deze variant is zonder risico's voor 2020 uit te voeren en past globaal binnen de nu bekende 
grondbalans. 

De aanleg van het Markermeermoeras kan leren van de ervaringen met de aanleg van het 
voorland. 

Het lijkt in potentie mogelijk dat met deze oplossing meer dan 50% bespaard worden op de 
begrote versterkingsopgave van de Houtribdijk omdat dan waarschijniijk ook het vervangen 
van de te lichte bekleding niet meer nodig is. Het verdient aanbeveling deze oplossing nader 
fe onderzoeken. 

Het voorland kan per dijkvak gefaseerd worden aangelegd. Het voorland zelf kan in fases op 
gebouwd in verband met zettingen en consolidatie van de grond en de draagkracht van de 
ondergrond. 

Onderzocht dient te worden welke eisen aan het zand worden gesteld. Het is mogelijk dat 
een deel van de toplaag (daar waar golfwerking nog aanzienlijk is) versterkt dient te worden 
door het zand bijvoorbeeld af te dekken met een laag grind of met een wiepenrooster met 
rietzoden. Het wortelstelsel van riet kan wellicht ook bijdragen aan het vergroten van de 
stabiliteit van de toplaag. In de richting van de dijk kan het voorland variabel worden ingericht 
(een analogie met het ontwerp van de oeverdijk). 

5.4 Randvoorwaarden van een voorland 

De provincie heeft de wens dat de provinciale weg gelegen op de Houtribdijk wordt verbeterd. 
Deze verbetering is gepland om tegelijk met de dijkverbetering te worden uitgevoerd. 
In 2009 had men de volgende uitgangspunten bij de beoogde dijkverbetering van de 
Houtribdijk: 

- Het realiseren van een veiligheidsniveau van 1:10.000 omstreeks 2020, 
- De verkeersfunctie van de weg op de dijk blijft in stand, 
- Waarborging van de toegankelijkheid en voldoende veiligheid voor het scheepvaartverkeer 
en 
- Geen maatregel die een verdergaande versterking (zoals voorgesteld door de Commissie 
x /- > belemmert en die een uitbreiding van de verkeersfunctie beperkt. 
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Sinds enige tijd is het werk aan de planstudie stilgelegd, ten gevolge van een herprioritering 
binnen het HWBP. De startnotitie M.E.R. is nog niet gereed gekomen. De 
oplossingsrichtingen uit figuur 3.2 uit paragraaf 3.3 waren nog wei in de scope van deze 
startnotitie. 
Vooralsnog kan men er dus van uitgaan dat de beoogde dijkverbetering nog ruimte biedt voor 
een golfremmend voorland, mits de kosten hiervan opwegen tegen de besparingen op de 
dijkversterking, of mits er medefinanciering komt voor dit voorland. 
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6 Samenwatting en conclusies 

6.1 Veiligheidsprobleem Houtribdijk kan worden opgelost door aanleg 
vooroever/moerasgebied 

Bij de laatste vijfjaariijkse toetsing volgens het Voorschrift Toetsen op Veiligheid is 
vastgesteld dat de Houtribdijk niet voldoet aan de vereiste veiligheidsnorm van 1/10 000 per 
jaar. Het betreft de veiligheid van de dijkvakken 4, 5 en 6 tussen de Trintelhaven en Lelystad 
Door de Houtribdijk te versterken zal de dijk aan de veiligheidsnorm kunnen voldoen De 
versterking van de Houtribdijk zal een combinatie zijn van de volgende twee onderdelen (1) 
reduceren van het overslagdebiet en (2) herstellen van schade aan de bekleding of' het 
vervangen van bekleding. Bij deze versterking moet rekening worden gehouden met de 
weginfrastructuur op de dijk en de beperkte breedte van het zand-cunet dat het fundament 
vormt voor de dijk, die de mogelijkheden om de harde kern van de dijk te verbreden zeer 
beperkt, 

Een moeras, aangelegd als vooroever/moerasgebied langs de sectie Trintelhaven - Lelystad 
draagt bij aan de veiligheid van de dijk, omdat vooroever/moerasgebied de significante 
golfoploop verlaagt en de hydraulische belasting vermindert. Immers: 
1) Een verlaging van het niveau van significante golfoploop betekent dat de dijk niet meer 
hoeft te worden verhoogd, en dat daardoor er geen problemen zullen optreden met de 
stabiliteit van de dijk als geheel; 

2) Ais de hydraulische belasting op de dijk kan worden verminderd, dan kan worden 
bespaard op het materiaal van de bekleding door een kleinere dikte van de bekleding en een 
kleiner oppervlak van de bekleding. 

6.2 Om veiligheid te waarborgen moet vooroever/moerasgebied aan voorwaarden voldoen 

Een optimaal veilig moeras heeft een langgerekte vorm, ligt langs de dijk tussen Trintelhaven 
en Lelystad en reduceert de golfaanval tot nagenoeg nul op de dijk Om veiligheid te 
waarborgen moeten vanuit de Markermeer binnenkomende golven tijdens extreme condities 
voldoende worden geremd om de hydraulische belasting op de Houtribdijk voldoende te 
reduceren. 

Tegelijkertijd moet het vooroever/moeras voldoende robuust zijn om deze golfdempende 
werking voldoende lang te realiseren (oftewel het moeras mag niet zwaar worden beschadiqd 
door een extreme storm of een serie van stormen). 
Bepalende parameters zijn beperking van de strijklengte, beperking van de diepte het 
vergroten van de bodemruwheid en -stabiliteit door begroeiing, absorberen van golfenerqie 
door aanwezige biomassa en een dynamisch stabiele buitenrand en stabilisatie van niet-
begroeide gebieden die door golven worden aangevallen. 

Dynamiek (erosie en aangroei, vegetatie successie, graas en vraat) is geen 
veiligheidsprobleem als het moerasgebied voldoende robuust is ontworpen. 

Een optimaal veilig moeras vertegenwoordigt een grote natuurwaarde en draagt bij aan de 
doelstellingen zoals geformuleerd in TBES Hit « f t n analyse van Haskoning in een notitie 
betreffende de hypothese van NMIJ ,; , 2011) kan worden afgeleid dat de 
ecologische waarde van zo'n moeras waarschijniijk ergens tussen de waarde van de 
Oeverdijk en die van het grootschalige moeras in zal liggen. 
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Precieze inschatting van de gerealiseerde waarde is gekoppeld aan de grootte, de inrichting 
van het ontwerp en vereist een nadere uitwerking. 

Een geschikt dwarsprofiel kan bestaan uit een combinatie van een harde of een zachte 
buitenrand aan de Markermeerzijde, met een zachte binnenrand langs de Houtribdijk, met 
tussen de dijk en de binnenrand, een zone van rustig en helder open water, welke voldoende 
ondiep en smal is om golfvorming te beperken (maximaal 500 meter breed). Een mogelijke 
variant hiervan gaat uit van de sneiie aanleg van een stabiel, veilig en volledig zacht 
voorland, dat hier en daar aansluit aan de dijk, en hier en daar open water langs de dijk 
toelaat, die als basis gaat dienen van een stapsgewijze uitbreiding van het moerasgebied, 
richting Markermeer. Dit voorland kan voldoende stabiel, hoog en begroeid zijn om de 
Houtribdijk te vrijwaren van golfwerking, 

6.3 Aanleg van zacht, veilig vooriand/moerasgebied in fasen bespaart geld en is toch 
voldoende veilig 

Aanleg van een voorland als start van Markermeermoeras resulteert in een grote flexibiliteit 
voor toekomstige uitbreidingen en een gefaseerde aanleg. Het voorland kan zonder risico's 
voor 2020, gefaseerd per dijkvak, worden aangelegd. Hierdoor is veiligheid gegarandeerd en 
wordt geld uitgespaard op de reeds begrote versterkingsopgave van de Houtribdijk. 

Vanaf de start van het werk door aanleg van een veilig voorland worden doelstellingen van 
TBES gehaald door realisatie van helder water langs de Houtribdijk en versterking van 
connectiviteit, Gefaseerde uitbouw Markermeer-waarts waardoor het moerasgebied 
geleidelijk ontstaat, vergroot de waarde van het gebied stap voor stap. 

De kosten van een zachte variant kunnen in potentie lager zijn dan de kosten van een variant 
met harde buitenrand. Omdat voor de aanleg veel grond en zand nodig is de prijs van zand 
en grond in sterke mate bepalend voor de totale kosten van deze variant. 

Indien voldoende tijd beschikbaar is voor aanleg van het veilige voorland en het 
moerasgebied, dan wordt een combinatie van de versterkingsopgave met de aanleg van een 
vooriand/moerasgebied steeds aantrekkelijker omdat daarmee naar verwachting aanzienlijke 
kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Verwacht wordt dat de aanleg van het 
moeras met grond en zand gefaseerd zal worden om het winbare zand goed te kunnen 
vermarkten. De opbrengst van het zand voor de markt kan bijdragen aan de financiering van 
de aanleg van het moerasgebied. 

6.4 Aanleg van zacht veilig voorland geeft antwoord op kennisvragen 

De aanleg van het moeras kan leren van de aanleg van een zacht voorland, als het voorland 
eerder wordt aangelegd dan het moeras. 

Een voorland bestaat ons inziens uit onderlaag van slib tussen geocontainers en 
afgedekt met een laag zand. De geotechnische stabiliteit dient nader te worden 
onderzocht. 
Aanlegmethode van een stabiel en begroeid voorland, begrensd door de Houtribdijk of 
volledig door water omgeven, bestand tegen golfaanval behoeft nog een nadere studie. 
Kennis van ontwerp en toetsing kan worden ontleend aan Oeverdijk studie. 
Stabilisatie van onbegroeide aan golfwerking blootgestelde delen van moerasgebied 
moet nader worden onderzocht. 
Optimale benutting van grond in het werk moet nader worden onderzocht in combinatie 
met de methoden waarop dit materiaal zo effectief mogelijk kan worden gestabiliseerd. 
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Onderzocht dient te worden op welke wijze grond kan worden verwerkt, waarbij het aan 
zoveel mogelijk eisen van sterkte en stabiliteit voldoet. 

Aanbeveling 

De ligging van de voorgenomen pilot van het grootschalige moeras dient bij voorkeur fe 
passen in een vooroevervariant. 

6.5 Aanpak past binnen kaders ¥an HWBP en Provincie 

Vooralsnog wordt vastgesteld dat de beoogde dijkverbetering zoals voorgesteld in het HWBP 
nog ruimte biedt voor een golfremmend voorland, mits de kosten hiervan opwegen tegen de 
besparingen op de dijkversterking, of mits er medefinanciering komt voor dit voorland Ook 
wordt vastgesteld dat deze oplossing past binnen de randvoorwaarde die de provincie stelt 
aan de beoogde versterking van de Houtribdijk. 

Aaftbewelingen 

Het verdient aanbeveling op korte termijn met een pilot te starten van een vooroevervariant, 
die direct een veilig dijkvak opievert, om ontwerp en aanlegproces te optimaliseren De 
aanleg van deze pilot past in een PPS constructie met een aannemer om kosten en 
doorlooptijd zoveel mogelijk te beperken. Het benutten van grond- en zandstromen die 
kunnen worden gewonnen uit een reeds gegunde zandwin concessie in Markermeer kan ook 
bijdragen aan een sneiie realisatie van een pilot. In het proces van voorbereiding verdient het 
aanbeveling partijen zoals terreinbeheerders en VBIJ uit te nodigen om del te nemen aan het 
voorbereidingsproces om commitment aan ontwerp te maximaliseren. Een pilot kan als 
voorbeeld in het HWBP en Deltaprogramma worden ingebracht om te fungeren als formaat 
voor andere toekomstige cases. 
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AANLEIDiNG 

In opdracht van het kabinet hebben de provincies Flevoland en Noord-Holland in 

samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties in 2009 een 

Toekomstbeeld Markermeer IJmeer (TMIJ) uitgebracht. Het TMIJ schetst de ontwikkeling 

van het Markermeer en IJmeer tot een van de natuuriconen van Nederland: het blauwe hart 

van de Randstad. Het Toekomstbeeld rekent af met de achteruitgang van de natuurkwaliteit 

door te investeren in natuurmaatregelen die leiden tot een robuust en veerkrachtig 

ecologisch systeem. Hiermee ontstaat een natuur die uniek is in dit deel van Europa en blijft 

de openheid van het gebied behouden. Tegelijkertijd wordt de combinatie gezocht met 

recreatieve ontwikkeling. Actieve natuurbeleving is een toegevoegde waarde voor de 

kwaliteit van het leven in de regio. 

Het kabinet heeft het Toekomstbeeld positief ontvangen en gevraagd om het concreet te 

maken en te 'optimalisereiT zodat het betaalbaar wordt en uitgevoerd kan worden in het 

kader van het Rijks-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM). In 2012 

zal het Kabinet op grond van de dan beschikbare informatie en alternatieven, een besluit 

nemen in de concept-Rijksstructuurvisie. 

Onderdeel van het toekomstbeeld is het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES). De 

ecologische opgave voor het gebied is om te komen tot een ecologisch systeem dat 

veerkrachtig en robuust is. Een systeem dat tegen veranderingen kan. Het bereiken van dat 

systeem is een ontwikkeling van tientallen jaren. waarbij de snelheid van ontwikkelen 

beinvloed wordt door de behoefte aan ontwikkelruimte in het gebied. Voor meer informatie 

wordt verwezen naar de parallel aan voorliggende studie uitgevoerde 'Juridische strategie 

realisatie Structuurvisie Amsterdam - Almere - Markermeer'. 

De kosten van het TBES zijn in een eerder stadium geraamd op 850 miljoen euro (Ecorys, 

2008). De Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer (WMIJ) is opgericht om de optimalisatie 

van het TBES tot stand te brengen. De uitdaging is om te komen tot een optimalisatie van de 

ecologische investeringen die nodig zijn voor hel TBES. 

De WMIJ werkt binnen verschillende pijlers aan deze opgave, namelijk ecologische 

optimalisatie (het veriagen van de realisatiekosten van het TBES), economie en gebruik 

(zocktocht naar economische dragcrs, baten A'crhogen) en financiering (overbruggen kosten 

en baten op het juiste moment). ARCADIS heeft in opdracht van de WMIJ invulling gegeven 

aan de ecologische optimalisatie. 
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Binnen de pijler ecologie van WMIJ is gewerkt aan de ecologische optimalisatie van TBES 

voor het Markermeer en IJmeer. Het doel is om een TBES te realiseren met een gelijkwaar-

dige ecologische opbrengst als beschreven in het TMIJ, tegen beperktere investeringen. 

Daarbij is gezocht naar een minimale omvang van systeem maatregelen die voor een eerste -

initiele - fase van het TBES noodzakelijk zijn (NB: de term 'eerste fase* is in de RAAM-brief 

gebruikt voor de pilot luwtemaatregelen die in 2011 uitgevoerd wordt). Daarom wordt in 

deze studie gesproken over de initiele fase als eerste stap na het vaststellen van de 

Rijksstructuurvisie, 

Een apart onderdeel van deze studie is de uitwerking van een van de maatregelen die 

bijdragen aan het TBES: de vooroever Lepelaarplassen. Een concreet beeld wordt geschetst 

hoe het ontwerp en de inrichting van de vooroever eruit kan zien. Naast het geschetste 

beeld, is een beschrijving van cle ecologische uitgangspunten en randvoorwaarden van een 

vooroever van dc Lepelaarplassen opgenomen. Tegelijkertijd is nagedacht over een 

optimale omvang van dc vooroever en groeiscenario's voor een gefaseerde aanleg. Deze 

studie is als een separaat document opgeleverd. 

. . . .MMUSVM.HEJJAPPORI 

Voorliggend rapport is opgesteld parallel aan twee meerjange onderzoeksprogramma's, 

zijnde: onderzoeksprogramma Autonome Neergaande Trend studie (ANT studie) en 

onderzoeksprogramma Natuurlijk(cr) Markermeer IJmeer (NMIJ). Beide onderzoeks-

trajecten worden onder regie van Rijkswaterstaat uitgevoerd. 

Ten behoeve van besluitvorming op rijksniveau moet vanuit de WMIJ, al voordat NMIJ en 

ANT met hun eindresultaten komen, worden aangegeven waar en hoe ecologische 

optimalisatie mogelijk is. De uitkomsten van de onderzoeksprogramma's ANT en NMIJ 

leveren naar verwachting verdere onderbouwonde inzichten op over de effectiviteit van de 

maatregelen die voorgesteld zijn in hot kader van TMIJ. De uiteindelijke ligging en omvang 

van de TMIJ maatregelen wordt mede bepaald door resultaten uit dat onderzoek. Gestreefd 

is om de reeds beschikbare kennis vanuit ANT en NMIJ voor deze optimalisatiestudie 

beschikbaar te krijgen. Daarvoor is gebruik gemaakt van recent ontwikkelde -

ongepubliceerde - inzichten uit ANT cn NMIJ. Hiervoor zijn de voortgangsrapportages 

benut en zijn tevens experts vanuit ANT en NMIJ betrokken bij workshops in het kader van 

de ecologische optimalisatie (zie § 1.4 hoofdlijn aanpak). 



Voorliggend rapport biedt een aanscherping van de TBES maatregelen en een advies over 

een gefaseerde realisatie van deze maatregelen. De vraag over fasering van de ecologische 

maatregelen bevat naast een inhoudelijke ecologische kant, ook een juridische, maatschap

pelijke en financiele kant. Voorliggend rapport beperkt zich primair tot de ecologisch 

inhoudelijke aspecten. 

Dit achfergrondrapport maakt onderdeel tut van het optimalisatierapport van WMIJ en 

draagt daarmee bij aan het totstandkomingproces van de Rijksstructuurvisie. Het vormt de 

ecologische onderbouwing voor een geoptimaliseerd Toekomstbestendig Ecologisch 

Systeem. 

H.QOFDUJN AANPAK 

De ecologische optimalisaticstudie is op hoofdlijn in drie stappen uitgevoerd: 

1. Inventarisatie van de huidige beschikbare kennis over de TBES maatregelen. 

2. Update van de TBES maatregelen. 

3. Ecologische optimalisatie van het TBES: 

a. Prioritering en ecologische optimalisatie; 

b. Fasering van de maatregelen. 

De stappen zijn na elkaar uitgevoerd en vormen ook in die volgorde de proceslijn. Waar in 

stap een een beslissing valt (de maatregel valt bijvoorbeeld af) dan komt deze in stap twee 

en drie niet terug. Omgekeerd maken zaken die pas in stap twee naar voren komen (bijvoor

beeld toevoeging maatregel) geen onderdeel uit van stap een. 

1. Inventarisatie van de huidige beschikbare kennis over de TBES maatregelen 

Doel: Een duidelijk beeld krijgen van de aard en omvang van alle eerder genoemde 
maatregelen om tot een TBES te komen. 

Werkwijze: De inventarisatie bestond uit een literatuuronderzock, waarbij de bestaande 

informatie en achtergronddocumenten, die in de loop van de tijd zijn opgesteld, bestudeerd 

zijn op relevantie voor deze optimalisaticstudie. De resultaten hiervan zijn samengevat in 

label 1. In hoofdstuk 7 is een overzicht opgenomen van de gebruikte bronnen. 

2. Update van de TBES maatregelen 

Doel: Beoordelen of op basis van actuele kennis het ecologische doel van het TBES nog 

steeds overeind staat en of de eerder geformuleerde maatregelen nog steeds de juiste 

maatregelen zijn om deze doelen te bereiken. 
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het TBES nog steeds overeind staal, 

betrokken ecologen uit het IJssel-

ai bijlage I is aangegeven welke 

3. Ecologische optimalisatie van het TBES 

Doel: Komen tot een TBES met een vergelijkbaar ecologisch rendement (het volledig 

behalen van de ecologische doelen van het TBES) tegen beperktere investeringen. Daarnaast 

dienen de faseringsmogelijkheden voor het geoptimaliseerde TBES in beeld gebracht te 

worden. 

Werkwijze: Voor de ecologische optimalisatie zijn een tweetal workshops georganiseerd 

met ecologen uit het IJsselmeergebied en experts vanuit ANT en NMIJ. In de eerste work

shop is ingegaan op de uitwerking van de vooroever Lepelaarplassen, in de tweede work

shop zijn alle TBES maatregelen nader bekeken op optimalisatie in omvang en faserings

mogelijkheden. In bijlage 1 is aangegeven welke specialisten bij de workshops aanwezig zljn 

geweest. Aan de hand van de uitkomsten uit de workshops is een optimalisatie en faserings-

voorstel uitgewerkt. 

De afzonderlijke stappen zijn in voorliggend rapport afzonderlijk in beeld gebracht. De 

hoofdstuktitel geeft aan welke stap wordt behandeld. Voorafgaand aan iedere stap wordt in 

het desbetreffende hoofdstuk in meer detail op de werkwijze Ingegaan. 

,LEESWJJ?ER 

In dit rapport wordt In hoofdstuk 2 de ecologische opgave voor TMIJ nader toegelicht. De 

verschillende TBES maatregelen worden afzonderlijk beschreven (als resultaat van de 

Inventarisatie). In hoofdstuk 3 is de update van het TBES beschreven en de conclusies die uit 

de update naar voren komen. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 (prioritering en optima

lisatie in omvang) en hoofdstuk 5 (fasering) de ecologische optimalisatie van het TBES 

onderbouwd. Dat gebeurt door een nadere analyse tussen de TBES maatregelen en de 

bijdrage ten aanzien van diverse criteria, gevolgd door een beschrijving van perspectieven 

voor fasering. fn hoofdstuk 6 wordt het optimalisatievoorstel en de conclusies beschreven. 

Tot slot vormt hoofdstuk 7 een overzicht van de gebruikte literatuur en bronnen. 
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nodig. Het ontwikkelingsperspectief Markermeer-IJmeer (gepubliceerd in 2008) schetst zo'n 

samenhang. Het laat zien dat de ecologische achteruitgang van het Markeermeer en IJmeer 

kan worden gekeerd met een aanpak op systeemniveau. 

ECOLOGISCHE OPGAVE 

De opgave is gericht op het tot stand brengen van een ecologisch systeem dat veerkrachtig 

genoeg is om toekomstige veranderingen (zoals klimaatverandering, autonome ontwik

kelingen, onvoorziene omstandigheden, ruimtelijke ontwikkeling) op te kunnen vangen, dat 

de huidige kwaliteit van het gebied verbetert en In staat is om de neergaande trends in het 

gebied te keren. Hierdoor ontstaat ruimte voor de stedelijke, infrastructurele en recreatie 

dynamiek van de Noordvleugel. De ambitie van het ontwikkelingsperspectief is om toe te 

werken naar een integraal systeem dat in ecologisch opzicht 'toekomstbestendig' is. 

Hiermee wordt bedoeld dat het systeem flexibel genoeg is om veranderingen op te vangen, 

zonder een wezenlijk veriies aan ecologische kwaliteit. De te nemen maatregelen zijn er op 

gericht om het ecologisch systeem zodanig te versterken dat cr een kwaliteitsomslag 

ontstaat naar een toekomstbestendig ecologisch systeem. Het gewenste toekomstbestendige 

systeem is dat van een voedselrijk Iaaglandmeer, ecologisch sterk verbonden niet zijn 

omgeving. 

Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) 

Om het ecologisch systeem toekomstbestendig te maken zijn vier vereisten gedefinieerd die 
van wezenlijk belang zijn voor het systeem: 



Zones met helder water langs de Noord-Hollandse kust, Deze zone met een water-

diepte tot drie meter voorziet in ondergedoken waterplanten, het daarbij passende 

bodcmleven en een diverse vispopulatie. Uit de Veluwerandmeren is bekend dat deze 

zone een grote bijdrage aan de biodiversiteit levert Vanwege de bodemdiepte van het 

Markermeer cn IJmeer ligt deze zone aan de Noord-Hollandse kust (zone met 2-3 meter 

waterdiepte). 

Slibgradient: Geleidelijke overgang van helder naar slibrijk water. Slib hoort van nature 

thuis in het Markermeer en IJmeer. Het probleem is dat het momenteel dominant in het 

systeem aanwezig is. Mocht het al lukken om al het slib te verwijderen, waf technisch 

niet of nauwelijks haaibaar Is, dan zal door bodemerosie snel weer nieuw slib gevormd 

worden. Een dunne laag slib (0,5 cm) kan er al voor zorgen dat het meer troebel blijft. De 

grootste slibmassa is aanwezig nabij Lelystad. Met heldere randen aan de Noord-

Hollandse kust en troebel water aan de kant van Lelystad ontstaat een gradient in het 

slib. Die gradient tussen troebel en helder water is van belang voor de vispopulatie. Met 

name de commercieel interessante vis (snoekbaars, aal) heeft baat bij troebel water om 

zich te kunnen verschuilen voor predatoren (visetende vogels). Tegelijk hebben deze 

prodatorcn behoefte aan water waar ze de vis nog wel kunnen zien, maar zelf niet te snel 

gezien worden. 

Overgangszones tussen land en water: Ondersteund door een seizoensgebonden peil. 

De voormalige land-waterzones van het Markermeer en IJmeer zijn achter de dijken 

verdwenen. Herstel van de oude situatie is niet mogelijk zonder vergaande maatschap

pelijke gevolgen. Het ecosysteem heeft de land-watcrzone als broedkamer voor vis en 

leefgebied voor vele soorten planten en dieren nodig, Wil het om een ingreep op 

systeemniveau gaan, dan is het van belang dat deze zones grootschalig zijn. De 

grootschaligheid leidt tot emergente kwaliteiten van het moeras (een emergente 

kwaliteit vloeit voort uit de toegenomen complexiteit door het aaneenschakelcn van 

verschillende elementen tot een groter geheel). Zulke eigenschappen zien we in 

gebieden als het Lauwersmcer, Oostvaardersplassen en in referentiegebieden In het 

buitenland. Oevers van het Markermeer en IJmeer met een smalle land-waterzone 

hebben op zich ecologische waarden, maar dergelijke emergente kwaliteiten zullen er 

niet komen. Land-waterovergangen zullen het beste aan hun bedoelingen voldoen bij 

een maximale dynamiek in het water. Dan kan het zichzelf voortdurend blijven verjon-

gen en veranderen en treedt geen verlanding of verbossing op. Seizoensgebonden peil is 

daarvoor een belangrijke conditie en als zodanig dan ook als maatregel opgenomen om 

een TBES te bereiken, 

Versterken ecologische relaties tussen binnen- en buitendijkse natuurontwikkeling. 

Hot Markermeer en IJmeer zijn een deelgebied in de delta van Nederland. Versterken 

van de ecologische relaties met de andere delen van de delta geeft een impuls aan de 

soorten rijkdom van het ecologisch systeem van het Markermeer en IJmeer. 

Deze aspecten zijn de stuurknoppen om te komen tot een toekomstbestendig ecologisch 

systeem. 



• ' - , , ' < r v •>',: f ; ..OMEN TOT HET 

1. I ,uwtemaatregelen in de 1 loornse I lop. 

2. Aanleg diepe putter, / verdiepingen. 

3. Opening in f foutribdijk. 

4. Anti-erosie maatregel (afdekken met slib). 

5. Grootschalig moeras aan de Houtribdijk. 

6. Vooroever Lepelaarplassen, 

7. Belevingsnatuur. 

8. Seizoensgebonden pell. 

9. Achteroevers Waterland. 

10. Vispassages. 

11. Duurzame visserij. 

12. Behoud huidige kwaliteit (openheid). 

13. Behoud huidige fosfaatwaarden. 

14. Behoud kwaliteit oeverzone. 

Afbeelding 1 geeft een indicatie van de zoeklocalies voor verschillende TBES maatregelen in 
het Markermeer en IJmeer, 

Op basis van de inventarisatie van bestaande literatuur, aangevuld met enkele gesprekken, 

is vervolgens een overzicht gemaakt van wat over de maatregelen bekend is (Tabel I). In 

hoofdstuk 7 is een overzicht opgenomen van de hiervoor beschouwde bronnen. De inven

tarisatie in dit hoofdstuk geeft een overzicht van de feiten zoals deze in 2008 waren. 
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Luwtedammen en 
-maatregelen 

Verdiepingen 

Opening in 
Houtr ibdi jk 

Anti-erosie 
maatregel 

Grootschal ig 
moeras 
Houtribdijk 

Door realisatie van 
strekdammert en/of 
slibschermen ontstaan 
gebieden met golfluwte waar 
waterplantenvegetaties 
kunnen ontwikkelen. 

Diepe putten kunnen dienen 
als slibvang. Vrijgekomeri 
grand en zand wordt gebruikt 
voor buitendijkse (natuur) 
ontwikkeling. 

Slib wordt afgevoerd door het 
open maken van de Houtrib
dijk. Als water van het 
Markermeer in het Usselmeer 

• kan komen. verdwijnt het slib 
uit het Markermeer en IJmeer, 

• Met een dunne zandlaag 
afdekken van het slib op de 
bodem. Dat afgedekte slib 
kan raet meer in het systeem 
komen. (Zwart, 2008). 

Realisatie van een groot, 
samenhangend geheel aan 
land-waterzones waar ruimte 

I Gebieden waar slib niet meer 
j de waterkwaliteit beinvloedt 

met helder water, waardoor 
waterplantenvegetaties zich 
kunnen ontwikkelen. 

Be'invloeden van slibstroom. 
De maatregel heeft een lokaal 
effect en beinvloedt ca 10.000 
ha (Deltares. 2009a) t.a.v. 
doorzicht van het water 
lokaal 

Bemvloeding van de 
slibstroom in het Markermeer. 

Met afdekken van de sliblaag 
kan erosie en opwerveling 
voorkomen worden, (Zwart, 
2008), 

Verklemen slibcirculatie, 
fungeren als netto slibvang. 
vergroten van de habitat-

Hoornse Hop 

Sfrekdam Marken 

Kust Waterland 

Tussen Hoorn en Marken 
gerelateerd aan ontwerp 
luwtemaatregelen en iniaat-
opening grootschalig moeras 
en vooroever 
Lepelaarplassen. 

Opening in de Houtribdijk ter 
hoogte van het grootschalig 
moeras. 

Hoornse Hop / westelijke deel 
van het Markermeer 

Houtribdijk. tussen Trintel
haven en Houtribsiuizen 

Lengte ca 10 km'Ecorys 
20C0- Afhankelijk van 
vccwa i rden waterspout e-i 
afmetiro l-jkt ca 1,500 ha 
waterplanten naalbacv (tnea 
Has konmo' 

l e rg te ca 6 km ;2 < 2 Y-q 
(Ecorys 2009) Amaal 
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atmetipo pried Haskoning) 
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isvoordynamische 
processen. Door de grote 
schaal trekt het een veelheid 
aan soorten aan. 

diversiteit en dynamiek, 
verbinden van wateren 
(Tauw, 2010). 

Vooroever 
Lepelaarplassen 

Belevingsnatuur 

Seizoens
gebonden peil 

Achteroevers 
Waterland 

Realisatie van ondiepe, luwe 
kustzones die door een 
golfbreker verdedigd worden. 

Versterkt de ecologische 
relatie tussen het open water 
en binnendijkse natuur. 

Realisatie van natuur bij 
stedelijke ontwikkeling. 

Insteilen van een peilbeheer 
passend bij het ecologisch 
systeem. 

Vispassages 

Duurzame visserij 

Aanleg achteroevers aan de 
Noord- Hollandse kust, achter 
de bestaande waterkering. 

Aanleg van vispassages bij 
bestaande stuizen en 
gemalen. 

Aanleg van diverse soorten 
watergebonden natuur 
gekoppeld aan de stedelijke 
ontwikkeling (Ecorys, 2009). 

Waterdynamiek afgestemd op 
de natuurlijke processen in 
oeverzones. 

Versterking van trekroutes 
vogels (regionaal) en 
versterken rust/ fberageer-
routes van diverse vogels 
(lokaal). Uitwijkgebied zwaar 
weer. (ARCADIS, 2008). 

Parallel aan Lepelaarplassen 
in het Markermeer en Umeer. 

Lelystad (tussen grootschalig 
moeras en 
Oostvaardersptassen), 
Almere en Amsterdam. 

Usselmeer. Min. opp. 1.200-
2.000 ha (TMIJ, 2009). 
Grondvraag: 170-196 miljoen 
m3 (Haskoning, 2010), 181 
miljoen rn3 (Tauw, 2010), 200 
tot 250 miljoen m3 voor een 
opp. van 4.500 ha 
(Haskoning, 2011). 

Lengte oa. 5 km. (Haskoning, 
2010) of 2x 5.km (Ecorys, 
2008) Breedte <500 m (TMIJ, 
2009) of 5*2 km=1.000 ha 
(Ecorys, 2009). 

Bij Almere en Amsterdam 
relatief kleinschalige t.o.v, 
Lelystad. 

Gebiedsdekkkend, m.n. effect 
op land-water overgangen. 

N.v.t. 

Duurzame visserij met sterke 
vermindering van staand 
wand. 

Vergroten diversiteit visstand, 
door koppeling regionaal 
watersysteem en Markermeer 
- Umeer, mogelijkheden 
trekvis vergroten. 

Bereiken evenwichtige 
opbouw van vispopulatie in 
soortensamenstelling en 
leeftijd (ARCADIS, 2008). 
Draagt bij aan de 

kansen liggen tussen Edam, 
Monnickendam, Purmerend, 
en in de Wieringermeer 
(ARCADIS, 2008). 

Niet nader uitgewerkt. 

Oranjesluizen, in de 
Houtribdijk, binnendijkse 
watersysteemen Noord-
Holland en Flevoland, 

Gebiedsdekkend. 

Nlet nader uitgewerkt. 

:'nv- • 

geschikt (med. Haskoning). 
Meer water en ondiepe zones 
voor minder grondgebruik niet 
relevant, omdat de waarde 
minder is ten opzichte van de 
grondwinst (med. Haskoning). 

Aanleg vooroever Lepelaar
plassen, verondieping en 
eenzijdige opening, evt. met 
diepe put bij ingang (TMIJ, 
2009 en Ecorys, 2009). 

Lintvorming, gericht op 
medegebruik door kleine 
waterrecreatie. 

Insteilen seizoensgebonden 
peil: peilfluctuatie van 0,5 rn 
(lente verhogen en zomer 
laten uitzakken) (Deltares, 
20Q9b). 

- € 559 miljoen i.c.m. grond-
winning (Deltares, 2009a) 
-€750-€1.300 miljoen 
(Haskoning, 2011). 
Kostenverschil afhankelijk van 
grondprijs (3,5 - 5,5 €/m3, 
grondvraag bepalend) (med. 
Haskoning), 

€ 25 tot 30 miljoen voor een 
lengte van 5 km (Haskoning, 
2010), € 150 miljoen voor een 
lengte 2x 5 km (Ecorys, 
2008). 

20 miljoen euro (Ecorys, 
2009). 

Onbekend. 

Niet nader uitgewerkt. 

Aanleg vispassages bij 2 
gemalen in Flevoland, 3 
spuicomplexen Usselmeer en 
Waddenzee, ca. 10 met 
Noord-Holland (Ecorys, 2009) 

n.v.t 

Totale kosten € 78,9 miljoen 
(Ecorys, 2008). 

0,9 miljoen euro (Ecorys, 
2008), bij Oranjesluizen, 
Houtribdijk en binnendijkse 
natuurgebieden. 

Totale kosten onbekend. 
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Behoud huidige 
kwaliteit 

Behoud huidige 
fosfaatwaarden 

Behoud kwaliteit 
oeverzone 

Behoud openheid (WMIJ, 
2011). 

Een fosfaatconcentratie die 
past bij het ecologisch 
functioneren van het 
toekomstbestendig systeem. 

vermindering van sterfte 
onder duikeenden. 

Kwetsbare schakels in de 
ecologische relatie van het 
Markermeer en Umeer en 
binnendijkse natuur 
behouden. 

Behoud huidige situatie (is 
tevens KRW norm). 

Behouden van gebieden die 
in hun huidige kwaliteit 
bijdragen aan het toekomst
bestendig ecologisch 
systeem. 

Noordpolder en 
Lepelaarplassen/ Natte 
Graslanden. 

Gebiedsdekkend. 

Kustzone Muiden, Gouwzee, 
Enkhuizerzand en de 
kustzone van West Friesland. 

ARCADIS ! 1 2 



Toelichting op belangrijkste TBES maatregelen: 

• Luwtemaatregelen in de Hoornse Hop, Deze maatregel draagt bij aan het behalen van 

de ecologische vereisten 'heldere randen' en 'slibgradient'. Door luwtemaatregelen in de 

Hoornse Hop wordt de siibstroming in het Markermeer en IJmeer substantieel bein

vloed. Uit modelberekeningen volgt dat deze maatregel zeer effectief is. De opgave is om 

de juiste locatie, omvang en vormgeving van de luvvteconstructies te vinden. Kansen 

liggen er in de combinatie van de luwtemaatregelen met andere functies, zoals recreafie-

ciland, ankerplaats, recreatief vaardoel enz, 

• Aanleg diepe putten. Diepe putten dragen bii aan 'slibgradient', Dit doen zij doordat ze 

lokaal slib afvangen waarna plaatselijk helder water ontstaat, Uit modelberekeningen 

blijkt dat ze vooral effectief zijn in combinatie met andere slibmaatregelen zoals luwte-

dammen. Vaak is gedacht dat in de putten het slib afgevangen kan worden waardoor 

het slib uit het systeem gehaald kan worden. Op zich is de gedachte juist. Echter doordat 

de slibbron in het systeem zelf zit, vindt er aanvulling van slib plaats. De opgave is ont 

de juiste lagging en vormgeving van de putten In beeld te brengen. 

• Grootschalig moeras bij de Houtribdijk. Dit moeras van 4.500 ha groot levert een 

belangrijke bijdrage aan de ecologische vereisten 'land-waterzonc van formaat'. Daarbij 

draag de buitenzijde van het moeras bij aan de realisatie van 'slibgradient'. De locatie 

Houtribdijk bij Lelystad is vanuit de ecologische ambitie bepaald. In een moeras zijn 

processen van erosie en sedimentatie van vitaal belang. Water is daarbij de belangrijke 

sturende kracht. Op de locatie bij de Houtribdijk is de dynamiek van het water (golf

oploop en scheefstand) het grootst, waardoor de dynamiek maximaal benut wordt. 

Andere afwegingen zijn: 

- In de huidige situatie zijn er geringe natuurwaarden op die locatie aanwezig. De 

realisatie van het moeras gaat dus niet ten teste van bestaande natuurwaarden. 

- Kenmerkend voor die locatie is dat het een niet gebruikte hoek van het Markermeer is 

(dus geen conflict met bestaand gebruik). 

- Het moeras ligt op deze plaats centraal in het ecologisch netwerk van IJsseldelfa, 

Oostvaardersplassen, Waterland, Weerribben Wieden en Friese merengebied. 

De uitdaging voor het ontwerp is om te zoeken naar een optimaal ecologische 

effectiviteit in combinatie met medegebruik zoals een bijdrage aan de dijkversterking 

Houtribdijk of recreatie. 

• Vooroever Lepelaarplassen. Deze vooroever levert een bijdrage aan de ecologische 

vereisten 'land-waterzones van formaat' en het 'versterken van de ecologische relaties'. 

Daarbij draagt de buitenzijde van de vooroever bij aan de realisatie van 'slibgradient'. 

De vooroever dient met name voor de versterking van het nagenoeg volledig door de 

stad .Almere ingesloten Natura 2000-gebicd Lepelaarplassen. 

• Vispassages. Deze dragen bij aan het 'versterken van cie ecologische relaties' en 

versterken de functie van de 'land-waterzones van formaat'. De vispassages zullen een 

bijdrage leveren aan de diversiteit van de vispopulatie. Zo is een vispassage naar de 

Oostvaardersplassen of Lepelaarplassen van belang voor de stekclbaarspopulatie in alle 

drie de gebieden. Ook passages naar het IJsselmeer en Noordzeekanaal versterken de 

visstand. 

• Insteilen van een seizoensgebonden peil. Seizoensgebonden pcildynamick Is de variant 

van waterpeilbeheer tussen natuurlijk peilbeheer en technisch peilbeheer. Het levert een 

belangrijke bijdrage aan de effectiviteit van de 'land-waterzone van formaat'. 

Seizoensgebonden peilbeheer kent de volgende elementen: 



- In de wintermaanden en vroegste voorjaar is het waterpei! om veiligheidsredenen 
laag. 

- In het vroege voorjaar wordt hel peil opgezet waardoor er overstromingsvlakles in de 

land-waterzones ontstaan die dienen als paaiplaats voor vissen. De extra waterschijf 

die gerealiseerd wordt kan in de zomer benut worden voor de zoef vvafervoorziening 

van Nederland, 

- In de zomerrnaanden zakl hei water uit als gevolg van verdamping en gebruik voor 

zoetwalervoorziening. Voor de natuur betekent dit dat bodenis van de land-

waterzones droogvallen en er slikplaten en vvindwadden ontstaan, Overigens hoeft 

hot niet ieder jaar tot een laag waterpeil te komen. Fluctuaties over de jaren heen zijn 

heel natuurlijk. 

- In het najaar kan het wafer weer stijgen tot het peil dat voor het stormseizocn 
acceptabel is. 

Belangrijk notie is dat een seizoensgebonden peildynamiek alleen effectief is als er een 

substanbeel oppervlak aan land-waterzones gerealiseerd is. Met het huidige bodcmprofiel 

van het Markermeer en IJmeer heeft de maximaal haalbare 80 cm peilflucluatie (dit is de 

fiuetualie die haaibaar is zonder dat andere functies nadelig bemvioed worden) geen effect. 



JWERKWyZI 

Het TBES is in 2007 geformuleerd op basis van de toen beschikbare kennis en Inzichten en 

aangevuld tijdens de totstandkoming van het Toekomstbeeld (TMIJ) in 2009. Via onder 

meer de onderzoeksprogramma's NMIJ en ANT is inmiddels nieuwe kennis opgedaan. Op 

16 februari 2011 is het TBES tijdens een workshop met eerdere betrokkenen bij TMIJ en 

(ljsselmeer)ecologcn daarom tegen het licht gehouden (zie bijlage 1 voor de deelnemers). 

Gekeken is of de nieuwe kennis aanleiding geeft om het TBES en de geformuleerde 

maatregelen aan te passen. 

ARGUMENTATiE UPDATE 

D.'u >i Ui .>p i-.gi-J.iM met i en Hvi k of de geformuleerde ecologische vereisten nog steeds 

de |u;-h- zi)o 1 V. «• stap heelt geVkl tot een bevestiging dat de ecologische vereisten de 

aspecten zijn die leiden tot het behalen van het TBES. 

Vervolgens is beoordeeld of de maatregelen nog up-to-date waren. De volgende zaken 

hebben een rol gespeeld voor de onderbouwing van de update van het TBES op 

maatregelniveau: 

1. De maatregel is duurzaam en draagt bij aan de ecologische vereisten en daarmee aan het 

behalen van het TBES (incl. Natura 2000). Hierbij wordt ook de onderlinge samenhang 

tussen de maatregelen in beschouwing genomen. Een belangrijke bron is de kwanti-

ficering van de ecologische effecten van de TBES maatregelen met Habitat (Haasnoot, 

2009), en de beoordeling van de TBES maatregelen met het TMIJ-model (Arcadis, 2008). 

2. De aanleg- en behoerkosten staan in redelijke verhouding tot het ecologisch rendement 

van de maatregel. Hierbij kunnen meekoppclmogelijkheden in beschouwing worden 

genomen. Belangrijke bronnen hierbij zijn de kostenmodule van Ecorys voor TMIJ (2008) 

en het hypothesedocument van NMIJ (Royal Haskoning, 2011). 

3. De maatregel past binnen bestuurlijke afspraken en reeds vastgestelde plannen voor het 

Ejsselmeergebied. 
4. Voor de maatregel is voldoende bestuurlijk en/of maatschappelijk draagvlak. 

Op grond hiervan zijn de TBES maatregelen zoals geformuleerd in TMIJ als volgt 

beoordeeld (Tabel 2): 
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Tabel 2 

Update TBES maatregelen 

Legenda-

* Maatregel opnemen in 

de update van het TBES 

* Maatregel is afgevallen 

n a v de updale van het 

TBES 

Verd"?p pgee 
Mlluen in 
' ombii'atie me: 
NiMedammei' 
in r&FS) 

Opening in de 
Houtribdijk 

Arti-eroSiP 
maairegeien 
(afdekken slib 
met zandi 

Grootschalig 
moeras aan de 
Houliibdijk 

Vooroever 
Lepelaar
plassen 

Belevings-
natuur 

Seizoens
gebonden peil 

+ Maatregel draagt in grote mate bij aan het behalen van de ecologische vereisten 

en N2000 Markermeer - IJmeer (Haasnoot, 2009). 

+ De maatregel heeft een grote kosteneffectiviteit. 

+ De maatregel is niet in tegenspraak met bestaande afspraken. 

- Voor verdere uitwerking en vormgeving is maatschappelijk draagvlak en koppeling 
met recreatie een belangrijk aandachtspunt. 

0 Maatregel draagt beperkt bij aan het behalen van de ecologische vereisten 
(Haasnoot, 2009). 

+ De maatregel is kostenefficienter in samenhang met buitendijkse ontwikkelingen 

(ophoogzand voor stedenbouw, toplaag voor natuurontwikkeling ). 

+ De maatregel is niet in tegenspraak met bestaande afspraken. 

+ Voor de maatregel is alleen voldoende draagvlak, indien deze wordt gecombineerd 
met maatregelen die de kosteneffectiviteit van het TBES positief bei'nvloeden. 

? Bijdrage aan het behalen van de ecologische vereisten is onduidelijk, evenals 
invloed op doorzicftt in het Usselmeer. 

- Kostbare ingreep (een tot enkele tientallen miljoenen € *) met onzekere invloed op 
ecologische doelen. 

- De maatregel staat haaks op het bestuurlijke beleid i.v.m. peilaanpassing 
Usselmeer. 

? Bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak onbekend. 

- Maatregel draagt niet bij aan het behalen van de ecologische vereisten, het 
voorkomt toename van slib, maar lost het slibprobteem niet op. 

- De maatregel heeft een beperkte levensduur en vergt een continue 

beheerinspanning en heeft zodoende een beperkte kosteneffectiviteit. 

+ De maatregel is niet in tegenspraak met bestaande afspraken. 

? Vanwege forse investeringskosten is bestuurtijk draagvlak onbekend. 

+ Maatregel draagt in grote mate bij aan het behalen van de ecologische vereisten 
en N2000 (landelijk en gebiedsniveau) (Balkema, 2010). 

0 De maatregel vergt forse investeringen voor het bereiken van het beoogde 

ecologische rendement (Haarman, 2011). 

+ De maatregel is niet in tegenspraak met bestaande afspraken. 

+ Bestuurlijk draagvlak aanwezig, zeker wanneer deze in synergie met veiligheid 
Houtribdijk wordt gerealiseerd, Een pilot grootschalig moeras wordt reeds opgestart. 

0 Maatregel draagt beperkt bij aan het behalen van de ecologische vereisten en 
N2000 Markermeer - Umeer (Haasnoot, 2009). 

0 De maatregel vergt forse investeringen voor het bereiken van het beoogde 

ecologische rendement (Haarman, 2011). 

+ De maatregel is niet in tegenspraak met bestaande afspraken. 

' + Bestuurlijk draagvlak aanwezig, in samenhang met buitendijkse ontwikkeling 

Almere. Verdere besluitvorming sterk afhankelijk van de benodigde kosten. 

- Maatregel draagt zeer beperkt bij aan het behalen van de ecologische vereisten en 
N2000 Markermeer - IJmeer, 

- De maatregel is alleen kostenefficient in samenhang met financiering vanuit 
gebruikers 

+ De maatregel is niet in tegenspraak met bestaande afspraken. 

+ Voor de maatregel is draagvlak, gekoppeld aan stedelijke ontwikkelingen. 

+ Maatregel versterkt de invloed van andere TBES onderdelen op het behalen van 
de ecologische doelen TBES en N2000 (landelijk en gebiedsniveau). 

+ 7olang de fluctuates beperkt blijven tot de bandbreedte van 80 cm die binnen het 
•• l ied is te realiseren met behoud van de huidige functies, dan zijn de investerings-

1 len beperkt en is de ecologische opbrengst voor de landwaterzones zeer groot. 

0 Maatregel sluit (op termijn) aan op het voorgenomen waterbeleid. 

0 Zolang bestaande functies behouden blijven, is er beperkt maatschappelijk verzet 
(Meijer, 2009). 
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Achteroeveis 
.'.atcnand 

Vispassages 

Duurzame 
uisseni 

Behoud 
I uidige 
kwahteit 

Behoud 
I indigo 
fos'aatwaardt'n 

Behoud 
bestaande 
kwaliteit 
oever.oie 

0 Maatregel draagt beperkt bij aan het behalen van de ecologische vereisten en 
N2000 Markermeer - IJmeer. 
- Grondaankoop en/of onteigening is relatief kostbaar (circa € 80 min) in relatie tot 
de hiennee te behalen ecologische doelen (Ecorys, 2008). 
- Maatregel sluit niet aan op beleidsvoornemen Noord-Holland en landelijk beleid 
EHS. 
- Geen bestuurlijk draagvlak aanwezig binnen de provincie Noord-Holland. 

0 Maatregel draagt beperkt bij aan het behalen van de N2000 doelen. 
+ Gezien de beperkte financiele inspanning gaat het om een kostenefficiente 
maatregel. 
+ Maatregel sluit aan bij afspraken over het vergroten van de vispasseerbaarheid 
van bestaande knelpunten in het kader van de KRW. 
0 Maakt onderdeel uit van het Stroomgebiedsbeheerplan en het Beheerplan 
rijkswateren; vanwege bezuinigingen is uitvoering gefaseerd. 

+ Duurzame visserij met sterke vermindering van staand wand. Draagt bij aan de 
vermindering van sterfte onder duikeenden en draagt daarmee bij aan het behalen 
van de N2000 doelen voor Markermeer - IJmeer. 
+ Relatief grote bijdrage aan N2000 doelen Markermeer - IJmeer waarvan de kosten 
niet bekend zijn (bij uitkopen van vissers kan dat flink oplopen). 
0 Onduidelijk of maatregel aansluit bij huidige bestuurlijke afspraken. 

0 Bestuurlijk / maatschappelijk draagvlak onbekend. 

N.v.t.; betreft continuering bestaande situatie. 

N.v.t.; betreft continuering bestaande situatie. 

N.v.t.; betreft continuering bestaande situatie. 

3.3 JJLTi<OMSJlliiJPDATETBES 

Op het niveau van het TBES kan worden geconcludeerd dat de aard en het beoogd effect 

van ecologische vereisten van het TBES nog steeds volledig overeind staan. Deze zijn vanuit 

de ecologische optiek noodzakelijk om het doel (het TBES) te bereiken. 

Naar aanleiding van de update van het TBES, is er op maatregelniveau wel aanleiding tot 

aanpassingen. In Tabel 2 is de score van de aspecten die in de overwegingen een rol hebben 

gespeeld aangegeven en vertaald naar een eindconclusie. Dit leidt tot de volgende 

conclusies: 

• De rood gemarkeorde maatregelen 'Opening Houtribdijk', anti-erosie maatregelen en de 

'Achteroevers Waterland' zijn in de update afgevallen als maatregel die bijdragen aan 

het bereiken van het TBES, omdat: 

- deze maatregelen geen rol van betekenis spelen voor het bereiken van het resultaat 

van de ecologische vereisten; 

- er onvoldoende draagvlak is; 

- deze maatregelen niet aansluiten bij bestaande beleidsafspraken; 

- de kosten niet opwegen tegen bet ecologische rendement. 

117 



Een maatregel is toegevoegd aan liet TBES: Oeverdijken bij Noord-1 lolland. Deze 

ontwikkeling heeft zich recent voorgedaan en seoorf positief op de verschillende 

aspecten uit de update . De maatregel biedt mogelijkheden voor de versterking van de 

ecologische vereisten en levert een bijdrage aan de ambities vanuit Natura 2000 

(namelijk versterking van land-water overgang, versterken ecologische relaties en 

bijdrage aan Natura 2000-inslandhoudmgsdoelen voor het Markermeer IJmeer). 

Aangezien de maatregel Integraal kan worden gerealiseerd met de versterking van de 

watorkeringen, is voor deze maatregel zowel bestuurlijk als maatschappelijk draagvlak. 

Een korte toelichting wordt in onders taande teksfbox gegeven. 

MAATREGELEN ONDERDEEL VAN OPTIMALISATIE 

Op basis \ an de update van hot TBES wordt met de in Tabel 2 groen gemarkeorde 

maatregelen plus de Oeverdijken bij Noord-Holland, verder gegaan. Deze 12 maatregelen 

vormen de input voor de (nadere) ecologische optimalisatie, welke is beschreven in 

hoofdstuk 4. 

Echter niet alle 12 maatregelen uit de update van het TBES komen in de (nadere) ecologische 

optimalisatie in hoofdstuk 4 aan bod. De volgende maatregelen worden niet meegenomen 

bij de optimalisatie in Hoofdstuk 4: 

• Seizoensgebonden peil; de mogelijkheden en de ecologische effectiviteit voor een 

seizoensgebonden peil (binnen de kaders van bestaande functies) zijn reeds voldoende 

uitgewerkt (Meijers, 2009). Deze maatregel kent geen ruimtelijke fysieke component. Het 

is een kwestie van doen of niet. 

• Duurzame visserij; duurzame visserij wordt in dit rapport niet nader geoptimaliseerd 

aangezien het geen ruimtelijk fysieke maatregel is. 

• Maatregelen waarbij het behoud van de huidige kwaliteit centraal staat, vormen geen 

onderdeel van de optimalisatie. Het betreft het continueren van de huidige situatie, wat 

praktisch gezien niet of nauwelijks kan worden geoptimaliseerd. Wanneer ruimtelijke 

ontwikkelingen plaatsvinden, moet met die maatregelen nadrukkelijk rekening worden 

gehouden. Het gaat om: 

- Behoud huidige kwaliteit; 

- Behoud fosfaatconcenfratie; 
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- Behoud bestaande kwaliteit oever/.one. 

Bovengenoemde maatregelen blijven evenwel relevant voor het bereiken van het TBES. 

Tot slot vinden verdiepingen plaats in combinatie met de aanleg van luwtedammen en -

maatregelen en zijn daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verdiepingen alleen 

hebben geen effect op de slibproblcmatiek in het gebied, een combinatie tussen de 

verdiepingen en luwtedammen en -maatregelen leidt tot de beste resultaten (Vijvcrberg, T. 

2008). Deze twee maatregelen worden dan ook samengevoegd. 
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4.1 WERKWIJZE 

De volgende maatregelen vormen de basis voor de ecologische optimalisatie: 

1. Luwtedammen en -maatregelen in combinatie met verdiepingen, 

2. Grootschalig moeras, 

3. Vooroever Lepelaarplassen. 

4. Oeverdijken Noord-Holland. 
5. Vispassages. 

6. Belevingsnatuur. 

De ecologische optimalisatie bestaat uit twee stappen, te weten; 

I, Prioritering van de TBES maatregelen, De prioritering heeft als doel om onderscheid te 

maken tussen de maatregelen die in grote mate bijdrage aan de ecologische vereisten en 

maatregelen die hier in minder grote mate aan bijdragen. Ook hun bijdrage aan het 

behalen van Natura 2000-doelen wordt in beeld gebracht. Wanneer er omwille van 

financiele of andere overwegingen een keuze tussen maatregelen dient te worden 

gemaakt, geeft deze prioritering handvatten voor de afweging in welke maatregel(en) 

als eerste geinvesfeerd dient te worden. In paragraaf 4.3 wordt dit uitgewerkt. 

2. Optimalisatie van de maatregelen in omvang. De optimalisatie in omvang heeft tot doel 

om met de huidige kennis over de ontwikkelingen in het systeem een oordeel te vormen 

over de benodigde eindomvang van de maatregelen. Daarbij wordt gekeken of er 

aanleiding is om van de eerdere geformuleerde oppervlakten van de maatregelen af te 

wijken, en zo ja, welke omvang van de betreffende maatregel op basis van de huidige 

kennis gewenst is. In paragraaf 4.4 wordt dit uitgewerkt. 

In bijlage 2 is de relatie tussen TBES, Natura 2000 en ANT nader toegelicht. 

Criteria 

Om tot een optimalisatie- en faseringsvoorstel te komen, is gebruik gemaakt van de 

volgende criteria, die argumenten bieden voor het optimaliseren van TBES maatregelen in 

omvang en fasering in tijd: 

• De bijdrage van de maatregelen aan de ecologische vereisten van het TBES; 

- Zones met helder water langs de Noord-Hollandse kust; 

- Slibgradient; 

^ Overgangszones tussen land en water; 

- Versterken ecologische relaties. 

• De bijdrage van maatregelen aan Natura 2000 ambitieniveaus; 

- Verbetering staat van instandhouding Markermeer en IJmeer (gebied); 



Verbetering staat van instandhouding IJsselmeergebied (regio); 

Verbetering staat van instandhouding overige doelen (landelijk); 

De bijdrage van TBES maatregelen aan leefgebied voor ANT soorten. 

4.2 _.yiIMMM§.£BniR!A 

Bijdrage aan ecologische vereisten WES 

Met de bijdrage aan de ecologische vereisten wordt in beeld gebracht in welke mate de 

maatregelen bijdragen aan het herstel van (de veerkracht van) het ecosysteem van het 

laaglandnreer. De bijdrage van de maatregelen aan de ecologische vereisten is eerder beoor

deeld in het kader van NMIJ (Royal Haskoning, 2011). Deze beoordeling is aangevuld met 

inzichten uit andere rapporten en (inclusief toelichting) weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 3 

Bijdrage van TBES i elen coloqische vereisten 

Luwtemaatregelen (incl. 
verdiepingen)1) 

Grootschalig moeras Houtribdijk 

Vooroever Lepelaarplassen 

Oeverdijken Noord-Holland 

Vispassages 

! Belevingsnatuur!) 

Legend a: 
• Grote positieve bijdrage aan criterium door uitvoering maatregel 

11 Positieve bijdrage aan criterium door uitvoering maatregel 

Geen of een geringe bijdrage aan criterium door uitvoering maatregel 

Daar waar is afgeweken van de beoordeling in het hypothesedocument NMIJ, is een 

toelichting opgenomen: 
1. Luwtemaatregelen en verdiepingen zijn gecombineerd tot een maatregel. 

2. Belevingsnatuur is in het hypothesedocument niet beoordeeld, de beoordeling hiervan is 

toegevoegd in bovenstaande tabel. 

3. NMIJ scoorde het moeras lichtgrocn als het gaat om bijdrage aan land-water zones. Het 

grootschalig moeras heeft echter ook zonder een seizoensgebonden peil een grote 

positieve bijdrage aan overgangzones tussen land en water en levert het resultaat op dat 

voldoet aan het wensbeeld (Tauw, 2010). Voor overige land-water overgangen 

(vooroever, oeverdijken) is de score zonder seizoensgebonden peil overgenomen. 

4. NMIJ kende geen score toe aan de luwtemaatregelen en het moeras als het gaat om 

ecologische verbindingen. Echter grootschalige maatregelen zoals het moeras en 

luwtedammen hebben op gebiedsniveau, maar ook landelijk en internationaal, een 

functie als stapsteen en zodoende een positieve bijdrage aan het versterken van 

ecologische relaties. 
5. Samenvoeging van legenda eenheden "beperkte bijdrage" en "redelijke bijdrage". 
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Bijdrage aan Natura 2000 ambitieniveaus en ANT soorten 

Met de bijdrage van de maatregelen aan de Natura 2000 instandhoudingsdoelstel l ingen en 

ANT soorten wordt in beeld gebracht in welke mate zij voorzien in de korte termijn opgave 

(AN'T) en de beleidsmatige/juridische opgave (Natura 2000) voor hel gebied. Daarbij wordt 

voor Natura 2000 onderscheid gemaakt in drie schaal- of ambitieniveaus: 

* Bijdrage aan het doelbereik voor het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer, 

« Bijdrage aan het doelbereik voor hel IJsselmeergebiecf (Markermeer en IJmeer, 

ljsselmeer, Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, Veluwerandmeren, Ketelmeer & 

Vossemeer, Zwartemeer, Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen), 

• Bijdrage aan het doelbereik voor overige gebieden in Nederland (landelijke doelen). 

De bijdrage van de maatregelen aan de Natura 2000-ambitieniveaus Is beoordeeld in 

onders taande exercitie. Hierin zijn ook de ANT soorten (soorten met een au tonome 

neergaande trend in het IJsselmeergebied) expliciet weergegeven. 
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Tabel 4 

Bijdrage van TBES maatregelen aan doelrealisatie Natura 2000 

Luwtemaatregelen 

incl. verdiepingen 

Grootschalig moeras 
Houtribdijk 

Vooroever 

Lepelaarplassen 

Vispassages 

Betevingsnatuur 

kranswierwateren. fuut (f,r) aalscholver (f). grauwe gans (r), 
brandgans (r), smient (r), krakeend (r), slobeend (r), krooneend 
(f,r), tafeleend (f,r). kuifeend (f r). toppereend if. r), bnldutker 
(f 0, nonnetje (r) grote zaagbek (r). meerkoet (f r) 

dwergmeeuw if) 

zwarte stei n (f) 

meervleermuis <f), aalscholver (b,r), visdief (b) fuut (f,r). 
aalscholver (f.r), lepelaar (r,r), grauwe gans (f,r), brandgans 
(f,r). smient (f,r), krakeend (f,r), slobeend (f r>, krooneend ( f rj 
tafeleend (f,r). kuifeend (r). toppereend (r), bnlduiker (r), 
nonnetje (r), grote zaagbek (r), meerkoet (f,r). dwergmeeuw 
(f,r). zwarte stern (f,r) 

meervleermuis. aalscholvei ib). visdief (bi 

fuut (r) ..•. •• - i . i - • !•: • . J •' ' ' •!•.• 
K, I - r 

i I . I • • tafeleend (r) • • r -1 •.' .• ' i 
nonnetje Ir) grote zaagbek (r) .•. . p. •>. • i dwcrgmreuw 
(r) zwarte s tem (n 

lepelaar (f) 

• , • •. ;•• • . fuut (f) nonnetje (f) g iotc zaagbek 
(fl dwergmeeuw (f) zwarte s tem (') 

meervleermuis 

fllllt (O U! i..i\ • 
k 1 1 1 " • - . • tafeleend (r) kcre- i- : -

nonnetje (r) grote zaagbek (r) 

kle'ne mofiderkruipe' kleine zwaa" if r) loenri'anei ,nn» c) 
kleine netgans (ri kolgan. (n beroeend fr) winter'alino (f,r) 
wilde eend (* r> pijlstaad if. r> w ide /waari ir; 

Noorrise woelmui. kleine modderkruiper grote mncl'lerkrn'pe'-
roerdomp'b, f : lepelaar (b/T tiruine ki'ikopriieF(b b 
porseleinhoon ib f•., kempha an (b ' ) , s n e (b,f) net-anger (b.f), 
grote karekiet (h.f.i purperreiger (b f). riodaar-s (b fi woudaapje 
ib f). kleine zitveireiger fb. f) giote zilverreigei ib '). brume 
kiekendief (b f i btauwborsi (b f), kleme zwaan l f i i 
toendranetgans (r), kleine netgans (A, kolqans f) berceend 
(f r) wintertalmg If r) wilde eend (T r) piiistaan if 0 kluut (f.r) 
goudplev i f {'.'', i-empl'aan if.ri grutto(fr) i v u i p f f i 
rPu/ep.iteir (rj qrott: zilverreicer if p wilde zwaan ,' i '• 

Noorrise woelmuis bo"lbenplevi<Jr (b f> lepelaar (b ' j 
potzdiiaer(t) b qroto karekiet (b q blauwborst ;b B 

Sittf.i vonrr 

bever, vetdui! (f), geoorde fuut (b r,f) kuifduiker (f,r) 

vochtige alluviale bossen tong^aarmuls slechiv-"-
watersmo (' r; 

eepAK nvier 
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Op basis van bovenstaande tabel kunnen de volgende conclusies worden getrokken over de 

bijdrage van de verschillende TBES maatregelen aan de Natura 2000-ambitieniveaus: 

• Luwtemaatregelen en het grootschalig moeras leveren de grootste bijdrage* aan Nature. 

2000-doelen (soorten en habitattypen) op alle ambitieniveaus. 

- Het grootschalig moeras heefl zowel op "net ambitieniveau Markermeer en IJmeer als 

op het ambitieniveau IJssclmeergebied van alle TBES maatregelen de meeste relaties* 

met soorten en habitattypen, Daarbij ligt het zwaartepunt op de bijdrage aan het 

ambitieniveau IJsselmeergebied. Van alle TBES maatregelen heeft het grootschalig 

moeras de meeste relaties* met de landelijke instandhoudingsdoelen. 

- Het zwaartepunt van de bijdrage van de luwtemaatregelen aan Natura 2000-doelen 

ligt duidelijk op het ambitieniveau Markermeer en IJmeer. Van alle TBES maatregelen 

hebben luwtemaatregelen de meeste relaties* met soorten waarvoor een ANT 

(Autonome Neergaande Trend) geldt in hel Markermeer en IJmeer. 

" De vooroever Lepelaarplassen en oeverdijk Noord-Holland scoren enigszins vergelijk

baar op de relaties met Natura 2000-doelen, maar aanzienlijk lager dan het grootschalig 

moeras en luwtemaatregelen. Ten opzichte van de oeverdijk heeft de vooroever 

Lepelaarplassen aanvullend ook voor diverse Natura 2000-watervogels een rustfunctle, 

De oeverdijk zou ook een dergelijke functie kunnen hebben, mits wordt gekozen voor 

een oeverdijk gecombineerd met een vooroever. 

• Belevingsnatuur en vispassages hebben verreweg de minste relaties met Natura 2000-

doelstellingen en leveren alleen voor de meervleermuis, respectievelijk lepelaar, een 

grote bijdrage op het ambitieniveau Markermeer en IJmeer. 

* gewogen aan het aantal doelstellingen waar ze (sterk) aan bijdragen. 

De uitkomsten van bovenstaande beoordeling zijn op hoofdlijn doorvertaald in Tabel 5 op 

pagina 28, waarin tabel 3 en 4 zijn samengevat, 

Conclusie 

Maatregelen die voor alle criteria van groot belang zijn, dienen niet of beperkt geoptima

liseerd te worden in omvang. Maatregelen die voor de criteria minder van belang zljn, 

bieden meer mogelijkheden voor optimalisatie in omvang. De bijdrage van TBES maat

regelen aan Natura 2000 doelstellingen en ANT soorten worden gebruikt als argumenten 

voor fasering, Maatregelen die sterk bijdragen aan doelrealisatie van Natura 2000 of de ANT 

problematiek kunnen helpen oplossen, dienen eerder te worden gerealiseerd dan maat

regelen die (alleen) van belang zijn voor het bereiken van de ecologische vereisten (op de 

lange termijn). 

PRigRITOT 

De uitkomsten van de beoordeling zoals in voorgaande paragraaf uitgeschreven, zijn 

samengevoegd en weergegeven in Tabel 5. Op grond van de score t.a.v. de criteria (IBES, 

N2000, ANT) ontstaat de volgende prioritering voor uitvoering van de maatregelen (deze 

conclusie wordt hieronder toegelicht): 

1. Grootschalig moeras Houtribdijk. 
2. Luwtedammen en -maatregelen (inclusief eventuele verdiepingen). 

3. Vooroever Lepelaarplassen. 



Overige TBES maatregelen hebben minder prioriteit vanwege een beperktere bijdrage aan 
het bereiken van de ecologische vereisten, dan wel Natura 2000-instandhoudingsdoelen en 
ANT soorten. 

Toelichting 

In label 5 (en de achterliggende tabelien 3 en 4) is zichtbaar dat het grootschalig moeras aan 

de Houtribdijk eu luwtedammen en -maatregelen (inclusief eventuele verdiepingen) aan 

(bijna) alio criteria een positieve tot een grote positieve bijdrage leveren, Hiermee zijn zij de 

belangrijkste twee maatregelen voor het behalen van de ecologische vereisten en de Natura 

2000-doelen. 

Grootschalig moeras Houtribdijk J'prioriteit 

Het grootschalig moeras draagt sterk bij aan het bereiken van het ecologische vereiste 

"overgangszones ttissen land en water". De luwtemaatregelen dragen sterk bij aan het 

bereiken van het ecologische vereiste "zones met helder water langs de Noord-Hollandse 

kust", Tezamen dragen beide maatregelen sterk bij aan het bereiken van de gewenste 

slibgradient in het gebied, Daarmee dragen deze twee maatregelen het meest bij aan het 

bereiken van drie van de vier ecologische vereisten van het TBES, 

Het grootschalig moeras draagt daarnaast in grote mate bij aan het bereiken van de Natura 

2000-instandhoudingsdoelen. Zowel op het niveau van het Natura 2000-gebied Markermeer 

& IJmeer als op het niveau van het IJsselmeergebled (regio) wordt een grote positieve 

bijdrage verwacht aan de instandhoudingsdoelen. 

Luwtedammen en -maatregelen 2' prioriteit 

De luwtemaatregelen dragen vooral in sterke mate bij aan het bereiken van de Natura 2000-
instandhoudings-doelen voor het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer, waarbij tevens 

soorten met een ANT (sterk) profiteren. 

Vooroever Lepelaarplassen 3' prioriteit 

De vooroever Lepelaarplassen draagt ten opzichte van het grootschalig moeras en de luwte

maatregelen in beperktere mate bij aan het behalen van de ecologische vereisten van het 

TBES; aan twee vereisten draagt de maatregel positief bij (zie Tabel 5). Tevens wordt een 

positieve bijdrage verwacht op zowel de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-

gebied Markermeer & IJmeer, als de bredere instandhoudingsdoelen voor het IJsselmecr-

gebied. Hieronder vallen enkele soorten met een ANT opgave, zoals fuut, tafeleend, 

nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw en zwarte stern. 

Overige maatregelen 

Overige maatregelen die zijn meegenomen bij de optimalisaticstudie (oeverdijken Noord-
Holland, vispassages, belevingsnatuur) scoren op minder dan de helft van de criteria 
positief, en dragen op grond hiervan in beperktere mate bij aan het realiseren van de doelen 
van het TBES. 

De maatregelen die naast de gescoorde maatregelen onderdeel uitmaken van het TBES 

(seizoensgebonden peil, duurzame visserij, behoud huidige kwaliteit, behoud fosfaat-

concentratie, behoud bestaande kwaliteit oeverzone) behoren ook niet tot de eerste 

prioriteit. Voor al deze overige maatregelen geldt dat wanneer zich kansen voordoen voor 

realisatie, het evenwel zinvol is om deze maatregelen uit te voeren. 



Tabel 5 _ 

Score prioritering TBES maatregelen t.a.v. criteria 

Bijdrage aan 

ecologische 

vereisten TBES 

Bijdrage aan 

ambitieniveaus 

Natura 2000 

Bijdrage aan ANT 

Totale score op crite 

Zones met helder water langs N-H kusl 

Slibqradient 

Overgangszones tussen land en water 

Versterken ecologische relaties 

Verbetering Svl Markermeer & IJmeer 

Verbeterinq Svl Usselmeergebied 

Verbetering Svl landelijke doelen 

^2S2£!2£i2S!^L22rten 

rla (relatief) 5x positieve 

score. 3x 

noutraal 

3x positieve 

score. Sx 

ncutiaai 

2x positieve 

score, 6x 

neutraal 

2x positieve 

score, 6x 

neutraal 

Legend a: 

• Grote positieve bijdrage aan parameter door uitvoering maatregel 

A Positieve bijdrage aan parameter door uitvoeriiag maatregel 

e Geen of een geringe bijdrage aan parameter door uitvoering maatregel 
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. .OPTIiALiSATJi. IN. OMVANG 

Grootschalige moeras Houtribdijk 

I let benodigd oppervlak aan moeras in het Markermeer - IJmeer aan de hand van een 

natuurlijke situatie voor een laaglandmeor (referentie Peipsimeer; gelegen op de grens van 

Estland en Rusland) bedraagt circa 6,000 ha (Tauw, 2010). In het TBES is dit doorvertaald 

naar een grootschalig moeras aan de Houtribdijk van in totaal 6.000 ha, waarvan 4.500 ha 

gelegen in het Markermeer, en 1,500 ha gelegen in het IJsselmeer, Dergelijke grootschalige 

land-waterovergangen ontbreken nu in het gebied, terwiji deze essentieel zijn voor het 

bereiken van de ecologische vereisten van het TBES. 

Alleen een moeras met een grote schaal en emergente kwaliteiten zet echt zoden aan de dijk, 

zowel voor de bredere TBES doelstellingen als voor Natura 2000-doeIstellingen 

(Markermeer IJmeer, IJsselmeergebied en zelfs landelijk). Referenties voor een dergelijk 

moeras met een grootte van 4.500 tot 6.000 ha in Nederland (de Oostvaardersplassen en 

Lauwersmeer), laten zien dat gebieden van een dergelijke omvang een hogere natuur-

kwaliteit hebben dan op basis van het oppervlak te verwachten is. Veel (krltlsche) 

doelsoorten voor het moeras hebben voor een kernpopulatic minimaal een leefgebied nodig 

van enkele duizenden hectares (zie bijlage 3). Bovendien is het grootschalig moeras van 

groot belang voor verschillende soorten waarvoor een autonome neergaande trend geldt 

(ANT), door bijvoorbeeld extra rustgebied te bieden of een bijdrage te leveren aan de 

voedselbeschikbaarheid. 

Op grond van de huidige kennis (onder andere vanuit reierentiegebieden) en de uitkomsten 

van de consultatie van experts Is er geen aanleiding om van het eerder geformuleerde 

indicatieve eindbeeld van 4,500 ha (in het Markermeer) voor het grootschalig moeras aan de 

Houtribdijk afte wijken, 

luwtedammen en -maatregelen 

De luwtemaatregelen moeten door golfluwte leiden tot de vorming van een grootschalig 

waterplantengebied in het Markermeer - IJmeer en de windgedreven slibstroming in het 

Markermeer beperken. Deze effecten leiden tot grotere habitatdiversiteit in het gebied (zoals 

opgroeigcbied vis, macrofauna) en zorgen voor een gradient in doorzicht (onder andere als 

gevolg van slib) in het systeem. Het benodigde oppervlak voor het grootschalige 
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waterplantengebied is afgeleid aan de hand van een natuurlijke situatie voor een laag-

landmeer (referentie Peipsimeer). In het Peipsimeer is circa 14% van het oppervlak begroeid 

met ondergedoken Avaterplanton. Naar analogic van het Peipsimeer is voor het Markermeer 

en Umeer circa 8.800 ha (circa 14%) aan waterplantengebied noodzakelijk. Op basis van 

abiotische randvoorwaarden (gebied met een bodemdieptc tussen 2 meter en 3 meter) is in 

het Markermeer en IJmeer circa 6.600 ha in beginsel geschikt als waterplantengebied. 

Vanwege een onzekerheidsmarge rondom het oppervlak van deze zone is 6.000 ha 

geformuleerd als behorend bij een TBES (Zwart, 2008). 

Om die 6.000 ha geschikt waterplantenbiotoop te realiseren is bemvloeding van de 

slibstroom noodzakelijk zodat de 2-3 meter diepe waterzonc ook helder water krijgt. Via het 

slibmodel is berekend dat hiervoor circa 21 km aan luwtedammen nodig is. 

Op grond van de huidige kennis en de uitkomsten van de consultatie van experts Is er geen 

aanleiding om van het eerder geformuleerde indicatieve eindbeeld van 6.000 ha aan velden 

met ondergedoken waterplanten af te wijken. 

Vooroever Lepelaarplassen 

Het benodigd oppervlak voor een vooroever voor de Lepelaarplassen is in het oorspron

kelijke TBES beschreven als circa 500 tot 1.000 ha. Ten behoeve van de vooroever Lepelaar

plassen Is een aparte ontwerpscssie gehouden. Dc uitkomst van deze sessie is in een 

separaat document vastgelegd (ARCADIS, 2011, Uitwerking vooroever Lepelaarplassen). 

Door experts is tijdens deze ontwerpscssie specifiek voor de vooroever Lepelaarplassen het 

volgende aangegeven: 

- Ca voor biotopen die nodig zijn voor het bereiken van de ecologische vereisten in het 

zuidelijk deel van het Markermeer en IJmeer, maar die nu nog niet of onvoldoende 

aanwezig zijn. 

• De vooroever heeft een omvang van maximaal 300 ha opgebouwd uit: 

- circa 70 ha zandplaten (broedgelegenheid en rustmogelijkheden vogels, de Kreupel 

vormt referentie); 

- circa 100 ha slikvelden (foerageergebied voor onder andere lepelaar en grutto); 

- circa 50 ha rietland (als paai- en opgroeileefgebied voor (jonge) vis, insecten en 

macrofauna); 

- circa 80 ha ondergedoken waterplanten (foerageergebied voor onder andere 

tafeleend, krooneend en opgroeigcbied voor jonge vis), 

• Een vispassage voor driedoornigc stekelbaarzen tussen de Lepelaarplassen en het 

Markermeer- IJmeer, met als doel dc visstand in beide gebieden te vcrrijken. 

• Een golfluw gebied achter de vooroever als rustgebied voor watcrvogels als de kuifeend, 

nonnetje en meerkoet. 

Op grond van de huidige inzichten, waaronder de uitkomsten van dc consultatie van 

experts, wordt geadviseerd het eerder geformuleerde indicatieve eindbeeld van 500 tot 

1.000 ha voor de vooroever Lepelaarplassen bij te stellen tot maximaal 300 ha. In 

Afbeelding 2 zijn een drietal verbeeldingen van de vooroever weergegeven: 

1. een archipel van eilanden (links); 

2. een lagune (midden); 

3. een natuurpoldcr met een zelfstandig natuurlijk peilverloop (rechts). 
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Afbeelding 2 

Verbeeldingen vooroever 

Lepelaarplassen 

v. \ 

%^ S 

V f 
s- -\ s 

** -< 

Alle drie de verbeeldingen siuiten aan bij de gewenste biotopen. B.j de verbeelding archipel (links) en lagune (midden) is een seizoensgebonden peil sterk 

van belang voor het bereiken van de gewenste natuurkwaliteit (slikvelden, netland). Bij de natuurpolder (rechts) is dit met het geval, daar kan immers 

binnen de polder gericht waterbeheer toegepast worden voor het bereiken van de gewenste natuurkwaliteit. Dit vraagt ten opzichte van de andere 

verbeeldingen wel weer veel beheerinspanning (waterbeheer). Wanneer geen seizoensgebonden peil wordt geintroduceerd, dan is de poldervariant het 

meest toereikend. Afhankelijk van onder andere de beschikbaarheid van benodigde materialen kan een keuze worden gemaakt tussen lagune of archipel 
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5.1 WERKWIJZE 

Map 3b fasering van maatregelen sluit aan op de prioritering en de optimalisatie in omvang 

(stap 3a in hoofdstuk 4). De fasering in tijd heeft als doel om te komen tot een groetmodel 

voor het bereiken van het TBES, waarbij de geoptimaliseerdo maatregelen uit hoofdstuk 4 

gefaseerd in de tijd wordt gerealiseerd, De fasering is gebaseerd op ervaring van de 

reactietijd van de natuur op mcnselijke ingrepen bij reeds uitgevoerde projecten in het 

IJsselmeergebied. De fasering onderkent onzekerheden die er zijn over de dynamiek en de 

effectiviteit van natuurmaatregelen. Veranderingen in ecologische systemen zijn eomplexe 

zaken die onder invloed staan van een samenstel van diverse processen en patroncn. In veel 

gevallen vinden veranderingen in een (eco)systeem niet gcleidelijk plaats, maar meer abrupt 

(Noordhuis, 2010). Daarnaast is de natuur van het IJsselmeergebied continu aan veran

dering onderhevig. Het gebruik van resultaten van wetenschappelijk onderzoek is een van 

de mogelijkheden om met de onzekerheden om te gaan. De onzekerheden kunnen worden 

ondervangen door op basis van monitoring bij te sturen. 

In de fasering wordt, door de bijdrage aan Natura 2000 doelrealisatie te betrekken, input 

geleverd voor de juridische strategie (Natuurbeschermingswet) voor de ontwikkeling van 

de Rijksstructuurvisie, 

De bijdrage van maatregelen aan Natura 2000 doelstellingen en ANT soorten wordt 

gebruikt als argumenten voor fasering, Maatregelen die sterk bijdragen aan doelrealisatie 

van Natura 2000 of de ANT problematiek kunnen helpen oplossen, dienen eerder te worden 

gerealiseerd dan maatregelen die (alleen) van belang zijn voor het bereiken van de 

ecologische vereisten (op de lange termijn). Een uitwerking hiervan is opgenomen in Tabel 4 

en Tabel 5 in hoofdstuk 4. 

Voor de fasering kan onderscheid worden gemaakt in twee schaalniveaus: het niveau van 

het TBES als geheel en het niveau van de individuele maatregelen. 
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Met betrekking tot de fasering van het TBES als geheel geldt: 

• De drie prioritaire maatregelen uit hoofdstuk 4 met voorrang realiseren. 1 let 

grootschalig moeras bij de Houtribdijk, luwtedammen en -maatregelen, vooroever 

Lepelaarplassen dragen op basis van de huidige beschikbare kennis sterk bij aan het 

behalen van de ecologische vereisten, Natura 2000-inslandhoudingsdoelen en de 

kwaliteit van het leefgebied voor ANT soorten. Deze maatregelen leveren een 

substantiele bijdrage aan het bereiken van de ecologische vereisten van het TBES. Alleen 

wanneer deze maatregelen op schaal en in samenhang worden gerealiseerd, zijn effecten 

op (eco)systeemniveau te verwachten. 

« De overige maatregelen later realiseren. Wanneer zich kansen voordoen voor de 

uitvoering van deze overige maatregelen op kortere termijn, dan is het zinvol om deze te 

benutten, bijvoorbeeld ais deze maatregelen gekoppeld worden aan: 

- de lokale versterking van de EHS; 

- de planning van dijkversterkingen kings de Noord-Hollandse kust; 

- het versterken van de zichtbaarheid en draagvlak voor de natuur In het gebied in de 
omgeving van verstedelijkingsopgaven. 

FASERING PRIORiTAlRE MAATREGELEM 

Grootschalig moeras Houtribdijk 

Op basis van expertsessies wordt geadviseerd om initieel een tors deel van het grootschalig 

moeras te realiseren in het Markermeer, Het gaat clan om circa 80% van de 4,500 ha in het 

Markermeer; te weten een ruime 3.500 ha. Dit oppervlak is een gemiddelde van de 

bandbreedte van het advies van de experts, dat varieert van circa 2.000 ha tot maximaal 

4.500 ha. De bandbreedte is terug te herleiden naar de minimale oppervlakten die 

kempopulaties van (kritische) moerasvogels nodig hebben als leefgebied. Zo is 2.000 ha het 

minimum oppervlak dat nodig is voor kempopulaties van moerasvogels als het baard-

mannetje, krooneend en ooievaar. Een oppervlakte van 4.500 ha komt overeen met de 

minimumoppervlakten die nodig is voor kempopulaties van kritische moerassoorten zoals 

dodaars, be ver en velduil (zie bijlage 3). Moerasgcbicden op schaal van vele duizenden ha's 

vormen leefgebied voor kempopulaties van de meest kritische doelsoorten zoals de blauwe 

kiekendief, visarend cn zeearend. Hoe lager het aroaal van de initiele aanleg, hoe kleiner de 

kans is op vestiging van de nicest kritische soorten. 

In het kader van NMB (Royal Haskoning, 2011, hypothesedocument NMIJ) wordt een 

initiele aanleg van 1.500 ha geadviseerd op basis van een afweging tussen ecologische baton 

en aanlegkoston, Hierbij is gebruik gemaakt van beschrijvingen van het minimum areaal 

van het natuurdoeltype "klei oermoeras" in het Handbook Natuurdoeltypen (Bal, 2004). 

De ontwikkeling van een grootschalig moeras vraagt praktisch gezien een aanlegperiode 

van vele tientallen jaren, waarbij het aanbod van grond bepalend is voor het aanlegtempo en 

de kosten van de realisatie. In de praktijk zal het moeras de eerste periode bestaan uit een 

opsluitstructuur voor de grond en het steeds ondieper water. In dit gebied zal zich een 

ondergedoken waterplantenvegetatie ontwikkelen, waarmee het grootschalig moeras in het 

eerste decennium een vergelijkbaar habitat opievert als de luwtemaatregelen. 



Op grond van het voorgaande wordt de volgende fasering voorgesteld voor hel 

grootschalige moeras aan de Houtribdijk (Markermeerzijde): 

• Initiele aanleg: 1.500 ha. 
• Tussenliggende fase(n): stapsgewijze groei naar 3,500 ha. 

• Indicatief eindbeeld: 4.500 ha (op basis van referentie gebieden). 

De eerste fase van het moeras dient zoveel mogelijk te worden ingericht op het keren van de 

neergaande trend (inrichten op AN'T soorten). Dat past goed bij de technische uitvoering. 

Door de eerste fase uit te voeren als de harde rand van het moeras waarachter gcleidelijk 

aan grond kan worden aangebracht, ontstaat hier een habitat zoals we dat van de 

randmeren kennen, wat een positief effect op de ANT soorten heeft. Het moeras kan 

gcleidelijk worden opgehoogd en verder uitgebreid. Het opbrengen van grond in het 

moeras is een vergeiijkbare ingreep als in een natuurlijk moeras waar na een ovcrstroming 

nieuw grond wordt afgezet. Wel moet voorkomen worden dat opbrengen van grond in 

kwetsbare periodes plaatsvindt zoals de broedtijd. 

Op basis van monitoring van de gefaseerde realisatie en de effecten van de invoering van 

een seizoensgebonden peil op de kwaliteit van de moerasnatuur, kan worden besloten tot 

gerichte bijsturing en vervolmaking van deze maatregel. 

Luwtedammen en -maatregelen (inclusief eventuele verdiepingen) 

Op basis van expertsessies wordt een initiele aanleg van circa 10 km aan luwtemaatregelen 

aanbevolen, Dit is 50% van de oorspronkelijk luwtemaatregelen zoals verwoord in het 

Toekomstbeeld (2009). Onderdeel van deze initiele fase is de reeds lopende eerste fase 

luwtemaatregelen (zoals genoemd in de RAAM-brief) welke In 2011 is gestart. 

De laatste jaren is een natuurlijke uitbreiding van het areaal ondergedoken waterplanten in 

het Markermeer waargenomen. Dit kan er op duiden dat de waterplanten zich reeds 

spontaan ontwikkelen. Aanwezige waterplantvelden hebben een effect op de slibstroming 

(zij dempen de windgedreven opwerveling van het slib). Het lijkt er op de natuur zich op 

dit onderdeel van de ecologische vereisten reeds zelf aan het aanpassen is, De experts 

vinden de ontwikkelingen op dit moment dusdanig sterk dat zij adviseren voorlopig met 

een geringer aantal luwtemaatregelen aan de slag te gaan. Een flinke impuls voor de 

ontwikkeling van waterplanten lijkt vooralsnog niet nodig. Langdurige monitoring van de 

waterplantontwikkeling is essentieel. Op basis van de uitkomsten van de monitoring 

(primaire afweging op arcaal, maar ook t.a.v. kwaliteit en soorten) kan bijsturing en vervol

making van de luwtemaatregelen plaatsvinden, met als uiteindelijk doe! circa 6.000 ha aan 

waterplanten. 

Meerwaarde gecombineerde aanleg moeras en luwtemaatregelen 

Experts spreken tevens de verwachting uit dat een gecombineerde aanleg van de 10 km aan 

luwtemaatregelen gecombineerd met een slim vormgegeven grootschalig moeras (inclusief 

luwtedammen) aan de Houtribdijk voldoende kan zijn voor het bereiken van de gewenste 

slibgradient (tevens een ecologische vereiste van het TBES), Het grootschalig moeras dient 

daarbij niet als slibvang, maar beperkt de ruimtelijke reikwijdte van het slib in het systeem. 

Dit is een aanvullend argument om in de initiele fase te starten met de realisatie van beide 

maatregelen. 



Vooroever Lepelaarplassen 

Het advies is om fe starten met de aanleg van circa 70 tot 100 ha aan zandplaten (referentie: 

de Kreupel) en een luwtegebied achter de vooroever. Op termijn kan, bij invoering van een 

natuurlijk peil, worden uitgebreid met ca. 100 ha aan slikvelden en CA. 50 ha rietland. Na 

integrale ophoging van de waterbodem achter de Iuwtestructuur kan in de ondiepe delen 

uiteindelijk circa 80 ha ondergedoken waterplanten ontstaan. Het indicatieve eindbeeld 

voor de vooroever kent een omvang van 300 ha. Voor de vooroever Lepelaarplassen is het 
van belang dat voldoende kwaliteit kan worden gehaald met het huidige (tegennatuurlijke) 
peil, 

Tijdsbcstek fasering 

Voor de fasering van de maatregelen is het noodzakelijk om een idee te krijgen van de 

periode die verstrijkt tussen het nemen van maatregelen en de totstandkoming van de 

gewenste ecologische omstandigheden. Met dit inzicht ontstaat een beeld over hoeveel tijd 

er nodig is voor een volgende impuls (fase), De tijd die nodig is om het systeem richting een 

"I BES te brengen, is lastig aan te geven aangezien dit afhankelijk is van tal van factoren die 

elkaar onderling bei'nvloeden. Processen en patroncn grijpen op elkaar in en maken met 

elkaar het systeem. Deze mechanismen zijn onder andere onderdeel van het weten-

schappelijke onderzoek in de ANT studie. 

Op grond van ontwikkelingen die zich in het verleden in het IJsselmeergebied hebben 

voorgedaan, is enig gevoel verkregen bij termijnen die zijn gekoppeld aan veranderingen in 

het merensysteem. In onderstaande tekstboxen is een korte beschrijving opgenomen van de 

maatregelen en de reactietijd van de natuur daarop. Hierbij gaat het om veranderingen in 

het systeem met betrekking tot de bodem fauna (aan dc hand van driehoeksmosselen), 

waterplanten (aan de hand van kranswieren) en mocrasnafuur. De ecologische ontwikkel-

tijd van moeras vergt vele jaren. Op grond van ervaringgegevens uit het IJsselmeergebied 

blijkt dat de ontwikkeling van een ondergedoken waterplantenvegetatie tussen de drie 

(referentie Veluwerandmeren) tot tien jaar (referentie 'Hockeysticks' langs Houtribdijk) tijd 

nodig heeft. Slikplatcn en zandplaten bieden reeds binnen een jaar een leefgebied voor 

brood vogels van kale gronden en foerageergebied voor steltlopers (referentie de Kreupel), 

De ontwikkeling van een vitaal rietmoeras vraagt meerdere jaren en is vooral afhankelijk 

van de aanwezigheid van zaadbronnen en de afwezigheid van grazers als ganzen. 
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Op basis van bovenstaande beschrijving volgi dal een eerste resultaat na de initiele fase van 

het TBES mag worden verwacht tussen de 10 en 20 jaar. Na realisatie van de initiele fase kan 

een volgende fase dus na circa 10 jaar worden ingezet. Monitoring kan aanleiding zijn om, 

afhankelijk van de resultaten, eerder of later vervolginvesteringen te doen, Ook kan op basis 

van monitoringsuitkomsten, voorafgaand aan de invoering van een natuurlijk peil maar 

zeker ook daarna, worden besloten tot bijsturing en vervolmaking van de verschillende 

maatregelen. 
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^CONCLySJES 

De studie naar de ecologische optimalisatie van het TBES heeft geleid tot de volgende 

conclusies: 

Algemeen 

« Een ecologisch systeem is een dynamisch complex van levensgemeenschappen van 

planten, dieren cn micro-organismen cn hun niet-levendc omgeving, die in een onder

linge wissehverking een functionele eenheid vormen, dat onder invloed staat van 

verschillende factoren. Er blijven altijd onzekerheden bestaan over hoe het ecosysteem 

reageert op ingrepen. Herstel(tijd) is dan ook moeilijk te voorspellen. Bij het optima-

Hseren van een TBES is het dan ook niet zinvol om in kwantitatief strak geformuleerde 

einddoelen te denken. Het is wel zinvol om maatregelen stap voor stap uit te voeren, 

zodat steeds kan worden bijgestuurd op basis wan monitoringsresultaten. 

« Monitoring is een belangrijk onderdeel voor de realisatie van een geoptimaliseerd TBES. 

De monitoringsresultaten geven inzicht in de ontwikkeling van het systeem en welke 

(omvang) van de vervolgmaatregelen nodig zijn. Daarnaast hebben resultaten uit 

relevante kennistrajecten als ANT en NMIJ ook invloed hebben op de vervolgstappen. 

Een zorgvuldige afstemming tussen monitoringsresultaten en. kennisontwikkeling is 

noodzakelijk. 

« De TBES maatregelen dragen (varierend per maatregel in meerdere of mindere mate) bij 

aan het realiseren van de instandhoudingsdoelen voor de ANT soorten, de instand

houdingsdoelen voor het Markermeer & IJmeer, en de doelen op het schaalniveau van 

IJsselmeer en landelijk. 

Ecologische vereisten 

De ecologische vereisten die nodig zijn voor het bereiken van het TBES staan nog volledig 

overeind. Hierbij gaat het om: 

• Zones met helder water. 

• Slibgradient. 

« Land-water overgangen van formaat. 

• Versterken van ecologische relaties. 

Update TBES 

De update heeft geleid tot een beperktere set maatregelen die bijdragen aan het bereiken 

van het TBES. Enkele maatregelen die voorheen onderdeel uitmaakten van het TBES zijn 

afgevallen. Hierbij gaat het om: 

• Opening in de Houtribdijk. 



» Anti-erosie maatregelen. 

• Achteroevers Waterland, 

Daamaast is de Oeverdijk als kansvolle maatregel toegevoegd op basis van recente 
ontwikkelingen, 

Optimalisatie TBES 

Voor de verdere optimalisatie van de maatregelen die leidt tot de realisatie van het TBES is 
gekeken naar prioritering van maatregelen, de benodigde omvang van de maatregelen en een 
mogelijke fasering in de tijd. 

De prioritaire TBES maatregelen worden gevormd door: 

1. Grootschalig moeras aan de Houtribdijk. 

2. Luwtedammen en -maatregelen. 

3. Vooroever Lepelaarplassen. 

Deze maatregelen leveren een positieve bijdrage aan het behalen van de Natura 2000-

instandhoudingsdoelstellingen. Daarnaast dragen zij bij aan het keren van de neergaande 

trend van de ANT soorten. Tot slot voorzien zij in een belangrijke bijdrage aan het realiseren 

van de ecologische vereisten van het TBES. Deze maatregelen dienen met voorrang 

gerealiseerd te worden, 

De optimalisatie van de TBES maatregelen in omvang levert de volgende conclusies op: 

• Voor de ecologische effectiviteit van het grootschalig moeras is de schaalgrootfe 

essentieel, Vanuit referenties in binnen- en buitenland is geconcludeerd dat een omvang 

van circa 4.500 hectare nodig is om het beoogde effect op he! ecologisch systeem te 

bereiken. 

• Het areaal waterplantvelden wat met luwtemaatregelen wordt bereikt blijft circa 6000 ha 

groot. Naar verwachting kan dit worden bereikt met aanzienlijk minder luwtemaat

regelen, mogelijk met 50%, zonder dat daarmee de effectiviteit van het TBES als geheel 

in gevaar komt. 

• De maatregel vooroever Lepelaarplassen draagt met een omvang van circa 300 hectare 
bij aan het doelbereik. De vooroever is nader beschreven en uitgewerkt in een separaat 
document. 

Voor het realiseren van de prioritaire maatregelen is per maatregel een gefaseerde aanleg 

mogelijk. Met de initiele fase wordt al een belangrijke stap gezet in het keren van de 

neergaande trend en wordt een bijdrage geleverd aan de Natura 2000 instandhoudings

doelen. Vervolgens wordt op basis van de uitkomst van monitoring, ingezet op vervolg

stappen voor de ontwikkeling van het TBES. Voor een verstandige fasering, geredeneerd 

vanuit de ecologische beinvloedbaarheid van de processen, moet rekening gehouden 

worden met consistente investeringsperiodes van circa 10 jaar. 
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6.2 _QPlLfMyMILEADVlES 

Op basis van bovenstaande conclusies is in onderstaande tabel de essentie van het 

ecologische optimalisatievoorstel weergegeven. 

Grootschalig moeras: 
realisatie van 6.000 ha moeras 
aan de Houtribdijk, waarvan 
1.500 ha in het Usselmeer en 
4.500 ha in het Markermeer. 

Luwtemaatregelen N-H kust: 
ten behoeve van realisatie 
6.000 ha met waterplantvelden 
in de Hoornse Hop, aanleg van 
circa 21 km strekdammen / 
slibschermen. 

Vooroever Lepelaarplassen: 
realisatie van 1.000 ha moeras 
en luwe kustzone ter hoogte 
van de Lepelaarplassen. 

33% (minimaal 1.500 ha) 
van het grootschalig 
moeras realiseren In het 
Markermeer. 

Door een natuuriijke 
toename van areaal aan 
waterplanten is 6.000 ha 
mogelijk te realiseren met 
50% (circa 10 km) van de 
luwtemaatregelen. 

Realisatie van 100 ha van 
de vooroever in de vorm 
van een zandige voor
oever, slikplaten en 
ondiepten. 

4.500 ha blijft einddoel, te 
realiseren in 2 stappen van 1.500 
ha. Afhankelijk van uitkomsten van 
monitoring wordt een beslissing 
genomen over het totaal oppervlak. 
Belangrijke randvoorwaarde voor 
verhoging kwaliteit moerasnatuur is 
instelling seizoensgebonden peil 
aan eind tweede fase. 

6.000 ha waterplantvelden blijft 
uitgangspunt. Afhankelijk van 
monitoring van waterplant-
ontwikkeling kan doel mogelijk 
bereikt worden met minder 
maatregelen in tweede fase. 

Vooroever kan uitgroeien tot 300 
ha in een groeimodel van twee 
vervolgfases van ieder 100 ha. 

De overige maatregelen die bijdragen aan het bereiken van het TBES blijven in hun 

oorspronkelijke omvang gehandhaafd. In welke fase deze maatregelen worden gerealiseerd, 

is deels afhankelijk van ontwikkelingen op andere (beleids)terreinen, die leidend zijn voor 

de snelheid van realisatie. 
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BULAGE Z Relatie tussen TBES, Natura 2000 en ANT 

Na zeer hoge aantallen watervogels in het Markermeer en IJmeer in de jaren zeventig en 

tachtig, was er begin jaren negentig sprake van een flinke terugval, die zich verder heeft 

doorgezet tot de huidige situatie ('autonome neergaande trend'). De instandhoudings

doelstellingen voor het Natura 2000-gebied Markermeer en IJmeer zijn gebaseerd op de 

gemiddelde aantallen watervogels over de periode 1999/2004. Naast watervogels is het 

Natura 2000-gebied ook aangewezen voor de rivierdonderpad, de meervleermuis enkele 

broedvogels en een habitattype. Middels maatregelen in het Natura 2000-beheerplan dienen 

de instandhoudingsdoelen (behoud) gehaald te worden. De studie naar de Autonome 

Neergaande Trend (ANT) dient aan te geven in hoeverre het mogelijk is de neergaande 

trends te keren. hi onderstaande afbeelding zijn de verschillende opgaven gevisualiseerd. 

Op het moment dat de staat van instandhouding boven het instandhoudingsdoel zit, is de 

Natura 2000-opgave afgerond. Elk plan of initiatief dat in het Markermeer en IJmeer 

ontwikkeld wordt, dient conform de Natuurbeschermingswet 1998 getoetst te worden aan 

de instandhoudingsdoelen. Zeker bij grotere plannen als buitendijks bouwen en jachthaven-

ontwikkeling zal de uitkomst van de toets zijn dat er een kans is op een significant negatief 

effect. 

Met hot TBES worden maatregelen op systeemniveau genomen naast de maatregelen in het 

beheerplan. Met deze maatregelen dient de staat van instandhouding van de soorten en 

habitats van het Natura 2000-gebied Markermeer en IJmeer te worden verbeterd. Eliermee 

komt de staat van instandhouding van soorten en habitats waarvoor het Natura 2000-gebied 

Markermeer en IJmeer is aangewezen ver boven de instandhoudingsdoelstelling te liggen 

("gunstige staat van instandhouding"). In onderstaand figuur wordt het principe van het 

doelbereik met TBES en de relatie met Natura 2000 weergegeven. 

Afbeelding: relatie doelbereik TBES en Natura 2000 (bron: Hoe zit dat nou met vcerkracht; 

TBES in relatie tot N2000 en KRW (Zwart, IJ.) Onderzoeksbundel TMIJ 2009.) 

Maluui-
Aaaiden 

Autonome trend 
• — N2000dc#l 
•"•?— Beheerplan opgave 
- - TMU strategie 
•*• instandhoudlngdoel 

<1990 
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Een gunstige staat van instandhouding maakt dat bij toetsing van plannen en initiatieven 

eerder de conclusie is dat er geen kans is op significant negatieve effecten. Er ontstaat dus 

juridische ruimte voor de ruimtelijke plannen en initiatieven. 

Onder de toename aan biodiversiteit zitten ook Natura 2000-soortcn en habitattypen 

waarvoor het Markermeer en IJmeer niet is aangewezen als Natura 2000-gebied. Met die 

soorten en habitattypen zal het TBES bijdragen aan een versterking van de staat van 

instandhouding van de betreffende soorten en habitattypen op het niveau van het gehele 

IJsselmeergebied of zelfs landelijk. Door deze verbetering van de (landelijke) staat van 

instandhouding kan het doelbereik in andere Natura 2000-gebieden mogelijk op termijn 

bijgesteld worden. 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de overlap tussen de (afgeleide) 

ecologische doelen voor het TBES en de Natura 2000-instandhoudingsdoeIstellingen. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie schaalniveaus: 

• Instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000-gebied Markermeer en IJmeer. 

- Instandhoudingsdoelen voor het IJsselmeergebied (voor zover geen overlap met 1). 

• Landelijke instandhoudingsdoelen. 

Daarbij zijn de aanvullende doelen voor het IJsselmeergebied (dus aanvullend op de Natura 

2000-doelen voor het Markermeer - IJmeer) gebaseerd op de doelen voor de volgende 

gebieden: ljsselmeer, Eemmeer & Gooimeer Zuidoever, Veluwerandmeren, Ketelmeer & 

Vossemeer, Zwartemeer, Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen). 

Op basis van de instandhoudingsdoelen uit de (ontwerp) aanwijzingsbesluiten voor de 

betreffende Natura 2000-gebieden (IJsselmeergebied) en het landelijke Natura 2000-

doelendocument (ministerie van LNV, 2005) is vervolgens onderscheid gemaakt in op welk 

niveau er een relatie is tussen de ecologische opbrengst van het TBES en de Natura 2000-

instandhoudingsdoelen. 

De tabel geeft in een overzicht weer wat het gezamenlijk speelveld is tussen het TBES en 

Natura 2000, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt op welk schaalniveau er sprake is van een 

relatie tussen beide. 

Habitattypen 

Habitatsoorten 

kranswierwateren 

rivierdonderpad, 
meervleermuis 

meren met krabbenscheer, 
ruigten en zomen, 
overgangs- en trilvenen, 
glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 

Noordse woelmuis, kleine 
modderkruiper, grote 
modderkruiper 

vochtige alluviale 
bossen 

gevlekte witsnuitlibel, 
grote vuurvlinder, 
gestreepte 
waterroofkever, geel 
schorpioenmos, 
tonghaarmuts, zeeprik, 
rivierprik, tint, 
bittervoorn, bever, 
kruipend moerasscberm 
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Broedvogels 

Niet-
broedvogels 

aalscholver, visdief 

fuut, aalscholver, 
lepelaar, grauwe gans, 
brandgans, smient, 
krakeend, slobeend, 
krooneend, tafeleend, 
kuifeend, toppereend, 
brilduiker, nonnetje, 
grote zaagbek, 
meerkoet, dwergmeeuw, 
zwarte stem 

roerdomp, lepelaar, bruine 
kiekendief, porseleinhoen, 
bontbekplevier, kemphaan, 
snor, rietzanger, grote 
karekiet, purperreiger, 
dodaars, woudaapje, kleine 
zilverreiger, grote 
zilverreiger, bruine 
Kiekendief, blauwe 
Kiekendief, blauwborst 

kleine zwaan, 
toendrarietgans, kleine 
netgans, kolgans, bergeend, 
wintertaling, wilde eend, 
pijistaart, ktuut, goudplevier, 
kemphaan, grutto, wulp, 
reuzenstem, grote 
zilverreiger, visarend, wilde 
zwaan, zeearend 

ijsvogel, 
zwartkopmeeuw, 
geoorde fuut 

kuifduiker, slechtvalk, 
velduil, watersnip, 
geoorde fuut 
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BULAGE v Minimum oppervlakten leefgebieden soorten van 
moerasgebieden 

Minimum oppervlak vanuit benadering kcrnpiopulaties sleutelsoorlen (Bronnen: A: Tauw, 

2010 en B: LNV, 2000), In de tabel is gebruik gemaakt van oppervlakte informatie uit het 

LNV - be.schermingsplan moerasvogels. 

Dodaars 

Roerdomp 

Woudaapje 

Kwak 

Purperreiger 

Lepelaar 

Zomertaling 

Krooneend 

Blauwe kiekendief 

Waterral 

Porseleinhoen 

Kwartelkoning 

Zwarte stern 

Velduil 

Blauwborst 

Snor 

Rietzanger 

Grote karekiet 

Baardmannetje 

Kleine karekiet 

Rietzanger 

Grote Zilverreiger 

Grutto 

20-40 

20-60 

20-120 

20+ 

60+ 

40+ 

20-40 

20-60 

20-40 

40-120 

40-80 

40-120 

60+ 

20-40 

40-120 

100^100 

100-300 

40-80 

100-600 

4.000 

2.400 

6.000 - 24.000 

400 

" A t . 

1.000 

500 

;--; . .A . -

1.000 

2.000 

20.000 

400 

1.300 

1.300-12.000 

500 

4.000 - 40.000 

250 

500 

1 200 

300 

18 

600 

2.000 

50 -100 

100-300 

500-1000 

500-1000 

moeras overig 

. 

riet: klei 

11. 

moeras 

moeras nvier 

moeras of nat grasland 

moeras: klei/laagveen 

moeras 

moeras + kranswier 

moeras 

riet 

riet 

moeras: rivier 

moeras 

moeras 

riet: klei/veen/rivier 

' ,A . ; - . - • 

wateniet 

riet: klei/veen/zand 

moeras: klei/zand/rivier 

A-AVA.A :A .,--,. 

waterriet 

wateniet 

riet: klei/zand 

•,'B • o i l : , •-:• 

Riet en draslanden 

Riet- en zeggenmoerassen, 
licht verruigd 

Ondiep helder water en 
ge'fnundeerd rietland 

Ondiepe (10-20 cm) slikken 
en windwad, muggenlarven 

V 

B 

B 

B 

B 

S 

B 

B 

r 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
„ • 

B 

A 

B 

B 

B 

A 

B 

B 

B 
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Noordse woelmuis 

Klapekster 

Krooneend 

Ooievaar 

Bever 

Zwarte ooievaar 

Otter 

Zeearend 

Visarend 

Eland 

Kroeskoppelikaan 

Snoek 

Bittervoorn 

Kwabaal 

Overige vissoorten 

—- — -

-

- - — 

nvt 

nvt 

nvt 

nvt 

500-1.000 

500-1.200 

2.000-5,000 

2,000-5.000 

5.000-10.000 

10.000-15.000 

10,000-15.000 

10.000-20000 

10.000-20.000 

10.000-20.000 

15.000-25.000 

50-100 

2,5 

10 

<0,5 

Voedselrijke soms 
overstroomde natte 
graslanden en lichte ruigtes 

Verruigend rietland met 
struweel 

Kwelplassen, helder water in 
moeras + kranswier 

Natte graslanden, halfopen 
ruigtes, zeggemoerassen 

Zachthout ooibos moerassen 
met poelen, watergangen en 
veel waterplanten 

Moerassen, poelen, 
inundatievlaktes, ooibos 

Visrijke kreken en 
watergangen in uitgestrekt 
moeras, deels helder water 

Grootschalige wetlands en 
grote meren, aas 

Helder water en visrijke 
situaties (paai, vistrek) in 
uitgesproken grootschalige 
moerascomplexen en grote 
meren 

Natte ruigte, rietland en 
waterplanten in ondiepe 
meren, moerasbos en 
struweel op hogere grond 

Ondiep troebel visrijk water, 
luwe baaien, uitgestrekte riet-
moerassen met geisoleerde 
eilanden en drijftillen 

Voor juvenielen is helder 
water met emerse (waterriet) 
en submerse vegetatie 
aanwezig 

Langzaamstromend tot 
stilstaand water met vegetatie 
en zoetwatermosselen 

Helder stromend water of in 
betrekkelijk schone, diepe 
meren 

-

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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Managementsamenvatting 

Uiaentie 
Decennialang was het Markermeer gereserveerd voor inpoldering tot Markerwaard. 
Met de vaststelling van de Nota Ruimte (2006) is daar definitief van afgezien. 
Markermeer en Dmeer zijn nu aangewezen als internationaal beschermd 
natuurgebied. De kwaliteit van dit natuurgebied is de laatste jaren echter fors 
achteruit gegaan. In 2009 heeft de regio een Toekomstbeeld voor Markermeer en 
Dmeer opgesteld. Het toekomstbeeld beschrijft hoe het gebied weer kan uitgroeien 
tot een vitaal natuurgebied, krachtig genoeg om andere ontwikkelingen zoals 
klimaatverandering, verstedelijking en infrastructurele investeringen op te vangen. 
Het kabinet heeft de doelstelling om te komen tot een Toekomstbestendig 
Ecologisch Systeem' overgenomen in de integrale ruimtelijke plannen voor dit 
gebied. Het is een van de drie kernambities (wonen - bereikbaarheid - ecologie) in 
het Rijks-Regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer, kortweg RRAAM. De 
urgentie is onderkend. Wel heeft het kabinet aangegeven dat een optimalisatie van 
de plannen noodzakelijk is alvorens tot uitvoering te kunnen komen. 

Opdracht WMIJ 
De drievoudige ambitie van RRAAM bevat onder meer de structurele verbetering van 
de ecologische kwaliteit van het Markermeer en het Dmeer, De ontwikkeling van 
een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) creeert de ecologische 
vcerkracht die nodig is om ruimtelijke en ecologische ontwikkelingen aan te kunnen. 
De kosten van het TBES zijn aanvankelijk geraamd op € 1 miljard (prijspeil 2008, 
inclusief BTW). 

De Werkmaatschappij Markermeer Dmeer (WMD) heeft de opdracht gekregen het 
TBES haaibaar en betaalbaar te maken. Deze optimalisatie is langs drie lijnen 
uitgevoerd: 

Ecologie 
Het veriagen van de kosten van de ecologische maatregelen 
Economie en gebruik 
Het verhogen van de baten, het in beeld brengen van rendementskansen 
voor recreatie en toerisme, duurzame energie en visserij. 
Financiering 
Onderzoek naar publieke en private financiering voor het TBES, in het 
bijzonder optimalisatie van grondstromen. 

Daarnaast heeft de WMD de juridische aspecten rond RRAAM in beeld gebracht een 
systeemgerichte aanpak uitgewerkt. 

Kostenbesparinq indicatief eindbeeld 
De WMD concludeert dat een kostenbesparing van € 350 miljoen haaibaar is. Dat is 
circa 42% op het indicatieve eindbeeld. De optimalisatie brengt de geraamde kosten 
voor een totaalpakket terug van ruim € 1 miljard naar € 631 miljoen (prijspeil 2011, 
inclusief BTW). Bij een uitvoeringstermijn van 40 jaar betekent dat een jaarlijkse 
investering van circa € 15 miljoen. 

De belangrijkste kostenbesparingen in dit indicatief eindbeeld komen binnen bereik 
door optimalisering van grondstromen (lagere aanlegkosten moeras, vervallen 
noodzaak aparte aanleg diepe putten), beperktere omvang van luwtemaatregelen, 
een geringere omvang van de vooroever Lepelaarplassen, en het vervallen van 
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aanleg extra binnendijkse natuur.1 Toegevoegd aan het kostenbeeld zijn de kosten 
van een systematische monitoring, die nodig is om flexibel en doelgericht te kunnen 
investeren in natuur. 

Totaal (prijspeil 2 0 l i , . € n; 
maatregel "Y 
Grootschalig moeras 
Luwtemaatregelen 

Diepe putten 
Vooroever 
Lepelaarplassen 
Binnendijkse natuur 
Vispassages 
Recreatief medegebruik 
Monitoring en onvoorzien 
Totaal (prijspeil 2008) 
Prijscorrectie 2008-2011 

•In) 
omvang 
ca. 4500 ha 
geen strekdam 
12.km golfbrekers 
geen extra putten 
300 ha ": 

geen extra ha 
KRW 
vaardoelen/stranden 
systematisch 

Y T ; 

6,6% over kosten 

6 3 1 Y 

."-."€ min 
518 

0 
17 
0 

60 

0 

.1 
23 
12 

583 
148 

- omvang-
ca. 4500 
2x3 km strekdam 
16 km golfbrekers 
7 putten 
1000 ha 

1000 ha extra 
KRW.. 
vaardoelen/stranden 
geen 

1080 
Y"€ min" 

555 
6 

.21 
125 
188 

94 
] 

23 
"_ 0 

: , 1013 
-167 

Ecologische optimalisatie 
De optimalisatie van de ecologische maatregelen is gebaseerd op de volgende 
inhoudelijke conclusies. 

- De systeemgerichte aanpak naar een TBES draagt belangrijk bij aan het 
realiseren van de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. 
De oorspronkelijk geformuleerde doelen en maatregelen zijn bevestigd als 
de aangrijpingspunten voor een effectieve en doeltreffende versterking van 
het ecologische systeem. 
In het samenstel van maatregelen is ruimte voor aanscherping en 
kostenoptimalisatie. 
De ecologische processen zijn complex; op voorhand is onzeker in welke 
exacte mate en omvang de maatregelen op termijn moeten worden 
doorgevoerd om het systeemeffect te bereiken. Het eindbeeld is altijd 
indicatief. 
Binnen het ecosysteem zijn het dynamische aspect en de samenhang tussen 
de verschillende maatregelen doorslaggevend voor het te bereiken resultaat. 
Op verschillende onderdelen is synergie mogelijk tussen maatregelen met 
ecologische achtergrond en andere investeringen in het gebied. 
Een geoptimaliseerde uitvoeringsstrategie bestaat uit gefaseerde 
investeringen, bestuurlijke beslismomenten, monitoring en bijsturing. 

Fasering 
Belangrijker nog dan de aanscherpingen van het indicatieve eindbeeld, is het inzicht 
dat de in totaal benodigde ingrepen voor een volledig herstel van het ecologisch 

1 Kosteneffecten van synergie tussen de natuurmaatregelen en di jkversterking (Markermeerdi jken en 
luwtemaatregelen alsmede Houtribdijk en moerasaanieg) zijn nog niet beschikbaar en maken nog geen ondedeel uit 
van het kostenoverzicht. 
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systeem zeer moeilijk zijn te voorspellen. Vanuit het ecologisch proces zelf 
geredeneerd is het niet realistisch noch effectief om te sturen op een kwantitatief 
strak geformuleerd eindbeeld. Beter is het de onzekere dynamiek te accepteren en 
van daaruit te streven naar bemvloeding in fases. Dit inzicht inspireert tot een 
Programmatische aanpak, waarbij gerichte impuisen worden gegeven, regelmatig 
•wordt bijgestuurd, en samenhang met ruimtelijke ingrepen wordt gevonden. 

Een Programmatische aanpak voor Markermeer en Dmeer kan bestaan uit vier fases 
in het traject naar een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem: 

1. Fase een is de startfase zoals gedefinieerd in de RAAM-brief van 2009. 
2. In fase twee wordt het omslagpunt gerealiseerd waarmee de neergaande 

trend wordt gekeerd, en de opgaande lijn wordt ingezet. 
3. Fase drie is de acceleratiefase. Hierin worden investeringen gedaan die de 

opgaande lijn voortzetten en leiden tot verdere verbeteringen in het 
systeem. 

4. In fase vier worden investeringen gedaan die dan nog nodig zijn om een 
robuust en veerkrachtig ecosysteem te waarborgen. 

Vanwege de complexiteit van het ecologisch proces, zullen de maatregelen die 
onderdeel uitmaken van de verschillende fases en de intensiteit van deze 
maatregelen, op basis van monitoring moeten worden vastgesteld. Tegelijkertijd zal 
de feitelijke invloed van de stedelijke en economische ontwikkeling op de 
instandhoudingsdoelen moeten worden meegewogen. Dit met inachtneming van de 
te verwachte invloeden van ruimtelijke investeringen in de toekomst vanwege 
RRAAM en andere ruimtelijke ingrepen. Pakketten van maatregelen en ingrepen 
kunnen met elkaar in verband worden gebracht zodat deze bijdragen aan een 
evenwichtige ontwikkeling van het gebied. 

Herziening eerste fase TBES 
In de RAAM-brief van 2009 is een eerste fase TBES voorzien die vooral bestaat uit 
luwtemaatregelen in de Hoornse Hop. Voor deze startfase was een bedrag voorzien 
van € 30 miljoen, bijeen te brengen door rijk (€ 20 miljoen gereserveerd) en 
provincies (€ 10 miljoen beoogd). Daarnaast is voor onderzoek een bedrag 
vrijgemaakt van € 25 miljoen. 

Voortschrijdend inzicht op basis van het verrichte onderzoek en krappere 
beschikbaarheid van overheidsmiddelen geven aanleiding tot herdefiniering van deze 
eerste fase. 

Beperkte omvang van luwtemaatregelen Hoornse Hop. 
Koppeling van de luwtemaatregelen aan de versterking van de 
Markermeerdijken aan Noord-Hollandse kant. 
Accentverlegging van onderzoek naar uitvoering in lopende programma's 
(NMD). 

Inrichting tweede fase TBES 
WMIJ adviseert om het accent van de tweede fase te leggen op de drie prioritaire 
maatregelen voor het TBES. Dit in een omvang die vanuit ecologische overwegingen 
ten minste nodig is om de neergaande trend te keren en een opgaande lijn tot stand 
te brengen. 

Aanleg grootschalig moeras, tot een oppervlak van circa 1500 hectare, 
benodigd voor voedselrijkdom, leefgebied en paaizones; 
Luwtemaatregelen voor slibbeheersing en heldere zones, met circa 10 
kilometer golfbrekers voor initieel benodigd effect; 
Aanleg vooroever Lepelaarplassen als land-waterovergang, initieel tot circa 
100 hectare vooroever. 

Pagina 11 van 87 



Optimalisatierapport Werkmaatschappij Markermeer-Dmeer 
17 november 2011 

Deze maatregelen dragen sterk bij aan de Natura 2000-instandhoudingsdoelen en 
aan de kwaliteit van het leefgebied voor de soorten die het moeilijk hebben, Zij 
leveren ook een substantiele bijdrage aan het bereiken van de ecologische vereisten 
van het TBES. Maatregelen van dergelijke omvang vormen de minimaal vereiste 
schaal om de voedselrijkdom te verbeteren. 

De kosten van dit tweede-fase pakket, wat te zien is als een minimumpakket voor 
ecologische systeemverbetering, bedragen in totaai circa € 200 miljoen. De termijn 
waarin deze tweede fase gepland wordt, is afhankelijk van de bestuurlijke 
inschatting in hoeverre snelheid geboden is om de instandhoudingsdoelen binnen 
bereiken te brengen, en op welke termijn de behoefte bestaat om juridische ruimte 
te creeren voor economische ontwikkelingen. 

lD21lMlMAiSrvoi3Mses 
De Programmatische aanpak behoeft een vertaling naar een pragmatische invulling 
van de derde en vierde fase, voor zover dat nodig blijkt op basis van de 
monitoringsresultaten. De maatregelen kunnen niet nu al gedefinieerd volgens een 
vastomlijnd plan. Zij zullen ontwikkeld moeten worden op grond van beschikbaar 
komende monitoringsgegevens en kennisontwikkeling. Ook moeten de effecten van 
(toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen en plannen worden meegenomen. 

Verantwoordeliikheden en bevoegdheden 
De Programmatische aanpak omvat een integraal programma dat meerdere doelen 
dient. De onderlinge samenhang tussen maatregelen krijgt er een plaats. Eventuele 
spanningen tussen verschillende doelstellingen worden zichtbaar. In het 
krachtenveld opereren overheden met verschillende verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. De verantwoordelijkheden kunnen een aangrijpingspunt vormen 
voor de financiering. 

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het beheer van het Markermeer en 
het IJmeer omdat het gebied behoort tot de Rijkswateren. Beheerder 
Rijkswaterstaat volgt daarbij het Beheer- en Ontwikkelingsplan Rijkswateren 
2010-2015 en het Nationaal Waterplan 2009-2015, en neemt de 
instandhoudingsdoelen voor Markermeer & IJmeer in acht die Ministerie van 
EL&I heeft vastgesteld. Het Natura 2000-beheerplan voor Markermeer & 
IJmeer is nog niet vastgesteld. 
De provincies Noord-Holland en Flevoland zijn als bevoegd gezag 
verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen volgens bijvoorbeeld 
de Natuurbeschermingswet. Alle activiteiten die een gevaar kunnen 
opieveren voor de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000, zijn 
vergunningsplichtig. 

- De initiatiefnemer, publiek of privaat, moet het bevoegd gezag voorzien van 
informatie, zodat deze zich een oordeel kan vormen of er zich negatieve 
effecten kunnen voordoen. Als dat het geval is, rust op de initiatiefnemers in 
beginsel de plicht om dat te voorkomen of (indien de ingreep wordt 
toegestaan) te compenseren, danwel bij te dragen aan de 
natuurmaatregelen op systeemniveau. 
Van elke ruimtelijke ingreep kan worden vastgesteld wie de initiatiefnemer 
is, en wie dus de verantwoordelijkheid draagt om te voldoen aan de 
vereisten van de Natuurbeschermingswet. 
Bij RRAAM gaat het om initiatieven van het Rijk (bijvoorbeeld 
rijksinfrastructuur), de regio (bijvoorbeeld regionaal OV), en gemeenten 
(bijvoorbeeld de verstedelijkingsontwikkeling van de gemeente Almere). 
Daarnaast zijn er vele andere initiatieven die de RRAAM-projecten raken of 
kunnen raken. Zo is het waterschap, verantwoordelijk voor de versterking 
van de Markermeerdijken, en draagt TenneT als beheerder van 
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energienetwerken verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van de 
hoogspanningsverbinding NW 380 kV. 

iMiddischej/TOrwMf^ 
Tussen de ecologische maatregelen en de ruimtelijke ingrepen van RRAAM ligt een 
relatie, Uitgangspunt voor de opdracht aan de WMD is de gedachte dat de 
versterking van het ecologische systeem nlet alleen beleidsmatig wenselijk is, maar 
ook een juridische noodzaak. Deze gedachte is ter discussie gesteld. Bestuurlijk 
gezien kan er voor gekozen worden om de ecologische ambitie ondergeschikt te 
maken aan de ruimtelijke ingrepen voor'wonen' en 'bereikbaarheid'. Voor de 
ecologie zou dan het juridisch strikt noodzakelijke kunnen volstaan. Dan geldt de 
normale juridische regelgeving voor elk Natura 2000-gebied. Deze schrijft mitigatie, 
natuurinclusief ontwerp, en/of een ADCYtoets voor. De systeemverbetering wordt 
dan niet bereikt. Bovendien ontstaan er risico's op stagnatie in ruimtelijke 
ontwikkeling, juridische belemmeringen en een suboptimale uitkomst van het 
ruimtelijke afwegingsproces. Dit zonder dat daar duidelijke kostenvoordelen 
tegenover staan. Mitigatie, natuurinclusief ontwerp en compensatie gaat ook met 
kosten gepaard. 

De benadering gericht op verbetering van het ecologische systeem ondervangt deze 
risico's. Die systeemverbetering hoeft niet in een keer of met een vaste einddatum 
te worden vormgegeven, maar kan in fases worden bereikt. Met gerichte 
ecologische investeringen op de geeigende momenten. Een duidelijk proces van 
toekomstige besluitvorming moet worden uitgestippeld, dat inspeelt op de feitelijke 
ecologische ontwikkelingen en deze relateert aan de Natura 2000 instandhoudings
doelen. Een goede ecologische onderbouwing moet regelmatig plaatsvinden op 
grond van de best beschikbare actuele expertise. 

De juridische 'systeemaanpak' ontstaat de initiatiefnemer van ruimtelijke ingrepen 
niet van de plicht om in beeld te brengen wat de (mogelijk negatieve) effecten zijn 
en hoe die zich verhouden tot de (gebleken of verwachte) positieve effecten van de 
ecologische maatregelen. Ook mogen gedurende het traject geen onomkeerbare 
(negatieve) ingrepen worden uitgevoerd voordat daadwerkelijke verbetering is 
gerealiseerd. Omgekeerd biedt een krachtige en vroegtijdige impuls aan het 
ecologische systeem meer ruimte voor een ruimtelijke ingreep of ontwikkeling dan 
een bescheiden of terughoudende ecologische investering. 

Optimalisatie grondstromen essentieel 
Aanzienlijke voordelen zijn te behalen indien het grondstromenbeleid hernieuwd 
wordt vormgegeven. Dit is de sleutel tot een haaibaar en betaalbaar 
investeringsprogramma. 

Bij een geoptimaliseerd grondstromenbeleid wordt bereikt dat projecten in en om 
Markermeer en Dmeer gebruik maken van zand (voor bouwprojecten) en grond 
(voor natuurprojecten en vooroevers) uit het Markermeer en IJmeer zelf. 

Een geoptimaliseerd grondstromenbeleid is gebaat bij een omvangrijke winlocatie 
rond de noordelijke zone van de vaargeul Amsterdam - Lemmer. Deze 
zandwinlocatie blijkt op termijn zeer effectief te zijn voor het beheersen van de 
slibstromen in het Markermeer en maakt andere slibvangputten overbodig. 
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Aangrijpingspunten voor een gecoordineerd grondstromenbeleid zijn de volgende: 
Bevordering van een gesloten grondbalans voor ruimtelijke activiteiten in en 
om Markermeer- Dmeer; 
Vaste verhouding zandwinning / grondwinning vastleggen in Beieidsregels 
ontgrondingen; 
Clustering van projecten; tempo van aanleg van grootschalig moeras laten 
bepalen door het tempo van bouwprojecten / zandvraag; "natuuraanleg 
volgt economische ontwikkeling". 
Zandwinning iokaliseren rond noordelijke zone Vaargeul Amsterdam-
femmer, met maximale diepte zandwinning tot ca -15 meter, 

Een geoptimaliseerd grondstromenbeleid biedt de kans om extra 
overheidsopbrengsten te genereren uit zandwinning, die desgewenst kunnen worden 
ingezet als financiele dekking voor de investeringen in de natuurmaatregelen. Zo 
kan een 'automatisch' financieringsmachanisme in gang worden gezet. Bij het 
huidige tarieven- en prijspeilniveau (2012) gaat het om een bedrag van maximaal € 
250 tot 420 miljoen in de periode tot 2040. Dat zou een dekkingsperspectief kunnen 
bieden van 45% tot maximaal 80% van de totale kosten van het indicatief eindbeeld 
TBES 

Synergiekansen benutten 
Er zijn goede mogelijkheden om synergie te bereiken met andere initiatieven. 

Ecologie en waterveiligheid: 
Dijkversterking aan de Noord-Hollandse kust is mogelijk te combineren met 
luwtemaatregelen voor de Noord-Hollandse kust. Dit is te realiseren door het 
ontwerp, de robuustheid en de locatie van de luwtemaatregelen aan te 
passen aan de veiligheidsvoorwaarden. 
Versterking van de Houtribdijk is te combineren met de aanleg van het 
grootschalig moeras. Dit is te realiseren door ontwerp, robuustheid en 
locatie van het moeras toe te snijden op het veiligheidsverhogende effect op 
de Houtribdijk. 

Ecologie en recreatie: 
Versterking van de natuurwaarden, omschreven als het 'TBES-effect', maken 
een jaarlijkse extra bestedingsimpuls van € 70 tot 110 miljoen mogelijk in 
recreatie en toerisme. Dat vertaalt zich in 1.400 tot 2.400 extra 
arbeidsplaatsen. Een deel van de jaarlijkse omzet vloeit terug in de 
overheidskas in de vorm van belastingen. Deze directe opbrengst voor de 
overheid die kan oplopen tot € 6,5 miljoen per jaar. 
De luwtemaatregelen in de Hoornse Hop beTnvloeden de perspectieven voor 
waterrecreatie in die regio. Een bescheidener omvang van de 
luwtemaatregelen en een positionering die de doorgang naar de haven van 
Hoorn maximaal vrijhoudt, vermindert eventuele overlast en is bovendien 
goedkoper. 
Synergie is ook te bereiken door in het ontwerp van het grootschalig moeras 
bij de Houtribdijk rekening te houden met recreatief medegebruik en door 
tijdig een relatie te leggen met de ontwikkeling van de Trintelhaven, 
halverwege de Houtribdijk. 

Ecologie en visserij: 
Ecologische maatregelen die het ecosysteem verbeteren, zullen bijdragen tot 
een verbetering van de visstand. Zij bieden een ontwikkelingsperspectief 
voor de sportvisserij. 
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Duurzame energie 
Het economisch perspectief van windenergie in of om het Markermeer-
Dmeer is aanzienlijk. Een rij van 15 windmolens kan maximaal zo'n € 11 
miljoen per jaar opieveren. Dit rechtvaardigt nader onderzoek naar de 
positieve en/of negatieve effecten van een windpark op het landschap, de 
ecologie en de recreatie. 

In de uitvoering is van belang om de prioriteit te leggen bij het clusteren van 
projecten waarbij de meeste synergie te bereiken valt. Te denken valt aan de 
volgende clustering: 

Dijkversterking Markermeerdijken combineren met luwtemaatregelen. 
- Versterking Houtribdijk combineren met aanleg (versterkte) buitenrand 

moeras en opvullen moeras. 

Vervolgstappen 
De hier opgenomen overwegingen zijn bouwstenen voor de Notitie kansrijke 
opiossingen, die ten grondslag ligt aan een plan-MER (Milieu-effectrapportage) en 
een MKBA (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse) voor het RRAAM. In 2012 zal de 
WMIJ een vervolg geven aan dit Optimalisatierapport en bijdragen aan een nadere 
uitwerking. Een bijzonder accent komt te liggen op de derde pijler van de 
optimalisering: de financiering. Daaronder begrepen is de uitwerking van het 
grondstromenbeleid en van toepasbare financiele instrumenten. Ook krijgen de 
onderzoeken naar synergiemogelijkheden tussen dijkversterking en ecologie een 
vervolg. De uitkomsten van deze vervolgstappen vormen additionele 
beslisinformatie voor de vaststelling van de Rijksstructuurvisie RRAAM. 

Geoptimaliseerd TBES 

land-water overgangen 
(grootschalig moeras, vooroevers) 
luwte Hoornse Hop \ 
(sllbbeheersing, helder water) w 
optimale grondstromen | ;, 
(zandwinning en natuuraanleg) , v-;-
synergie met dijkversterking 
(bij luwte en moerasaanieg) 
vispassages 
seizoensciebonden peil 

••". V 
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Inleiding 

1.1 Van beoogde inpoldering naar beschermd natuurgebied 

Decennialang was het Markermeer gereserveerd voor de afronding van de 
Zuiderzeewerken met de beoogde aanleg van de Markerwaard. Zo lang deze 
reservering van kracht was, werd pragmatisch omgegaan met het ecologisch beheer 
van dit gebied. Met de vaststelling van de Nota Ruimte in 2006 werd de reservering 
voor inpoldering definitief ingetrokken. Eerder was het gebied al aangewezen als 
speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn en als internationaal 
erkend Wetlandgebied.2 Daarmee is het gebied behouden als grootschalig open 
water in het hart van Nederland. 

,r;;^,Y A^A- AAA* 

Ay>yfiy? -ry^ ... 

Anticiperend op de beslissing om Markermeer en 
IJmeer als open water te behouden, hebben 7 
maatschappelijke organisaties en overheden, 
waaronder de provincies Flevoland en Noord-
Holland, in 2005 de Toekomstvisie IJmeer 
opgesteld. Deze stelt dat een gerichte investering 
in de groen-blauwe kwaliteit een essentiele 
voorwaarde is voor een verdere stedelijke 
ontwikkeling van de as Schiphol-Amsterdam-
Almere. De toekomstvisie legt de basis voor wat 
later het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem is 
geworden. Het vormt de kiem voor een 
natuurinclusief ontwerp op regionale schaal. In de 
Noordvleugelbrief van augustus 2006 onderkent 
ook het kabinet dat hier een 'natuuropgave' te 
vervullen is. Provincies Noord-Holland en Flevoland 
kregen het verzoek om samen met regionale en 
maatschappelijke partijen en het rijk een nader 
uitgewerkte langetermijnvisie op te stellen. Ook 
stelde het kabinet de financiele middelen ter 
beschikking voor een onderzoeksprogramma naar 
de verbetermogelijkheden van het Markermeer en 
het IJmeer. Parallel aan deze ontwikkeling werden 
voorbereidingen getroffen om Markermeer en 
IJmeer tezamen aan te wijzen tot beschermd 
natuurgebied. 

Afbeelding 1 : Histor ische kaart Zuiderzeewerken 

Het kabinet bracht in die periode (2008) de 
Structuurvisie Randstad 2040 uit. Hierin kiest het 
kabinet op termijn voor een ruimtelijke concept 
waarin het Dmeer en het Markermeer samen met 
het Dsselmeer onderdeel uitmaken van de veel 
grotere Groenblauwe Delta, waartoe ook het 
Groene Hart behoort. 

De provincies hebben de opdracht van het kabinet aangegrepen en in 2009 het 
Toekomstbeeld Markermeer-IJmeer neergelegd. Het Toekomstbeeld beschrijft hoe 

' In het kader van de Conventie van Ramsar 1971. 
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het Markermeer en Dmeer kan uitgroeien tot een vitaal en gevarieerd natuurgebied, 
krachtig genoeg om ook andere ontwikkelingen zoals klimaatverandering, 
verstedelijking, infrastructurele investeringen, economische groei en toenemende 
recreatie te kunnen accommoderen. Het ecologisch systeem van Markermeer en 
IJmeer moeten daarvoor kwalitatief worden verbeterd, zodat een 
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem ontstaat (TBES). Om aldus het huidige, 
kwetsbare systeem om te vormen naar een toekomstbestendig systeem, moet aan 
vier ecologische vereisten worden voldaan: 

1. Heldere randen langs de kust 
2. Een gradient in slib van helder naar troebel water. 
3. Land-waterzones van formaat. 
4. Versterkte ecologische verbindingen. 

Verschillende, onderling samenhangende maatregelen en ingrepen zijn geformuleerd 
om dat te bewerkstelligen. Onderstaande figuur vat de maatregelen samen. Met 
deze maatregelen is een investeringsbedrag gemoeid van € 1 miljard (prijspeil 
2008, inclusief BTW). Zij vormen het referentiebeeld voor de optimalisatie die 
centraal staat in dit rapport. De inhoudelijke achtergronden en invulling van het 
Toekomstbestendig Ecologisch systeem is opgenomen in bijlage A bij dit rapport. 

Toekomstbestendig Ecologisch Systeem 
herstelt natuurkwaliteit 

Afbeelding 2: Ui tgangspunt 
Opt imal isat ie TBES 

Doelen: 
Helder en iroebei water, 
Siibbeheersing, 
Land-waterovergangen, 
Ecologische verbindinger 

Maatregelen: 

* Grootschalig moeras 

* Luwtemaatregelen 

* Vooroevers 

* Lepelaareiland 
s Vispassages 

Op 6 november 2009 heeft het kabinet de verschillende plannen met elkaar 
verbonden in de RAAM-brief gericht aan de Tweede Kamer. Deze bevat de 
Rijksbesluiten Amsterdam Almere Markermeer. Centraal staat een drievoudige 
ambitie voor verstedelijking, bereikbaarheid en natuur. Daarmee omarmt het 
kabinet het streven naar een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem. Tegelijkertijd 
heeft het kabinet aangegeven dat optimalisatie van de plannen noodzakelijk is 
alvorens tot uitvoering te kunnen komen. De kosten van de onderdelen van de 
drievoudige ambitie tezamen worden in de RAAM-brief geraamd op € 5 tot 8 miljard, 
waarvan circa € 1 miljard voor de totstandbrenging van het complete TBES. Het 
programma RRAAM (Rijks-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer) is 
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gestart om een optimalisatie en kostenbesparing tot stand te brengen voor alle 
onderdelen. Dit Optimalisatierapport van de Werkmaatschappij Markermeer IJmeer 
geeft uitvoering aan de opdracht waar deze het Toekomstbeeld Markermeer-Dmeer 
betreft. 

In juni 2011 heeft het kabinet Rutte de bovenstaande lijn bekrachtigd in de Ontwerp 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Deze structuurvisie is de opvolger 
van de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit en de Structuurvisie Randstad 2040. De 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte bevat een integrale landsdekkende visie en 
geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op Rijksniveau. In de 
Ontwerp-SVIR wordt de RRAAM-opgave benoemd als integrale opgave van nationaal 
belang: "Opgaven van nationaal belang in dit gebied zijn: (...) Het mogelijk maken 
van de drievoudige schaalsprong in het gebied Amsterdam-Almere-Markermeer 
(woningbouw, werkgelegenheid, infrastructuur en groen/blauw) samen met 
betrokken overheden (RRAAM)". 

1.2 Het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem binnen RRAAM 

In de RAAM-brief wordt de totstandkoming van het Toekomstbestendig Ecologisch 
Systeem naar voren gebracht als het verbindend element in de integrale 
ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad tot een internationaal 
concurrerende topregio. Niet alleen is een krachtige en duurzame ecologische 
kwaliteit een doel op zich zelf. Ook biedt de geschetste versterking op ecologisch 
systeemniveau ruimte om investeringen in verstedelijking en infrastructuur op een 
verantwoorde en juridisch correcte manier vorm te geven. De totstandbrenging van 
het TBES is, met andere woorden, randvoorwaardelijk voor de beoogde ontwikkeling 
van de Metropoolregio Amsterdam. 

Deze onderlinge verbondenheid en het belang van het Toekomstbestendig 
Ecologisch Systeem is in de RAAM-brief als volgt verwoord: 
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De juridische invalshoek van deze benadering is in de RAAM-brief als volgt verder 
toegelicht: 

"Bij de RAAM-projecten moeten alle beleidsopties met ruimtelijke consequenties in 
en rond het Markermeer/IJmeer passend worden beoordeeld op hun mogelijke 
schadelijke effecten op de natuur in het kader van Natura 2000. [,,,] In de RAAM-
brief legt het kabinet de intentie vast om te komen tot het TBES en verbindt het zich 
nu aan een betekenisvolle eerste stap. Het TBES (als 'surplus' waarmee 
intensivering van het ruimtegebruik binnen de natuurwetgeving mogelijk moet 
worden gemaakt) moet een zodanige omvang, kwaliteit en robuustheid hebben dat 
het de effecten van verstedelijking en ook de gecumuleerde effecten van de overige 
beleidsopties en andere ontwikkelingen kan mitigeren. De Europese Commissie heeft 
op 8 april 2009 een brief aan de provincie Flevoland gestuurd waarin aigemene 
principiele steun wordt betuigd aan een benadering op basis van natuurinclusieve 
planning en verder wordt opgemerkt dat: 'Als de passende beoordeling tot de 
conclusie leidt dat het plan, met alle individuele componenten, de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet zal aantasten, of dat het plan zelfs zal bijdragen tot 
het bereiken van de gebiedsdoelen, kunnen de bevoegde nationale instanties met 
het plan akkoord gaan'.3" 

Het TBES is dus de natuurcomponent van een drievoudig strategisch 
ontwikkelingsplan voor de Noordvleugel van de Randstad. 

1.3 Opdracht Werkmaatschapp i j Marke rmeer -Umeer 

Binnen het programma RRAAM werken Rijk en regio samen aan de 
optimalisatieopdracht van het kabinet. Daarvoor zijn vier werkmaatschappijen 
opgericht en een Projectteam Hollandse Brug, die ieder afzonderlijk rapporteren op 
de hoofdonderdelen van het programma4. Zij hebben de opdracht gekregen om voor 
hun onderdelen beslisinformatie te genereren op basis waarvan de betrokken 
overheden tot nadere besluitvorming kunnen komen. Leidend onderdeel daarvan is 
de Rijksstructuurvisie RRAAM, voorzien in 2014. 

Werkmaatschappij Almere-Centrum Weerwater (WACW) 
De WACW heeft de opdracht om een gebiedsontwikkelingsplan op te stellen 
voor Almere Centrum Weerwater en daarbij de aanpassingen aan de A6 en de 
lokale wegen te integreren, gebruik makend van de mogelijkheden die de Crisis-
en Herstelwet daarvoor biedt. 

Werkmaatschappij Almere-Oosterwold (WAO) 
De WAO heeft de opdracht om een ontwikkelingsstrategie op te stellen voor het 
gebied aan de oostzijdse van Almere, die uitgaat van organische stedenbouw in 
een landschappelijke setting. De ontwikkeling van dit gebied moet geld 
opieveren voor de ontwikkelingen aan de westkant van Almere. 

Werkmaatschappij Amsterdam- Almere (WAA) 
De WAA richt zich op de bereikbaarheidscomponent (in het bijzonder een 
IJmeerverbinding Amsterdam-Almere), in combinatie met gebiedsontwikkeling 
aan de westkant van Almere, die gedeeltelijk buitendijks is voorzien (Almere 
Pampus en Almere Dland). 

3 RAAM-brief 2009, pagina 64 en 65. 
4 Voor een uitgebreide beschri jving van de invull ing van het programma RRAAM zij verwezen naar de rapportages en 

correspondentie van de Minister van IenM aan de Tweede Kamer. 
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Werkmaatschappij Markermeer-Dmeer (WMIJ) 
De WMIJ5 heeft tot opdracht om de ecologische component te optimaliseren. 
De WMIJ richt zich op het haaibaar en betaalbaar maken van het Toekomstbeeld 
Markermeer-Dmeer zoals dat door de regionale partijen is vastgesteld. 

1.4 Visie en missie WMIJ 

Bij de uitvoering van haar opdracht stelt de WMIJ het Toekomstbeeld Markermeer-
Umeer van 2009 centraal. Dit Toekomstbeeld schetst de ontwikkeling van het 
Markermeer en IJmeer tot een van de natuuriconen van Nederland. Het gebied heeft 
de potentie om door te ontwikkelen tot een van Europa's grootste en kwalitaitief 
belangrijkste aaneengesloten wetlands. Nederland zet hiermee ook een grote stap 
om te voldoen aan haar verplichtingen met betrekking tot de biodiversiteit van natte 
natuur in Europa. Het Toekomstbeeld rekent af met achteruitgang van de 
natuurkwaliteit door te investeren in een robuuste en veerkrachtige natuur, met 
behoud van de openheid van het gebied, die uniek is in de stedelijke agglomeraties 
van Europa. 

Tegelijkertijd bepleit het Toekomstbeeld een ontwikkeling die de natuurmaatregelen 
combineert met recreatieve ontwikkeling, actieve natuurbeleving en een 
toegevoegde waarde voor de kwaliteit van het leven in de regio. De 

5 Zie voor de samenstell ing van de WMIJ en de bestuurl i jke aansturing het Colofon bij dit rapport. 
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cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied, waar de opkomst en bloei van 
zeevaart en handel in verschillende Zuiderzeesteden centraal staan (met Amsterdam 
als wereldberoemd monumentaal centrum), biedt de basis voor een unieke, 
dynamische en zeer aantrekkelijke locatie voor de toekomst. Met een duurzame 
doorontwikkeling van het rijke verleden in dit kansrijke perspectief, kan het gebied 
de toets en concurrentieslag met andere topregio's in Europa glansrijk doorstaan. 

Het Toekomstbeeld is tot stand gekomen in een breed samengesteld 
Samenwerkingsverband Toekomstagenda Markermeer - IJmeer. Naast de betrokken 
ministeries en de provincies Flevoland en Noord-Holland hebben daarin thans zitting 
de gemeenten Amsterdam, Almere, Drechterland, Edam-Volendam, Hoorn en 
Lelystad6, het waterschap Zuiderzeeland (namens de drie betrokken 
waterschappen), de ANWB, Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten. 
De WMIJ zet in het kader van haar opdracht het inspirerende werk van deze 
organisaties samen met hen en vele andere betrokkenen voort. Het Toekomstbeeld 
Markermeer-Dmeer staat aan de basis van de Missie en Visie van de WMIJ. 
Visie en missie van de WMIJ zijn vastgesteld in de Stuurgroep RRAAM van december 
2010, in overeenstemming met het Opdrachtgeversoverleg Ecologie 
IJsselmeergebied OED7. 

Tot medio 2011 waren de Noord-Hollandse gemeenten vertegenwoordigd door de gemeente Waterland in plaats 
van de gemeenten Hoorn en Drechterland. 
7 Het OED bestaat uit bestuurders van de provincies Noord-Holland en Flevoland, Rijkswaterstaat, Ministerie van 
EL&I (voorzit ter) en Ministerie van I&M. 
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Aanpak optimalisatie en resultaten; drie pijiers 

De RRAAM-opdracht voor de WMD is om het TBES te optimaliseren en uit te werken, 
mede in relatie tot ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in Markermeer en 
Dmeer. Bij de uitvoering van haar opdracht stelt de WMD het Toekomstbeeld 
Markermeer-Dmeer van 2009 centraal, Dit Toekomstbeeld schetst de ontwikkeling 
van het Markermeer en Dmeer tot een van de natuuriconen van Nederland. 
Tegelijkertijd bepleit het Toekomstbeeld een ontwikkeling die de natuurmaatregelen 
combineert met recreatieve ontwikkeling en actieve natuurbeleving, en een 
toegevoegde waarde levert voor de kwaliteit van het leven in de regio. 

IMe^BijJers 
Gelet op de integrale invulling van het Toekomstbeeld, heeft de WMD drie pijlers 
gedefinieerd voor de optimalisatie. Dit betreft de pijlers Ecologie, Economie en 
gebruik, en Financiering. 

Pijler Ecologie 
Bij de Ecologische optimalisatie luidt de kernvraag: hoe kunnen de voorgestelde 
ecologische investeringen effectiever of slimmer worden vormgegeven, zodat 
het resultaat tegen lagere kosten kan worden bereikt? In dit onderdeel zijn de 
basismaatregelen van het TBES nader beoordeeld op noodzaak, vereiste 
omvang en kosteneffectiviteit, zijn meekoppelkansen met andere investeringen 
geldentificeerd en onderzocht, en is een kostenbesparende faseringsstrategie 
ontwikkeld, 

Pijler Economie en gebruik 
In de pijler Economie en gebruik is de centrale vraag: welke investeringen zijn 
mogelijk om het maatschappelijk en financieel rendement van het gebied verder 
te verhogen? Dit op een manier die past bij en recht doet aan het 
Toekomstbeeld en die de kwaliteiten van het gebied versterkt. Onderzocht zijn 
investeringen op het gebied van recreatie en toerisme, duurzame energie, 
visserij, en overige ruimtelijke economische ontwikkeling. 

Pijler Financiering 
Het derde aspect van optimalisatie richt zich op de financierbaarheid: waar 
vinden we de potentiele investeerders en de middelen, publiek of privaat? 
Hierbij geeft de WMIJ een vervolg aan de reeds geformuleerde globale financiele 
strategie, die komt tot de oproep tot nuancering, fasering en combinering8. In de 
pijler Financiering is ondermeer onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor 
een publiek-privaat financieringsmechanisme o f - arrangement rond 
zandwinning en grondstromen. 

Uitwerking juridische strategie 
Voor het RRAAM-programma als geheel heeft de WMIJ van de Stuurgroep RRAAM 
bovendien de opdracht gekregen om de juridische strategie die ten grondslag ligt 
aan de integrale benadering nader uit te werken. Bij dit onderdeel zijn drie 
hoofdvragen uitgewerkt: 

Hoe kan geborgd worden dat de gekozen juridische strategie in de praktijk 
juridisch houdbaar blijkt, in het licht van de Natuurbeschermingswet 1998 
en de Europese regelgeving; 

8 Achtergronddocument "Financieringsstudie" bij het Toekomstbeeld Markermeer - Umeer , opgesteld door Ecorys. 
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aan welke juridische randvoorwaarden moet zijn voldaan bij het 
operationaliseren van de aanpak, waaronder fasering en borging van 
natuurinvesteringen, en de toepassing van 'ontwikkelruimte'; 
in hoeverre biedt de gebruikelijke aanpak van mitigatie, natuurinclusief 
ontwerp en/of ADC-toets een werkbaar altematief? 

Communicatie en draagvlak 
De WMIJ hecht zeer aan een goede communicatie in het optimalisatieproces. De 
WMIJ onderscheidt drie doelstellingen voor communicatie: 

het creeren van draagvlak en begrip voor het Toekomstbeeld en het TBES; 
het opwekken van support voor het gedachtegoed van het Toekomstbeeld 
en de maatregelen die daar deel van uitmaken; 
het bevorderen en aangaan van commitment om mee te doen met de WMIJ 
om van het Markermeer-Dmeer een toekomstbestendig succes te maken. 

Deze doelstellingen zijn alleen bereikbaar in dialoog met bewoners en gebruikers 
van het gebied, bestuurders en beslissers, investeerders en financiers, publiek en 
privaat. Deze dialoog draagt bij aan betere kennisoverdracht van WMIJ naar de 
betrokkenen, maar ook omgekeerd. Voor WMIJ is de communicatie mede aanleiding 
om de geschetste maatregelen aan te passen in het optimalisatieproces. 

Schematisch ziet de aanpak van de WMD er als volgt uit: 

Afbeefdirsg 3: Schema 
aanpak WMIJ 

Optimalisatie 

. .:-^' 

Ecologie i 

Kan het: 
- Effectiever? ; 
- Goedkoper? 
- Slimmer? 

I 

f 
Economie en 

Gebruik 

Hoe verhogen we 
het maatschappelijk 

en financieel 
rendement7 

Financiering 

Waar vinden we de 
middelen, publiek of 

privaat? .. 

j u r i d i s c h e s t r a t e g i e 

c o m m u n i c a t i e 
draagvlak, support, commitment 
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2.1 Pi j ler 1 : Ecologische opt imal isat ie 

In het hart van de activiteiten van de WMD ligt de ecologische optimalisatie. De 
ecologische optimalisatie is gericht op kostenreductie, het verwerken van de laatste 
ecologische inzichten in de plannen, het zo mogelijk dov^nsizen of aanscherpen van 
de maatregelen, het vinden van meekoppelingsmogelijkheden met andere 
investeringen, en het ontwerpen van een betaalbare uitvoeringsstrategie. 

Bij de ecologische optimalisatie heeft WMD gebruik gemaakt van een tweetal 
lopende onderzoeken: de Autonome Neerwaartse Trend Usselmeergebied (ANT-DG) 
studie en het onderzoek Natuurlijk(er) Markermeer Dmeer (NMD). Deze 
onderzoekstrajecten worden hierna toegelicht. WMD heeft de meest recente 
uitkomsten van ANT en NMIJ gei'ncorporeerd, zoals opgenomen in de 
Tussenadviezen ANT (2010 en 2011), het Hypothesedocument NMD en de 
Tussenadviezen NMD (2010 en 2011). Daarnaast heeft de WMD een drietal eigen 
onderzoeken laten uitvoeren. Dit betreft: 

- Onderzoek Ecologische optimalisatie / aanscherping en fasering TBES, 
uitgevoerd door Arcadis; 
Onderzoek (quickscan) naar synergie versterking Markermeerdijken en 
Luwtemaatregelen, uitgevoerd door Deltares; 
Onderzoek (quickscan) naar synergie versterking Houtribdijk en aanleg 
Oermoeras, eveneens uitgevoerd door Deltares. 

2.1.1 Tussenadviezen ANT-studie 

Doelstelling en aanpak ANT-studie: 
De ANT-DG studie (een ecologische studie naar Autonome Neerwaartse Trends in 
het IJsselmeergebied) zal eind 2013 resulteren in een advies over haalbare en 
uitvoerbare Natura-2000 doelen voor Markermeer, IJmeer en Dsselmeer. Het 
ministerie van EL&.I zal dit advies gebruiken bij de evaluatie en eventuele bijstelling 
van de huidige instandhoudingsdoelen voor het IJssel- en Markermeer. ANT 
adviseert jaarlijks over de voortgang van de kennisontwikkeling terzake. De 
jaarlijkse tussentijdse adviezen worden gebaseerd op de inzichten en analyses van 
gebiedsdeskundigen en leading scientists, verenigd in een onderzoeksconsortium dat 
bestaat uit de Universiteit van Wageningen (WUR-vakgroep aquatische ecologie en 
waterkwaliteitsbeheer), Deltares, het NIOO-KNAW (afdeling aquatische ecologie), 
WUR-IMARES (afdeling ecologie) en IVM (VU-Amsterdam). Het 
onderzoeksconsortium wordt bijgestaan door gebiedsdeskundigen van de 
Waterdienst en de Meetdienst van RWS. 

Hoofdconclusies tussenadviezen ANT: 
In het tussentijdse advies van ANT voor 2011 worden nieuwe inzichten en 
hypotheses gepresenteerd die een nieuw licht werpen op het verloop van de 
waterkwaliteit en de oorzaken daarvan. De kern daarvan is als volgt9: 

Basale rol voor nutrienten 
Een nieuwe analyse van het verloop van de relatie tussen fosfaat en chlorofyl in het 
Dsselmeer en het Markermeer leidt tot de conclusie dat de primaire productie is 
gedaald als gevolg van de verminderde nutrientenbelasting begin jaren 90. Dit 
wordt gezien als de basale factor achter de neergaande trends van de ecologie 
(vogelaantallen) in de meren. 

' Benadrukt zij dat het hier om voorlopige en tussentijdse bevindingen gaat. 

Pagina 25 van 87 



Optimalisatierapport Werkmaatschappij Markermeer-Dmeer 
17 november 2011 

Vertroebeling Markermeer mogelijk door andere samenstelling fytoplankton 
Het lijkt erop dat het doorzicht in het Markermeer eerder is verslechterd door een 
andere algensamenstelling, dan door het gedrag van slib. Ook lijkt de slechtere 
eetbaarheid van de 'nieuwe' aigen een betere verklaring te zijn voor de afname van 
mosselen dan de rol van slib. 

Recente veranderingen 
Vanaf ongeveer het jaar 2000 is er na een relatief stabieie periode opnieuw sprake 
van veranderingen. Opvallend zijn onder meer een afname van de anorganische 
fractie van het zwevend stof in het Markermeer en vertaagde gehalten van opgeloste 
nutrienten vanaf 2004. In de zomer zijn de chlorofylgehalten weer iets gedaald. 
Verder is het gebied gekoloniseerd door Quagga-mosselen, een nauwe verwant van 
de Driehoeksmossel, zijn er de laatste jaren op diverse locaties hoge 
doorzichtwaarden geconstateerd en stonden in bepaalde delen van het Markermeer 
recent meer waterplanten dan voorheen. In windstille periodes in de zomer is sprake 
van microstratificatie. De omstandigheden die kans geven op dit fenomeen komen 
tegenwoordig frequenter voor; op tientallen dagen per zomer kan gelaagdheid 
optreden. 

Rol van andere processen dan nutrientafname 
Na de afname van nutrienten en productie in de jaren negentig spelen andere 
processen mogelijk een relatief grote rol bij de latere ecologische veranderingen. De 
visserijdruk op spiering is in verhouding tot het bestand sterk toegenomen. Bij 
lagere voedsetbeschikbaarheid zijn vogels gevoeliger voor verstoring. Ftuctuaties, 
trends en cycli in windsnelheid (en windrichting) zijn van grote invloed op de 
waterkwaliteit. De vangbaarheid van vis voor vogels is bijvoorbeeld sterk afhankelijk 
van het doorzicht. Recente berichten over helder water in beide meren en over 
sterke toename van waterplanten zijn deels terug te voeren op afname van 
chlorofyl, Maar met name lokaal hoge doorzichtwaarden en enorme toename van de 
dichtheid van waterplanten in 2010 zijn ook te herleiden op een uitzonderlijke 
periode van lage windsnelheden, en zijn daarmee tijdelijk. 

Gevolgen voor maatregelen 
Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat waterkwaliteit en natuurwaarden van 
het open water sterk door nutrienten worden gestuurd. Beschikbaarheid van 
prooidieren voor vogels worden vervolgens bovendien beinvloed door menselijke 
activiteiten. Natuurwaarden kunnen enerzijds worden versterkt door het vergroten 
van de habitat- en soortdiversiteit, anderzijds door regulering van menselijke 
activiteiten. Vergroten van de habitat- en soortdiversiteit kan door het versterken 
van ondervertegenwoordigde habitats en het stimuleren van overgangen en 
gradienten. Belangrijke stuurknoppen daarbij zijn golfhoogte en peilfluctuatie. De 
nieuwe hypothesen omtrent de veranderingen in de jaren negentig ondersteunen 
dus in feite de opzet van TBES. 

Onzekerheid over de rol van slib bij de afname van mosselen in het Markermeer, 
concurrentie met planten en het feit dat dichtheden in bestaande luwtegebieden 
relatief laag zijn, maken het onzeker of de mosselpopulatie kan worden versterkt 
door luwtemaatregelen: vermoedelijk is de voedselbeschikbaarheid de belangrijkste 
bepalende factor. Luwtemaatregelen bieden vooral de mogelijkheid om in te zetten 
op alternatieven voor driehoeksmossel en spiering door luwte voor ontwikkeling van 
waterplanten te creeren, die op hun beurt habitat bieden voor andere vis en 
ongewervelden. Vanuit de visetende vogels is het daarbij van belang om ruime 
gradienten van de luwe gebieden naar het troebele open water te handhaven, 
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Met name voor het handhaven van troebele gebieden en van een redelijke primaire 
productie is het van belang om slibmaatregelen als afdekking en diepe putten 
zorgvuldig te lokaliseren en te onderzoeken op eventuele effecten op 
nutrientuitwisseling tussen water en bodem, zo nodig ook in relatie tot het eventueel 
optreden van stratificatie in diepe putten. 

Relevantie voor TBES: 
De bevindingen uit de ANT-studie versterken de basis van het ontwerp voor het 
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem. 

2.1.2 Hypothese en tussenadviezen Natuurlijk(er) Markermeer-Umeer 

Doelstelling NMD-onderzoek: 
Het onderzoeksprogramma NMIJ 
onderzoekt de kansrijkheid van de 
ecologische maatregelen van het 
TBES. NMIJ ziet dat als een afweging 
tussen de ecologische effectiviteit, / • 
de financiele haalbaarheid en de 
maatschappelijke haalbaarheid. i 
NMIJ richt zich ook op de 
maakbaarheid en I 
uitvoeringstechnische optimalisatie 
van de voorgestelde maatregelen, 
onder meer door proeven, metingen A f b e e i d i n g 4 . onderzoeksprogramma NMIJ 
en experimenten uit te voeren. 

Hoofdconclusies tussenadvies en hypothesedocument NMIJ: 
De tussentijdse bevindingen uit het NMD onderzoek bevestigen dat de vier vereisten 
met bijbehorende maatregelen in hun onderlinge samenhang essentieel zijn om te 
komen tot de beoogde systeemverandering. Door de combinatie van maatregelen is 
de ecologische kwaliteit van het gebied beinvloedbaar, waardoor een 
systeemverandering kan worden gei'nitieerd. Het belang van de verschillende 
maatregelen hangt samen met het doel om het ecosysteem als geheel te 
bei'nvloeden. Dat heeft betrekking op meerdere diersoorten die in verschillende 
levensfasen ook verschillende habitats nodig hebben. Die habitats worden door de 
onderscheiden maatregelen versterkt, zodat de betrokken soorten op de combinatie 
van maatregelen aanzienlijk sterker kunnen reageren dan op de afzonderlijke 
maatregelen. Naast deze winst door versterking van de effectiviteit bij combinatie 
zijn er nog een aantal andere redenen waardoor maatregelen elkaar kunnen 
versterken: 

Ecologische verbindingen 
Meerwaarde voor de ecologie ontstaat door het verkorten van afstanden tussen 
de afzonderlijke gebieden met specifieke habitats. Door het creeren van 
"stepping stones'Van kleinere gebieden tussen gebieden van grotere omvang 
wordt uitwisseling tussen de grotere gebieden makkelijker voor migrerende 
soorten of soorten met een groot leefgebied. 

Ruimtelijke diversiteit 
Een combinatie van maatregelen van verschillende aard kan de ruimtelijke 
diversiteit en daarmee de soorten diversiteit van het gehele gebied versterken. 

Seizoensgebonden peilbeheer 
Het rendement van maatregelen met veel land-water-overgangen wordt 
vergroot door het invoeren van het seizoensgebonden peil. Naarmate het talud 
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natuurlijker (flauwer) verloopt, zullen de natuurwinsten groter zijn omdat een 
groter areaal oeverhabitats ontstaat. 

Onderstaande figuur brengen de onderlinge samenhang van maatregelen die elkaar 
versterken in beeld. 

Afbeeld ing 5: Samenhang 
maatregelen TBES 

Heldere randen 
Gradient in slib 
Land-water overgangen 
Ecologische verbindingen 
Ruimtelijke diversiteit 

Het tussentijds NMD-onderzoek gaat ook in op de kosteneffectiviteit van de 
verschillende maatregelen, die elk een specifiek doel dienen binnen het systeem en 
elkaar versterken. 

De aanleg van een grootschalig moeras levert de grootste bijdrage aan de 
doelen, met name als dit wordt gecombineerd met een meer dynamisch 
peilverloop. De realisatiekosten zijn echter hoog; 
Luwtemaatregelen in de Hoornse Hop behoren volgens NMIJ tot de meest 
kosteneffectieve maatregelen, maar stuiten op maatschappelijke weerstand 
vanwege vermeend negatieve effecten op de bevaarbaarheid van het 
gebied. Omvang en inpasbaarheid van de maatregelen vergt in relatie tot 
bestaande functies dan ook zeer veel aandacht; 
Oeverdijken (al dan niet gecombineerd met een meer dynamisch 
peilverloop) hebben een gemiddelde kosteneffectiviteit. Gezien het feit dat 
deze dijken in eerste instantie zijn ontworpen om bij te dragen aan de 
waterveiligheid is hier sprake van een duidelijke synergie. 
Maatregelen om vismigratie te versterken leveren een beperkte bijdrage aan 
de doelen, maar zijn aanzienlijk minder kostbaar dan andere maatregelen; 
Een Vooroever bij de Lepelaarsplassen (al dan niet gecombineerd met een 
natuurlijker peilverloop) heeft vooral een functie als ecologische verbinding 
en land-waterovergang, die de ecologische reikwijdte van bijvoorbeeld het 
grootschalig moeras als stepping stone kan verbinden met Lepelaarplassen; 
Verdiepingen dragen als afzonderlijke maatregel weinig bij aan het behalen 
van de doelen. Zij zijn naar verwachting wel interessant in combinatie met 
andere maatregelen vanuit hun functie als slibvang en leverancier van 
bouwstoffen. 
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Het NMIJ-onderzoek geeft voorts een aanzet tot het vaststellen van de meest 
kosteneffectieve omvang van de ecologische maatregelen. Voor het grootschalig 
moeras merkt de NMD-studie vooralsnog op dat het zeer moeilijk is een optimale 
omvang vast te stellen, gelet op de complexiteit en daarmee gedeeltelijke 
onvoorspelbaarheid van de ecologische processen op langere termijn. Wel komt de 
NMD-studie (vooralsnog) tot een minimum omvang voor een grootschalig moeras 
dat vereist is om uberhaupt een substantieel effect te sorteren op systeemniveau, 
Dit minimum ligt naar de huidige inzichten van NMD op zo'n 1500 hectare, De 
optimale omvang in termen van ecologische effectiviteit, financiele haalbaarheid en 
maatschappelijke haalbaarheid zal naar verwachting (aanzienlijk) groter kunnen 
zijn, echter op basis van de huidige kennis is dat volgens NMD nog niet vast te 
stellen. Deze vaststelling nuanceert de waarde van al te vast omschreven 
'eindbeelden' voor het TBES in termen van hectares en ontwerp. De inschatting 
biedt echter wel een houvast om te komen tot een geoptimaliseerd 
uitvoeringsscenario in fases. 

> 
u 
OJ 

OJ 

0) 
sz u 
_</} 

cn 
o 
o u 

UJ 

ro 
sz 
o 
o 
tn 

Kosten 

(Bron: Natuurlijker markermeer - IJmeer, 2011) 

Relevantie voor TBES: 
De tussentijdse uitkomsten van NMD vormen een belangrijk toetsingskader voor de 
haalbaarheid en optimale vormgeving van de maatregelen die tezamen het TBES 
vormen. 
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2.1.3 Aanscherping en fasering van maatregelen 

Doelstelling onderzoek 'aanscherpinq en fasering': 
In aanvulling op de tussentijdse adviezen van ANT en NMD heeft de WMD een apart 
onderzoek uitgezet voor de optimalisatie van de ecologische maatregelen. Dit 
onderzoek, uitgevoerd door Arcadis, is specifiek gericht op: 

het bereiken van kostenbesparing voor het TBES als geheel, door vast te 
stellen wat de minimaal vereiste omvang is van de onderscheiden 
maatregelen, met behoud van ecologische effectiveit; 
het ontwikkelen van een verstandige en kosteneffectieve 
uitvoeringsstrategie, waarbij investeringsmomenten gedefinieerd worden op 
optimale momenten en in optimale omvang, bezien vanuit kosteneffectiviteit 
en ecologische effectiviteit. 

Hoofdconcl.usies van het onderzoek 'aanscherpinq en fasering': 
Het onderzoek van Arcadis komt tot de volgende hoofdconclusies voor de 
optimalisatie van het TBES. 

De vier ecologische vereisten voor een toekomstbestendig ecologisch 
systeem (heldere randen langs de kust, een gradient in slib, land
waterzones van formaat, en versterking van de ecologische relaties) zijn 
herbevestigd. 
De geformuleerde maatregelen versterken elkaar in onderlinge samenhang 
(zie onderstaand overzicht "Bijdrage TBES-maatregelen"). Een zorgvuldig 
samengestelde mix van maatregelen is belangrijker dan de maatregelen 
afzonderlijk. 
Van de geformuleerde ecologische maatregelen zijn het grootschalig moeras 
en de luwtemaatregelen het meest effectief. Zij leveren de grootste bijdrage 
aan de instandhoudingsdoelen uit hoofde van Natura-2000. De relatie tussen 
de maatregelen en de afzonderlijke Natura-2000 instandhoudingsdoelen zijn 
scherp in beeld gebracht. 
Voor de ecologische effectiviteit van het grootschalig moeras is de 
schaalgrootte essentieel. Op basis van de best beschikbare ecologische 
kennis is bevestigd, dat een omvang van circa 4500 hectare nodig is om de 
beoogde bijdrage aan het TBES te kunnen leveren. Deze omvang is 
gekoppeld aan het benodigde leefgebied van doelsoorten. 
De Luwtemaatregelen in de Hoornse Hop kunnen naar verwachting op 
aanzienlijk bescheidener leest, bijvoorbeeld 50%, worden geschoeid. 
Wanneer de doelstelling van de vooroever Lepelaarplassen specifieker 
gedefinieerd wordt, als buitendijkse ecologische zone aansluitend op de 
binnendijkse Lepelaarplassen, dan kan met een omvang van circa 300 
hectare worden volstaan (in plaats van de oorspronkelijke 1000 hectare); 
De vooroever Lepelaarplassen draagt in beperkte mate bij aan de 
ecologische vereisten van het TBES. Daarnaast wordt een positieve bijdrage 
verwacht aan de instandhoudingsdoelen voor het Natura 2000 gebied 
Markermeer, alsook aan de instandhoudingsdoelen voor het 
IJsselmeergebied als geheel. 

De 1000 hectare extra binnendijkse natuur die als oorspronkelijke maatregel 
is voorzien, draagt slechts beperkt bij aan de ecologische doelen van TBES 
en aan de Natura 2000-doelen. Van deze maatregelen kan worden afgezien 
zonder dat daarmee de ecologische effectiviteit van het TBES als geheel in 
gevaar komt. 
De specifieke totstandbrenging van de diepe putten als onderdeel van de 
slibbeheersing wordt niet nodig geacht, indien verdiepingen door 
zandwinning in het Markermeer reeds op een geschikte plek tot stand 
komen (zie paragraaf 2.3.1, Optimalisatie grondstromen). 
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- Voor een verstandige fasering, geredeneerd vanuit de ecologische 
bei'nvloedbaarheid van de processen, moet rekening gehouden worden met 
consistente investeringsperiodes van circa 10 jaar. 

Relevantie voor TBES: 
De conclusies van het onderzoek naar aanscherping en fasering zijn zeer relevant 
voor het vervolg. De ecologische basis onder het TBES wordt versterkt, een deel van 
de maatregelen valt af of wordt geringer in omvang en de betekenis voor en de 
relatie met Natura 2000 is onderbouwd. Dat alles vormt een belangrijke onderlegger 
voor de financiele doorvertaling van een geoptimaliseerd maatregelenpakket ten 
behoeve van het TBES. Dit geldt zowel voor de raming van de kosten van een 
indicatief eindbeeld voor het TBES, als voor een zinvolle en kosteneffectieve fasering 
van de uitvoering van de maatregelen. 

Bijdrage TBES-maatregelen aan criteria 

Bijdrage aan Zones mef heli 
ecologische water langs de 
vereisten TBES Cl ik.,,^1«„, 

Bijdrage aan 
ambitieniveaus 
Natura 2000 

Bijdrage aan 
ANT 

Verbetering Svl 
Markermeer & IJmeer 

Verbetering Svl 
IJsselmeergebied 

Verbetering Svl 
landelijke doelen 

Vetfeetermg habitat 
ANT soorten 

Geen of een geringe bijdrage Legenda: • Grote positieve bijdrage ;* Positieve bijdrage 
(Bron: Arcadis, Ecologische optimalisatie TBES, 2011) 
Figuur 7: Bi jdrage TBES-maatregelen aan doelste l l ingen N2000, TBES en ANT 

2.1.4 Meekoppeling dijkversterkingen en TBES-maatregelen 

Doelstelling en aanpak onderzoek 'meekoppelinq dijkversterking': 
In c.q. nabij het gebied waar de Luwtemaatregelen voor het TBES zijn voorzien, aan 
de Noord-Hollandse kust), is ook de versterking van de bestaande dijken 
geprogrammeerd in de dijkvakken Hoorn - Edam en Edam - Amsterdam10. Waar het 
grootschalig moeras is geprojecteerd, zal op afzienbare termijn de versterking van 
de Houtribdijk aan de orde zijn als onderdeel van het Hoogwater 
Beschermingsprogramma. Dit conform de lopende toetsingsrondes. Een 
gecombineerd ontwerp en/of gecombineerde uitvoering kan naar verwachting 
aanzienlijke kostenvoordelen opieveren. De WMIJ heeft onderzoeken gei'nitieerd 
naar synergie tussen beide trajecten. Deze onderzoeken hebben als doelstelling om 
nader zicht te krijgen op de aard en potentie van mogelijke synergie, de 

1 De versterking van het dijkvak Enkhuizen - Hoorn is vrijwel voltooid. 

Pagina 31 van 87 



Optimalisatierapport Werkmaatschappij Markermeer-Umeer 
17 november 2011 

voorwaarden te kunnen vaststel len waar aan voldaan moet zi jn om de synergie te 
kunnen real iseren, en een eerste inschatt ing te kunnen maken van de 
kostenvoordelen. Gelet op de korte beschikbare onderzoekstermi jn is gekozen voor 
een quick scan. Nader onderzoek ger icht op daadwerkel i jke bes lu i tvorming v indt 
plaats onder verantwoorde l i jkhe id van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwart ier (het verantwoorde l i jke waterschap voor de Markermeerd i j ken) , 
respect ievel i jk zal p laatsvinden onder verantwoorde l i jkhe id van Ri jkswaterstaat 
(verantwoorde l i j k voor het beheer van de Hout r ibd i jk ) . 

Hoofdconclusies van de onderzoeken 'meekoppel ing d i j kvers te rk ing ' : 

De beide quick scans maken aannemel i jk dat synergie en kostenvoordelen te 
behalen z i jn . 

Synergievoordelen bij meekoppeling Markermeerdijken: 
- Voor de versterk ing van de Markermeerd i jken aan de Noordhol landse kust 

l igt perspectief in een combinat ie van d i jkvers terk ing en vooroevers (zie 
onderstaande f iguur ) . De beoogde gol fbrekers die deel u i tmaken van de 
Luwtemaatregelen uit het TBES zullen de gol foploop naar verwacht ing 
a fzwakken. Dat betekent dat de d i jk zelf m inder vers terk t hoeft te worden. 
Daarnaast levert een dergel i jke vooroever ecologisch gezien in beginsel 
extra land-waterzones op en een meer ecologische verbinding tussen het 
achter land en het Markermeer. 

Een b i j komend voordeel voor de regio kan zi jn dat de over last van de 
werkzaamheden bij een combinat ie van d i jkvers terk ing en luwtemaatregelen 
naar verwacht ing ger inger is, dan bij afzonder l i jke maatregelen en een 
t radi t ionele d i j kvers terk ing . Dat geldt zowel voor de aanleg van een 
oeverdi jk (overwegend vanaf het water in plaats van vanaf het land) , als 
voor de ui tvoer ing van de luwtemaatregelen (beperk ing potent ie le hinder 
voor recreat ieve scheepvaart van en naar Hoorn) . Los van de 
kostenvoordelen, draagt deze aanpak bi j aan het creeren van draagvlak in 
de regio. 

A f b e e l d i n g 8 : S y n e r g i e 
c o l o g i e e n w a t e r v e i l i g h e i d 

Variabele afstand 
luwte-structuur 
vanaf Oeverdijk 

oude tend A? 

lichter dijkprofiel nodig, 
dankzij effect luwte-structuur 

zachtere vooroever, dankzij 
effect luwte-structuur, met 

natuurwaarden 

Variabele 
breedte en 

hoogte 

Synergievoordelen bij meekoppeling Houtribdijk: 

- Versterk ing van de Houtr ibd i jk is me t name aan de orde in het d i jkvak 
Tr inte lhaven / Lelystad, ju is t daar waar de het grootschal ig moeras uit 
hoofde van TBES is voorz ien. Het moeras kan in beginsel b i jdragen aan de 
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veiligheid van de dijk, omdat zo'n vooroever/moerasgebied de significante 
golfoploop kan veriagen en de hydraulische belasting op de dijk naar 
verwachting zal verminderen. 
Dit heeft kostenbesparingen tot gevolg voor de benodigde versterking van 
de Houtribdijk: 

als het niveau van significante golfoploop wordt verlaagd, betekent dit 
dat de dijk niet (c.q. minder) hoeft te worden verhoogd, en dat er geen 
problemen zullen optreden met de stabiliteit van de dijk als geheel; 
als de hydraulische belasting op de dijk wordt verminderd, kan mogelijk 
worden bespaard op het materiaal van de bekleding van de dijk door 
een kleinere dikte van de bekleding en een kleiner oppervlak van de 
bekleding. 

Om dit positieve effect te doen uitgaan op de sterkte van de Houtribdijk, zal 
het moeras wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen qua ligging, 
ontwerp, opbouw, kwaliteit van de buitenrand, etcetera. Deze voorwaarden 
lijken op het eerste gezicht niet noemenswaardig af te doen aan de 
ecologische kwaliteit van het moeras. 

BMsiSDMs^omyTBES: 
De quick scan-uitkomsten van de onderzoeken naar meekoppelingsmogelijkheden 
en synergie tussen dijkversterking en luwtemaatregelen resp. aanleg grootschalig 
moeras, zijn relevant voor de optimalisatie van het TBES. Het geeft aan waar 
kostenvoordelen te behalen zijn op twee van de meest essentiele maatregelen 
binnen TBES en waar een aangepast ontwerp in beginsel op zijn plaats is. 

\ 

2.2 Pijler 2: Economie en Gebruik 

Binnen de pijler Economie en Gebruik is in beeld gebracht in hoeverre de realisatie 
van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem een impuls kan geven aan 
economische activiteiten, en zo (extra) maatschappelijk en financieel rendement kan 
genereren op een manier die recht doet aan het Toekomstbeeld en die de 
kwaliteiten van het gebied versterkt. 
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Afbeelding 10: Groei 
water recreat ie vraagt 
orn voorz ien ingen 

In deze pijler gaat het met name om het verzamelen en in beeld brengen van 
bestaande plannen, het in beeld brengen van de kosten en baten, en het zoeken van 
de inhoudelijke relatie en mogelijke synergie met TBES. Hierbij is naar drie 
economische activiteiten gekeken die specifiek watergebonden zijn: 

Recreatie en Toerisme (paragraaf 2.2.1) 
Duurzame energie (paragraaf 2.2.2) 
Visserij (paragraaf 2.2.3) 

2.2.1 Recreatie en Toerisme 

Doelstelling en aanpak onderzoek Recreatie en Toerisme: 
Onderzocht is in hoeverre de realisatie van het TBES een impuls kan geven aan de 
voorzieningen op het gebied van recreatie en toerisme en daarmee extra 
economische spin-off kan genereren. Daartoe is de Recreatiestudie uit 2009", die is 
opgesteld ten behoeve van het Toekomstbeeld Markermeer-Umeer, nader 
uitgewerkt en getoetst. Ook is onderzocht in hoeverre er synergievoordelen zijn te 
behalen tussen natuur en recreatie door de realisatie van het TBES. Het onderzoek 
is uitgevoerd door LAgroup Leisure&Arts consultants, in nauwe samenspraak met 
relevante partijen binnen de toeristisch-recreatieve sector. 

Hoofdconclusies van het onderzoek Recreatie en toerisme: 
Uit het onderzoek blijkt dat er een aanzienlijk aantal plannen en initiatieven is 
opgesteld voor de uitbreiding van het recreatief-toeristisch aanbod langs het 
Markermeer-Umeer. Er is ook voldoende "marktruimte" (effectieve vraag van 
consumenten) voor de uitvoering van deze plannen. Voor sommige onderdelen 
bestaat zelfs meer marktruimte dan er aan plannen ligt. De vraag naar 
recreatievoorzieningen is over het algemeen groter dan het huidige aanbod, met 
uitzondering van de plannen voor hotelkamers en jachthavens. 
Een belangrijk deel van de plannen zal echter bij de huidige, kwetsbare ecologische 
toestand van het Markermeer & IJmeer de toets uit hoofde van de 
Natuurbeschermingswet niet doorstaan. De verwachting van vertegenwoordigers 
van het bevoegd gezag is dat het merendeel van deze plannen wel doorgang kunnen 
vinden indien de ecologische toestand door volledige realisatie van het TBES 
aanzienlijk zou zijn versterkt. Dit onderschrijft het belang van de realisatie van het 
TBES om fysiek ruimte te bieden voor recreatie en toerisme. 

Nog maar weinig plannen richten zich op de synergiemogelijkheden van natuur en 
toerisme/recreatie. Marktpartijen zien de ecologische maatregelen vooralsnog als 
toekomstmuziek. Deze kansen blijken echter wel degelijk aanwezig. Het benutten 

11 Recreatiestudie, Achtergronddocument Toekomstbeeld Markermeer-Umeer, mei 2009 
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van de potentie stelt eisen aan de inrichting en locatie van de natuurmaatregelen, 
de belevingswaarde, en de fasering ervan. 

Het gebied rond het Markermeer en IJmeer zal door de versterking van de 
natuurwaarden en de verbetering van de belevingswaarde een belangrijke 
toeristisch- recreatieve impuls krijgen. Het totale gebiedsprofiel zal er door versterkt 
worden. Dit maakt het gebied ook als vestigingsklimaat voor bewoners en 
ondememers aantrekkelijker. 

Nader gekwantificeerd voorziet de Markttoets toerisme en recreatie een 
groeipotentieel van in totaal € 190 tot 385 miljoen jaarlijks voor het gehele gebied. 
Een deel daarvan is binnen de huidige Natuurwetgeving niet te realiseren als de 
natuurwaarden op het huidige kwetsbare niveau blijven. Versterking van de 
natuurwaarden, omschreven als het 'TBES-effect', maken een jaarlijkse 
bestedingsimpuls van € 70 tot 110 miljoen mogelijk. Dat vertaalt zich in 1.400 tot 
2.400 extra arbeidsplaatsen. Een deel van de jaarlijkse omzet vloeit terug in de 
overheidskas in de vorm van toeristenbelasting, rijksbelastingen en accijnzen. Dit 
deel is becijferd als een directe opbrengst voor de overheid die kan oplopen tot 6,5 
miljoen euro per jaar. 

Overigens is niet vanzelfsprekend dat synergie tussen ecologische investeringen en 
recreatie wordt bereikt. Ontwikkeling van zones met waterplanten kunnen 
bijvoorbeeld belemmeringen opwerpen voor recreatie vaa rt, zoals langs de Noord-
Hollandse kust en in de Randmeren reeds wordt ervaren. Omgekeerd kunnen 
activiteiten van recreanten verstorende invloed hebben op de beschermde flora en 
fauna. Daarom is het van groot belang dat bij het ontwerp van de ecologische 
maatregelen gezocht wordt naar goede inpassing en een redelijk evenwicht tussen 
ecologische effectiviteit en perspectief voor andere activiteiten zoals recreatie en 
toerisme. In het NMIJ-onderzoek zijn daar voorbeelden van gegeven bij de schetsen 
voor de inrichting van luwtemaatregelen in of nabij de Hoornse Hop (zie afbeelding 
11). 

Zoeken naar samenhang 
Voorbeeld Hoornse Hop: luwe vaarzones voor kleine recreatievaart? 

Afbeeld ing 1 1 : Synergie 
ecologie en recreat ie / V 

) 

Niet alleen aan de Noord-Hollandse kust ten noorden van Amsterdam speelt de 
relatie tussen ecologie, recreatie en toerisme. Ook de kuststrook rond Amsterdam, 
via Muiden en omgeving naar Almere en Lelystad is feitelijk of potentieel van grote 
betekenis voor recreatie en toerisme. In breder RRAAM-verband is het benutten van 
dat potentieel belangrijk. Zo kan het ontwikkelen van recreatieve bestemmingen 
rond Almere de vervoerswaarde van een IJmeerverbinding positief bei'nvloeden. De 
aanleg van het grootschalig moeras bij de Houtribdijk past in de kustvisie van de 
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Afbeelding 12: 
Windmolens in 
het water 

gemeente Lelystad. En de economische ontwikkeling van Trintelhaven, centraal aan 
de Houtribdijk, zal naar verwachting kunnen profiteren van de toeristisch-
recreatieve aantrekkingskracht van het grootschalig moeras. 

Relevantie voor TBES: 
Het onderzoek legt een duidelijk verband tussen de ecologische investeringen en de 
economische baten op het gebied van recreatie en toerisme. Het geeft een indicatie 
van het terugverdienpotentieel via (reeds bestaande) belastingmechanismen. 

2.2.2 Duurzame energie 

Doelstelling en aanpak onderzoeken Duurzame energie: 
Centraal in dit onderzoek staat de vraag in hoeverre de opwekking van duurzame 
energie kan bijdragen aan het 'haaibaar en betaalbaar maken' van het TBES. 
Daarvoor heeft de WMIJ twee financiele haalbaarheidsstudie laten uitvoeren: een 
door Mecal B.V., toegespitst op windenergie, en door aan ingenieursbureau Arcadis, 
toegespitst op andere vormen van duurzame energie, te weten zonne-energie en 
thermische energie. 

Hoofdconclusies van de onderzoeken Duurzame energie: 
De conclusie uit de onderzoeken tezamen luidt dat windenergie op dit moment de 
enige vorm van duurzame energieopwekking is die onder de huidige 
marktomstandigheden baten kan genereren voor het TBES. 

De economische perspectieven voor zonne-energie en thermische energie zijn 
vooralsnog onvoldoende om de duurzame opwekking ervan op of in het water van 
het Markermeer, dan wel op de dijken, nader te gaan exploreren. Bij stijgende 
energieprijzen zal de financieel-economische potentie van deze vormen van 
duurzame energie toenemen en wellicht op termijn van 20 jaar of langer rendabel 
kunnen worden voor exploitatie. Maar in dat geval ligt opwekking op het land, nabij 
de afzetlocatie, veel meer voor de hand dan opwekking in of nabij het Markermeer 
of IJmeer zelf. In dit stadium is het niet kansrijk dat deze energiebronnen een 
financieringsbron kunnen zijn voor ecologische maatregelen in het kader van het 
TBES. 

Uit de berekeningen in het haalbaarheidsonderzoek naar windenergie, valt af te 
leiden dat de potentie van windenergie aanzienlijk is. Uitgaande van de huidige 
subsidie- en belastingaftrekmogelijkheden, de best presterende turbine, een eigen 
vermogen van 70% en zonder afdracht van 3% aan de RVOB ligt het netto 
rendement van de investering tussen de 7,9% en 8,5%, afhankelijk van het aantal 
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windmolens, Omgerekend in een gemiddeld rendement uitgaande van een 
levensduur van 20 jaar is het verdienpotentieel als volgt: 

Voor een rij van 15 windmolens (15 turbines, 54 MW): € 11 miljoen per 
jaar; 

•• Voor een driedubbele rij van in totaal 45 windmolens (45 turbines, 162 
MW): € 36 miljoen per jaar. 

Deze uitkomst rechtvaardigt een nader onderzoek naar de positieve en/of negatieve 
effecten van een windpark op het landschap, de ecologie en de recreatie. 

Overigens gelden de genoemde bedragen vanuit het oogpunt van de ontwikkelaar 
van het windpark. Wanneer windenergie wordt ingezet als financieringsbron voor de 
beoogde investeringen in het TBES is het van belang dat onderzocht wordt welke rol 
hierbij past. Deze rollen kunnen varieren van ontwikkelaar, aanbesteder en 
facilitator. Maar het is ook denkbaar dat de gehele gebiedsontwikkeling getenderd 
wordt. De uitkomst van dit nader onderzoek bepaalt in hoeverre de 
bedrijfseconomisch haalbare opbrengsten ten goede gebracht kunnen worden aan 
de natuurmaatregelen. 

Relevantie voor TBES: 
De uitkomsten zijn uitermate relevant voor het vaststellen van een mogelijke 
financieringsbron voor de beoogde investeringen in het TBES. 

2.2.3 Visserij 

Visserij is een relevante watergebonden economische sector, van oudsher van grote 
betekenis voor Markermeer en IJmeer. In het kader van dit Optimalisatierapport is 
geen apart extern onderzoek gedaan naar de potentie van deze sector, Wel is een 
korte inventarisatie gemaakt van de relatie tussen de visserij en de investeringen in 
het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem. 

Historie 
Visserij is een activiteit die van oudsher plaatsvindt in de Zuiderzee. Na aanleg van 
de Afsluitdijk en Houtribdijk is de estuariene dynamiek verdwenen en de zee 
veranderd in een groot zoetwatermeer. Daarmee is de vangst verlegd van zoute 
soorten als haring en ansjovis naar zoetwatervissen als aal, (snoek)baars, spiering, 
blankvoorn en pos. 

De cultuurhistorische waarde van de beroepsvisserij is voor de regio rond het 
Usselmeer groot. Het geeft plaatsen als Volendam en Marken een eigen identiteit, 
en trekt daarmee ook veel toeristen. Daarnaast wordt er in het Usselmeer (incl. 
Markermeer en Dmeer) door sportvissers uit heel Nederland gevist. Deze visserij 
vindt voornamelijk plaats vanaf de kant of vanuit een bootje. 

Visrechten 
beroepsvisserij 
De publiekrechtelijke vergunningen (visrechten) voor het Dsselmeer zijn toegedeeld 
aan de Producentenorganisatie Dsselmeer. Er zijn 71 vergunningen. Deze zijn 
verdeeld over 20-25 bedrijven en zo'n 60 vissersschepen. De vergunningen gelden 
voor het gehele Dsselmeer, incl. Markermeer en IJmeer. Er is dus sprake van een 
"gemene weide" visserij. 

sportvisserij 
Voor de beoefening van de sportvisserij moet je beschikken over een vispas en lid 
zijn van een hengelsportvereniging. Sportvissers mogen een beperkt aantal vissen 
houden (bijv. 5 snoekbaarsen). De rest moet teruggezet worden. 
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J-er______s__i__5___ii__̂  
De afgelopen decennia is er sprake van een ecologische achteruitgang in de 
visstand. Hiervoor worden meerdere oorzaken genoemd. Gewezen wordt op de 
klimaatverandering en de gestegen watertemperatuur van het Dsselmeer, de 
afname van nutrienten in het water, toenemende predafie door aalscholvers, en de 
hindernissen die stuwen en dammen opwerpen voor migratie van vissen en daarmee 
de paaimogelijkheden. Het systeem van "gemene weide" visserij stimuleert niet dat 
individuele vissers maatregelen nemen gericht op visstandbeheer. Omdat iedere 
visser overal mag vissen, hebben maatregelen gericht op vangstbeperking of 
beperking van de visserijcapaciteit alleen effect als deze gemeenschappelijk 
afgesproken worden, 

De teruggang in de visstand heeft effect gehad op de economische situatie in de 
beroepssector (zie onderstaande tabel), Volgens cijfers van PVIS is de omzet van ca 
€ 6 miljoen in 2001 naar ca € 3 miljoen in 2009 gedaald. 

-d 

\ 

Aal 
Baars 
Snoek baars 
Spiering 
Bras-em 
Blank voom 

zc:- ;:_z : : : i : :o- _ : ; , zoci : : ; r zee; z;c6 

(Bron; productscbap vis, 2009) 

Naast de effecten op de visstand, zijn er ook zorgen over de mogelijke bijvangsten 
van de visserij. Het betreft hier zowel de bijvangst van economisch "niet 
interessante" vis, als de mogelijke ongewenste bijvangst van vogels. Bijvangst 
betekent voor deze soorten vaak onbedoeld veriies. 

Sportvisserij 
De sportvisserij in Nederland is een bloeiende sector. Uit de eerste uitkomsten van 
recent onderzoek zou blijken dat er in 2010 inmiddels meer dan 2 miljoen 
sportvissers zijn. Sportvisserij is daarmee een van de meest beoefende 
buitenactiviteiten. Het ontspannen in de natuur en de spanning van het vangen van 
een (grote) vis vormen nog steeds een succesvolle formule. Volgens cijfers van 
Sportvisserij Nederland levert de sportvisserij op de binnenwateren een jaarlijkse 
omzet van bijna € 530 miljoen op. Dit wordt besteed aan voer en kunstaas, 
hengelsportuitrustingen, vervoer, overnachtingen, eten en drinken en gebruik van 
boten (bron: site Sportvisserij Nederland). Er zijn geen specifieke gegevens met 
betrekking tot het Dsselmeer of Markermeer - IJmeer beschikbaar. Het Markermeer 
en IJmeer zijn op dit moment waarschijniijk minder interessant als visgebied voor 
sportvissers vanwege de lage visstand en het ontbreken van meerjarige en daarmee 
grotere vissen. 
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Kansen voor visserij door realisatie Toekomstbestendig, EcpJogjs_________t__em 
Door verschillende betrokken partijen wordt onderkend dat doorgaan op de huidige 
weg geen optie is, en dat het anders moet. De vraag is of "een warme sanering" van 
de beroepsvisserij de enige oplossing is. Uit eerdere saneringsrondes is gebleken dat 
de uitkoop van visserijcapaciteit niet de gewenste effecten op de visstand heeft 
opgeleverd. Bovendien richt het zich op een oorzaak van het probleem, daar waar 
een complex van factoren debet is aan de achteruitgang. Dit leidt tot weerstand en 
onbegrip. Het is daarom beter in te zetten op een combinatie van 
oplossingsrichtingen die uitgaan van een positieve aanpak, waarbij juist de 
authenticiteit van het beroep, vakmanschap, kennis van visbestanden en van 
visbeheer worden ingezet, 

Toekomstbestendig ecologisch systeem 
Het Toekomstbestendig Ecologisch systeem zal de vcerkracht van het systeem 
verbeteren, waarbij ook het creeren van een duurzame en gevarieerde vispopulatie 
een doel is, Vooral het aanleggen van het moeras en de vispassage(s) als onderdeel 
hiervan leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde vispopulatie. Dit biedt 
perspectief voor de beroepsvisserij, maar ook voor de groei van de sportvisserij in 
dit gebied. Dit laatste kan belangrijke nieuwe economische spin off opieveren voor 
het gebied, Een vergelijkbaar project is op het Deense eiland Funen uitgevoerd en 
succesvol gebleken. 

In de Brede Commissie Toekomst Binnenvisserij'2 - die binnenkort zal worden 
ingesteld - kan een gezamenlijk plan voor een duurzame, verbrede 
Dsselmeervisserij worden uitgewerkt. Een vergeiijkbare actie is eerder ook in de 
Waddenzee opgepakt. Aspecten die in dit plan naar voren kunnen komen, zijn: 

de verbreding van de beroepsvisserij met beheers-, handhavings en 
onderzoekstaken 
de verbreding naar ecotoerisme 
het uitzetten van vis 
de verbetering van de migratiemogelijkheden 
de certificering van de beroepsvisserij en creeren van meer toegevoegde 
waarde in de keten 
technische innovatie 
duurzaam visstandsbeheer, mede in relatie tot de Natura 2000 
doelstellingen en de Kaderrichtlijn Water. 

In het rapport "Verbetering beroepsvisserij in het Usselmeergebied"''3 worden voor 
bovenstaande ideeen een aantal voorzetten gedaan. Wellicht dat het Europees 
Visserij Fonds in de toekomst mogelijkheden kan bieden voor de financiering van 
een aantal projecten. 

Relevantie voor TBES 
Tussen de ontwikkelingen in de visserij en de verbetering van de ecologische 
kwaliteit ligt een interessante relatie. 

12 Zie Brief in zake Vissertjbeleid van de Staatssecretaris van EL&I aan de Tweede Kamer, Kamerstukken 29 675 nr 

133, September 2011 
13 Tauw/LINKit Consult 2010 
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2.3 Pi j ler 3: Financier ing 

De pijler Financiering vormt het sluitstuk op de pijler Ecologie (kosten) en de pijler 
Economie en gebruik (baten). Een succesvolle financiering overbrugt de periode 
tussen de kosten en baten van de investering. Voor de ecologische investeringen is 
de financiering een verantwoordelijkheid van publieke en private partijen samen, 
van overheid, bedrijfsleven en burgers. Sommige kosten zijn terug te verdienen, 
andere zijn puur in het publieke belang en moeilijk te monetariseren. De WMD wil in 
deze pijler komen tot financieringsarrangementen tussen overheden en private 
partijen, in het bijzonder: 

een aanpak of arrangement voor optimalisatie van de grondstromen in dit 
gebied; opbrengsten van zandwinning en grondverwerking voor de 
bouwopgave benutten voor de investeringen in ecologie en natuur. 
ontwikkeling van overige financieringsinstrumenten, gebaseerd op de 
financiele en economische baten in het gebied die satnenhangen met de 
ecologische maatregelen van het TBES. 

2.3.1 Optimalisatie Grondstromen 

Zand en grond vormen forse kostenposten voor alle voorgenomen investeringen 
binnen RRAAM. Het Markermeer en het Dmeer bevatten zand dat geschikt is voor 
verwerking in bouw en infrastuctuur. Het zand bevindt zich onder een laag klei of 
slib, die op zijn beurt zeer geschikt is voor natuuraanleg (moerasaanieg, land
waterzones, vooroevers). Verkennende gesprekken, eerdere rapporten en 
praktijkervaringen laten zien dat mogelijk veel winst (c.q. kostenbesparing) is te 
behalen bij een gecoordineerde aanpak van de grondstromen. Bij de aanvankelijke 
kostenraming in het referentiescenario is een deel van de synergie al ingecalculeerd, 
voor zover die binnen de huidige beleidskaders en beleidstoepassingen te realiseren 
is. De verwachting is dat er nog aanzienlijk meer winst is te boeken, mede door 
goede afspraken met marktpartijen, een scherpe aanbesteding,een verbeterde 
coordinatie van projecten en/of een aanpassing van het delfstoffenwinningsbeleid in 
het Markermeer en Dmeer. Daarbij is ook het heffingenbeleid van het Ministerie van 
Financien in de afweging betrokken. De domeinrechten op zand uit het Markermeer 
bedragen € 2,11 per kuub zand, die op Noordzeezand € 0,88", 

Dit onderwerp overstijgt het deelbelang van de WMD. Een optimaal 
grondstromenpatroon is in het belang van het integrale programma RRAAM. WMD 
heeft een voortrekkersrol gespeeld in de totstandkoming van een integrale visie op 
grondstromen Markermeer-Dmeer, in nauwe samenwerking met de 
Werkmaatschappij Amsterdam-Almere en Rijkswaterstaat. De WMIJ heeft in dit 
kader onderzoeksopdrachten verstrekt aan Ecorys, J.J. de With Ruimtelijke 
Ontwikkeling, en Deltares. 

Doelstelling onderzoeken Optimalisatie grondstromen: 
Inventariseren in hoeverre optimalisatie van grondstromen kan bijdragen 
aan het haaibaar en betaalbaar maken van TBES; 
het doen van aanbevelingen om een optimaal grondstromenbeleid te 
realiseren; 
het inventariseren van de effecten van een optimaal grondstromenbeleid op 
de slibstromen in het Markermeer en Ijmeer. 

' " Ministerie van Financien, '-Vergoeding bodemmateriaten per 1 januari 2012' , brief d.d. 14 September 2011 aan 
marktpar t i jen, Rijks Vastgoed en Ontwikkel ingsbedri j f Directie Vastgoed, Regio Zuid. 
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Afbeelding 14: 
Zandwinn ing en 
natuuraanleg 
combineren 

Hoofdconclusies van de onderzoeken Optimalisatie grondstromen: 
Uit de onderzoeken komt naar voren dat er aanzienlijke voordelen te behalen zijn 
indien het grondstromenbeleid goed wordt gecoordineerd en zorgvuldig wordt 
vormgegeven. De verwachte vraag naar zand in de periode tot 2040 bedraagt circa 
120 tot 200 miljoen m3. De vraag naar grond uit hoofde van het TBES bedraagt 
ongeveer 200 tot 240 miljoen m3. Bij een geoptimaliseerd grondstromenbeleid wordt 
bereikt dat projecten in en om Markermeer en IJmeer gebruik maken van zand 
(voor bouwprojecten) en grond (voor natuurprojecten en vooroevers) uit het 
Markermeer en IJmeer zelf. Dit is in veel gevallen ook de goedkoopste oplossing, 
omdat de transportkosten relatief gering zijn. Door clustering van projecten kan de 
technische samenhang tussen verschillende projecten worden benut ('werk-met-
werk' maken). 

Nauwe samenwerking met marktpartijen is wenselijk, om deze in de gelegenheid te 
stellen hun technische kennis in te brengen voor een optimale fysieke en logistieke 
vormgeving van dit proces. Voor marktpartijen is belangrijk dat onzekerheden 
omtrent kostenfactoren en afzetmogelijkheden tot een minimum worden beperkt. 
Daarom wordt aanbevolen om het tempo van natuurontwikkeling (het gebruik van 
grond) te laten bepalen door het tempo van economische ontwikkeling (het gebruik 
van zand). Daarmee is gewaarborgd dat economische ontwikkeling steeds 
samengaat met voortgang in de uitvoering van de natuurmaatregelen. Voorts wordt 
aanbevolen om zand- en grondwinning slechts toe te staan op plaatsen waar dat 
vanuit nautische overwegingen voordelen heeft, en die goed passen bij de 
voorgenomen ecologische maatregelen en ruimtelijke ingrepen. 

Het totstandbrengen van een geoptimaliseerd grondstromenbeleid kan bereikt 
worden door afspraken te maken tussen overheden en marktpartijen. Onderdeel van 
deze afspraken zijn aanpassing van de beleidsregels die Rijkswaterstaat hanteert 
voor ontgrondingen, medewerking van het Ministerie van Financien voor de 
bestemming van de Domeinrechten op zand, en bestuurlijke afspraken tussen Rijk, 
provincies, omiiggende gemeenten en waterschappen over de voorwaarden 
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waaronder zand en grond worden ingekocht. Dit laatste is van groot belang om een 
level playing field voor zandwinners te creeren. Sfuitpost van een geoptimaliseerd 
grondstromenbeleid voor het Markermeer en het Dmeer is dat de 
overheidsopbrengsten voor zandwinning gei'nvesteerd worden in de 
natuurmaatregelen. Zo ontstaat in feite een 'automatisch' financieringsmechanisme, 
Bij de geraamde zandvraag van 120 tot 240 miljoen m3 bedragen de 
overheidsopbrengsten via domeinrechten circa € 250 tot 420 miljoen in de periode 
tot 2040 (tarieven vanaf 2012). 

Aangrijpingspunten om aldus een optimaal grondstromenbeleid tot stand te brengen 
zijn: 

Bevordering gesloten grondbalans voor ruimtelijke activiteiten in en om 
Markermeer- IJmeer; 
Clustering van projecten; tempo van aanleg van grootschalig moeras 
(opvulling) laten bepalen door tempo van bouwprojecten / zandvraag; 
Vaste verhouding zandwinning / grondwinning vastleggen in de beleidsregels 
voor ontgrondingen (1 eenheid zand staat tot ±1,25 eenheid grond voor 
natuur); 

•• Zandwinning lokaliseren rond noordelijke zone van de Vaargeul Amsterdam-
Lemmer in een vlak van ca 40 km2 (12x 3,5 km); 
Maximale diepte zandwinning vaststellen tot ca -15 meter. Hierdoor wordt 
geborgd dat zandwinning gepaard gaat met voldoende mate van 
grondwinning voor natuur; 

- Opbrengsten van domeinrechten over zandwinning (€ 2,11 per m3) in 
Markermeer en Dmeer inzetten voor de financiering van de 
natuurmaatregelen. 

De ontwikkeling van een geoptimaliseerd grondstromenbeleid resulteert in een qua 
oppervlakte omvangrijke, maar relatief ondiepe winlocatie rond de noordelijke zone 
van de vaargeul Amsterdam - Lemmer. In een quickscan van Deltares is onderzocht 
wat het effect is van deze verdieping op de slibstromen in het Markermeer en 
IJmeer. Dit vanuit de gedachte dat de separate totstandbrenging van diepe 
slibvangputten wellicht overbodig zou worden door de gevolgen van commerciele 
zandwinning op de slibstromen. 

De resultaten van de quickscan slibeffecten zijn opmerkelijk positief. Onderstaande 
figuur toont de gemiddelde sedimentsconcentratie in de onderste waterlaag. Deze 
concentratie is bij de optimalisatie van grondstromen fors geringer dan in het 
basisplan voor het TBES. Het aanwijzen van de zandwinlocatie op een plek die 
optimaal is voor de grondstromen maakt de totstandbrenging van diepe putten niet 
alleen overbodig, het is zelfs veel effectiever in termen van slibbeheersing. 
Aangetekend zij wel hier het totale effect in beeld is gebracht indien de 
zandwinlocatie geheel benut wordt. Dit zal pas het geval zijn na verloop van jaren 
(planningstermijn 2040), omdat het tempo van de verdieping afhankelijk is gesteld 
van de werkelijke vraag naar zand. 
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Afbeelding 15: 
Wisuaiisatie effect op slib 

TBES referentie" (basis) " " Optimalisatie grondstromen Optimalisatie grondstromen en 
beperkte luwtemaatregelen 

Sron: Deltares, Quickscan slibeffecten Markermeer 2011 

De uitvoering van de quickscan is tevens aangegrepen om een beeld te krijgen van 
de verwachte slibeffecten van een bescheidener aanpak van de luwtemaatregelen 
nabij de Hoornse Hop, waarbij qua vormgeving bovendien de synergie wordt 
gezocht met dijkversterking aan de Noord-Hollandse Markermeerkust. Ook die 
effecten zijn in beeld gebracht in de figuur. Het meest rechtse kaartbeeld laat zien 
dat de aldus beperkte luwtemaatregelen nog steeds belangrijk bijdragen aan heldere 
randen langs de Noord-Hollandse kust, met slechts een beperkt veriies van areaal. 
Deze additionele uitkomsten van de quickscan grondstromen ondersteunen de 
uitkomsten van de ecologische optimalisatie zoals beschreven in paragraaf 2.1.3. 

Relevantie voor TBES: 
De optimalisatie van grondstromen is een essentieel onderdeel in het bereiken van 
een geoptimaliseerd TBES. Het vormt de sleutel tot een haaibaar en betaalbaar 
investeringsprogramma, en vormt tevens een belangrijke leidraad voor het clusteren 
van projecten en opbouwen van een logische en optimale fasering. 

2.3.2 Ontwikkeling Financieringsinstrumenten 

Naast bovengenoemde onderzoeken naar optimalisatie van grondstromen heeft de 
WMIJ onderzoek uitgezet naar andere financieringsinstrumenten die van toepassing 
zouden kunnen zijn voor de financiering van de ecologische maatregelen. 

- Op basis van de onderzoeken uit de pijlers Ecologie en Economie en gebruik 
worden voor het Markermeer-Dmeer de gerelateerde financiele en 
economische baten in kaart gebracht. Hierbij gaat het zowel om bestaande 
als toekomstige baten gekoppeld aan de ecologische maatregelen van TBES; 

--• Vervolgens wordt onderzoek gedaan naar financiele instrumentatie alsmede 
een organisatiemodel om geldstromen te koppelen. De haalbaarheid wordt 
onderbouwd in de vorm van een businessplan met aandacht voor een 
praktisch toepasbaar financieringsarrangement; 
Bezien wordt in welke mate van ruimtelijke investeringen een 
natuurbijdrage verwacht kan worden voor de systeemverbetering, die in 
verhouding staat tot kosten die normalerwijs aan mitigatie en/of 
compensatie wordt worden besteed. Te denken valt aan een 
opslagpercentage van 5 a 10% op investeringskosten. 
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De resultaten van dit onderzoek, dat mede uitgevoerd wordt door kenniscentrum 
Triple E, zullen in 2012 beschikbaar komen en ingezet worden als ondersteuning van 
het MKBA-traject RRAAM dat in dat jaar plaatsvindt. Tevens zijn de bevindingen uit 
dit onderzoek een bouwsteen voor financieringsafspraken of een 
financieringsarrangement van betrokken partijen (publiek en privaat). 

2.4 Draagwlak en commyn ica t ie 

Bij het tot stand komen van dit Optimalisatierapport heeft de WMD zo veel mogelijk 
de dialoog opgezocht met betrokkenen, praktijkmensen en deskundigen, Bij een 
aantal deelonderzoeken zijn workshops en symposia georganiseerd om een 
maximale inbreng van inzichten, visies en ervaringen te mobiliseren. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het onderzoek naar ecologische optimalisatie (drie workshops met 
deskundigen van verschillende achtergrond) en het onderzoek naar recreatie en 
toerisme (twee symposia met onder meer een stevige inbreng van de omiiggende 
gemeenten en van recreatieondernemers). De mogelijkheden tot synergie met 
dijkversterking zijn besproken met het desbetreffende waterschap, het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Voor de analyse van de 
visserij is een delegatie van beroepsvissers bezocht. Voor de optimalisatie van 
grondstromen is gesproken met verschillende vertegenwoordigers uit het 
zandwinningssector. Voor het uitwerken van de juridische strategie is een 
begeleidingsgroep ingesteld met deelnemers met juridische achtergrond uit de 
verschillende betrokken organisaties. 

De WMIJ heeft regelmatig het initiatief genomen om tussentijdse bevindingen te 
presenteren aan en te bespreken met lokale overheden en betrokkenen. Ook is de 
WMD altijd positief ingegaan op vele verzoeken om een presentatie te verzorgen. 
Een extra inspanning lag daarbij op het betrekken van overheden, ondememers en 
omwonenden aan de Noord-Hollandse zijde van het Markermeer, omdat het 
gevoelen bestond dat daar sprake was van een informatieachterstand, Voor 
omwonenden is op locatie een Informatiemarkt georganiseerd samen met gemeente 
Zeevang, waterschap HHNK, NMIJ en de provincie Noord-Holland. Deze overleggen 
en presentaties hebben wederzijds de inzichten in mogelijkheden en wenselijkheden 
voor de invulling van de ecologische ambities vergroot. 

De samenstelling van de Werkmaatschappij zelf, met vertegenwoordigers van het 
ministerie van EL&I, het ministerie van I&M, Rijkswaterstaat en de provincies Noord-
Holland en Flevoland, garandeert een directe communicatie tussen deze 
verschillende overheden. Afstemming met andere partners binnen RRAAM is 
georganiseerd binnen de structuren van RRAAM. WMIJ heeft verschillende bijdragen 
geleverd aan de breed opgezette informatiebijeenkomsten. Onderdeel daarvan is 
een actieve deelname aan het RRAAM-werk, dat is opgezet om een brede 
maatschappelijke betrokkenheid tot stand te brengen. In verschillende werkateliers 
van het RRAAM-werk heeft WMD tussentijdse bevindingen besproken. 

Een specifiek afstemmingstraject voor Markermeer-Dmeer is het 
Samenwerkingsverband Toekomstbeeld Markermeer-Dmeer onder voorzitterschap 
van de gedeputeerde van Flevoland. Daarin hebben overheden en maatschappelijke 
organisaties zitting. Daarnaast is regelmatig afstemming gezocht met andere 
betrokken overheidsinstellingen (bijvoorbeeld het College van Rijksadviseurs), 
overheidsprogramma's (bijvoorbeeld Deltaprogramma), of publiek-private 
programma's (bijvoorbeeld Building with Nature). 
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Naast deze vele bijeenkomsten, ontrrioetingen en presentaties heeft de WMD 
diverse media ingezet ten behoeve van een goede informatieoverdracht. Sinds de 
start van de WMD zijn er twee nieuwsbrieven verschenen (een samenwerking 
tussen WMD en NMD) en zijn er twee digitale nieuwsflitsen uitgebracht. De 
verzendlijst van deze publicaties bevat meer dan 800 adressen. Andere media die de 
WMD heeft ingezet zijn artikelen in de RRAAM-update, het Kwartaalbericht Almere 
2.0, de website www.markermeerijrneer.nl, en enkele persberichten. 

Deze intensieve communicatie heeft niet alleen geleid tot een zo transparant 
mogelijk proces en een regelmatige uitwisseling van informatie, maar heeft ook 
belangrijk bijgedragen tot de visie van de WMD die in dit Optimalisatierapport naar 
voren komt. Kansrijke opiossingen en consensusmogelijkheden zijn duidelijk in 
beeld gekomen, evenals gevoelige punten en kennelljke tegenstellingen, De 
voorstellen en ideeen die in dit rapport zijn neergelegd en met elkaar in verband zijn 
gebracht, zullen niet door iedereen of in alle gevallen worden omarmd, maar kunnen 
in hun onderlinge samenhang en consistentie naar de verwachting van de WMD 
overwegend rekenen op draagvlak en begrip bij de betrokkenen. 
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Juridische strategie 

3.1 Doelstel l ing en aanpak 

In de RAAM-brief is aangegeven welke juridische aanpak bij het realiseren van de 
drievoudige ambitie wordt voorgestaan. Het kabinet streeft naar het realiseren van 
een Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor Markermeer & Dmeer, 
waarbij de maatregelen die moeten worden getroffen ten aanzien van het Natura 
2000-gebied Markermeer & Dmeer worden gekozen op systeemniveau. Door middel 
van het realiseren van een TBES zal het Natura 2000-gebied Markermeer & Dmeer 
de eventuele negatieve effecten van de schaalsprongen in de verstedelijking en 
bereikbaarheid van de regio moeten kunnen opvangen. 

Voor het RRAAM-programma als geheel heeft de WMIJ van de Stuurgroep RRAAM de 
opdracht gekregen om deze juridische strategie nader uit te werken. Daartoe heeft 
de WMD extern advies gevraagd aan mevr. prof. mr. A, (Annelies) Freriks. 

Bij dit externe advies zijn twee hoofdvragen uitgewerkt: 
Hoe kan geborgd worden dat de gekozen juridische strategie in de praktijk 
juridisch houdbaar blijkt, in het licht van de Natuurbeschermingswet 1998 
en de Europese regelgeving; 
Aan welke juridische randvoorwaarden moet zijn voldaan bij het 
operationaliseren van de aanpak, waaronder fasering en borging van 
natuurinvesteringen, en de toepassing van 'ontwikkelruimte'. 

De aanpak en inhoud van het externe advies zijn besproken tijdens drie 
bijeenkomsten met een daarvoor samengestelde Begeleidingsgroep Juridische 
Strategie. De begeleidingsgroep bestond uit vertegenwoordigers met een 
overwegend juridische achtergrond van rijk, provincies en gemeenten. De 
begeleidingsgroep onderschrijft de in het advies voorgestelde aanpak. Een 
samenvatting van het advies is hieronder opgenomen (paragraaf 3.2). 
Daarnaast is de aldus uitgewerkte juridische strategie van een systeemaanpak 
afgewogen tegen de gebruikelijke aanpak van mitigatie, natuurinclusief ontwerp of 
een ADC-toets.15 De afweging is neergelegd in paragraaf 3.3. 

3.2 Uitwerking en operatiortalisering juridische strategie 

3.2.1 Uitgangspunt voor de juridische analyse 

In de RAAM-brief van 6 november 2009 heeft het kabinet samenhangende besluiten 
genomen over de realisering van vijf projecten in de Noordelijke Randstad. Volgens 
de RAAM-brief verloopt de weg daar naartoe via een drievoudige schaalsprong: een 
sprang in de kwaliteit van natuur en landschap (sprong in het groen-blauwe 
systeem), in de bereikbaarheid (sprong in het bereikbaarheidssysteem: aangeduid 
als grijze ontwikkelingen) en in de stedelijke ontwikkeling (sprong in het stedelijke 
systeem: aangeduid als rode ontwikkelingen). De verdere uitwerking zal 
plaatsvinden in een structuurvisie die eind 2012 moet worden vastgesteld. In het 
Toekomstbeeld Markermeer-Dmeer is aangegeven welke aanpak bij het realiseren 

'" De ADC-toets uit hoofde van de Natuurbeschermingswet dient uit te wijzen dat geen sprake Is van Alternat ieven, 
dat een Dwingende reden van groot openbaar aan de orde is, en dat zorg gedragen wordt voor voidoende 
Compensatie van geleden natuurschade. Zie navolgend. 
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van deze ontwikkelingen wordt voorgestaan, Het Toekomstbeeld verwijst naar 
integrale gebiedsontwikkeling waarbij voor wat betreft de maatregelen die zullen 
worden moeten getroffen ten aanzien van het Natura 2000-gebied Markermeer & 
Dmeer wordt gekozen voor maatregelen op systeemniveau. Het kabinet streeft naar 
het realiseren van een Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor 
Markermeer & Dmeer, zodat het systeem zodanig wordt versterkt dat het 
veranderingen in klimaat, ruimtegebruik of anderszins kan opvangen zonder 
wezenlijk veriies aan kwaliteit. Bij de in RAAM voorgestane integrale 
gebiedsontwikkeling wordt de rechtstreekse koppeling van de natuurmaatregelen 
aan de individuele ruimtelijke ingrepen losgelaten. 

3.2.2 Een nieuwe benadering op systeemniveau 

Een aanpak zoals in het kader van RAAM wordt beoogd is tot op heden nog niet op 
juridische houdbaarheid beoordeeld door de Nederlandse bestuursrechter en/of het 
Hof van Justitie van de Europese Unie. Tot op heden heeft de rechter alleen situaties 
beoordeeld waarin natuurmaatregelen direct waren gerelateerd aan ingrepen die 
mogelijk nadelige effecten teweeg zouden (kunnen) brengen voor Natura 2000-
waarden. Daarbij worden drie varianten onderscheiden: 1) natuurinclusief ontwerp, 
2) mitigerende maatregelen en 3) de ADC-toets op grond van de Nbw. 

Bij natuurinclusief ontwerp (1) en bij mitigerende maatregelen (2) worden 
maatregelen ter voorkoming of beperking van negatieve effecten op Natura 
2000-waarden van aanvang af of na onderzoek (passende beoordeling) in 
het ontwerp opgenomen of in de aanpak van een plan of project 
meegenomen. Zo wordt schade aan de natuurlijke kenmerken van een 
gebied voorkomen. 

De ADC-toets (3) komt in beeld indien een concrete ontwikkeling (mogelijk) 
leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-
gebied, waarbij het nemen van mitigerende maatregelen ontoereikend blijkt 
te zijn. In dat geval kan alleen indien de ADC-toets (ontstentenis van 
Alternatieve opiossingen, Dwingende redenen van groot openbaar belang, 
Compensatie) met succes kan worden doorlopen, toestemming worden 
verleend, 

De aanpak die in RAAM wordt voorgestaan is een andere dan de drie hiervoor 
genoemde varianten. In de drie gebruikelijke varianten worden immers concrete 
maatregelen met positieve effecten per project afgezet tegen concrete maatregelen 
met negatieve effecten en wordt vervolgens de balans opgemaakt. Bij de drie 
genoemde varianten bestaat het risico dat bepaalde ontwikkelingen ontoelaatbaar 
worden geacht en daarmee wegvallen uit het totaalplaatje. Ook de daaraan 
gekoppelde natuurmaatregelen zullen dan niet - of niet zonder meer - worden 
uitgevoerd. Ook ontbreekt in deze aanpak de samenhang tussen verschillende 
natuurmaatregelen omdat deze maatregelen aan de rode of grijze ontwikkeling zijn 
gekoppeld en niet (zonder meer) zien op een versterking van het gehele systeem. 

Er bestaat dus een risico van versnippering van natuurmaatregelen. De kans is dan 
ook groot dat de beoogde verbetering op systeemniveau uiteindelijk via de drie 
genoemde varianten niet (of ten minste veel moeizamer) zal worden bereikt, 
aangezien natuurmaatregelen die bij wijze van mitigatie of compensatie worden 
getroffen gericht zullen zijn op het mitigeren of compenseren van concrete 
individuele ingrepen en niet op het tot stand brengen van een robuust systeem. 
Juist in dit laatste is de meerwaarde van de systeemaanpak gelegen. Voorts maakt 
deze aanpak rode en grijze ontwikkelingen minder kwetsbaar doordat niet bij iedere 
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ontwikkeling opnieuw naar adequate natuurmaatregelen behoeft te worden gezocht. 
De systeernaanpak is derhalve geschikter om de doeien van RAAM te realiseren dan 
de drie andere besproken varianten. 

3.2.3 juridische houdbaarheid van de systeernaanpak 

Naar de mening van onze juridische adviseurs is op strategisch (plan)niveau een 
aanpak van integrale gebiedsontwikkeling met een systeernaanpak voor wat betreft 
maatregelen ten behoeve van het Natura 2000-gebied Markermeer & Dmeer 
mogelijk, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, Gelet op de slechte 
staat van het natuurlijk systeem en de moeilijk voorspelbare dynamiek van de 
ecologische processen, zal gefaseerde uitvoering van de verschillende 
planonderdelen noodzakelijk zijn. Deze fasering zal ten tijde van de vaststelling van 
de structuurvisie inzichtelijk moeten worden gemaakt om de uitvoerbaarheid van de 
structuurvisie te kunnen onderbouwen. De fasering en het tempo van de drievoudige 
schaalsprong mag in ieder geval niet zodanig worden gekozen dat onomkeerbare 
negatieve effecten kunnen optreden, d.w.z. dat de instandhoudingsdoelstellingen 
niet meer kunnen worden gehaald of de natuurlijke kenmerken van het gebied 
worden aangetast, 

3.2.4 Fasering, als-dan-aanpak en monitoring 

Een gefaseerde aanpak kan, in samenhang met een monitoringsprogramma, inzicht 
verschaffen in de voortgang bij het realiseren van het beoogde veerkrachtige en 
robuuste systeem en de positieve gevolgen daarvan voor de instandhoudings
doelstellingen, en daarmee een aanknopingspunt voor het eventueel tussentijds 
bijstellen van de maatregelen die nodig zijn om het uiteindelijke doel te halen. De 
rode en grijze ontwikkelingen kunnen in dit tijdpad worden geplaatst, bijvoorbeeld 
door een als-dan-aanpak. Dit betekent dat als voldoende maatregelen ten behoeve 
van de Natura 2000-doelen zijn genomen en effectief zijn, een rode / grijze 
ontwikkeling kan worden toegestaan. In dit tijdpad moet inzichtelijk worden 
gemaakt welke maatregelen en ontwikkelingen in welke tijdsvolgorde worden 
beoogd, alsmede of op de momenten dat een rode of grijze ontwikkeling wordt 
voorzien mag worden verwacht dat het systeemherstel voldoende is opgetreden om 
andere (rode /grijze) ontwikkelingen tot uitvoering te kunnen brengen. Het is van 
belang te voorzien in monitoring om deze aanpak inhoudelijk te onderbouwen. Er 
dient immers voordat een besluit over een rode of grijze ontwikkeling wordt 
genomen te kunnen worden onderbouwd dat daarmee de natuurlijke kenmerken 
niet in gevaar worden gebracht. Daarvoor is informatie over de stand van zaken bij 
de uitvoering van de natuurmaatregelen nodig, maar ook informatie over de 
effectiviteit van deze maatregelen. 

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen binnen een dergelijk tijdpad bij 
besluitvorming over rode en grijze ontwikkelingen: 

1. Op het moment waarop een rode of grijze ontwikkeling wordt voorzien, kan 
worden aangetoond dat reeds uitgevoerde maatregelen gericht op de Natura 
2000-doelen voldoende effect hebben geresulteerd om te concluderen dat de 
natuurlijke kenmerken niet worden aangetast. Zijn er in het geheel geen 
negatieve effecten, dan kan tot de rode of grijze ontwikkeling worden 
besloten. 

2. Onder omstandigheden kan het mogelijk zijn om natuurmaatregelen en rode 
/ grijze ontwikkelingen parallel uit te voeren. Ook hier moet worden 
aangetoond dat deze aanpak de natuurlijke kenmerken van het Natura 
2000-gebied niet zal aantasten. 
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3, Het gestelde onder punt 2 geldt evenzeer indien natuurmaatregelen pas na 
de rode of grijze ontwikkeling worden uitgevoerd. 

4. Zoais opgemerkt is monitoring en tussentijdse beoordeling van de 
effectiviteit van maatregelen in de systeernaanpak cruciaai. De uitkomsten 
van de monitoring geven echter niet alleen informatie over de haalbaarheid 
van een rode of grijze ontwikkeling in het licht van de Natura 2000-doeien, 
maar ook over de effectiviteit van investeringen in maatregelen ten behoeve 
van het Natura 2000-systeem. Daaruit kan tevens volgen of beoogde 
verdere investeringen nog nodig zijn gelet op de reeds bereikte resultaten, 
ofwel kunnen de reeds bereikte resultaten een aanknopingspunt bieden voor 
het eventueel tussentijds bijstellen van de maatregelen die nodig zijn om 
het uiteindelijke doel te halen. 

Door een goede uitwerking van de fasering en de als-dan-benadering kan juridisch 
worden onderbouwd dat steeds sprake is van een situatie waarin geen sprake zal 
zijn van significant negatieve effecten, cq een situatie waarin de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast. Het is van belang te 
voorzien in monitoring om deze aanpak inhoudelijk te onderbouwen. Als de aanpak 
en de resultaten van de natuurmaatregelen conform plan verlopen zal er ruimte zijn 
voor de concrete rode of grijze uitvoeringsmaatregel. Is deze ruimte er niet, dan kan 
dit leiden tot vertraging, ofwel zijn extra - mitigerende of compenserende -
maatregelen wellicht noodzakelijk om de betreffende maatregel op dat moment 
doorgang te kunnen laten vinden. Het belang van de integrale samenhang vergt in 
die gevallen dat wordt beschreven hoe deze bijsturing zich verhoudt tot de eerder 
op strategisch niveau uitgevoerde integrale beoordeling. Steeds moet kunnen 
worden onderbouwd dat bij iedere volgende stap de investeringen in het systeem en 
de maatregelen die worden getroffen, er voldoende toe hebben geleid of zullen 
leiden dat andere rode of grijze ontwikkelingen de natuurlijke kenmerken niet zullen 
aantasten. De te nemen natuurmaatregelen behoeven ten tijde van het vaststellen 
van de structuurvisie nog niet geborgd te zijn. Wel dient inzichtelijk te worden 
gemaakt op welke wijze borging wordt beoogd alsmede dat deze aanpak voldoende 
realiteitswaarde heeft cq. op medewerking van andere bevoegde overheden of 
particuliere organisaties kan steunen. 

3.2.5 Perspectief voor andere ruimtelijke ontwikkelingen dan RRAAM 

Te verwachten is dat zich naast de projecten in het kader van RRAAM ook andere 
ontwikkelingen in de regio zullen voordoen die thans niet zijn voorzien. Het is 
wenselijk dat ook voor dergelijke, nu nog onvoorziene projecten een zorgvuldige 
ruimtelijke afweging mogelijk is, Ook deze ontwikkelingen zullen mogelijk nadelige 
gevolgen kunnen hebben op het Markermeer & IJmeer. Dit zou weer gevolgen 
kunnen hebben voor het totaalpakket dat thans in het kader van RRAAM wordt 
beoogd indien de ontwikkelingen ertoe zouden leiden dat het natuurlijk systeem 
vervolgens bepaalde onderdelen uit het programma RRAAM niet meer 'aankan'. In 
dat geval zijn waarschijniijk extra ecologische maatregelen vereist, of moeten 
bepaalde ecologische maatregelen versneld worden uitgevoerd. Hierop kan worden 
gestuurd met bestuurlijke afspraken, maar mogelijk ook met een koepelvergunning 
voor RRAAM (de juridische houdbaarheid daarvan is thans onderwerp van een 
procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) die ertoe leidt 
dat bij latere ontwikkelingen RRAAM reeds als vergunde ontwikkeling wordt 
aangemerkt. Een vanuit oogpunt van RRAAM optimale situatie zou ontstaan indien 
bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van deze onvoorziene ontwikkelingen 
vanuit het perspectief van de Nbw, rekening moet worden gehouden met de in het 
kader van RRAAM beoogde ontwikkelingen. Dit zou kunnen worden gerealiseerd 
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indien voor RRAAM reeds een besluit is genomen. In dat geval kan de 
curnulatietoets een aanknopingspunt bieden. In de cumulatietoets dienen projecten 
en plannen te worden meegenomen die reeds concreet voorliggen (vergund maar 
nog niet uitgevoerd c.q. voltooid, concreet voorliggend in nog net niet afgeronde 
besluitvormingsprocedures waarbij een positief besluit wordt verwacht). Zo'n 
cumulatietoets zou kunnen bijdragen aan de borging van de systeernaanpak. 
Bekeken zou kunnen worden of, althans vanaf wanneer, de besluitvorming rondom 
de beoogde ontwikkelingen zodanig concreet kan worden vormgegeven, dat deze in 
de cumulatietoets van andere plannen of projecten reeds moet worden 
meegenomen. Naar verwachting is daarvan niet reeds sprake indien een 
structuurvisie wordt vastgesteld. Mogelijk biedt een koepelvergunning voor de rode 
en grijze RRAAM-ontwikkelingen mogelijkheden. Voor de Integrale Inrichting Veluwe 
Randmeren (IIVR) is een koepelvergunning verleend die een groot deel van de 
beoogde ontwikkelingen rond de randmeren omvat. Op een later moment moeten 
voor alle ontwikkelingen binnen IIVR nog deelvergunningen worden verleend. De 
vraag of deze aanpak juridisch aanvaardbaar is, is momenteel onderwerp van een 
beroepsprocedure bij de ABRvS. Ook is nog niet duidelijk of een koepelvergunning 
zonder meer als voldoende concreet besluit in het kader van de cumulatietoets 
wordt beschouwd. 

In het onderzoek ten behoeve van de vaststelling van de structuurvisie moet 
inzichtelijk worden gemaakt wat de huidige staat is van het systeem, hoe een 
veerkrachtig en robuust systeem er uit ziet, welke natuurmaatregelen worden 
getroffen en welke resultaten daarvan mogen worden verwacht. Verder moet zoveel 
mogelijk in kaart worden gebracht welke instandhoudingsdoelstellingen zullen 
worden aangetast/geraakt door de beoogde rode en grijze ontwikkelingen en op 
welke wijze een robuust en veerkrachtig systeem eventuele rode en grijze ingrepen 
ten aanzien van deze instandhoudingsdoelstellingen kan opvangen. Indien de 
noodzakelijk natuurmaatregelen zijn geformuleerd kan in de vervolgfase de 
mogelijkheid van juridisch borgen en bestuurlijke afspraken worden onderzocht. 

3.3 ADC-toets versus systeembenadering 

Bovenstaande analyse en aanbevelingen laten zien hoe de juridische strategie, 
gebaseerd op een systeernaanpak, operationeel gemaakt kan worden met een 
gerede kans op succes. In dat geval kan worden voldaan aan de uitgangspunten van 
de RAAM-brief, waarin de drievoudige ambitie wonen - bereikbaarheid - ecologie 
centraal staat. Bestuurlijk gezien is daamaast ook de vraag gerezen in hoeverre de 
wenselijke investeringen in wonen en bereikbaarheid mogelijk zouden kunnen zijn 
zonder direct te hoeven kiezen voor de ecologische investeringen. Daarmee komt de 
vraag naar voren of juridisch gezien ook gekozen kan worden voor de gebruikelijke 
weg van mitigatie, natuurinclusief ontwerp of ADC-toets, zoals hiervoor omschreven. 
En indien dat inderdaad het geval is, met welke risico's en kosten dan rekening 
gehouden zou moeten worden. 

Deze afweging valt in feite buiten de kaders van de RAAM-brief, en is in de 
gewijzigde politieke en financiele constellatie relevant geworden. 

Om te kunnen voldoen aan de huidige natuurwetgeving zal voor elk project dat 
onderdeel uitmaakt van RRAAM een passende beoordeling moeten worden 
opgesteld. Zo'n beoordeling is pas echt mogelijk als de projecten nauwkeurig 
omschreven zijn. Op grond van eerdere analyses van de effecten van bijvoorbeeld 
een IJmeerverbinding of buitendijks bouwen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat 
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zich significant negatieve effecten zullen voordoen voor het Natura 2000-gebied 
Markermeer & Dmeer. Ook de analyse van andere ruimtelijke ingrepen die aan de 
orde zijn, zoals de tracering van een nieuwe hoogspanningverbinding ('NW380kV'16), 
leidt in eerste instantie tot negatieve conclusies. Enkele van deze negatieve effecten 
lijken op het eerste gezicht wellicht via mitigatie op te vangen, maar tot op heden is 
geen onderbouwd onderzoek beschikbaar die dat vermoeden bevestigt. Dat 
betekent dat er een gerede kans is dat voor deze ingrepen de ADC-toets zal moeten 
worden uitgevoerd. 

In dat geval zijn twee scenario's denkbaar. 
In het eerste scenario wordt de ADC-toets niet met succes doorlopen, omdat 
er Alternatieven kunnen worden vastgesteld voor de genoemde ruimtelijke 
projecten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het project NW380kV, bij de 
IJmeerverbinding en bij de westelijke ontwikkeling van Almere. 
Alternatieven daarvoor zijn bijvoorbeeld: de hoogspanningsverbinding over 
land langs gevoelige locaties, vasthouden aan de huidige ontsluiting van 
Almere via de Hollandse Brug, of ontwikkeling van Almere in oostelijke 
richting. Deze en andere alternatieven zullen bestuurlijk gezien elk 
afzonderlijk in kaart gebracht moeten worden en afgewogen moeten worden 
op hun ruimtelijke merites. Vermoedelijk zal in de meeste gevallen geen 
sprake zijn van Dwingende noodzaak van groot openbaar belang die 
rcchtvaardigt dat het altematief terzijde wordt gelegd. Dat betekent dat 
gekozen moet worden voor ontwikkelingsrichtingen die Markermeer & 
Dmeer als Natura 2000 gebied niet belasten. Het is primair een bestuurlijke 
inschatting ofde alternatieven de beoogde groei en ontwikkeling van de 
regio onaanvaardbaar hinderen. Deze afweging valt buiten het bestek van 
de optimalisatie van de ecologische ambitie. 

- In het tweede scenario wordt de ADC-toets wel met succes doorlopen, 
omdat er kennelijk geen Alternatieven voorhanden zijn of omdat er toch 
sprake is van een Dwingende noodzaak van groot openbaar belang. In dat 
geval zullen de negatieve effecten wel gecompenseerd moeten worden met 
ecologische maatregelen. De kosten van dergelijke maatregelen zullen 
zorgvuldig moeten worden geraamd. Deze kunnen worden afgewogen tegen 
de kosten die benodigd zouden zijn geweest om gefaseerde ecologische 
maatregelen te nemen uit hoofde van de systeembenadering. 

Dit optimalisatierapport bevat een deel van de beslisinformatie voor deze 
ingewikkelde keuze, namelijk waar het de raming betreft van de totale kosten en de 
kosten per maatregel en ruimtelijke ingreep voor een bijdrage aan de ecologische 
systeemverbetering. Deze kosten zijn in beeld gebracht in hoofdstuk 5. De 
tegenhanger van deze beslisinformatie is thans nog niet beschikbaar, namelijk de 
kosten van mogelijk suboptimale ruimtelijke opiossingen (bij scenario 1) o fde 
kosten van eventuele specifieke compensatie per ruimtelijke ingreep (bij scenario 
2), alsmede de kosten van mogelijke vertraging in het ruimtelijke traject of van het 
onverhoopt moeten stilleggen van investeringstrajecten indien een aanvankelijk 
positieve inschatting door bezwaar en beroep wordt gelogenstraft. 

Op grond van de thans beschikbare informatie lijkt een keuze voor de 
systeembenadering een grotere kans van slagen te hebben, vanwege een geringere 

16 De tracekeuze voor de Noord-westeli jke hoogspanningsverbinding NW380kV tussen Ens en Diemen is een 
ruimtel i jke ontwikkeling die geen onderdeel u i tmaakt van het Groot Project RRAAM, maar kan wel belangrijke 
consequenties hebben op de ruimtel i jke uitwerking van de onderdelen van RRAAM. Deze verbinding doorkruist het 
plangebied van RRAAM. Bij de afweging van tracealternatieven worden ook varianten meegenomen die het 
Markermeer - Umeer doorsnijdert. 
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kans op afwijzing. Bovendien doet de systeemaanpak recht aan de uitgangspunten 
van de RAAM-brief. Voorts is niet gebleken dat de gebruikelijke weg, met mitigatie, 
een natuurinclusief ontwerp en/of zo nodig een ADC-toets inclusief compenserende 
maatregelen, zelfs als deze haaibaar blijkt te zijn, tegen lagere kosten is uit te 
voeren dan de systeemaanpak. De systeemaanpak lijkt daarmee de minste risico's 
met zich mee te brengen, consistent te zijn met de eerdere besluitvorming en borg 
te staan voor een effectieve investeringsstrategie. 

j jAfbeeiding 16: 
Schematische weergave 
ju r id ische st rategie 
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Passende beoordeling 
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Kan doorgaat 
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Conclusies voor een geoptimaliseerd 
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem 

In dit hoofdstuk warden de resultaten van de verschillende onderzoeken met elkaar 
in verband gebracht om ie komen tot een geoptimaliseerd Toekomstbestendig 
Ecologisch Systeem wat betreft omvang, uitvoeringsstrategie en juridische 
randvoorwaarden. Kosten, investeringen en financiering komen naar voren in 
hoofdstuk 5. 

Het onderzoek dat in de voorgaande hoofdstukken in beeld is gebracht genereert de 
volgende kernconclusies:" 

- De systeemgerichte aanpak naar een TBES draagt belangrijk bij aan het 
realiseren van de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. 
De oorspronkelijk geformuleerde doelen en maatregelen die tezamen het 
TBES vormen, zijn bevestigd als de aangrijpingspunten voor een effectieve 
en doeltreffende versterking van het ecologische systeem. 
In het totale samenstel van maatregelen zoals geformuleerd in het 
referentiescenario is ruimte voor aanscherping en optimalisatie. 

- De ecologische processen zijn zeer complex; op voorhand is onzeker in 
welke exacte mate en omvang maatregelen op termijn moeten worden 
doorgevoerd om het beoogde systeemeffect te kunnen bereiken. Een 
eindbeeld is altijd indicatief. 

- Binnen het ecosysteem zijn het dynamische aspect en de samenhang tussen 
de verschillende maatregelen doorslaggevend voor het te bereiken resultaat. 
Op verschillende onderdelen is synergie mogelijk tussen maatregelen met 
ecologische achtergrond en andere investeringen in het gebied. 
Een geoptimaliseerde uitvoeringsstrategie bestaat uit gefaseerde 
investeringen, bestuurlijke beslismomenten, monitoring en bijsturing. 

4.1 Maatregelen TBES aangescherpt 

Het ecologische onderzoek bevestigt dat de vier vereisten (heldere randen, gradient 
in slib, land-waterzones van formaat en versterkte ecologische verbindingen) 
bepalend zijn voor een verbetering van het ecosysteem. De ontwikkelde 
maatregelen zijn in hun onderlinge samenhang effectief en doeltreffend om de 
beoogde systeemverbetering tot stand te brengen. Door de combinatie van 
maatregelen is de ecologische kwaliteit bei'nvloedbaar waardoor de 
systeemverbetering kan worden gei'nitieerd. 

Op verschillende onderdelen is optimalisatie en aanscherping mogelijk, zonder dat 
het bereiken van een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem in gevaar lijkt te 
zullen komen. De aanleg van extra binnendijkse natuur kan zonder grote gevolgen 
achterwege gelaten worden. Dat geldt ook voor de afzonderlijke totstandbrenging 
van de diepe putten als onderdeel van de slibbeheersing, omdat de slibvangende 
werking van de diepe putten ruimschoots wordt overgenomen door een gericht 
gelokaliseerd zandwinningsbeleid. Ook is de verwachting dat een bescheidener 

17 De integrale conclusies uit dit en de volgende hoofdstukken zijn voor rekening van de Werkmaatschappij 

Markermeer-Umeer, en weerspiegelen nlet noodzakeli jkerwijs de mening van de opstellers van de deeionderzoeken 

die in de vorige hoofdstukken zijn samengevat. 
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invulling van de luwtemaatregelen in en nabij de Hoornse Hop mogelijk is, zonder 
geweld te doen aan het te bereiken resultaat. Dit laatste wordt onderschreven door 
een quickscan naar de slibeffecten (paragraaf 2.3.1). Ook een sterkere autonome 
ontwikkeling van waterplanten dan verwacht wijst in die richting. 

Afbeeld ing 17: 
Schematische weergave 
maat rege len, 
ecologische vereisten 
(condi t ies) en doel 

De omvang van het uiteindelijk aan te leggen moeras (ca. 4500 hectare) wordt niet 
ingeperkt, ook al is het zeer moeilijk om een harde onderbouwing van het vereiste 
aantal hectares te geven. Schaalgrootte wordt hier als essentieel gezien voor het te 
verwachten positieve effect op het ecologisch systeem. Voor een zelfstandig 
functionerend moerasgebied met een rijke fauna is een dergelijke omvang op 
termijn nodig. De weg naar het grootschalig moeras kan zich over meerdere 
decennia uitstrekken, in fases van ruwweg telkens 1500 hectare. 

Deze constateringen leiden tot een geoptimaliseerd samenstel van maatregelen dat 
thans gezien wordt als een verantwoorde invulling van de ecologische ambitie. Dit 
samenstel van maatregelen is hierna samengevat en van een kostenoverzicht 
voorzien in paragraaf 5.1. 

4.2 Sturen op indicatief eindbeeld 

Belangrijker nog dan deze aanscherpingen van het toekomstbeeld in termen van 
specifieke maatregelen bij een indicatief eindbeeld, is het inzicht dat de benodigde 
ingrepen voor een volledig herstel van het ecologisch systeem zeer moeilijk in voile 
omvang zijn te voorspellen. Het ecologische proces functioneert uitermate complex 
en staat onder invloed van veel verschillende factoren. Ook unieke en 
onvoorspelbare ontwikkelingen van buitenaf (bijvoorbeeld klimaatverandering) zijn 
hierop van invloed. Dit leidt tot de conclusie dat de effecten van verschillende 
maatregelen op het uiteindelijk resultaat een grote mate van onvoorspelbaarheid 
blijven houden. Dat relativeert en nuanceert de waarde van een kwantitatief 
geformuleerd eindbeeld. 
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Vanuit het ecologisch proces zelf geredeneerd is het daarom niet realistisch noch 
effectief om te sturen op een kwantitatief strak geformuleerd eindbeeld. Vasthouden 
aan een fictief eindbeeld met een te voren gefixeerd aantal hectares moeras of 
vaststaand aantal kilometers golfbrekers creeert een schijnwerkelijkheid en is voor 
gerichte investeringen niet de verstandigste oplossing. Beter is het de onzekerheid 
en dynamiek als gegeven te accepteren en van daaruit te streven naar bemvloeding 
in fases, op basis van de best beschikbare kennis van het moment. Ook het 
geoptimaliseerde eindbeeld is dus een 'indicatief eindbeeld'. Dit inzicht inspireert tot 
een aanpak waarbij bij herhaling gerichte impulsen worden gegeven aan het 
systeemherstel en waarbij regelmatig wordt bijgestuurd. 

4.3 Dynamiek en samenhang tussen maatregelen essentieel 

Uit de onderzoeken komt duidelijk naar voren dat de verschillende maatregelen die 
zijn geformuleerd, elkaar in aanleg en ecologisch effect zullen versterken. Zo vormt 
een grootschalig moeras aan de Houtribdijk met een gevarieerde watervegetatie niet 
alleen een aantrekkelijke habitat voor verschillende soorten. Het heeft ook positieve 
invloed op de slibgradient. Dat ondersteunt de effectiviteit van de luwtemaatregelen 
met betrekking tot een gevarieerd doorzicht in het water, waar verschillende 
diersoorten baat bij hebben. De vooroevers bij de Lepelaarplassen vormen een 
ecologische verbinding die de aantrekkelijkheid van het gebied voor watervogels nog 
verder doet toenemen. 

Afbeelding 18: 
Systeembenader ing 
r icht zich op 
ecologische processen 
en stapsgewi jze aanpak 

Systeembenadering: ecologische processen bei'nvloeden 

Neergaande trend keren, op gang brengen van de omslag (vanaf 
minimumniveau) 

Monitoring, bijsturen, geen gefixeerd eindbeeld 

Nieuwe stappen zetten op opeenvolgende beslismomenten 

Voorbeeld: effectiviteit 
Grootschalig moeras 

«wnM) 

Het aangrijpingspunt voor doelmatig ingrijpen is dat een zodanig complete mix van 
maatregelen wordt genomen, dat een daadwerkelijk omslagpunt wordt gerealiseerd 
en een beweging op gang komt naar een nieuw ecologisch evenwicht en niveau. Het 
ecosysteem heeft vervolgens tijd nodig om zich aan te passen op een verbeterd 
niveau. Sommige maatregelen hebben een direct effect op doelsoorten, waarbij 
resultaten binnen een jaar zichtbaar kunnen zijn. Andere maatregelen hebben een 
doorlooptijd van enkele jaren. Grootschalige ingrepen kunnen ecologische effecten 
hebben die zelfs decennia doorwerken. Grosso modo is een aanpassingsperiode van 
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circa 10 jaar nodig om het systeem de tijd te gunnen zich te ontwikkelen naar een 
nieuwe evenwichten. Gedurende die tijd is het zaak de effecten op de verschillende 
doelsoorten goed in beeld te blijven houden. Na een aanpassingsperiode van enkele 
jaren kan overwogen worden welke vervolgmaatregelen nodig zijn. 

Het ecologisch onderzoek legt voorts een duidelijke relatie tussen de afzonderlijke 
Natura 2000-doelen en de verschillende maatregelen. Dit biedt houvast voor de 
gefaseerde aanpak op basis van monitoring. Indien uit de monitoring bijvoorbeeld 
blijkt dat het met bepaalde soorten minder goed gaat, is een versterkte impuls voor 
corresponderende positieve maatregelen uit het TBES-pakket vereist. 

4.4 Synergiekansen benutten 

De onderzoeken maken voorts aannemelijk dat er goede mogelijkheden zijn om 
synergie te bereiken met andere initiatieven. Het gedetailleerd onderzoeken en 
benutten van die kansen, in nauw overleg met de regio, biedt perspectief op lagere 
kosten en groter draagvlak. Synergie is bereikbaar op de volgende onderdelen. 

Ecologie en waterveiligheid: 
Synergie kan bereikt worden door dijkversterking aan de Noord-Hollandse 
kust te combineren met luwtemaatregelen voor de Noord-Hollandse kust. Dit 
is te realiseren door het ontwerp, de robuustheid en de locatie van de 
luwtemaatregelen (bijvoorbeeld golfbrekers en vooroevers nabij de te 
versterken dijken) aan te passen aan de veiligheidsvoorwaarden. 
Synergie is voorts bereikbaar door de versterking van de Houtribdijk te 
combineren met de aanleg van het grootschalig moeras. Dit is te realiseren 
door ontwerp, robuustheid en locatie van het moeras toe te snijden op het 
veiligheidsverhogende effect op de Houtribdijk, met behoud van de 
ecologische effectiviteit. 

Ecologie en recreatie: 
De vormgeving, omvang en locatie van de luwtemaatregelen in de Hoornse 
Hop zijn van invloed op de perspectieven voor waterrecreatie in die regio. 
Een bescheidener omvang van de luwtemaatregelen en een positionering die 
de doorgang naar de haven van Hoorn maximaal vrijhoudt, vermindert 
eventuele overlast en is bovendien goedkoper. Ook sluit dit idee aan bij het 
bereiken van synergie tussen ecologie en waterveiligheid bij het dijkvak 
Hoorn - Edam/Volendam. Anderzijds zou specifieke inrichting van 
luwtemaatregelen gericht op recreatief medegebruik, bijvoorbeeld een 
starteiland ten oosten van de Hoornse Hop, het recreatieve perspectief zelfs 
nog kunnen vergroten. Deze laatste variant gaat gepaard met hogere kosten 
en ligt om die reden thans minder voor de hand; 
Synergie is voorts te bereiken door in het ontwerp van het grootschalig 
moeras bij de Houtribdijk van begin af aan rekening te houden met 
recreatief medegebruik en een relatie te leggen met de ontwikkeling van de 
Trintelhaven, halverwege de Houtribdijk. 

Ecologie en visserij: 
Ecologische maatregelen die het ecosysteem verbeteren, zullen bijdragen tot 
een verbetering van de visstand. Zij bieden aldus een 
ontwikkelingsperspectief voor de sportvisserij. Nadere studie zal moeten 
vaststellen of deze verbetering van dien aard kan zijn dat zelfs de 
beroepsvisserij weer enig perspectief kan krijgen. 
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De hier uitgevoerde onderzoeken bieden overigens geen uitputtend overzicht van de 
positieve relaties tussen ecologie en economie. Interessante meeropbrengsten zijn 
ook te genereren in andere ruimtelijke ingrepen dan hier onderzocht. Zo zouden ook 
infrastructurele buitendijkse aanpassingen bij de aanrijroute naar de Houtribdijk 
nabij Enkhuizen, ofde uitvoering van de Kustvisie Lelystad, een grote economische 
spin off kunnen hebben, die binnen bereik komt door de verbetering van het 
ecosysteem (zie kaders). Deze verbetering biedt immers de juridische ruimte voor 
een integrale ontwikkeling. 

j 

Het aldus verhogen van de baten biedt mogelijk ook perspectieven voor financiering 
van de investeringen in ecologie. Zo kan de ontwikkeling van windenergie in het 
gebied een economische drager van betekenis zijn, die benut kan worden voor de 
dekking van de ecologische investeringskosten. 

Pagina 57 van 87 



Optimalisatierapport Werkmaatschappij Markermeer-Umeer 
17 november 2011 

4.5 Opt imal isat ie g ronds t romen 

Aanzienlijke voordelen zijn te behalen indien het grondstromenbeleid goed wordt 
gecodrdineerd en zorgvuldig wordt vormgegeven. De optimalisatie van 
grondstromen is een essentieel onderdeel in het bereiken van een geoptimaliseerd 
TBES. Het is de sleutel tot een haaibaar en betaalbaar investeringsprogramma, en 
vormt tevens een belangrijke leidraad voor het clustered van projecten en 
opbouwen van een logische en optimale fasering. 

Bij een geoptimaliseerd grondstromenbeleid wordt bereikt dat projecten in en om 
Markermeer en Umeer gebruik maken van zand (voor bouwprojecten) en grond 
(voor natuurprojecten en vooroevers) uit het Markermeer en IJmeer zelf. Dit is in 
veel gevallen ook de goedkoopste oplossing, omdat de transportkosten relatief 
gering zijn. Daarbij wordt de technische samenhang tussen verschillende projecten 
benut ('werk-met-werk' maken). Nauwe samenwerking met marktpartijen is 
wenselijk, om deze in de gelegenheid te stellen hun technische kennis in te brengen 
voor een optimale fysieke en logistieke vormgeving van dit proces. 
Voor marktpartijen is belangrijk dat onzekerheden omtrent kostenfactoren en 
afzetmogetijkheden tot een minimum worden beperkt, Daarom wordt aanbevolen 
om het tempo van natuurontwikkeling (het gebruik van grond) te laten bepalen door 
het tempo van economische ontwikkeling (het gebruik van zand): "natuuraanleg 
volgt economische ontwikkeling", Voorts wordt aanbevolen om zand- en 
grondwinning slechts toe te staan op plaatsen waar dat vanuit nautische 
overwegingen voordelen heeft, en die goed passen bij de voorgenomen ecologische 
maatregelen en ruimtelijke ingrepen. 

Sluitpost van een geoptimaliseerd grondstromenbeleid voor het Markermeer en het 
Dmeer is de mogelijkheid om de overheidsopbrengsten voor zandwinning 
(domeinrechten) in te zetten als financiele dekking voor de natuurmaatregelen, Zo 
ontstaat in feite een 'automatisch' financieringsmechanisme. Bij de geraamde 
zandvraag van 120 tot 240 miljoen m3 bedragen de overheidsopbrengsten via 
domeinrechten circa € 250 tot 420 miljoen in de periode tot 2040 (tarieven vanaf 
2012), 

De overheidsopbrengsten zijn voor zand uit het Markermeer met € 2,11 per kuub 
overigens aanzienlijk hoger dan die van zandwinning uit de Noordzee (€ 0,88 per 
kuub). Een terugvaloptie is dat alleen de meeropbrengsten van zandwinning uit het 
Markermeer (€ 1,23 per kuub) geinvesteerd worden in natuur, en het overige 
bijvoorbeeld in de verkeersinfrastructuur of gebiedsontwikkeling. Dit vergt een 
bestuurlijke keuze. 

Het totstandbrengen van een geoptimaliseerd grondstromenbeleid kan bereikt 
worden door afspraken te maken tussen overheden en marktpartijen. Onderdeel van 
deze afspraken zijn zijn aanpassing van de beleidsregels die Rijkswaterstaat 
hanteert voor ontgrondingen, medewerking van het Ministerie van Financien voor de 
bestemming van de Domeinrechten op zand, en bestuurlijke afspraken tussen Rijk, 
provincies, omiiggende gemeenten en waterschappen over de voorwaarden 
waaronder zand en grond worden ingekocht. Dit laatste is van groot belang om een 
level playing field voor zandwinners te creeren. 

De ontwikkeling van een geoptimaliseerd grondstromenbeleid resulteert in 
omvangrijke winlocatie rond de noordelijke zone van de vaargeul Amsterdam -
Lemmer. Deze zandwinlocatie is niet alleen optimaal voor de grondstromen, maar 
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Afbeelding 19: Synergie 
grootschal ig moeras 

blijkt op termijn ook zeer effectief te zijn voor het beheersen van de slibstromen in 
het Markermeer en maakt de aparte totstandbrenging van diepe slibvangputten 
overbodig. 

De specifieke aangrijpingspunten voor een gecoordineerd grondstromenbeleid zijn 
de volgende: 

Bevordering van een gesloten grondbalans voor ruimtelijke activiteiten in en 
om Markermeer- IJmeer; 
Clustering van projecten; tempo van aanleg van grootschalig moeras (met 
name de opvulling met grond) laten bepalen door tempo van bouwprojecten 
/ zandvraag; 
Vaste verhouding zandwinning / grondwinning vastleggen in beleidsregels 
voor ontgrondingen (bij winning van 1 eenheid zand moet ±1,25 eenheid 
grond voor natuur worden afgestort); 
Zandwinning lokaliseren rond noordelijke zone Vaargeul Amsterdam-
Lemmer in vlak van ca 40 km2 (12x 3,5 km); 
Maximale diepte zandwinning tot ca -15 meter; 
Opbrengsten van domeinrechten inzetten voor de financiering van de 
natuurmaatregelen. Bij het huidige tarieven- en prijspeilniveau (2012) gaat 
het hierbij om een bedrag van maximaal € 250 tot 420 miljoen in de periode 
tot 2040. Dat is een dekkingsperspectief van 45 tot 80% van de totale 
kosten van het indicatief eindbeeld TBES. 

Grootschalig moeras 
4 500 ha 
Dynamiek (seizoen - dag - stroming) 
(veel) geulen en afslagbeschermlng j 
Beperkt toegankelijk voor recreanten 

\ Uitvoering gekoppeld aan: . 
Versterking Houtribdijk ^ 
Zandwinning vaargeul 

4.6 Juridische randvoorwaarden en keuzes 

Een gefaseerde (ecologische) aanpak, die rekening houdt met onzekerheden in de 
ecologische doorwerking van maatregelen op termijn, wordt ondersteund en 
mogelijk gemaakt door de uitkomsten van het onderzoek naar de optimale 
juridische strategie. De conclusie van het juridische advies is dat de gekozen 
'systeemaanpak'juridisch houdbaar is, mits een duidelijk proces wordt uitgestippeld 
waarin ingespeeld wordt op de feitelijke ecologische ontwikkelingen en deze ook 
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gerelateerd worden aan de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen. Daarbij is 
van belang dat een goede ecologische onderbouwing regelmatig plaats vindt op 
grond van de best beschikbare expertise. 

De houdbaarheid van de juridische strategie ontslaat de initiatiefnemer van 'rode en 
grijze ingrepen' overigens niet van de plicht om bij het verder vormgeven van deze 
ingrepen in beeld te brengen wat de (mogelijk negatieve) effecten zijn en hoe die 
zich verhouden tot de (gebleken of verwachte) positieve effecten van de ecologische 
investeringen. Ook is van belang dat gedurende het traject geen onomkeerbare 
(negatieve) rode of grijze ingrepen worden uitgevoerd voordat daadwerkelijke 
verbetering is gerealiseerd. Dit lijkt een aanbeveling te zijn om het tempo van rode 
of grijze ontwikkelingen te koppelen aan het gebleken resultaat van de ecologische 
maatregelen. Omgekeerd zal een krachtige en vroegtijdige impuls aan het 
ecologische systeem relatief meer ruimte bieden voor een andere ingreep of 
ontwikkeling dan een bescheiden of terughoudende ecologische investering. Dat 
kunnen overigens ook andere ingrepen zijn dan thans voorzien. Zo zouden ook de 
eeder genoemde infrastructurele aanpassingen bij de Enkhuizen onderdeel gemaakt 
kunnen worden van de 'systeemaanpak', alsmede plannen voor de kustontwikkeling 
rond Lelystad. 

w ,fV ... "••7 5 

De veronderstelling van de RAAM-brief is dat de versterking van het ecologische 
systeem niet alleen beleidsmatig wenselijk is, maar ook een juridische noodzaak. In 
het licht van de gewijzigde politieke en financiele constellatie sinds het verschijnen 
van de RAAM-brief is deze redenering opnieuw ter discussie gesteld. Een 
aanvullende analyse heeft plaatsgevonden om voor - en nadelen van de hier 
uitgewerkte 'systeemaanpak' af te wegen tegen voor- en nadelen van de 
gebruikelijke juridische weg van mitigatie, natuurinclusief ontwerp en/of ADC-toets. 
De huidige inzichten in deze ingewikkelde problematiek wijzen op risico's op 
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stagnatie, juridische belemmeringen en een suboptimale uitkomst van het 
ruimtelijke afwegingsproces, die kleven aan een mogelijke keuze voor de mitigatie, 
natuurinclusief ontwerp en/of ADC-toets. Hiertegenover lijken geen duidelijke 
kostenvoordelen te staan. Ook in juridisch opzicht lijkt de voorkeur te liggen bij een 
procesmatige, gefaseerde systeemaanpak die rekening houdt met onzekerheden 
inherent aan de ecologische en ruimtelijke processen. Voor een bevestiging of 
verwerping van deze conclusie is nader onderzoek naar de mogelijk negatieve 
effecten van de beoogde ruimtelijke ingrepen vereist, alsmede naar de kosten van 
de dan waarschijniijk vereiste natuurmaatregelen. Zo'n onderzoek valt buiten de 
opdracht van de WMIJ waar dit Optimalisatierapport betrekking op heeft. De 
vervolgfase, waarbij een MER zal worden uitgevoerd op de voorgenomen 
maatregelen, kan hierover verdere helderheid verschaffen. 

4.7 Programmatische aanpak TBES 

De juridische analyse illustreert de complexiteit van ruimtelijke ontwikkeling in en 
nabij een grootschalig Natura 2000-gebied. Deze complexiteit en de dilemma's die 
daarmee gepaard gaan, vragen om een verbreding van het Natura 2000-beleid. In 
een brief aan de Tweede Kamer van September 2011 signaleert de Staatssecretaris 
van EL&I in den brede dat het Natura 2000-beleid heziening behoeft. Hij wil deze 
herziening "nuchter, met verstand en idealisme" tot stand brengen18. De centrale 
beleidslijn daarvoor formuleert hij alsvolgt. 

In zijn brief bepleit de Staatssecretaris een Programmatische aanpak. Dit is een 
stapsgewijze aanpak waarbij een gebiedsoverstijgende benadering uitkomst biedt bij 
eomplexe situaties rondom Natura 2000. De Staatssecretaris spreekt het voornemen 
uit om de Programmatische aanpak wettelijk te verankeren in het Wetsvoorstel 
Natuur (in voorbereiding). 

De analyse van de Staatssecretaris is zeer herkenbaar voor de situatie rond 
Markermeer en Umeer. De ecologie laat een sterke achteruitgang zien. 
Instandhoudingsdoelen worden niet meer gehaald of dreigen verder te 
verslechteren. Tegelijkertijd dient zich een grote Randstedelijke dynamiek aan. De 
woningbehoefte in dit deel van Nederland blijft onverminderd groot. 
Infrastructuurprojecten, hoogwaterveiligheidsprojecten, windmolenparken 

18 Aanpak Natura 2000, Brief van de Staatssecretaris van EL&I aan de Tweede Kamer, d.d. 14 September 2011. 
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enzovoorts zijn aan de orde van de dag in en om het Natura 2000-gebied 
Markermeer & Dmeer. De Programmatische aanpak die de Staatssecretaris 
voorstaat, is dit gebied op het lijf geschreven, 

Een Programmatische aanpak voor Markermeer en IJmeer geeft aanleiding tot de 
definiering van vier fases in het traject naar een Toekomstbestendig Ecologisch 
Systeem als waarborg voor te bereiken en te handhaven Natura 2000 
instandhoudingsdoelen: 

1. Fase een is de startfase zoals gedefinieerd in de RAAM-brief van 2009, In 
deze startfase wordt onderzoek gedaan en wordt een aanvang gemaakt met 
luwtemaatregelen in de Hoornse Hop. 

2. In fase twee wordt het omslagpunt gerealiseerd waarmee de neergaande 
trend wordt gekeerd, en de opgaande lijn wordt ingezet. 

3. Fase drie is de acceleratiefase. Hierin worden investeringen gedaan die de 
opgaande lijn voortzetten en leiden tot verdere verbeteringen in het 
systeem. 

4. In fase vier worden investeringen gedaan die dan nog nodig zijn om een 
robuust en veerkrachtig ecosysteem te waarborgen. 

Gelet op de onzekerheid en complexiteit van het ecologisch proces, zullen de 
maatregelen die onderdeel uitmaken van de verschillende fasen en de intensiteit van 
deze maatregelen, op basis van monitoring moeten worden vastgesteld. 
Tegelijkertijd zal de feitelijke invloed van de stedelijke en economische ontwikkeling 
moeten worden meegewogen. Dit met inachtneming van de te verwachte invloeden 
van de ruimtelijke investeringen in de toekomst uit hoofde van RRAAM en andere 
ruimtelijke ingrepen. In opeenvolgende integrale bestuurlijke beslissingen kunnen 
de pakketten van maatregelen en ingrepen met elkaar in verband worden gebracht 
zodat bijgedragen wordt aan een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. 

De totstandkoming van de Rijksstructuurvisie RRAAM is een van de belangrijke 
stappen in de Programmatische aanpak. In de Rijksstructuurvisie moet daartoe een 
uitvoerings- en besluitvormingsstrategie worden opgenomen langs de hiervoor 
geschetste lijnen. Onderdeel daarvan is een gefaseerd besluitvormingsschema voor 
de ecologie, bestaande uit nader te omschrijven investeringsbeslissingen op 
ecologisch gebied. Naarmate het ecologische onderdeel van de Programmatische 
aanpak krachtiger wordt ingezet, met steviger ecologische maatregelen, creeert de 
overheid ook meer ruimte om (eerder) over te gaan tot de ruimtelijke investeringen 
die op zichzelf gezien een negatief effect zouden hebben op het ecologische 
systeem. Deze samenhang is de kern van de 'systeembenadering'. 

Afbeelding 20 brengt de samenhang tussen ecologische investeringen en ruimtelijke 
ingrepen in beeld. Het vormt aldus een schematisch kader voor de Programmatische 
aanpakvoor het Markermeer en IJmeer als belangrijk Natura 2000-gebied, waarbij 
instandhoudingsdoelen ten minste worden gehandhaafd op basis van een 
toekomstbestendig ecologisch systeem, en tevens ruimte geboden wordt voor 
andere maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. In de navolgende 
hoofdstukken aangegeven hoe de Programmatische aanpak uitgewerkt kan worden 
tot een overzicht van de bestuurlijke keuzes die daarbij voorliggen. 
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Toelichting: deze figuur brengt de programmatische aanpak schematisch en sterk 
vereenvoudigd in beeld. De koppeling van feitelijke projecten aan momenten in de 
ecologische kwaliteitsverbetering is illustratief en geen hard gegeven. 

4.8 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Een keuze voor de Programmatische aanpak betekent dat een integraal programma 
wordt ontworpen dat meerdere doelen dient. De onderlinge samenhang tussen 
maatregelen en kansen op synergie krijgen er een plaats. Eventuele spanningen en 
conflicten tussen verschillende doelstellingen worden zichtbaar gemaakt voor een 
integrale bestuurlijke afweging en besluitvorming. 

In dat krachtenveld opereren de onderscheiden overheden met verschillende 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en belangen, 

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het beheer van het Markermeer en het 
Dmeer omdat het gebied behoort tot de Rijkswateren. De verantwoordelijkheid als 
beheerder heeft betrekking op de waterkwaliteit, conform Natura 2000 en de 
Kaderrichtlijn Water, en de waterveiligheid, conform het programma Waterbeleid 
voor de 21 e eeuw. Ook draagt het rijk als beheerder de verantwoordelijkheid voor 
het vaarwegbeheer binnen Markermeer en IJmeer en voor de geschiktheid voor 
andere gebruiksfuncties van het water, zoals voor de visserij, voor recreatieve 
doeleinden, voor de bereiding van drinkwater en als koelwater voor de Industrie'9. 

Binnen het Rijk ligt de beheerverantwoordelijkheid voor Markermeer en IJmeer bij 
Rijkswaterstaat. Leidend voor hert actuele beheer zijn het Beheer- en ontwikkelplan 
2010-2015 en het Naionaal Waterplan 2009-2015. De Natura 2000-
instandhoudingsdoelen voor Markermeer & Dmeer zijn door het rijk (Ministerie van 

19 Bron: http://www.rijkswaterstaat.nl/water/plannen_en_projecten/bprw/, 27-20-2011. Markermeer en IJmeer 
maken onderdeel uit van het IJsselmeergebied, een der Rijkswateren, 
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EL&I) vastgesteld bij de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden, Deze zijn 
bepalend voor het beheerplan van het Natura 2000-gebied Markermeer & Dmeer. 
Het Natura 2000 beheerplan voor Markermeer & Dmeer is overigens nog niet 
vastgesteld, en de maatregelen die nodig zijn om de instandhoudingsdoelen te halen 
zijn nog niet geformuleerd, In afwachting de uitkomsten van het Ar\IT-onderzoek.M 

De provincies Noord-Holland en Flevoland zijn als bevoegd gezag verantwoordelijk 
voor het verlenen van vergunningen uit hoofde van de Natuurbeschermingswet. Alle 
activiteiten waarvan niet op voorhand zeker is dat ze geen gevaar voor de 
instandhoudingsdoelstellingen leveren zijn vergunningsplichtig21. Dit geldt zowel voor 
bestaand gebruik, als voor nieuw gebruik en voor plannen en ruimtelijke projecten. 

De vergunningplicht geldt zowel voor private initiatieven en activiteiten, als voor de 
activiteiten van overheden. De initiatiefnemer is gehouden het bevoegd gezag te 
voorzien van een informatieoverzicht, zodat deze zich een oordeel kan vormen of er 
zich mogelijk negatieve effecten kunnen voordoen die een vergunningsprocedure 
vereisen. Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om er voor te zorgen 
dat de informatie compleet en overzichtelijk is vastgelegd. Initiatiefnemer en 
bevoegd gezag zijn samen verantwoordelijk voor het evenwichtig doorlopen van de 
procedure. 

Van elk van de ruimtelijke ingrepen in de context van RRAAM kan worden 
vastgesteld wie de initiatiefnemer is, en wie dus de verantwoordelijkheid draagt om 
te voldoen aan de vereisten van de Natuurbeschermingswet. In het kader van 
RRAAM gaat het met name om initiatieven van het Rijk (bijvoorbeeld 
rijksinfrastructuur), de regio (bijvoorbeeld regionaal OV), en gemeenten 
(bijvoorbeeld de verstedelijkingsontwikkeling van de gemeente Almere). Daarnaast 
zijn er vele andere initiatieven die de RRAAM-projecten raken of kunnen raken. Zo is 
het waterschap, in casu het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
verantwoordelijk voor de versterking van de Markermeerdijken, en draagt TenneT 
als beheerder van energienetwerken verantwoordelijkheid voor de totstandkoming 
van de hoogspanningsverbinding NW 380 kV. Indien overheden onderling in geschil 
raken of indien een burger het niet eens is met een beslissing van een overheid, dan 
kan de Raad van State desgevraagd uitspraak doen als hoogste bestuursrechter in 
Nederland. 

Naast deze formele verantwoordelijkheden als beheerder, bevoegd gezag en/of 
initiatiefnemer van activiteiten in Natura 2000-gebied, dragen de onderscheiden 
overheden ook een beleidsmatige en politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 
ontwikkelingen in en nabij het gebied. Zo wil bijvoorbeeld de provincie Flevoland als 
gebiedsregisseur over haar grondgebied de optimale voorwaarden scheppen voor 
ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling. 

Dit overzicht van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en belangen schetst de 
complexiteit in dit gebied en de onderlinge samenhang en verwevenheid. Het 
onderstreept het belang van een Programmatische aanpak voor het Markermeer en 
IJmeer, die binnen de juridische voorwaarden en vereisten vraagt om een 
pragmatische invulling. 

f Zie Bijlage A van dit rapport, waarin onder meer de relatie tussen het beheerplan en het TBES wordt beschreven. 
* ' De hier beschreven verantwoordel i jkheden en bevoegdheden zijn gebaseerd op de informatie van het Regiebureau 
/Steunpunt Natura 2000, opgenomen in het Naslagwerk Natura 2000 versie 2, april 2011 
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5.1 

Investeringsprogramma, kosten en financiering 

Kostenraming indicatief eindbeeld 

In de ecologische optimalisatie is een aangescherpt "indicatief eindbeeld" geschetst 
van de maatregelen die zullen leiden tot een Toekomstbestendig Ecologisch 
Systeem. Onderstaand overzicht laat de kostenraming van dit indicatieve eindbeeld 
zien. 

Afbeelding 2 1 : Tabel 
kostenreduct ie 

:011,C min) 631 1080 

maatregel 
Grootschalig moeras 
Lu wtemaa tregelen 

Diepe putten 
Vooroever 
Lepelaarplassen 
Binnendijkse natuur 
Vispassages 
Recreatief medegebruik 
Monitoring en onvoorzien 
Totaal (prijspeil 2008) 
Priisrorreetin 2008-201.1 

omvang 
ca. 4500 ha 
geen strekdam 
12 km golfbrekers 
geen extra putten 
300 ha 

geen extra ha 
KRW . 
vaardoelen/stranden 
systematisch 

6,6% over kosten 

C min 
518 

0 
17 
0 

60* 

0 

1 
23 

.12 
; .583 

+48 

omvang 
ca. 4500 
2x3 km strekdam 
16 km golfbrekers 
7 putten 
1000 ha 

1000 ha extra 
KRW 
vaardoelen/stranden 
geen 

€ min 
555 

6 
.21 

125 
188 

94 
1 

23 
..... . 0 
1013 

±67 

De kosten van het referentiescenario, het basisplan TBES dat ten grondslag lag aan 
de RAAM-brief, bedroegen € 1,0 miljard, prijspeil 2008 en inclusief BTW. 
Omgerekend naar het prijspeil van 2011 staat dat voor een bedrag van € 1 . 1 
miljard. De optimalisatie van het totaalpakket van maatregelen brengt dit bedrag 
terug naar€ 631 miljoen, prijspeil 2011. Dat komt overeen met een 
kostenbesparing van circa 42%. Bij een uitvoeringstermijn van 40 jaar betreft dat 
een jaarlijkse investering van circa € 15 miljoen. 

De belangrijkste kostenbesparingen worden gerealiseerd door: 
- optimalisering van grondstromen; dit vertaalt zich in lagere aanlegkosten 

van het moeras vanwege kortere transportafstanden van grond, alsmede in 
het vervallen van de noodzaak om separaat diepe putten aan te leggen voor 
slibvang; 
beperktere omvang van luwtemaatregelen; 
geringere omvang van de vooroever Lepelaarplassen; 
vervallen van de aanleg van extra binnendijkse natuur. 

Toegevoegd aan het kostenbeeld zijn de kosten van een systematische monitoring, 
die onontbeerlijk is bij een ecologisch verantwoorde Programmatische aanpak. 
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Gehandhaafd in dit overzicht is een bedrag van € 23 miljoen voor recreatief 
medegebruik. Dit is consistent met de gedachte om synergie te zoeken tussen de 
ecologische maatregelen en recreatie en toerisme. Een ecologische noodzaak voor 
recreatief medegebruik is er niet. Ook is denkbaar dat recreatief medegebruik 
vormgegeven wordt binnen andere onderdelen van RRAAM. Zo komen recreatieve 
investeringen naar voren in de marktvoorstellen die de Werkmaatschappij 
Amsterdam Almere heeft uitgevraagd. Indien het recreatief medegebruik minder 
belangrijk wordt geacht, is een verdere kostenverlaging van € 23 miljoen in het 
indicatief eindbeeld aldus te bereiken, 

Benadrukt zij dat dit kostenoverzicht niet gebaseerd is op een in detail uitgewerkt 
ontwerpniveau van maatregelen. Dit Optimalisatierapport loopt niet vooruit op de 
resultaten van het NMD-programma dienaangaande. Ook zijn de 
kostenconsequenties van synergie tussen de dijkversterkingen en de ecologische 
maatregelen nog niet beschikbaar. Deze is dus nog niet meegewogen. Onderzoek 
onder verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(Markermeerdijken) en Rijkswaterstaat (Houtribdijk) zal hier in 2012 nadere 
beslisinformatie voor opieveren. 

5.2 Fasering en f inanc ier ing 

Het hiervoor gepresenteerde kostenoverzicht van het 'indicatieve eindbeeld' vormt 
een belangrijke afwegingsfactor voor besluitvorming op het niveau van de 
Rijksstructuurvisie, omdat het een indicatie geeft van de totale kosten die naar 
verwachting op termijn gemoeid zijn met de totstandbrenging van het TBES. 
Evenzeer van belang voor de bestuurlijke besluitvorming is een beeld van de 
fasering en financiering, en de keuzes die daarin vooriiggen. In deze paragraaf 
wordt een voorstel voorgelegd voor een herziening van de eerste fase (paragraaf 
5.2.1) en voor de inrichting van de Tweede fase (paragraaf 5.2.2). Paragraaf 5.2.3 
bevat een voorstel voor criteria die ten grondslag kunnen liggen aan besluitvorming 
over een clustering van projecten in de vervolgfases drie en vier. 

5.2.1 Eerste fase TBES (startfase) herzien 

In de RAAM-brief is een eerste fase voorzien die zich met name richt op het tot 
stand brengen van luwtemaatregelen in de Hoornse Hop. Voor deze maatregelen 
was een bedrag voorzien van € 30 miljoen, bijeen te brengen door rijk (€ 20 miljoen 
gereserveerd) en provincies (€ 10 miljoen beoogd). Daarnaast is voor het 
onderzoekstraject NMIJ een bedrag vrijgemaakt van € 25 miljoen. De RAAM-brief 
meldt dat met deze bedragen "voor de eerste fase TBES een goede en verantwoorde 
start gemaakt kan worden met het TBES en dat in de Rijksstructuurvisie 
aangegeven zal worden hoe het vervolgtraject eruit zal gaan zien."" 

Voortschrijdend inzicht op basis van het verrichte onderzoek geeft aanleiding tot 
herdefiniering van deze eerste fase. Mede gelet op de krappere beschikbaarheid van 
middelen is sterk te overwegen binnen de lopende onderzoeksprogramma's het 
accent sterker gelegd wordt op uitvoering. Tegelijkertijd kan in deze startfase het 
beleid voor geoptimaliseerde grondstromen nader worden uitgewerkt. Ook kunnen 
op projectniveau de voorstellen worden uitgewerkt om synergie te bereiken tussen 
de ecologische maatregelen en dijkversterking (Markermeerdijken en Houtribdijk). 

RAAM-brief 2009, pagina 62. 
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5.2,2 Inrichting tweede fase TBES 

Voor de hand ligt om het accent van de tweede fase te leggen op de drie prioritaire 
maatregelen die gedefinieerd zijn in het deelonderzoek Ecologische optimalisatie 
TBES". Dit deelonderzoek definieert voor de prioritaire maatregelen ook een 
omvang die vanuit ecologische overwegingen ten minste nodig is om een 
daadwerkelijk systeemeffect te sorteren: 

grootschalig moeras, tot een initieel oppervlak van circa 1500 hectare 
luwtemaatregelen, met 10 kilometer golfbrekers 
vooroever Lepelaarplassen, tot initieel circa 100 hectare vooroever. 

Het grootschalig moeras bij de Houtribdijk, de luwtemaatregelen, en de vooroever 
Lepelaarplassen dragen op basis van de huidige best beschikbare kennis sterk bij 
aan de Natura 2000-instandhoudingsdoelen en aan de kwaliteit van het leefgebied 
voor ANT soorten, Deze maatregelen leveren een substantiele bijdrage aan het 
bereiken van de ecologische vereisten van het TBES. Alleen wanneer deze 
maatregelen op schaal en in samenhang worden gerealiseerd, zijn effecten op 
ecosysteemniveau te verwachten. 

De hier genoemde omvang van de maatregelen die samen de tweede fase vormen, 
is beredeneerd vanuit benodigd leefgebied voor de desbetreffende doelsoorten, met 
inachtneming van recente ANT-monitoringsgegevens, expert views, draagvlak en 
NMD-afwegingen van ecologische effectiviteit en financiele haalbaarheid. De 
grenswaarde van zo'n 1500 hectare grootschalig moeras is de ondergrens. Zo is 
2.000 ha het oppervlak dat nodig is voor kempopulaties van moerasvogels als de 
Porseleinhoen en Roerdomp. Een oppervlakte van 4500 ha komt overeen met de 
minimumoppervlakten die nodig is voor kempopulaties van kritische moerasvogels 
zoals Krooneend en Ooievaar. Bij gebieden op schaal van vele duizenden hectares 
vormen leefgebied voor kempopulaties van de meest kritische doelsoorten zoals de 
Blauwe Kiekendief en Zeearend. Hoe lager het areaal van de initiele aanleg, hoe 
kleiner de kans is op vestiging van de meest kritische soorten. 

\ \ 

r 

' Arcadis 2011 , hoofdstukken 4 en 5. 
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De kosten van dit tweede-fase pakket bedragen circa € 200 miljoen, Gelet op de 
responstijd van natuurinvesteringen is vanuit ecologische overwegingen een 
investeringsperiode van 10 tot IS jaar goed verdedigbaar, wat neerkorrtt op een 
investering van € 15 tot 20 miljoen per jaar, De termijn waarin deze tweede fase 
gepland wordt, is afhankelijk van de bestuurlijke inschatting in hoeverre snelheid 
geboden is om de instandhoudingsdoelen binnen bereiken te brengen, en op -welke 
termijn de behoefte bestaat om juridische ruimte te creeren voor economische 
ontwikkelingen. De juridische basis voor het doen van ruimtelijke ingrepen die op 
zichzelf een negatief effect zouden kunnen hebben, wordt sterker naarmate het 
tempo van de natuurinvesteringen wordt verhoogd en de kwaliteitsverbetering in 
zicht komt. 

In de uitvoering is van belang om in de tweede fase van 10 tot 15 jaar de prioriteit 
te leggen bij het clusteren van projecten die een logische samenhang hebben 
waarbij synergie te bereiken valt, Te denken valt aan de volgende clustering: 

- Dijkversterking Markermeerdijken combineren met luwtemaatregelen. 
Versterking Houtribdijk combineren met aanleg (versterkte) buitenrand 
moeras en opvullen moeras. 
Opvullen grootschalig moeras en vooroevers combineren met grondstromen 
en zandwinning. 

5.2.3 Vervolgfases: ecologie logisch koppelen aan ruimtelijke ingrepen 

De optimale invulling van de derde en vierde fase en het vaststellen van de 
maatregelen daartoe, vereist aanvullende bestuurlijke besluitvorming lopende het 
traject. De maatregelen kunnen niet in detail chronologisch gedefinieerd volgens een 
vastomlijnd plan, maar zullen ontwikkeld moeten worden op grond van nader 
beschikbaar komende monitoringsgegevens (uitkomsten programma NMIJ) en 
kennisontwikkeling (ANT-studie). 

De volgende criteria en overwegingen zouden kunnen worden gehanteerd bij het 
koppelen van ruimtelijke ingrepen aan ecologische maatregelen die bijdragen aan de 
systeemverbetering. 

uitkomsten tussentijdse ecologische monitoring: 
de actuele kennis omtrent de natuurkwaliteit (instandhoudingsdoelen) vormt 
de basis voor prioriteit in ecologische maatregelen. 
kwalitatieve ecologische overwegingen: 
de ecologische maatregel moet op systeemniveau zo veel mogelijk 
aansluiten bij de doelsoorten die mogelijk negatieve effecten van de 
ruimtelijke ingreep zouden kunnen ondergaan. 
kwantitatieve ecologische overwegingen: 
de omvang van de ecologische maatregel moet in verhouding staan tot de 
omvang van het mogelijke negatieve effect van de ruimtelijke ingreep, 
monetaire overwegingen: 
de bijdrage aan kosten van systeemverbetering via de ecologische 
maatregelen moeten in verhouding staan tot de kosten van de ruimtelijke 
ingreep. 
civieltechnische overwegingen: 
ecologische maatregelen waarbij sprake is van meekoppeling aan ruimtelijke 
ingrepen (werk-met-werk maken) verdienen prioriteit. 
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5.3 Op weg naar de t t i jksstructuurwis ie RRAAM 

Dit Optimalisatierapport levert beslisinformatie voor de Rijksstructuurvisie RRAAM. 
De hier opgenomen conclusies en overwegingen zijn bouwstenen voor de Notitie 
kansrijke opiossingen, die ten grondslag ligt aan een plan-MER (Milieu
effectrapportage) en een MKBA (Maatsschappelijke Kosten-Baten Analyse). In 2012 
zai de WMD een vervolg geven aan dit Optimalisatierapport en zorg dragen voor een 
nadere onderbouwing en uitwerking. Een bijzonder accent komt te liggen op de 
derde pijler van de optimalisatie: de financiering. Daaronder begrepen is de 
concretisering en uitwerking van het grondstromenbeleid, alsmede de uitwerking 
van mogelijke financiele instrumenten als opmaat voor een publiek-privaat financieel 
arrangement. Eveneens in 2012 zullen de onderzoeken naar synergiemogelijkheden 
tussen dijkversterking en ecologische maatregelen een vervolg krijgen. De 
uitkomsten van deze vervolgstappen worden in 2012 ingebracht als additionele 
beslisinformatie voor vaststelling van de Rijksstructuurvisie RRAAM, 
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Bijlage A: Achtergrond en basis voor het 
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem 

Deze bijlage bevat de probleemanalyse van het ecologische systeem Markermeer & 
Umeer en omschrijft de achtergronden en maatregelen van het Toekomstbestendig 
Ecologisch Systeem, dat ontwikkeld is als antwoord op de neergaande ontwikkeling 
en een perspectief biedt om instandhoudingsdoelen van dit Natura 2000-gebied te 
halen en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit conform het verzoek van 
de Commissie MER t.b.v. RRAAM (advies Commissie MER, 13 april 2011). 

De ecologische betekenis van het Blauwe Hart 

Het Markermeer en Dmeer vormen te zamen een van de grootste natuurgebieden 
van Nederland. Het waterrijke, weidse en gevarieerde landschap vormt een 'Blauw 
Hart' in de stedelijke regio. De twee aaneengesloten meren en hun oevers dragen 
bij aan de leefkwaliteit en het vestigingsmilieu in de Metropoolregio Amsterdam. Als 
ecologische eenheid maakt dit gebied deel uit van Natura 2000, het Europese 
netwerk van beschermde natuurgebieden. Sinds 23 december 2009 is het definitief 
aangewezen als Natura 2000-gebied in de categorie Meren en moerassen, op basis 
van de onderstaande gebiedsomschrijving die de ecologische betekenis samenvat. 
Markermeer & Dmeer, groot 68.508 ha, zijn als ecologische eenheid aangewezen 
voor 19 vogelsoorten, 2 habitatsoorten en 1 habitattype. 

http: / /www.synbiosys.al terra.nl /natura2000/gebiedendatabase 
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Onderstaand kaartbeeld toont de achtergrond van het ecologisch belang van het 
Markermeer en IJmeer als vogelgebied. Europa kent verschillende grote zoete 
wateren die rijk zijn aan watervogels, Het grootste deel van deze meren liggen ten 
noord-oosten van de vorstgrens van Europa, Deze gebieden vriezen in de 
wintermaanden dicht waardoor de watervogels moeten uitwijken naar de meren ten 
westen van de vorstgrens, Het grootste watergebied ten westen van de vorstgrens 
ligt in Nederland en de kop van Duistland, Daar komen in de wintermaanden 
duizenden vogels overwinteren, een belangrijk deel van de hele Europese populatie. 

Naast de wintergasten doen ook de trekvogels Nederland aan, Tijdens de vogeltrek 
volgen de vogels kustlijnen. Dit maakt het makkelijk orienteren en de overgang van 
land en water biedt voor menig soort een rust of voedselplek. De belangrijkste 
vogelroutes vanuit Noord Europa langs de kustlijnen komen bij Nederland samen. 
Daarbij komt dat Nederland een delta is. Kenmerkend voor een delta is 
voedselrijkdom. Vooral voor de watervogels is het grote water met een rijk 
voedselaanbod de plek om uit te rusten en op te vetten voordat de tocht naar het 
zuiden wordt vervolgd. 

Meer specifiek voor Markermeer en Dmeer zijn de 'vogelkundige en 
wetlandwaarden' vastgelegd in het 'Aanwijzingsbesluit Wetland Markermeer' van 
2000. Het gebied is aangewezen als Speciale beschermingszone onder de 
Vogelrichtlijn vanwege de aanwezigheid van een uitgestrekt zoetwatermeer dat als 
geheel het leefgebied vormt van verschillende beschermde vogelsoorten. De 
begrenzing van het gebied is zo gekozen dat een in landschappelijk en vogelkundig 
opzicht samenhangend geheel is ontstaan dat voorziet in de beschermingsbehoefte 
met oog op het voortbestaan en voortplanten van de bedoelde vogelsoorten. Het 
aanwijzingsbesluit van 2000 is gebaseerd op het voorkomen van 
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'drernpeloverschrijdende aantallen' van Aalscholver, Smient, Krakeend, Tafeleend, 
Kuifeend, Toppereend, Nonnentje, Meerkoet en Visdief, die het gebied benutten als 
overwinteringsgebied, ruigebied of rustplaats. Het gebied is aangemeld als 
watergebied van internationale betekenis vanwege het geregeld voorkomen van 
minstens 20,000 watervogels25. De aanwijzing van Markermeer en& Dmeer als 
Natura 2000-gebied heeft deze aspecten bevestigd en (deels) vervangen. 

Nationaal vormt het IJsselmeergebied een belangrijke schakel in de Natte As. De 
Natte As is een robuuste natuurverbinding tussen de Zeeuwse Delta en het 
Lauwersmeer, Het wordt gevormd door een kralensnoer van waterrijke 
natuurgebieden waar naast een leef en verspreidingsroute voor planten en dieren 
overigens ook recreanten hun weg kunnen vinden. Het Markermeer en Dmeer 
vormen in deze Natte As samen met de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen en 
het Vechtplassengebied de belangrijke schakel tussen noord en zuid Nederland26. 

Probleemanalyse: de neergaande trend 

Ecologisch is de kwaliteit van het Markermeer en Dmeer de laatste jaren fors 
achteruit gegaan. Uit telgegevens blijkt dat er in de jaren negentig een dramatische 
terugval heeft opgetreden in aantallen vogels. Voor de kuifeend gaat het 
bijvoorbeeld om een terugval van een kleine 100.000 voor de negentiger jaren naar 
circa 10.000 thans27. Vooral onder de viseters en de benthoseters (benthos zijn de 
dieren die op de bodem van een meer leven zoals mosselen, slakken en wormen) is 
de klap het grootst geweest. 

Minder ¥oge!s 

Bron: Ecosysteem IJsselmeergebied, nog altijd in ontwikkeling; (R. Noordhuis 
Rijkswaterstaat 2010) 

25 Aanwijzingsbesluit Wetland Markermeer, N/2000/338, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, d.d. 24 

maart 2000. 
26 'Randstad Urgent', project 28, 
27 Ecologie en Ruimtegebruik door vogels en mensen in de SBZ's Umeer, Markermeer en Usselmeer; M, van Eerden, 

RIZA 2005). 
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De verklaring van deze teruggang is onderwerp van onderzoek van de zogeheten 
ANT-DG studie (studie naar Autonome Neerwaartse Trends in het 
Dsselmeergebeid), dat plaatsvindt onder de regie van Rijkswaterstaat als beheerder 
van het gebied. In 2010 is het eerste wetenschappelijke tussentijdse advies 
verschenen. De navolgende analyse wordt door het tussentijdse bevindingen van de 
ANT-DG studie geschraagd.2* 

De verklaring van de achteruitgang van de natuurkwaliteit in Markermeer en Dmeer 
wordt gezocht in een aantal samenhangende factoren, Markermeer en Dmeer zijn 
een onderdeel van een groot ecosysteem, de delta van Nederland, In de 'natuurlijke* 
situatie zijn het Markermeer en Dmeer het diepe waterdeel van een geleidelijk 
aflopend laaglandmeer. Aan de randen liggen in natuurlijke omstandigheden land
waterzones die bestaan uit zones met waterplanten, een waadzone met enkeldiep 
water en een rietzone. In referentiegebieden elders in Europa zien we die opbouw 
van het ecosystemen terug in verschillende varianten. Daar worden oevers 
aangetroffen met heel smalle land-waterovergangen; maar ook zijn er plaatsen 
zoals bij riviermondingen en luwe gebieden waar de overgangszone vele honderden 
hectares groot zijn. Het Markermeer en Dmeer tezamen vormen een laaglandmeer 
waarvan het grootste deel van de natuurlijke oevers door dijken en nieuw aangelegd 
land van het diepe water gescheiden zijn. 
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Bron: Achtergronddocument Ecologie en Waterkwaliteit; IJ. Zwart, TMIJ, 2008 

Allereerst zijn Markermeer en IJmeer stevig en strak omdijkt. De eerste 
dijkontwikkeling dateert reeds uit de 13de eeuw. Aan de Noord Hollandse kust heeft 
de omdijking aan de rand van de waadzone plaatsgevonden. Het gevolg is dat de 
waadzone en rietzone binnendijks liggen (bijvoorbeeld bij het gebied Waterland), 
terwiji de waterplantzone nog buitendijks ligt (bijvoorbeeld Gouwzee en Kustzone 
Muiden). 

Wetenschappelijk Tussentijds Advies 2009 - ANT en NMIJ, Deltares, februari 2010. 
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Aan de oostkant van het Markermeer zijn de Flevopolders aangelegd. Voor een groot 
deel liggen deze in het open water en voor een deel in de waterplantzone. De 
oeverzone van het Markermeer en IJmeer is gescheiden door de Flevopolders en 
liggen nu in de Randmeren. 

Een ander kenmerk van het Markermeer en IJmeer is dat de voedselpiramide een 
basis kent met een beperkt aantal soorten, waardoor deze kwetsbaar is. 

De basis van de voedselpiramide wordt gevormd door nutrienten. Deze zijn in een 
deltasysteem volop aanwezig. Daarvan profiteert het fytoplankton dat weer voedsel 
is voor de vissen en de benthos en zooplankton. 

•' M0v;.sm 

FYTOPLANKTON 
• - - f - - • 

NUTRIENTEN 

Bron: Het Voedselweb van het Usselmeer en 
Markermeer; E. Lammens & H. Hosper, RIZA 1998 

Kenmerkend voor de voedselpiramide van het Markermeer en IJmeer is dat die 
steunt op drie soorten die het stapelvoedsel zijn voor de vele vogels. Het gaat 
hierbij om: 

• de driehoeksmossel voor de benthosetende vogels; De driehoeksmossel leeft op 
de bodem van het meer. Ze hecht zich aan harder materiaal. De 
driehoeksmossel zit met een kluwen van draden aan elkaar vast en fixeert op 
die manier de bodem. Benthosetende vogels als de kuifeend duiken tot 4 meter 
diepte om de driehoeksmossel van de bodem te halen. 

• de spiering voor de visetende vogels. Spiering is een zalmachtige die na de 
aanleg van de Afsluitdijk zijn natuurlijke gedrag om in de zomer naar zee te 
trekken in het Markermeer en IJmeer niet meer kan uitvoeren. Spiering is met 
zijn 8 tot 10 cm lengte een prooi voor viseters als het nonnetje. De spiering 
heeft als kenmerk dat hij het hele jaar in de bovenste meter van de waterkolom 
blijft. Dit maakt hem tot een makkelijk te vangen vis. 

• diverse waterplanten voor de waterplantetende vogels. In het Markermeer en 
IJmeer komen kranswieren en fonteinkruiden voor. Deze staan vooral langs de 
kust van Noord-Holland in ondieper water. De waterplanten worden gegeten 
door een soort als de Krooneend. 

In de jaren negentig heeft er zich in het Markermeer IJmeer een ecologische 
samenloop van omstandigheden voltrokken met ingrijpende gevolgen. Hierdoor is 
het systeem in negatieve zin veranderd. De belangrijkste oorzaak van die 
verandering is slib. Het slib is niet het organisch slib (plantenresten) zoals we dat 
van de meeste meren van Nederland kennen. Het gaat om anorganisch slib, dat 
bestaat uit opgeloste klei en zanddeeltjes. Dit slib, dat van nature bij de bodem van 
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het Markermeer IJmeer hoort, is vrij gekomen in de waterkolom, Hieraan liggen 
vermoedelijk twee processen ten grondslag, 

1, Het verzoeten van de waterbodem. De afzetting van het slib op de bodem heeft 
in de Zuiderzeetijd plaats gevonden. Dat betekent dat het om een combinatie 
van zout en klei gaat. Zouten zorgen ervoor dat de kleideeltjes steviger aan 
elkaar gebonden worden dan in zoete situatie. Na de voltooiing van de 
Afsluitdijk is het zout langzaam uit de bovenste kleilaag weggespoeld. De 
kleideeltjes kwamen hierdoor lossen te zitten en kunnen dus makkeiijker 
loskomen van de bodem. 

2. Massale afname van de driehoeksmossel. Op de relatief harde kleibodem konden 
driehoeksmosselen zich vestigen. Met hun baarden en als samenklonterende 
massa zorgde zij dat de bodem gefixeerd werd en niet bereikbaar was voor 
eroderende krachten van golven. Aan het begin van de jaren negentig waren de 
winters in Nederland relatief warm met veel stormen, terwiji in de rest van 
europa alle meren dichtvroren. Watervogels zijn die winters massaal naar 
Nederland gekomen en hebben zich tegoed gedaan aan de driehoeksmossel. 
Door de warmte is de driehoeksmossel de hele winter actief gebleven, wat een 
flinke aanslag op hun conditie betekende. 

Driehoeksmos. 

1981 
Gem. 81 nil 

1993 
Gem. 70 ml 

2000 
Gem. 29 nil 

fiierien 

2006 
Gem. 22 ml 

Bron: Achtergronddocument Ecologie en Waterkwaliteit; IJ. Zwart, TMIJ, 2008 

Deze processen hebben er toe geleid dat de driehoeksmossel flink in aantal 
afgenomen is. De door wind gedreven golven kregen vrij spel op de bodem, en 
konden daardoor de minder gebonden kleideeltjes optillen en in het water oplossen. 
Het resultaat is dat er een yoghurt-achtig sliblaag op de bodem van het Markermeer 
ligt die bij de geringste wind (vanaf windkracht drie) van de bodem wordt opgetild 
en het water troebel maakt. Dit laatste is goed zichtbaar op satellietfoto's van het 
gebied. Als het een tijdje windstil is dwarrelt het slib weer naar de bodem en wordt 
het water (tijdelijk) helder, totdat de wind weer golven op het water maakt. 
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De dominante aanwezigheid van het slib heeft verschillende effecten op het 
ecologisch functioneren in het Markermeer IJmeer. 

• Het slib in het water beperkt allereerst de ontwikkeling van fytoplankton. De 
algenbloei was in de jaren zeventig en tachtig massaal. Door de maatregelen die 
(inter)nationaal getroffen zijn om de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater 
te reduceren is de ontwikkeling van de algen in de jaren negentig afgenomen en 
veranderd, Daar kwam het slib bij. Slib in de waterkolom beperkt het intreden 
van licht in het water. Dat licht hebben algen nodig om te groeien. De algen 
hadden dus en minder voedingsstoffen en minder licht tot hun beschikking. Het 
gevolg van deze ontwikkeling is dat de basis van de voedselpiramide aanzienlijk 
is versmald. 

• Het slib beperkt voorts de ontwikkeling van de driehoeksmossel. 
Driehoeksmosselen eten fytoplankton. Doordat er minder fytoplankton in het 
water zit is er dus minder te eten. De driehoeksmossel eet de algen door kleine 
slokjes water te nemen, de algen 
eruit te zeven en het water weer 
uit te spuwen. Met die slokjes 
water krijgen ze de laatste jaren 
minder algen binnen en veel slib. 
De driehoeksmossel moet dus 
veel meer energie stoppen in het 
verkrijgen van voedsel en heeft 
daardoor minder energie om te 
groeien en zich voort te planten. 
Een ander effect van het slib is 
dat het in rustige periodes op de 
bodem dwarrelt en als een deken 
over de driehoeksmossels komt 
te liggen. Dat werkt verstikkend. 

• Het slib beperkt bovendien de ontwikkeling van waterplanten. Door het slib in 
het water komt er minder licht diep in de waterkolom. Vooral in de kiemperiode 
heeft dit gevolgen voor de waterplanten. Zij kunnen dan minder goed kiemen en 
groeien. 

Het slib heeft dus een belangrijke negatieve invloed op twee van de drie soorten die 
het stapelvoedsel zijn in de voedselpiramide. Vooral de driehoeksmossel lijdt hier 
erg onder. 
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Afname van de spiering 
Ook de ontwikkeling van de spieringpopulatie in het Markermeer Dmeer toont een 
neergaande trend. De precieze oorzaak daarvan is nog niet bekend. Omdat deze 
trend in heel Noord Europa waargenomen wordt is het vermoeden dat dit een 
klimaateffect is. Bijzonder van de spiering in het Markermeer en IJmeer is dat hij 
niet de natuurlijke vierjarige levenscyclus kent (in vierjaar van geboorte, opgroeien, 
jongen en sterven) maar een eenjarige cyclus heeft, Het gevolg is dat een slecht 
jaar voor de spiering een gehele generatie bedreigt. Dat heeft direct negatieve 
gevolgen voor de volgende generaties en het voortbestaan van de gehele soort in 
het gebied. 

Afname van de Spiering In het Usselmeer 
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Bron: Achtergronddocument Ecologie en Waterkwaliteit; IJ. Zwart, TMIJ, 2008 

De voedselpiramide is gaan wankelen 
Bovenstaande opeenstapeling van gebeurtenissen in het Markermeer IJmeer hebben 
een domino-effect veroorzaakt in de voedselpiramide met een negatief effect op het 
functioneren van het ecologisch systeem. De reductie van fosfaten in het 
oppervlaktewater en de dominantie van slib in het water hebben ingrijpende 
gevolgen gehad voor de drie pijlers die het stapelvoedsel zijn van de 
voedselpiramide. De voedselpiramide is uitgehold en tot wankelen gebracht, Dat 
wordt weerspiegeld in de aantallen watervogels, die sinds de begin negentiger jaren 
aanzienlijk zijn afgenomen. De driehoeksmosseleters en de visetende vogels lijden 
het hardst onder die wankelende voedselpiramide. Het keren van deze neergaande 
ontwikkeling is urgent. 

Ecologische vereisten voor het TBES 

De ANT-DG studie concludeert in zijn tussentijds advies dat de 
instandhoudingsdoelen voor Markermeer en IJmeer niet haaibaar zijn zonder 
aanvullende ingrepen in het gebied. Deze conclusie onderbouwt het programma van 
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het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) dat onder regie van de 
provincies Flevoland en Noord-Holland is ontwikkeld, Het TBES beoogt de 
neergaande ontwikkeling van de natuur in het Markermeer Dmeer om te buigen met 
maatregelen die het ecologisch systeem versterken en veerkrachtig maken, Zo 
ontstaat een ecologisch systeem dat veranderingen in de toekomst vanuit eigen 
kracht kan opvangen, Een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) is in staat 
veranderingen als gevolg van menselijke ingrepen (denk aan ruimtelijke 
ont'wikkelingen) en natuurlijk processen (zoals de klimaatverandering) op te vangen, 

Wier ecologische vereisten woor systeemwerbeter ing 
In 2008 heeft de Werkgroep Ecologie en Waterkwaliteit29 in kaart gebracht hoe 
behoud en versterking van natuurkwaliteiten in het Markermeer en Dmeer 
gerealiseerd kunnen worden. De Werkgroep zet uiteen dat de oplossing ligt in het 
creeren van een systeem dat zich kenmerkt door een grote diversiteit aan habitats 
en daardoor meer (en grotere aantallen van) soorten, en dat natuurlijke 
aanpassingsprocessen bespoedigt. Om het huidige, kwetsbare systeem om te 
vormen naar een toekomstbestendig systeem zijn de vier ecologische vereisten van 
het natuursysteem Markermeer IJmeer in beeld gebracht. 

1. Heldere randen langs de kust. Dergelijke zones bieden een groeiplaats voor 
ondergedoken waterplantenvegetaties, vormen het leefgebied voor een 
natuurlijke vispopulatie en een rijke bodemfauna en kennen een rijkdom aan 
ongewervelde dieren. Vanwege de morfologie van het Markermeer Dmeer ligt 
voor de hand deze zone te creeren langs de Noord-Hollandse kust. Hier is het 
water 2-3 meter diep. Aan de Flevolandse kust is het water te diep voor 
ontwikkeling van een waterplantvegetatie. 

2. Een gradient in slib van helder naar troebel water. Samen met een 
geaccidenteerde bodem vormt deze gradient extra habitats voor benthos, 
prooivis en waterplanten. Bij een voldoende grote schaal vormt dit een 
belangrijk rustgebied voor de watervogels. De gradient is van belang voor een 
gevarieerde vispopulatie. Met name de commercieel interessante vissen 
(snoekbaars, aal) hebben baat bij troebel water om zich te kunnen verschuilen 
voor de predatoren. Tegelijk hebben de predatoren behoefte aan waterzones 
waar ze de vis nog net wel kunnen zien, maar zelf niet al te snel gezien worden. 

3. Land-waterzones van formaat. Dit betreft gebieden waarin verschillende vroege 
succesiestadia van kleimoeras voorkomen die een sterke impuls geven aan de 
diversiteit in soorten en biotopen/habitats. Een land-waterzone van formaat 
vormt rust-, fourageer- en broedgebied voor onder meer eenden, vogels van 
kweiders en schorren, en rietvogels. Het biedt een grote diversiteit aan 
waterplanten en een grote verscheidenheid aan leefgebieden voor vissen. 

4. Versterken ecologische relaties. Het Markermeer en Dmeer zijn een deelgebied 
in de delta van Nederland. Versterken van de ecologische relaties met de 
andere delen van de delta geeft een positieve impuls aan de soortenrijkdom 
van het ecologisch systeem van het Markermeer en IJmeer. 

r> "Achtergronddokument Ecologie en Waterkwal i tei t" Werkrgroep Ecologie en Waterkwal i tei t , Toekomstagenda 

Markermeer en IJmeer, Provincie Flevoland e.a,, januar i 2008 
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De maatregelen 

Om de vier ecologische vereisten tot stand te brengen is een pakket van onderling 
samenhangende maatregelen opgesteld. Tezamen vormen zij de bouwstenen van" 
het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem, dat opgenomen is in de RAAM-brief. 
Onderstaand pakket van maatregelen vormt de uitgangspositie voor de 
optimalisatieopgave van de WMIJ. 

*• SMMaMej/an.een grootschalig moeras bij de Houtribdijk 
Een grootschalig moeras levert een belangrijke bijdrage aan de ecologische 
vereiste Mand-waterzone van formaat'. Bovendien draagt de buitenzijde van het 
moeras bij aan de realisatie van de eveneens vereiste ^slibgradient'. Vanuit de 
ecologische ambitie is de locatie van het grootschalig moeras bepaald langs de 
Houtribdijk nabij Lelystad. In het moeras zullen processen van erosie en 
sedimentatie plaatsvinden. Water is daarbij de belangrijke sturende kracht. Op 
deze locatie is de dynamiek van het water (golfoploop en scheefstand) het 
grootst, waardoor deze maximaal benut wordt. Andere afwegingen zijn dat er in 
de huidige situatie geringe natuurwaarden op die locatie aanwezig zijn die als 
gevolg van de realisatie van het moeras anders verloren zouden gaan. 
Daarnaast is kenmerkend voor die locatie dat het een niet gebruikte hoek van 
het Markermeer is (dus geen conflict met bestaand gebruik). Tot slot ligt het 
moeras op die plaats centraal in het ecologisch netwerk van Dsseldelta, 
Oostvaardersplassen, Waterland, Weerribben Wieden en Friese Meren. 

De omvang van een effectief grootschalig moeras voor het Markermeer is 
vastgesteld op ca 4500 hectare30. Dit is gedaan op basis van de best 
wetenschappelijke kennis aangevuld met ecologische inzichten uit 
referentiegebieden. Zo blijkt uit het voorkomen van soorten in de 
Oostvaardersplassen en het Lauwersmeer dat een moerasgebied met een 
omvang van ca 5.000 ha een zichzelf overstijgende natuurkwaliteit krijgt. Uit het 
referentiegebied in Estland/Rusland blijkt dat een meer van gelijke omvang ca 
4500 ha landwaterzone kent. 
De kosten van aanleg van een moeras van dergelijke omvang werden 
aanvankelijk geraamd op € 1,2 miljard. Door de grondwinning voor het Moeras 
te combineren met de commerciele winning van zand in het Markermeer, kon 
een fors kostenvoordeel worden bereikt. Op basis van een eerste gecombineerde 
zand- en grondwinning is de aanleg van het grootschalig moeras in het basisplan 
TBES in 2008 geraamd op € 555 miljoen.31 

2- LjJMemaatregelen in / nabii de Hoornse Hop 
Het creeren van luwte aan de Noord-Hollandse kust draagt bij aan het behalen 
van de ecologische vereisten "heldere randen' en 'slibgradient'. 
Modelberekeningen laten zien dat luwtemaatregelen in de Hoornse Hop de 
slibstroming in het Markermeer Dmeer substantieel positief kunnen bei'nvloeden. 
In het basisplan voor het TBES bestaan de luwtemaatregelen in de Hoornse Hop 
uit de volgende onderdelen: 

30 Zie voor een uitvoerige onderbouwing van doelstell ing, beoogde locatie en omvang van het grootschalig moeras 
Baikema, J.A. 2010, Uitgangspunten ruimtel i jk ontwerp moeras Houtr ibdi jk. 

Aile bedragen inclusief BTW. De Kostenramingen uit in deze paragraaf vormen de grondslag voor de berekeningen 
in de RAAM-brief en zijn gebaseerd op de Financieringsstudie bij het Toekomstbeeld Markermeer IJmeer, Ecorys 
2009. 
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- 16 kilometer golfbrekers in / nabij Hoornse Hop. De kosten daarvan zijn 
geraamd op € 21 miljoen; 

- Twee strekdammen van elk 3 kilometer, geraamd op € 6 miljoen. 

3. Aanleg diepe putten 
Diepe putten dragen bij aan gewenste 'slibgradient'. Dit doen zij doordat ze 
locaal slib afvangen waarna plaatselijk helder water ontstaat. Uit 
modelberekening blijkt dat ze vooral effectief zijn in combinatie met andere 
slibmaatregelen zoals luwtedammen. In het basisplan TBES is de aanleg van 
zeven diepe slibputten voorzien, waarvan de kosten in 2008 geraamd waren op 
€ 125 miljoen. 

4. Realisatie vooroever Lepelaarplassen 
Een vooroever aan de Flevolandse kust, aan de buitendijkse kant van de 
Lepelaarplassen levert een bijdrage aan de ecologische vereisten 'land-
waterzone van formaat' en het Versterken van de ecologische relaties'. 
Bovendien draagt de buitenzijde van de vooroever bij aan de realisatie van 
"slibgradient'. De vooroever dient met name voor de versterking met en van het 
nagenoeg volledig door de stad Almere ingesloten Natura 2000-gebied 
Lepelaarplassen. In het basisplan TBES (2008) is een vooroever Lepelaarplassen 
voorzien van circa 1000 hectare, met een kostenraming van € 188 miljoen. 

5. Realisatie van vispassages 
Deze dragen bij aan het 'versterken van de ecologische relaties' en versterken 
de functie van de 'land-waterzones van formaat'. De vispassages zullen een 
bijdrage leveren aan de diversiteit van de vispopulatie. Zo is een vispassage 
naar de Oostvaardersplassen of Lepelaarplassen van belang voor de 
stekelbaarspopulatie in alle drie de gebieden. Ook passages naar het Dsselmeer 
en Noordzeekanaal versterken de visstand. De aanleg van de vispassages is in 
het basisplan TBES (2008) geraamd op in totaal €1 miljoen. 

6. Aanleg van binnendijkse natuur 

Voor het versterken van de ecologische relaties is in het basisplan voor het TBES 
de aanleg voorzien van een aantal 'achteroevers' aan zowel de Noord-Hollandse 
als Flevolandse kust. Deze is niet exact gelokaliseerd. Kansen werden gezien in 
het gebied Edam, Monnickendam en Purmerend, in de Wieringermeer en nabij 
het Oostvaarderswold. De extra binnendijkse natuur versterkt de kwaliteit van 
de trekroutes van vogels en biedt een uitwijkgebied bij zwaar weer. Aanleg van 
circa 1000 hectare is in het basisplan TBES (2008) geraamd op € 94 miljoen. 
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7- Seizoensgebonden peildvnamiek 
Een seizoensgebonden peildynamiek duidt op een waterpeilbeheer voor 
Markermeer-Dmeer tussen natuurlijk peilbeheer en technisch peilbeheer in. Het 
levert een belangrijke bijdrage aan de ecologische effectiviteit van de 'land-
waterzone van formaat'. Seizoensgebonden peildynamiek kent de volgende 
elementen: 

o In de wintermaanden en vroegste voorjaar is het waterpeil om 
veiligheidsreden laag. 

o In het vroege voorjaar wordt het peil opgezet waardoor er 
overstromingsvlaktes in de land-waterzones ontstaan die dienen als 
paaiplaats voor vissen. De extra waterschijf die gerealiseerd wordt kan 
in de zomer benut worden als zoetwatervoorziening van Nederland. 

o In de zomermaanden zakt het water uit. Voor de natuur betekent dit dat 
bodems van de land-waterzones droogvallen en er slikplaten en 
windwadden ontstaan. Overigens hoeft het niet elk jaar tot een laag 
waterpeil te komen. Fluctuaties over de jaren heen zijn heel natuurlijk. 

o In het najaar kan het water weer stijgen tot het peil dat voor het 
stormseizoen acceptabel is. 
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Het pr incipe van een seizoensgebonden peil en het pr incipe van na tuur l i j k 
pei lbeheer. (Bron: Intearale Visie Usselmeeroebied). 

Een seizoensgebonden peildynamiek is alleen effectief als er een substantieel 
oppervlak aan land-waterzones gerealiseerd is. Dit is een voorbeeld van de 
onderlinge samenhang tussen de maatregelen van het TBES. Met het huidige 
bodemprofiel van het Markermeer en Dmeer heeft de maximaal haalbare 80 cm 
peilfluctuatie (dit is de fluctuatie die haaibaar is zonder dat andere functies 
nadelig beinvloed worden) geen ecologisch effect. 
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In het basisplan TBES zijn voor invoering van een seizoensgebonden 
peildynamiek geen extra kosten geraamd. Besluiten omtrent de peildynamiek 
worden genomen in het kader van het Deltaprogramma. 

De kosten van de maatregelen die tezamen het Toekomstbestendig Ecologisch 
Systeem vormen zijn aldus in het basisplan geraamd op € 1.013 miljoen 
(prijspeil 2008, inclusief BTW). Dit bedrag is afgerond op € 1 miljard opgenomen 
in de RAAM-brief. Het vormt het referentiebedrag voor de optimalisatie die in dit 
rapport is vormgegeven. 

De relatie tussen Natura 2000 en TBES 

Met de totstandbrenging van het TBES en de maatregelen die daar deel van uit 
maken, wordt een versterkt ecosysteem gerealiseerd dat de staat van 
instandhouding van het Markermeer IJmeer verbetert in termen van de Natura 2000 
doelen. In onderstaande figuur32 wordt het principe van het doelbereik met TBES in 
termen van Natura 2000-doelen weergegeven. 

De autonome neergaande trend waar sinds de negentiger jaren sprake van is, 
kenmerkt zich door een flinke terugval in het aantal watervogels, na zeer hoge 
aantallen in de jaren zeventig en tachtig. Over de periode 1999/2004 is het 
gemiddelde aantal van de aanwezige soorten bepaald. Op grond van deze metingen 
zijn de instandhoudingsdoelen vastgesteld. 
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32 Bron: 'Hoe zit dat nou met de veerkracht? TBES in relatie tot Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water. IJ.Zwart, TMIJ 

2009. 
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In het concept-beheerplan Natura2000-gebied (in voorbereiding) wordt 
geconcludeerd, dat de instandhoudingsdoelen voor Natura2000 niet worden gehaald 
voor de soorten met een autonoom negatieve trend (ANT-soorten). Tegelijkertijd 
zijn in het beheerplan geen maatregelen voorzien om deze doelen te behalen. 
Daarbij wordt verwezen naar de resultaten van de ANT-studie, op grond waarvan in 
2013 een advies zal worden geformuleerd over de mogelijkheden de doelen voor de 
ANT-soorten te bereiken en de kosten die dat met zich meebrengt. Op basis van dit 
advies kan worden besloten maatregelen te nemen. De in het kader van TBES 
geformuleerde maatregelen lopen hierop vooruit en zijn afgestemd met het 
tussentijds advies van de ANT-studie. Met name de luwtemaatregelen en de ondiepe 
delen van het oermoeras dragen naar verwachting duidelijk bij aan het doelbereik 
van de ANT-soorten, Met het TBES worden systeemmaatregelen genomen met het 
perspectief om duurzaam aan de instandhoudingsdoelen te kunnen blijven voldoen. 
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Bij lage B; Owerzicht ultgewoerd onderzoek 

•• Grondstromen en natuur, Kansen voor optimalisatie, Ecorys, oktober 2011 
Quickscan slibeffecten verbreding gedeeite vaargeul Markermeer, Deltares, 

2011 
- Verkenning Markermeermoeras en Houtribdijk, Deltares, 2011 
•• Grondstromen RRAAM en WMD, Orientatie op realisatie en economie van het 

TBES met de achtergrond en potenties van marktinbreng, J J . de With, 
September 2011 
Initiele Haalbaarheidsstudie financiele aspecten Windpark Markermeer, 
Mecal, juli 2011 

- Juridische strategie realisatie Structuurvisie Amsterdam-Almere-
Markermeer, AKD, 
September 2011 
Onderzoek naar financiele potenties voor duurzame energie, Arcadis, 
oktober 2011 
Communicatiestrategie WMD, Axis, maart 2011 
Beoordeling afzonderlijke maatregelen, Arcadis, augustus 2011 
Onderbouwing ecologische optimalisatie TBES, Arcadis, oktober 2011 
Uitwerking vooroever lepelaarsplassen, Arcadis, oktober 2011 
Eindrapportage Markttoets en economische impact toerisme & recreatie 
Markermeer-Dmeer, LAGroup, augustus 2011 

Zie voor meer informatie www.markermeerijmeer.nl 
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Rijksbesluiten Amsterdam - Almere - Markermeer, Den Haag, november 
2009 

Regiebureau /Steunpunt Natura 2000, Naslaowerk Natura 2000 versie 2, 
april 2011 

Toekomstbeeld Markermeer Dmeer, Samenwerkingsverband Toekomst 
Markermeer IJmeer, September 2009 (incl. achtergronddocumenten) 

- Wetenschappelijk Tussentijds Advies 2009 - ANT en NMD, Deltares, februari 
•£b- T*J X \J 

Bijlage D: Lijst wan afkortingen 

ADC-toets ontstentenis van Alternatieve opiossingen, Dwingende redenen van 
groot openbaar belang, Compensatie (Natuurbeschermingswet) 

ABRvS Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 
ANT Autonome Neerwaartse Trend (studie) 
ANT-DG Autonome Neerwaartse Trendstudie IJsselmeergebied 
E L & I Ministerie van Economisch Zaken, Landbouw & Innovatie 
IenM Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
IIVR Integrale Inrichting Veluwe Randmeren 
KRW KaderRichtlijn Water 
M I R T Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
MW Megawatt 
N2000 Natura2000 (Europese Richtlijn) 
Nbw Natuurbeschermingswet 
NMU Natuurlijk(er) Markermeer IJmeer (natuurpilots) 
NW 380kV Noord-West 380 kV-verbinding (Eemshaven, Ens, Diemen) 
0 E D Opdrachtgeversoverleg Ecologie IJsselmeergebied 
Plan-MER Milieu Effect Rapport (het product) 
Plan-m.e.r. milieu effect rapportage (de procedure) 
PVIS Productschap vis 
RAAM-brief Rijksbesluiten Amsterdam - Almere - Markermeer 
RRAAM Rijk- en regioprogramma Almere - Amsterdam - Markermeer 
RSV Rijksstructuurvisie 
RVOB Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf 
SG Stuurgroep RRAAM 
Svl Staat van Instandhouding 
SVIR Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
TBES ToekomstBestendig Ecologisch Systeem 
WAA Werkmaatschappij Amsterdam -Almere 
WAO Werkmaatschappij Almere Oosterwold 
WCW Werkmaatschappij Almere Centrum Weerwater 
WMIJ Werkmaatschappij Markermeer-Dmeer 
Wro Wet ruimtelijke ordening 
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Dit is het aanbestedingsdocument voor het uitvoeren van - in essentie - de volgende dienst: Het 
ontwerpen van een Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor het Markermeer-
Umeer, 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. 

De aanbesteding wordt georganiseerd door de Werkmaatschappij Markermeer-Umeer (WMIJ). 
De WMIJ is onderdeel van het Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer 
(RRAAM). In de WMIJ werken de volgende publieke partijen samen: 

• Het ministerie van Infrastructuur en Milieu: DG Ruimte & Water en Rijkswaterstaat 

IJsselmeergebied; 

• Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; 

• De provincie Noord-Holland; 

• De provincie Flevoland. 

De stuurgroep RRAAM heeft opdracht gegeven aan de WMIJ voor deze aanbesteding. 
Aangezien de WMIJ geen rechtspersoonlijkheid heeft, zal de provincie Flevoland in dezen 
optreden als aanbestedende dienst c.q. Opdrachtgever. 

1,3 ' 

Deze aanbesteding is geen Europese Aanbesteding. Het is wel een open aanbesteding. 
Geinteresseerden die naar aanleiding van deze aanbesteding een Offerte indienen worden in dit 
document Inschrijvers genoemd. 

Bij deze aanbesteding zijn verscheidene achtergronddocumenten van belang, waaronder: 
• WMIJ Optimalisatierapport "Naar een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem", 2011 
• Onderbouwing Ecologische Optimalisatie TBES, Arcadis, 2011 
• Integraal Tussenadvies Natuurlijk(er) Markermeer-Umeer, Royal Haskoning, 2011 
• Kostenmodule Toekomst Markermeer-Ijmeer, Ecorys, 2008 
• Actualisatie kostenraming maatregelen WMIJ, Ecorys 2011 
• Toekomstbeeld Markermeer-Umeer, 2009 
• Achtergronddokument Ecologie en Waterkwaliteit, bouwsteen voor de Toekomstagenda 

Markermeer-Umeer, 2008 
• Aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. 

Deze documenten kunt" '"-A1™ ~p de website www.markermeerijmeer.nl onder de rubriek 
'Marktuitvraag Vv MIJ'. Overige achtergronudc""uienten kunt u vinden op dezelfde site onder de 



rubriek 'Achtergrondinformatie'. Het Aanwijzingsbesluit Markermeer-Umeer kunt u vinden op 
www.synbiosys.alterra.nl 

1.4 Opbouw van het Aaiibesteclliigsclciciintertf 

Dit Aanbestedingsdocument is als volgt opgebouwd: 

In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van deze aanbesteding, de betrokken publieke partijen, 
de Opdracht zelf, de randvoorwaarden daarbij en de beschikbare vergoeding beschreven. 

In hoofdstuk 3 wordt de aanbestedingsprocedure toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt beschreven 
wat de Inschrijver in zijn Offerte dient op te nemen. 

Hoofdstuk 5 bevat een toelichting op de selectieprocedure. Hoofdstuk 6 bevat de aigemene en 
administratieve voorwaarden die op deze aanbesteding en de Offerte van toepassing zijn. 

Dit aanbestedingsdocument bevat 6 bijlagen. 



Het Markermeer en het IJmeer zijn tezamen in december 2009 aangewezen als Natura 2000 
gebied. Dit betekent dat de in het Aanwijzingsbesluit beschreven natuurwaarden zijn beschermd 
middels het regime van de Natuurbeschermingswet. 

Het Markermeer-Umeer vormen een onderdeel van een groot ecosysteem, de delta van 
Nederland. In de 'natuurlijke' situatie zijn het Markermeer-Umeer een laaglandmeer, met aan de 
randen land-waterzones. In de huidige situatie zijn het Markermeer-Umeer samen het diepe 
waterdeel van het laaglandmeer. De natuurlijke oevers zijn voor het grootste deel door dijken en 
nieuw aangelegd land van het diepe water gescheiden. Een ander kenmerk van het Markermeer 
en IJmeer is dat de voedselpiramide een basis kent met een beperkt aantai soorten, waardoor 
deze kwetsbaar is voor veranderingen. 

Ecologisch is de kwaliteit van het Markermeer-Umeer de laatste decennia fors achteruit gegaan. 
In de jaren negentig heeft er zich in het Markermeer-Umeer een ecologische samenloop van 
omstandigheden voltrokken met ingrijpende gevolgen voor de voedselpiramide en daarmee voor 
de watervogels waarvoor het gebied intemationaal van belang is. Uit telgegevens blijkt onder 
meer dat er in de jaren negentig een dramatische terugval is opgetreden in aantallen vogels. 

De verklaring voor deze achteruitgang van de natuurkwaliteit in het Markermeer-Umeer wordt 
gezocht in een aantal samenhangende factoren. Binnen het onderzoeksprogramma Autonoom 
Neergaande Trend (ANT) wordt hiemaar in de periode 2009-2015 nader wetenschappelijk 
onderzoek gedaan. De belangrijkste te sturen factoren van de verandering hierin zijn vooralsnog 
slib en het realiseren van habitatdiversiteit. 

In 2009 is het Toekomstbeeld Markermeer-Umeer (TMIJ) uitgebracht. In dit Toekomstbeeld 
wordt geschetst hoe het Blauwe Hart van de Noordelijke Randstad een kwaliteitsimpuls kan 
krijgen, waardoor wonen, werken en leven rondom het Markermeer en IJmeer aantrekkelijker 
wordt. 

Om op de middellange termijn (circa 10 jaar) de negatieve trend van de natuurontwikkeling in 
het Markermeer-Umeer om te buigen en op de lange termijn (2040) een ecologisch systeem te 
bereiken dat voldoende veerkracht heeft om negatieve effecten op te vangen van toekomstige 
ontwikkelingen zoals klimaatverandering, bevolkingsgroei en/of economische groei, streeft de 
overheid naar een toekomst bestendig ecologisch systeem (TBES) in het Markermeer-Umeer. 

In 2009 is gestart met het programma Natuurlijker Markermeer IJmeer (NMIJ). Het NMIJ is 
erop gericht zoveel mogelijk van de binnen TMIJ gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden. 
De focus van dit onderzoeksprogramma ligt op het bepalen van de ecologische effectiviteit van 



een TBES en de manier waarop de ecologische maatregelen het best kunnen worden uitgevoerd. 
Dit gebeurt vooral door veldexperimenten buiten. Met deze experimenten wordt eerder 
opgebouwde kennis in praktijk kleinschalig getest alvorens het grootschalig kan worden 
toegepast. 

Het TBES is de basis van de juridische strategie die ruimtelijke ontwikkelingen binnen het 
Natura 2000-gebied Markermeer-Umeer mogelijk moet maken. Deze strategie is gericht op het 
versterken van het ecologisch systeem op een dusdanige wijze dat de natuur voldoende 
veerkracht en draagkracht heeft om de eventuele negatieve effecten van de ruimtelijke 
ontwikkelingen op te kunnen vangen. 

Rijk en regio werken in RRAAM samen om de uitdagende ruimtelijke ordeningsopdracht op het 
gebied van wonen, bereikbaarheid en natuur in de Noordelijke Randstad te verwezenlijken. 
RRAAM bereidt momenteel een Rijksstructuurvisie voor het gebied voor, waarover naar 
verwachting in december 2012 besluitvorming plaats zal vinden. Aanvankelijk waren de kosten 
voor een TBES in Markermeer-Umeer geraamd op € 1 miljard. RRAAM heeft bij de WMIJ de 
vraag neergelegd of dit goedkoper kan. 

De WMIJ is opgericht om de optimalisatie van het TBES tot stand te brengen zodat een 
defmitief besluit mogelijk wordt en de uitvoering ter hand kan worden genomen. De bijdrage van 
de WMIJ aan de RijksStructuurVisie is een geintegreerd ruimtelijk ontwerp voor het 
Markermeer-Umeer, waarin het TBES en daaraan gerelateerde economische- en ruimtelijke 
investeringsopdrachten zijn weergegeven. 

Met haar recentelijk uitgebrachte Optimalisatierapport heeft de WMIJ uitvoering gegeven aan 
haar opdracht, daar waar deze het Toekomstbeeld Markermeer-Umeer betreft. De WMIJ 
concludeert dat een kostenbesparing van € 350 miljoen haaibaar is. Dat is circa 42% op het 
indicatieve eindbeeld. De optimalisatie brengt de geraamde kosten voor een totaalpakket terug 
van ruim € 1 miljard naar € 631 miljoen (prijspeil 2011, inclusief BTW). Bij een 
uitvoeringstermijn van 40 jaar betekent dat een jaarlijkse investering van circa € 15 miljoen. Dit 
optimalisatierapport van de WMIJ kan in het kader van deze aanbesteding beschouwd worden 
als het Publieke Referentie Altematief (PRA). 

In het Algemeen Overleg RRAAM d.d. 21 december 2011 is door de Tweede Kamer met de 
minister van I&M gesproken over het TBES en het Optimalisatierapport. De Tweede Kamer 
heeft de minister van I&M verzocht om 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 resultaten kunnen worden 
meegenomen in de besluitvorming naar de ontwerp-Rijksstructuurvisie eind 2012. De minister 
heeft tijdens het Algemeen Overleg positief op deze open marktuitvraag gereageerd. 

De achtergrond van dit verzoek uit de Kamer en deze toezegging van de minister hangt samen 



met de ervaring die is opgedaan met de Umeerlijn, een groot infrastructureel en aanpalend 
project. Ook voor dit project hebben samenwerkende overheden een plan gemaakt dat als PRA 
diende. Aan drie consortia van private partijen is vervolgens gevraagd om alternatieven uit te 
werken die minder beslag zouden leggen op de overheidsmiddelen. De resultaten van deze 
uitvraag zijn zeer positief, De consortia hebben verscheidene creatieve opiossingen ingebracht. 
Al met al hebben deze een besparing van circa € 2 miljard opgeleverd ten opzichte van het PRA. 
Aan de hand van de door private partijen ingediende plannen zijn de overheidsplannen op een 
aantal punten ingrijpend bijgesteld. De plannen van de marktpartijen dienen daar aldus als basis 
voor het overheidsplan. 

De WMIJ staat nu een werkwijze voor die qua aanpak vergelijkbaar is met de werkwijze die bij 
de Umeerlijn is gevolgd, 

De Opdracht is als volgt geformuleerd: 

• Het ontwerpen van een (ecologisch) systeem voor het Markermeer-Umeer dat zich kenmerkt 
door een grote diversiteit aan habitats en een diverse opbouw van de voedselpiramide. Dit 
ecologisch systeem moet veerkrachtig zijn, wat zich uit in grotere aantallen (van) soorten. 
Het ecologisch systeem moet zichzelf in stand kunnen houden en daarmee toekomstbestendig 
zijn. 

• Het ecologisch systeem moet - net als het PRA - op de middellange termijn (ca. 10 jaar) een 
oplossing bieden voor de neergaande ontwikkeling van de natuur in het Markermeer-Umeer. 
De neergaande ontwikkeling moet In deze periode worden omgebogen In een opgaande 
ontwikkeling. 

• Het ecologisch systeem moet - net als het PRA - op de lange termijn (ca. 2040) de natuur in 
het Markermeer-Umeer dusdanig verbeteren dat het op grond van wet- en regelgeving (met 
name Natura 2000) ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving (bijv. stedelijke 
ontwikkelingen en recreatie in Almere, Enkhuizen en Lelystad) mogelijk maakt. 

• Het ecologisch systeem moet met minder (overheids)middelen gerealiseerd kunnen worden 
dan het PRA. 

De fysieke begrenzing van de Opdracht is het Markermeer-Umeer zoals opgenomen in RRAAM. 
Concreet gaat het hierbij om het Markermeer-Umeer inclusief haar oevers. 

Aan de Opdrachtnemers wordt gevraagd een plan uit te werken dat qua gedetailleerdheid 
vergelijkbaar is met het PRA. Het PRA maakt een onderscheid tussen de middellange en de 
lange termijn. Er wordt van de Opdrachtnemers verwacht dat zij voor deze middellange te-mijn 
concrete maatregelen in hun ontwerp en kostenraming opnemen. Voor de lange termijn ke it het 
PRA een indicatief eindbeeld. Dat is inherent aan de onvoorspelbaarheid van de ontwikkeiing 
van de ecologische kwaliteit bij natuurbouw. Daarin verschilt een natuurproject van bijvoorbeeld 
een infrastructureel project, waarvan het eindresultaat nauwkeurig omschreven kan "-Y.aen. 
Daarom wordt aan de Opdrachtnemers gevraagd voor de lange termijn or> ên hoger 
abstractieniveau dan voor de middellange termijn aan te geven welk" .-crategie moet worden 
p-evolcd, met ccn indicate van maatregelen en kosten. 



De Opdrachtnemers ontvangen van de Opdrachtgever een Excel document dat een fonnat bevat 
voor de uit te werken raming van de kosten en opbrengsten (zie bijlage 6). 

De Opdrachtgever vraagt om een ontwerp van een ecologisch systeem en een kosten- en 
opbrengstenraming voor het Markermeer-Umeer. De Opdrachtgever zal de resultaten van de 
Opdrachtnemer vergehjken met het PRA en de resultaten of waardevolle elementen uit het plan 
van de Opdrachtnemer gebruiken. 

Om hiertoe een geschikte bouwsteen te kunnen zijn, dient het resultaat dat door de 
Opdrachtnemer wordt opgeleverd aan een aantal vormvereisten te voldoen. Deze zijn hieronder 
beschreven. 

Ontwerp: 
• Beschrijving van de maatregelen. Wat is het (ecologisch) concept van de maatregel en wat 

is het beoogde (ecologische) effect. Wat gaat er gebeuren (fysiek, uit te drukken in 
materialen en aantallen)? Wie zou als opdrachtgever van de maatregelen moeten optreden 
(de overheid of mogelijk anderen)? Wat is de locatie van de maatregelen? Wat is de 
aanlegperiode en de fasering van de maatregelen? 

• Randvoorwaarden van de maatregelen: Wie moet de maatregelen uitvoeren? Welke 
partijen moeten erin toestemmen? Welke samenhang is er met eventuele andere projecten 
en functies? Wat is de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de aanpak? 

« Kaartbeeld met schaal 1 : 50:000 in PDF formaat. 
• Circa vier 3D-beelden van ruimtelijke inpassing van de maatregelen. De Opdrachtgever 

bepaalt de zichtpunten voor deze 3D-beelden. 

Kosten- en opbrengstenraming: 
•Zie bijlage 6 met een format voor de kosten- en opbrengstenraming 
• Opbouw van de kosten van investering per maatregel (modulair), inclusief een fasering 

van de aanleg 
• Opbouw van de opbrengsten 
• Opbouw van de kosten voor beheer en onderhoud gedurende 50 jaar: in de periode 

2020-2070. 
• Onderbouwing van de posten 
• Gehanteerde eenheidsprijzen 
• Gehanteerde calculatiemethode 
• Aangeven van bandbreedtes en risico's 
• Er kan volstaan worden met een onzekerheidsmarge gebruikelijk bij 

haalbaarheidsstudies (Bandbreedte kostenraming: betrouwbaarheidsmarge van 30% 
bij een betrouwbaarheid van 70%) 

Er mag gebruik w orden gemaakt van de SSK (Standaard Systematiek Kostenraming) of een 
vergelijklv—e methode. In elk geval dient het Excel bestand zoals gefllustreerd in bijlage 6 te 
worden ingevuld 



De Opdrachtnemer dient in zijn eindrapportage de effecten van zijn voorgestelde ontwerp 
inzichtelijk te maken, 

e De bijdrage aan Natura 2000. Gemotiveerd dient te worden hoe het ontwerp naar 
verwachting bijdraagt aan de beoogde faunasoorten (al dan niet gegroepeerd) en habitats 
van het aanwijzingsbesluit Natura 2000 voor dit gebied. Hierbij dient te worden 
aangegeven wat de bijdrage is voor het keren van de neergaande trend op de middellange 
termijn (10 jaar) en de bijdrage aan de strategie op de lange termijn (2040). 

• De bijdrage aan de vier ecologische vereisten. Hierbij dient gemotiveerd aangegeven te 
worden ofde verwachte bijdrage van het nieuwe ontwerp aan de ecologische vereisten uit 
het PRA (zie paragraaf 2.8) lager, vergelijkbaar of hoger zal zijn dan het PRA. Ook hier 
dient onderscheid in middellange en lange termijn te worden gemaakt. 
Indien de Opdrachtnemer afwijkt van Mn of meer van de vier vereisten, dan dient dit met 
argumenten te worden aangeven, Hierbij moet dan een relatie worden gelegd met de 
doelen van het Aanwijzingsbesluit Natura 2000 voor dit gebied, die als harde 
randvoorwaarden gelden (zie paragraaf 2.7). 

• De bijdrage aan de recreatie. Het effect van het ontwerp op de mogelijkheden om in het 
gebied (water en kustzone) te kunnen recreeren dient te worden beschreven. Hierbij mag 
onderscheid worden gemaakt tussen vormen van recreatie die kunnen bijdragen aan de 
bekostiging van het project (zie paragraaf 2.9) en vormen van recreatie die geen 
opbrengsten genereren. 

• Effecten op het landschap. Het effect van het ontwerp op het landschap dient te worden 
beschreven. Het gaat hierbij om de zichtbaarheid van de maatregelen vanaf de kust en 
vanaf het water. Ook effecten op cultuurhistorie dienen te worden beschreven. Hier 
kunnen de 3D-beelden van het ontwerp voor worden gebruikt. 

• Milieu-effecten. Aangegeven dient te worden of er (grote) effecten te verwachten zijn van 
het ontwerp. Dit mag kwalitatief worden geduid als een delta (beter of minder) t.o.v. het 
PRA: 

o Bodem 
o Water(kwaliteit) 
o Energieverbruik en emissies (klimaat) 
o Ruimtebeslag 

Het resultaat van de Opdracht moet passen binnen het vigerend wettelijk kader, dat in ieder geval 
bestaat uit: 

• Het Nationaal Waterplan 2009 
• De Kaderrichtlijn Water 
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Vogel en Habitatrichtlijn zoals gei'mplementeerd in de Natuurbeschermingswet en aangepast 
middels de Crisis & Herstelwet 

Aanwijzingsbesluit Natura 2000 gebied Markermeer IJmeer 

In de afgelopen vijf jaar heeft het samenwerkingsverband Markermeer IJmeer een toekomstbeeld 
en implementatieplan gemaakt voor een TBES in het Markermeer-Umeer. Dit plan is gebaseerd 
op vier ecologische vereisten: 

• Heldere randen langs de kust. Dergelijke zones bieden een groeiplaats voor ondergedoken 
waterplantenvegetaties, vormen het leefgebied voor een natuurlijke vispopulatie en een rijke 
bodemfauna en kennen een rijkdom aan ongewervelde dieren. 

• Een gradient in slib van helder naar troebel water. Samen met een geaccidenteerde bodem 
vormt deze gradient extra habitats voor benthos, prooivis en waterplanten. Bij een voldoende 
grote schaal vormt dit een belangrijk rustgebied voor de watervogels. De gradient is van 
belang voor een gevarieerde vispopulatie. 

• Land-waterzones van formaat. Dit betreft gebieden waarin verschillende vroege successie-
stadia van kleimoeras voorkomen die een sterke impuls geven aan de diversiteit in soorten en 
biotopen/habitats. Een land-waterzone van forrnaat vormt rast-, foerageer- en broedgebied 
voor onder meer eenden, vogels van kwelders en schorren, en rietvogels. Het biedt een grote 
diversiteit aan waterplanten en een grote verscheidenheid aan leefgebieden voor vissen. 

• Versterken ecologische relaties. Het Markermeer IJmeer zijn een deelgebied in de delta van 
Nederland. Versterken van de ecologische relaties met de andere delen van de delta geeft een 
positieve impuls aan de soortenrijkdom van het Markermeer IJmeer. 

Deze beschreven vier ecologische vereisten kennen een groot draagvlak bij de betrokken 
publieke partijen die in het kader van RRAAM/WMU samen werken. 

Dat neemt niet weg dat de Opdrachtgever deze uitvraag een zo open mogelijk karakter wil 
geven. Het valt niet uit te siuiten dat de doelstelling op een voordeliger wijze gerealiseerd kan 
worden, indien afgeweken wordt van een of meer van de ecologische vereisten uit het PRA. 
Deze ecologische vereisten gelden daarom niet als harde randvoorwaarden voor de Opdracht. 
Inschrijvers zijn vrij om van een of meer van de ecologische vereisten afte wijken. Indien zij dat 
wensen, dienen zij in hun Offerte expliciet aan te geven van welke vereiste(n) zij voorstellen om 
afte wijken. Daamaast dienen zij in hun Offerte te onderbouwen waarom ondanks deze 
afwijking(en) de ecologische doelstellingen behaald kunnen worden en waarom deze 
afwijking(en) tot een financieel gunstiger plan kunnen leiden. 

De Opdracht kan worden uitgebreid met het uitwerken van planelementen die als kostendragers 
voor de realisatie van het TBES kunnen fungeren. Hiermee doelt WMIJ op planelementen 
waarvan de opbrengsten opwegen tegen de (aanleg)kosten en waarvan de opbrengsten ook direct 
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aan het project ten goede kunnen komen. indirecte, maatschappelijke baten worden hier derhalve 
niet mee bedoeld. 

Inschrijvers zijn vrij om in hun Offerte al dan niet voorstellen te doen voor het uitwerken van 
dergelijke planelementen. De Opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om bij gunning 
zelf de scope van de Opdracht van elke geselecteerde Inschrijver vast te stellen. Dit betekent dat 
de Opdrachtgever niet gehouden is om de/alle in de offerte gedane voorstellen voor het 
uitwerken van kostendragende planelementen van een geselecteerde Inschrijver te honoreren. 

Bij deze kostendragers gaat het om maatregelen, die bijdragen aan het genereren van extra 
inkomsten. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij conform het format in de bijlage 6 
aangeeft welke maatregelen leiden tot extra inkomsten. Welke hoeveelheid (bijvoorbeeld 
hoeveel (betalende) recreanten, windmolens etc.) hij verwacht. En welke inkomsten er op basis 
daarvan jaarlijks mogen worden verwacht. Daarbij moet hij een beschrijving geven hoe 
realistisch en haaibaar deze extra opbrengsten zijn en welke randvoorwaarden bij deze 
maatregelen gelden, conform de hierboven in paragraaf 2.6 beschreven vormvereisten voor de 
Opdracht. 

De uitwerking van kostendragende planelementen - door Inschrijvers die hiertoe opdracht 
krijgen - dient aan de volgende vereisten te voldoen: 

Kosten- en opbrengstenraming: 
• Zie bijlage 6 met een format voor de kosten- en opbrengstenraming 
• Opbouw van de kosten van investering per maatregel (modulair), Inclusief een fasering 

van de bouw 
• Opbouw van de opbrengsten 
• Opbouw van de kosten voor beheer en onderhoud gedurende 50 jaar 
• Onderbouwing van de posten 
• Gehanteerde eenheidsprijzen 
• Gehanteerde calculatiemethode 
• Aangeven van bandbreedtes en risico's 
• Er kan volstaan worden met een onzekerheidsmarge gebruikelijk bij 

haalbaarheidsstudies (Bandbreedte kostenraming: betrouwbaarheidsmarge van 30% 
bij een betrouwbaarheid van 70%) 

Er mag gebruik worden gemaakt van de SSK (Standaard Systematiek Kostenraming) of een 
vergeiijkbare methode, die voldoet aan het bijgevoegde format. 

Dat de scope van de Opdrachten die op grond van dit Aanbestedingsdocument aan de 
verschillende geselecteerde Inschrijvers worden gegund, kunnen verschih^, wcrdt v^rsmeeeld 
in de vergoeding. 
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A. Inschrijvers die de opdracht krijgen om een plan voor een TBES uit te werken krijgen een 
vergoeding van EUR 50.000,- (excl. BTW). 

B. Inschrijvers die daamaast de opdracht krijgen om (door hen in de Offerte aangedragen) 
planelementen die als kostendragers voor het TBES kunnen fungeren uit te werken, krijgen een 
additionele vergoeding van EUR 20.000,- (excl. BTW). 

Betaling aan Inschrijvers aan wie de Opdracht wordt gegund, vindt als volgt plaats: 
• 40% van de vergoeding na de presentatie door de Opdrachtnemer van de tussenresultaten 

in de maand mei 2012 (zie paragraaf 3.1) 
• 60% van de vergoeding na oplevering van de rapportage met de eindresultaten van de 

Opdracht (zie paragraaf 3.1) 
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'1 

De geselecteerde Inschrijvers dienen uiterlijk 13 juli 2012 de eindresultaten van hun Opdracht 
op te leveren. 

Het tijdpad van de aanbestedingsprocedure Is in onderstaande matrix weergegeven. Vermelde 
data zijn - behoudens de datum waarop de eindresultaten dienen te worden opgeleverd -
Indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Fase 

Aanbesteding 

Uitvoering 
opdracht 

Stap 

Vooraankondiging Publicatie van het 
Aanbestedingsdocument 

Publicatie van het Aanbestedingsdocument 

Informatiebijeenkomst 

Uiterste datum indienen schriftelijke vragen 

Nota van Inlichtingen met beantwoording schriftelijke 
vragen en verslag informatiebijeenkomst 

Uiterste datum indienen Offerte 

Selectiebeslissing 

Informatiebijeenkomst plenair 

Inlichtingen / Tussentijdse presentatie voorlopige 
resultaten 

Facultatieve (individuele) informatie bijeenkomst 

Opieveren rapportage met eindresultaten van de 
Opdracht 

Datum 

1 maart 2012 

7 maart 2012 

12 maart 2012 

20 maart 2012 

27 maart 2012 

10 april 2012 

18 april 2012 

23 april 2012 

mei 2012 

juni 2012 

13 juli 2012 

Tijdstip 

14.30 -
17.00 

12,00 

15.00 

12.30-
15.30 

Van de zijde van de Inschrijver 

De Opdrachtgever wenst het contact met de Inschrijver te laten verlopen via een contactpersoon 
en een plaatsvervanger van deze contactpersoon. De namen, adressen en telefoonnummers van 
de contactpersoon en zijn plaatsvervanger dienen in de Offerte te worden vermeld. Beide 
personen dienen voldoende gemachtigd te zijn om namens de Inschrijver te kunnen optreden. 

Van de zijde van de Opdrachtgever 
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Correspondentie tijdens de aanbesteding dient de Inschrijver uitsluitend aan de contactpersoon 
van de Opdrachtgever te richten. 

Contactpersoon : Mevr. Saskia de Mol van Otterloo 
E-mail adres : saskia.de.mol@minienm.nl 

Met een CC naar: 
Contactpersoon : Dhr. Roelof Balk (directeur WMIJ) 
E-mail adres : Roelof.Balk@flevoland.nl 

Verzoeken tot inlichtingen kunnen uitsluitend per e-mail worden verzonden aan de 
contactpersoon zoals vermeld in paragraaf 3.2 tot uiterlijk 20 maart 2012, om 12:00, Van de 
ontvangst van een verzoek zal per e-mail een ontvangstbevestlging worden verzonden, De 
verzoeken zullen geanonimiseerd worden beantwoord In de Nota van Inlichtingen. Deze Nota 
van Inlichtingen zal op de websites www.markermeerijmeer.nl en 
www.aanbestedingskalender.nl worden gepubliceerd. De Opdrachtgever is niet aansprakelijk 
voor de correcte en volledige ontvangst van de Nota van Inlichtingen. De Nota van Inlichtingen 
maakt integraal onderdeel uit van dit Aanbestedingsdocument. 

De Opdrachtgever zal een nadere toelichting geven op de aanbesteding tijdens een 
Informatiebijeenkomst op maandag 12 maart 2012 van 14.30 uur tot 17.00 uur in het 
Provinciehuis van Flevoland. 

Indien u belangstelling heeft om deze informatiebijeenkomst bij te wonen, kunt u zich vddr 12 
maart opgeven bij mevrouw T. Jongepier, thomsy.jongepier@flevoland.nl 

De Offerte dient te zijn ondertekend door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de 
ondememing. Deze rechtsgeldigheid dient te blijken uit een actueel bewijs van inschrijving van 
de ondememing in het handels- of beroepsregister van de Kamer van Koophandel, dan wel uit 
een door deze persoon verieende schriftelijke volmacht. Tevens dient de Offerte in digitale vorm 
(bij voorkeur als pdf-file) te worden aangeleverd. Per Offerte kan volstaan worden met een cd-
rom of USB-stick. Per telefax en per e-mail ingediende Offertes worden niet geaccepteerd. 

De indiening van de Offerte dient uiterlijk op 10 april 2012 voor 15:00 uur plaats te vinden op 
het navolgende adres: 

Provincie Flevoland 
Afdeling KBJZ 
Contactpersoon: Dennis Pijnacker 
Visarenddreef 1 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 
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Het risico van te late of onvolledige (post)bezorging is voor rekening van de Inschrijver. Offertes 
die na bovengenoemd tijdstip worden ontvangen, worden van deelname uitgesloten. 
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Dit hoofdstuk beschrijft wat de Inschrijver in zijn Offerte op moet nemen. De eisen die gesteld 
worden, zljn tweeledig: 

• Eisen die worden gesteld aan de Inschrijver, zijnde 

o Uitsluitingsgronden. (paragraaf 4.1) 

o Minimumeisen. (paragraaf 4.2) 

• Eisen die worden gesteld aan de door de Inschrijver ingediende Offerte, zijnde 

o Visie op de Opdracht. (paragraaf 4.3) 

o Plan van Aanpak. (paragraaf 4.4) 

Inschrijver dient de Offerte tijdig te hebben ingediend. 

Inschrijver dient het verzoek tot deelneming inclusief bijlagen rechtsgeldig te hebben 

ondertekend. 

De Inschrijver dient het Aanmeldingsformulier aan te .everen conform het model in Bijlage 1 
van dit Aanbestedingsdocument. 

De Gegadigde dient een Eigen Verkla* mg aan te leveren conform het model in Bijlage 2 van dit 
Aanbestedingsdocument. Inschrijvers moeten in een latere fase van de aanbestedingsprocedure 
officiele bewijsstukken kunnen overleggen in het geval Opdrachtgever daarom verzoekt. 

Inschrijver dient een bewijs van inschrijving van de ondememing in het nationale beroeps-/ 
handelsregister in te dienen. Dit bewijsstuk dient niet ouder te zijn dan zes maanden vanaf de 
datum van ruolicatie van de aankondiging en dient de actuele gegevens te bevatten. Uit 
genoemde inschrijving dient te blijken dat de in verband met deze aanbesteding gevraagde 
vPAkiaringen en documenten door een rechtsgeldige vertegenwoordiger zijn ondertekend. 
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Van de Inschrijver wordt verlangd dat hij ervaring heeft met de 'natte waterbouw' / 
natuurontwikkeling'. Er zijn twee manieren waarop hij aan deze minimumeis kan voldoen: 

1. Hij dient betrokken geweest te zijn bij een project In deze sector met een minimale omvang 
van € 1 miljoen aanleg-/realisatiekosten. Dit project dient maximaal 5 jaar geleden te zijn 
gestart of te zijn afgerond. 

of 

2. Hij dient betrokken geweest te zijn bij twee of drie projecten in deze sector met tezamen 
een minimale omvang van € 1,5 miljoen aanleg-/realisatiekosten. Deze projecten dienen 
maximaal 5 jaar geleden te zijn gestart of te zijn afgerond. 

Een Inschrijver mag derhalve maximaal drie referentieprojecten indienen. 

Alle door Inschrijver in te dienen referentieprojecten moeten in ieder geval aan een van de twee 
volgende voorwaarden voldoen: 

• Inschrijver moet het project hebben ontworpen en het project moet later conform dit ontwerp 
zijn uitgevoerd dan wel thans In uitvoering zijn; 

en/of 

• Inschrijver moet het project zelf hebben uitgevoerd/aangelegd. 

In de bijlage 3 is een format voor het Indienen van projecten opgenomen, 

De Inschrijver dient in zijn Offerte zijn visie op de Opdracht te geven. Deze visie mag maximaal 
10 A4 beslaan exclusief kaartbeelden en dient aandacht te schenken aan de volgende 
onderwerpen: 

I. Inspiratie 

Welk(e) project(en) of natuurgebied(en) in binnen- of buitenland heeft (hebben) de Inschrijver 
geinspireerd bij het opstellen van zijn visie en wat is de toepasbaarheid van de ervaringen die in 
dit (deze) project(en) of natuurgebied(en) zijn opgedaan voor de onderhavige Opdracht? 

De Inschrijver hoeft niet bij het ontwerp ofde realisatie van dit/deze project(en) of 
natuurgebied(en) - indien al sprake is van een aangelegd natuurgebied - betrokken te zijn 
geweest en er hoeft evenmin een relatie te bestaan met het/de referentieproject(en) die door de 
Inschrijver worden ingediend teneinde te voldoen aan de minimumeisen (zie paragraaf 4.2) 

II. Oplosslngsrichting(en) 



In de visie moet worden aangegeven welke oplossingsrichting(en) de Inschrijver kiest. Daarbij 
gaat het primair om het type TBES dat de Inschrijver voorstelt en de verschillen met het PRA 
(op hoofdiijnen). 

III. Middellange termijn en lange termijn 

De opdrachtgever dient in zijn visie een onderscheid te maken tussen de middellange termijn, 
waarin de neergaande trend van de natuurkwaliteit in het Markermeer-Umeer in een opgaande 
trend wordt omgebogen, en de lange termijn (2040). 

IV. De financiele consequenties 

De Inschrijver dient aan te geven waarom hij verwacht dat langs de door hem gekozen 
oplossingsrichting(en) een TBES kan worden gerealiseerd dat voldoet aan de randvoorwaarden 
maar met minder publieke middelen (voor natuurontwikkeling) gerealiseerd kan worden. 

Indien de Inschrijver voorstelt om afte wijken van een of meer van de in het PRA beschreven 
vier ecologische vereisten dan dient hij dit te onderbouwen. Deze onderbouwing mag maximaal 
3 A4 bevatten (boven op de 10 A4 waarin hij zljn visie beschreven heeft). In zijn onderbouwing 
dient de Inschrijver aan te geven van welke vereiste(n) hij voorstelt om afte wijken en in welke 
mate. Daamaast dient hij te onderbouwen waarom ondanks deze afwijking(en) de ecologische 
doelstellingen behaald kunnen worden en waarom deze afwijking(en) tot een financieel gunstiger 
plan kunnen leiden. 

De Inschrijver mag voorstellen doen voor het inbrengen van planelementen die als kostendrager 
voor het TBES kunnen dienen. Hieraan mag hij in zijn offerte maximaal 5 A4 besteden. Hij dient 
in zijn Offerte duidelijk aan te geven welk tekstdeel bePekking heeft op een dergelijk voorstel. 
Daarin dient hij vervolgens het volgende te beschrijven: 

I. Aard van de/het planelement(en) 

Welk type planelement(en) (beschrijving) zou de Inschrijver willen inbrengen? 

II. Inspiratie 

Welke voorbeelden van vergelijke projecten in binnen- of buitenland hebben de Inschrijver 
hierbij geinspireerd? De Inschrijver hoeft niet op enige wijze bij dit/deze projecten betrokken te 
zijn (geweest). 

III. De wijze waarop de opbrengsten ten goede kunnen komen aan het TBES 

De Inschrijver dient te beschrijven op welke wijze het planelement opbrengsten kan genereren en 
op welke wijze deze direct kunnen bijdragen aan de kosten die gemoeid zijn met de realisatie 
en/of beheer van het TBES. De Opdrachtgever doelt hier nadrukkelijk niet op opbrengsten die uit 
publieke middelen voor natuur worden gegenereerd. Het gaat dus met name om kostendragers 
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die via de private sector lopen. Daamaast is het mogelijk dat er publieke middelen zijn, die voor 
andere doeleinden dan natuur in het gebied worden gemvesteerd, waarmee koppehngen te leggen 
zijn, zodat zij ook bijdragen aan natuurontwikkeling. 

Het plan van aanpak dient te bestaan uit twee delen. 

I. Activiteiten, fasering en tljdsplannlng 

Dit deel van de Offerte mag maximaal 5 A4 bevatten, Indien de Inschrijver een voorstel voor het 
uitwerken van (een) kostendragend(e) planelement(en) doet, mag dit deel echter maximaal 8 A4 
bevatten. De Inschrijver dient in dat geval duidelijk aan te geven welke tekst betrekking heeft op 
de activiteiten, fasering en. tijdsplanning die horen bij het uitwerken van de/het kostendragende 
planelement(en). 

De Inschrijver dient aan te geven op welke wijze hij de Opdracht zal uitvoeren, met een 
beschrijving van de activiteiten die hij zal ondernemen, de fasering van die activiteiten, de 
onderlinge relatie tussen deze activiteiten en de tijdsplanning van deze activiteiten, Hierbij dient 
de Inschrijver rekening te houden met de planning, zoals beschreven In paragraaf 3.1 van dit 
document. 

Daamaast wordt de Inschrijver verzocht aan te geven welke ondersteuning van c.q. Interactle met 
de Opdrachtgever hij nodig heeft om zijn Opdracht uit te kunnen voeren. De Opdrachtgever 
streeft er naar de Opdrachtnemers zo goed mogelijk te faciliteren tijdens de uitvoering van hun 
Opdracht teneinde een optimaal resultaat te bereiken. 

II. Projectteam 

Dit deel mag maximaal 3 A4 omvatten exclusief CV's. De Inschrijver dient aan te geven met 
welk team de Opdracht wordt uitgevoerd. Voor elk teamlid dient hij een beknopt CV (max. 2 A4 
per CV) aan te leveren en te beschrijven wat de rol van het teamlid Is in het project en in relatie 
tot de onder subonderdeel I beschreven activiteiten. De Inschrijver mag maximaal 5 CV's 
indienen. In het geval hij een voorstel doet voor het uitwerken van een of meer kostendragende 
planelementen mag hij maximaal drie teamleden en CV's aan het projectteam toevoegen. Hij 
dient in dat geval duidelijk aan te geven welke teamleden belast zullen zijn met het uitwerken 
van deze/dit kostendragende planelement(en). 

Binnen het team dient de Inschrijver een projectleider aan te wijzen die verantwoordelijk zal zijn 
voor de uitvoering van de activiteiten van het team. 

Indien de Inschrijver bestaat uit een Samenwerkingsverband en/of de Inschrijver gebruik wenst 
te maken van de in^ + ':ZA v/.«L7:">nnemers dan dienen de taak- en 
vera^tv, wuraelijkheidsverdelingen tus_cn de Combinanten en de onderaannemers te worden 
omschreven. 



De Offerte dient op een cd-rom of USB-stick en als (identiek) losbladig systeem (bijv. in een 
ringband) met tabbladen te worden aangeboden en dient te bestaan uit de volgende onderdelen: 

1) Tabblad 1: Een ingevuld en rechtsgeldig ondertekend Aanmeldingsformulier zoals 
opgenomen in Bijlage 1. (Indien wordt ingeschreven als combinatie zijn meerdere 
aanmeldingsformulieren vereist, zie paragraaf 6.6.) 

2) Tabblad 2: Een Ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaring zoals opgenomen in 
Bijlage 2. De tekst van de Eigen Verklaring mag niet worden aangevuld of gewijzigd. (Indien 
wordt ingeschreven als samenwerkingsverband zijn meerdere Eigen Verklaringen vereist, zie 
paragraaf 6,6.) 

3) Tabblad 3: Bewijs van Inschrijving in het handelsregister (zie paragraaf 4.1.4). (Indien wordt 
Ingeschreven als combinatie zijn meerdere Bewijzen van Inschrijving vereist, zie paragraaf 6.6.) 

4) Tabblad 4: Formulier machtiging rechtsgeldig vertegenwoordiger (zie bijlage 4) 

6) Tabblad 5: Model Formulieren Referentieprojecten (zoals opgenomen In Bijlage 3) 

7) Tabbla 16: V'sie zoals nader toegelicht in paragraaf 4.3 

Optioned: 7) Trablad 7: Visie zoals nader toegelicht in paragraaf 4.4. 

9) Tabblad 8- Plan van Aanpak en CV's, zoals nader toegelicht in paragraaf 4.5, 
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5. Selectieprocedure 

In de voorgestane selectie worden ten minste twee Inschrijvers geselecteerd voor het uitwerken 
van de Opdracht. Indien u wordt geselecteerd, ontvangt u hiervoor een uitnodiging en 
uitgebreide informatie over het project. 

De Opdrachtgever hanteert een trapsgewijze selectie van de meest geschikte partijen, zij hanteert 
hierin Uitsluitingsgronden, Minimumeisen en Gunningcriteria. De Uitsluitingsgronden en 
Minimumeisen dienen ertoe de Opdrachtgever te overtuigen dat de Inschrijver geschikt kan 
worden geacht de te gunnen Opdracht correct en tijdig uit te voeren. 

De Inschrijver dient aan de in paragraaf 4.1 en 4.2 gestelde Uitsluitingsgronden en 
Minimumeisen te voldoen. De overgebleven Inschrijvers die aan de Uitsluitingsgronden en 
Minimumeisen voldoen, zullen op basis van de Gunningcriteria worden gerangschikt. 

5. J Gunningcriteria met betrekking tot het TBES 

Inschrijvers die voldoen aan de eisen die zijn gesteld in paragraaf 4.1 (Uitsluitingsgronden) en 
4.2 (Minimumeisen) worden beoordeeld op de onderstaande Gunningcriteria. Een Inschrijver 
kan een maximale score behalen van 100 punten. 

Onderdeel Subonderdeel Beoordelingscritcria . , , 

1. Visie op 
de 
opdracht 

2. Plan 
van 
Aanpak 

I. Inspiratie 

II. Visie op de 
opiossingsrichting 

I. Activiteiten, 
fasering en 
tijdsplanning 

De relevantie en zijn kennis van het (de) project(en) 
die hem hebben geinspireerd bij het opstellen van zijn 
visie en de toepasbaarheid van de ervaringen die in dit 
(deze) project(en) zijn opgedaan voor de onderhavige 
Opdracht. 

De kwaliteit van de visie op de oplossingsrichting(en) 
voor de lange tennijn, waarbij de onderbouwing en de 
haalbaarheid een belangrijke rol speelt. 

De mate waarin de door de Inschrijver voorgestelde 
optimalisatierichting in potentie zou kunnen bijdragen 
aan een verlaging van de met het project 
samenhangende kosten voor de overheid t.o.v. het 
PRA. 

De kwaliteit van de onderbouwing en het 
realiteitsgehalte van de voorgestelde maatregelen op 
de middellange termijn (tot 10 jaar). 

Consistentie; 
Logische samenhang; 
Compleetheid; 
Efficientie. 

10 

20 

20 

20 

10 

22 



II. Projectteam Relevante ervaring, kennis en kunde van de teamleden 
en van de projectleider in relatie tot hun rol in de 
uitvoering van de Opdracht. De beoordeling van de 
projectleider weegt hierbij even zwaar als de 
beoordeling van de overige teamleden gezamenlijk; 
De mate waarin de taken en verantwoordelijkheden op 
een adequate wijze verdeeld zijn tussen de 
verschillende hoofdaannemer/combinanten/ 
onderaannemers (indien van toepassing) en de mate 
waarin deze verdeling past bij de competenties van de 
hoofdaannemer/combinanten/onderaannemers. 

5.2 Cunningscriteria met betrekking tot voorstellen voor kostendragende 
planelementen 

Inschrijvers die voldoen aan de eisen die zijn gesteld in paragraaf 4.1 (Uitsluitingsgronden) en 
4.2 (Minimumeisen) en die (een) voorstel(len) hebben gedaan voor het uitwerken van 
kostendragende planelementen, zoals bedoeld in paragraaf 4.4, zullen voor het deel van hun 
Offerte dat hierop betrekking heeft worden beoordeeld op de onderstaande Gunningscriteria. Een 
Inschrijver kan een maximale score behalen van 100 punten. 

id.nli'i'1 Suhoiidcrdi-vl H.oordi.ings.rif.ri:! 

1. Visie op 
de 
opdracht 

2. Plan 
van 
Aanpak 

I. Inspiratie 

II. Visie op de 
opiossingsrichting 

a. Activiteiten, 
fasering en 
tijdsplanning 

b. Projectteam 

De relevantie en zijn kennis van het (de) project(en) 
die hem hebben geinspireerd bij het opstellen van zijn 
visie en de toepasbaarheid van de ervaringen die in dit 
(deze) project(en) zijn opgedaan voor de onderhavige 
Opdracht. 

De mate waarin en het realiteitsgehalte waarmee 
het/de door de Inschrijver voorgestelde 
planelementen) in potentie zou(den) kunnen 
bijdragen aan een verlaging van de met het project 
samenhangende kosten voor de overheid. 

Maximaal le 
iK'liulcn piniU'ii 

10 

60 

Consistentie; 
Logische samenhang; 
Compleetheid; 
Efficientie. 

Relevante ervaring, kennis en kunde van de teamleden 
in relatie tot hun rol in de uitvoering van dit deel van 
de Opdracht; 
De mate waarin de taken en verantwoordelijkheden op 
een adequate wijze verdeeld zijn tussen de 
verschillende hoofdaannemer/combinanten/ 
onderaannemers (indien van toepassing) en de mate 
waarin deze verdeling past bij de competenties van de 
hoofdaannemer/combinanten/onderaannemers. 
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De beoordeling wordt uitgevoerd door medewerkers van de WMIJ en onafhankelijke 
deskundigen, conform de procedure en criteria zoals in dit hoofdstuk uiteengezet. 

De gunningsprocedure is als volgt: 

1. Toets op volledigheid van de ingediende Offerte. 

2. Toets op de Uitsluitingsgronden. 

3. Toets aan de Minimumeisen. 

4. Beoordeling Gunningcriteria. Deze stap heeft enkel betrekking op de Offertes van de 
Inschrijvers die niet worden uitgesloten op grond van de Uitsluitingsgronden en die 
voldoen aan de Minimumeisen. Voor de Visie en het Plan van Aanpak uit de Offerte 
worden aan de hand van de in dit document beschreven Gunningcriteria punten 
toegekend per element en wordt de rangorde van de Offertes bepaald. De twee 
Inschrijvers met de hoogste score worden geselecteerd en na bestuurlijke goedkeuring 
uitgenodigd om de Opdracht uit te voeren, 

Indien minder dan twee Inschrijvers aan de Uitsluitingsgronden en de Minimumeisen voldoen, 
dan kan de Opdrachtgever besluiten tot het stopzetten van de aanbesteding en het niet-gunnen 
van de Opdracht. 

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om aan meer dan twee Inschrijvers de Opdracht te 
gunnen. 

Opdrachtgever is voornemens om publiciteit aan de resultaten van de Opdracht te geven. 

Het Is de opdrachtnemer niet toegestaan om gedurende een halfjaar na 12 maart 2012 
zelfstandig over de opdracht en de producten te communiceren. Opdrachtgever kan een beroep 
doen op de Opdrachtnemer voor de communicatie, waarbij gedacht wordt aan bijdrage aan 
teksten en het houden van presentaties. 



Het honorarium voor het uitvoeren van de Opdracht bedraagt maximaal € 70.000 exclusief BTW 
per Opdrachtnemer. 

Er is geen kostenvergoeding beschikbaar voor het opstellen van de Offerte. 

Het intellectueel eigendom van de opiossingen berust bij de Opdrachtgever en de publieke 
partijen met wie zij samenwerkt in de WMIJ. 

Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de 
Opdrachtgever niets van de gegevens die in verband met deze Aanbesteding ter beschikking 
worden gesteld ergens anders voor gebruikt worden dan voor het doel waarvoor ze zijn versPekt. 

Correspondentie en ontvangen Offertes worden na afloop niet geretourneerd aan de Inschrijvers. 

De Opdrachtgever krijgt de vrije beschikking over ontwerp, vindingen of anderszins, welke in 
het kader van de uitvoering van deze Aanbestedingsprocedure ofde Opdracht ontstaan. 

§,3 Vervolgopdraefoten 

Opdrachtnemers voor de onderhavige Opdracht zijn vanwege hun bePokkenheid niet uitgesloten 
voor toekomstige opdrachten in relatie tot dit project. 

4 4 Toetsing bewijsinaterlaien 

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om zowel tijdens de selectie als bij de gunning de 
door de Inschrijver verstrekte bewijsmaterialen ten behoeve van de selectie (opnieuw) te (laten) 
toetsen. 

Indien blijkt dat de Inschrijver bij gunning niet (meer) voldoet aan de gestelde 
Uitsluitingsgronden, Minimumeisen en/of Gunningeriteria behoudt de Opdrachtgever zich het 
recht voor de Offerte terzijde te leggen, dan wel kunnen reeds gemaakte afspraken (inclusief een 
eventueel reeds getekend(e) overeenkomst) op grond van dwaling worden geannuleerd of 
ontbonden zonder rechtsgevolgen voor de Opdrachtgever, zonder dat Inschrijver hieraan enig 
recht op schadevergoeding kan ontlenen. 

6.5 Aigemene Inkoopvoorwaarden Provincie Flevoland 

De Aigemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland (Bijlage 5), zijn van toepassing 
op deze aanbesteding. De voorwaarden van de Inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand 



gewezen. Daar waar de Aigemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland afwijken van 
hetgeen gesteld is in dit Aanbestedingsdocument, geldt dat het bepaalde in de dit 
Aanbestedingsdocument prefereert boven de Aigemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie 
Flevoland. 

In geval van een combinatie is Iedere deelnemer in het samenwerkingsverband hoofdelijk 
aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen, die voortvloeien uit de Opdracht. 

Indien een Inschrijver een combinatie van aanbieders vormt, dan dient elk van de deelnemers in 
de combinatie aan de geformuleerde eisen te voldoen en dient elke deelnemer van de combinatie 
de in dit Aanbestedingsdocument gevraagde bewijsstukken te overleggen als hieronder 
aangegeven. 

In geval voor een combinatie wordt gekozen wordt u verzocht aan te geven welke ondememing 
de leiding van de combinatie heeft en als aanspreekpunt voor de Opdrachtgever optreedt. 

Indien de Inschrijver voornemens is een Combinatie te vormen, dan geldt met betrekking tot het 
voldoen aan de Geschiktheidseisen het volgende: 

Bijlage 1: Aanmeldingsformulier 

Bijlage 2: Formulier Eigen verklaring Inschrijver 

Bijlage 3 : Formulier Referentieprojecten 

Bewijs van Inschrijving in nationaal beroeps- of 
handelsregister 

Combinanten moeten deze bijlage inleveren en hierop 
aangeven dat men een Combinatie vormt met anderen. 
Ook de naam van de andere Combinanten dient te 
worden vermeld. 
deze dient door alle Combinanten afzonderlijk te 
worden ingeleverd. 
deze dient door alle Combinanten gezamenlijk te 
worden ingeleverd. Gezamenlijk moet worden voldaan 
aan de gestelde Minimumeisen. 
deze dient door alle Combinanten afzonderlijk te 
worden ingeleverd. 

De leden van een Combinatie verklaren zich door Verzoek tot deelneming bereid om vanaf 
Gunning een rechtsvorm aan te nemen volgens welke de Combinanten hoofdelijk aansprakelijk 
zijn voor de volledige en correcte nakoming van alle verbintenissen jegens de Aanbestedende 
Dienst. 

Indien een Comblnant op enig moment wegvalt, dient de Inschrijver dat op de kortst mogelijke 
termijn schriftelijk aan de Opdrachtgever te berichten. Indien de Inschrijver, ter vervanging van 
de weggevallen Combinant, een nieuwe Combinant voorstelt, moet de Opdrachgever te alien 
tijde toestemming geven voor het inzetten van de voorgestelde Combinant. 
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In geval van onderaanneming is de Inschrijver aansprakelijk voor het nakomen van alle 
verplichtingen, die voortvloeien uit de Opdracht, met inbegrip van de verplichtingen die door de 
onderaannemer worden uitgevoerd. 

Indien de Inschrijver zich op de ervaring van een door hem Ingeschakelde onderaannemer wenst 
te beroepen omdat Inschrijver zelf (deels) niet voldoet aan de criteria, dient Inschrijver de 
bewijsstakken als hieronder aangegeven te overleggen. 

Inschrijver dient hierbij: 
• aan te geven wie de opdrachtnemer(s) is/zijn; 
• welk deel van de Opdracht in onderaanneming wordt gegeven; 
• te verklaren dat hij kan beschikken over de voor de uitvoering van de Opdracht 

noodzakelijke middelen van de onderaannemer; 
• te verklaren dat de onderaannemer daadwerkelijk kan worden ingezet voor het onderdeel 

dat in onderaanneming zal worden uitgevoerd. 

Met betrekking tot het voldoen aan de geschiktheidseisen het volgende: 

Bijlage 1: Aanmeldingsformulier Inschrijver moet deze bijlage inleveren en hierop aangeven dat 
men aanmeldt als Inschrijver met onderaannemerp). De namen 
van de onderaannemers dienen te worden vermeld. 

Bijlage 2: Formulier Eigen verklaring 
Inschrijver 

deze dient door alle partijen afzonderlijk te worden ingeleverd. 

Bijlage 3: Formulier Referentieprojecten deze dient door de Inschrijver te worden ingeleverd met 
daarbij de vermelding welke onderdelen welke Onderaannemer 
heeft uitgevoerd. Gezamenlijk moet worden voldaan aan de 
gestelde Minimumeis. 

Bewijs van Inschrijving in nationaal beroeps-
of handelsregister 

deze dient door de Inschrijver te worden ingeleverd. 

De Inschrijver dient zorg te dragen voor de volledige en juiste aanlevering van de gevraagde 
relevante bescheiden door de betrokken onderaannemer. 

Indien een onderaannemer op enig moment wegvalt, dient Inschrijver dat op de kortst mogelijke 
termijn schriftelijk aan de Opdrachtgever te berichten. Indien Inschrijver, ter vervanging van de 
weggevallen onderaannemer, een nieuwe onderaannemer voorstelt, moet de Opdrachtgever te 
alien tijde toestemming geven voor het inzetten van de voorgestelde onderaannemer. 

Ecorys en Deloitte zijn uitgesloten van deelname aan deze aanbesteding, gezien hun adviserende 
rol bij deze Aanbesteding aan de kant van de Opdrachtgever. 
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Door het indienen van een Offerte verklaart de Inschrijver zich akkoord met alle voorwaarden uit 
dit Aanbestedingsdocument en bijlagen. 

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de aanbesteding geheel of gedeeltelijk, 
tijdelijk of defmitief te stoppen en niet tot gunning over te gaan. Inschrijvers hebben in een 
dergelijke situatie geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van de 
aanbesteding. 

De Inschrijver doet zijn Offerte gestand gedurende 60 dagen na uiterste datum van het indienen 
van de Offerte. 

De door de Opdrachtnemer in te dienen documenten in het kader van de gunnlngsprocedure 
dienen in de Nederlandse taal te worden opgesteld. 

De door de Opdrachtnemer te maken producten dienen in de Nederlandse taal te worden 
opgesteld. 

De mondelinge correspondentie over de aanbesteding zal in de Nederlandse taal plaats dienen te 
vinden. 

Alle onderzoeks- en beleidsstukken die betrekking hebben op het Markermeer-Umeer project 
zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Deze zullen niet door de Opdrachtgever worden vertaald. 

Alle binnen deze aanbestedingsprocedure aan belangstellenden ter beschikking gestelde en ter 
beschikking te stellen gegevens, alsmede de door de Inschrijvers ter zake van deze 
aanbestedingsprocedure in te dienen gegevens dienen vertrouwelijk te worden behandeld. 

Alle contacten met bePekking tot deze aanbestedingsprocedure dienen via het in paragraaf 3.2 
vermelde e-mail adres te verlopen. Telefonisch of ander contact met betrekking tot deze 
aanbestedingsprocedure met personen werkzaam bij WMIJ is niet toegestaan. Indien een 
Inschrijver contact zoekt met het doel aanvullende informatie te verkrijgen, waardoor deze een 
voordeel verkrijgt ten opzichte van de andere Inschrijvers, zal de Opdrachtgever deze Inschrijver 
van verdere deelname uitsluiten. 

Dit Aanbestedingsdocument met Bijlagen "- ai-e avenge oooi _.c-?mens de Opdrachtgever 
versPekte informatie en documentep nicnt vertrouwelijk te blijven en door dc mschrijver slechts 
aan medewerk(st)ers te worden getoond, die voor de aanbesteding kennis van de betreffende 
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stukken moeten nemen. Evenmin zal door de Inschrijver op enigerlei wijze aan derden kennis 
worden gegeven van de gegevens die in dit verband door of namens de Opdrachtgever zijn of 
worden verstrekt. De vertrouwelijkheid dient ook in acht te worden genomen, indien de 
Opdracht aan de Inschrijver niet gegund zal worden. Voorts zal alle door de Inschrijver aan de 
Opdrachtgever verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk worden behandeld. 

De Opdrachtgever is leidend met bePekking tot de communicatie omPent de Opdracht in de 
ruimste zin des woords. Inschrijvers/Opdrachtnemers en andere bij de Opdracht betrokken 
personen of instellingen zullen slechts publiciteit zoeken na de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Opdrachtgever, Deze kan die toestemming weigeren zonder nader opgave 
van redenen of kan aan die toestemming voorwaarden verbinden. De publiciteit heeft bePekking 
op alle communicatie richting media (pers), vakbladen, interne media (waaronder uitdrukkelijk 
de website en andere digitale media), zowel schriftelijk als mondeling (interviews, seminars, 
congressen en dergelijke). 

De Offertes van de Opdrachtnemers en/of de tussenresultaten van de onderhavige Opdracht 
kunnen door de Opdrachtgever worden Ingebracht in het RRAAM-consultatieproces dat voor 
deze zomer is voorzien. 
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Naam bedrijf: 

Adres: 

Postcode en Plaats: 

Naam en functie 
contactpersoon: 

Telefoon 

Doorkiesnummer: 

Mobiel nummer: 

Faxnummer: 

E-mailadres: 

Naam en functie van de 
persoon die de ondememing 
rechtsgeldig kan 
vertegenwoordigen: 

Offerte van combinatie: 

Naam / namen ander(e) lid / 
leden: 

Naam en functie 
___2SM^H22£SL__™________— 

Gegevens Inschrijver: 

Ja / Nee 
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Indien er gebruik wordt 
gemaakt van 
onderaannemer(s), geef dan 
aan welke onderdelen van de 
opdracht door de 
onderaannemer(s) zullen 

Naam rechtsgeldig 
vertegenwoordiger: 

Handtekening rechtsgeldig 
vertegenwoordiger: 

Datum: 

Ondertekening 
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Ondergetekende verklaart dat: 

1. met betrekking tot artikel 45 eerste lid van het Besluit Aanbestedingsregels voor 
Overheidsopdrachten: 

dat jegens de ondernemer bij een onherroepelijk vonnis of arrest geen veroordeling is 
uitgesproken op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b, of 
323a, 328ter, tweede lid, 416, 417,417bis, 420bis, 420ter, of 420quater van het Wetboek 
van SPafrecht, 

2. met betrekking tot artikel 45 derde lid van het Besluit Aanbestedingsregels voor 
Overheidsopdrachten: 

a. zijn/haar ondememing niet is een ondememing die In staat van faillissement, 
vereffening, surseance van betaling of akkoord verkeert, dan wel haar werkzaamheden 
heeft gestaakt of In een andere soortgelijke toestand verkeert in gevolge een 
gelijkwaardige procedure van de nationale wettelijke regeiing; 

b. zijn/haar ondememing nlet is een ondememing wiens faillissement is aangevraagd of 
tegen wie een procedure van vereffening of surseance van betaling of akkoord, dan wel 
een andere soortgelijke procedure die in de nationale wettelijke regeiing is voorzien 
aanhangig is gemaakt; 

c. diens ondememing niet is een ondememing die, in de vier jaar voorafgaand aan deze 
aanbestedingsprocedure bij een rechtelijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, 
veroordeeld is geweest voor een delict dat de beroepsmoraliteit van de ondememing in 
het gedrang brengt; 

d. diens ondememing in de uitoefening van haar beroeo in de vier iaar voorafgaand aan 
deze aanbestedingsorocedure geen ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een grond 
die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken; 

e. diens ondememing niet is een ondememing die niet aan haar verplichtingen heeft 
voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale verzekeringsbijdragen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd is of in het 
land van de aanbestedende dienst; 

f. diens ondememing niet is een ondememing die niet aan haar verplichtingen heeft 
voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen van het land van de aanbestedende dienst; 

g. diens ondememing niet is een ondememing die zich in ernstige mate schuldig heeft 
gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die 
overeenkomstig de regelgeving ten aanzien van de criteria voor de kwalitatieve selectie 
kunnen worden verlangd of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. 

3. met betrekking tot het door de aanbestedende dienst gestelde voorbehoud en juistheid 
volledigheid van geleverde informatie: 
a. zijn/haar ondememing op eerste verzoek van de aanbestedende dienst alsnog ofhciele 

bewijsstukken zal overleggen; 
b.hij/zii ermee akkoord gaat dat de aanbestedende dienst desgewenst de aangeleverde 

bearqfs- en financiele gcn-cvcns teet«t bij een (extern) marktanalysebmeau, dan weLbij 
een dergelijk bureau nadere mfuimche over gegadigde opvraagp 

c. hij/zij geen bezwaar maakt tegen een anu.c*dentenoiiuc..-;wk-naaf de betrouwbaarheid 
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van zijn/haar ondememing en door zijn/haar ondememing in te schakelen 
onderaannemers; 

d. hij/zij borg staat voor de juistheid en volledigheid van alle gevraagde en geleverde 
informatie; 

e. hij/zij is zich er van bewust dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige infonnatie 
door de gegadigde aan de aanbestedende dienst, kan worden aangemerkt als een valse 
verklaring in de zin van het BAO. 

met bePekking tot overige zaken in verband met de Offerte: 
a. hij/zij akkoord gaat met alle in deze selectieleidraad aangegeven condities en 

voorbehouden; 
b. de Offerte niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of 

gedraging in strijd met het Nederlands of Europees mededingingsrecht; 
c. hij/zij geen eerdere werkzaamheden of diensten heeft verricht ter voorbereiding van de 

opdracht volgens deze selectieleidraad; 
d. hij/zij bij de voorbereiding van deze Offerte zich heeft gehouden aan de verplichtingen 

Ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden 
op de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd; 

e. er in de aangeleverde tekst van deze verklaring geen wijzigingen zljn aangebracht. 

Ondertekening 

Bedrijfsnaam 

Bevoegd vertegenwoordiger 

Functie 

Handtekening 

Plaats en datum 
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jNaapj)ro|ect- _ _ ^ _ 

Beschrijving inhoud project: 

Gefactureerd bedrag voor de uitvoering van het 
project: (exclusief omzetbelasting) 

Naam opdrachtgever: 

Contactpersoon opdrachtgever: 

Datum start project: 

Datum van oplevering: 

Reden eventuele vertraging: 

Uitgevoerd als: 

In geval van uitvoering in combinatie: 

Namen overige combinanten: 

Percentage van ieder van de combinanten in de 
combinatie: 

De door gegadigde feitelijk zelf uitgevoerde relevante 
werkzaamheden: 

De door onderaannemerp) uitgevoerde relevante 
werkzaamheden: 

j£LJ____iLYJ21i2^ 

Jjjrofeepaar^^ 

Jjjmsdpipteg) 

(bedrag in euro's) 

(naam, vestigingsplaats) 

jjiaain^AidijispeleJ^ 

(datum) 

(datum) 

(hootdaannemer/ in combinatie/ als onderaannemer) 

(omschrijving van de werkzaamheden) 

(omschrijving van de werkzaamheden en naam 
betreffende onderaannemer) 

(percentage van aandeel in de combinatie) 
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de combinatie: 

Bijzonderheden en aanvullende 
documentatie/informatie: 

(..-) 

Bedrijfsnaam: 

Naam bevoegd vertegenwoordiger: 

Functie: 

Handtekening 

Plaats en datum: 
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Machtiging 

Naam gemachtigde 
vertegenwoordiger 

Functie gemachtigde 
vertegenwoordiger 

Handtekening gemachtigde 
vertegenwoordiger: 

Hiermee verklaart ondergetekende dat bovengenoemd vertegenwoordiger gemachtigd is om 
gegadigde in het kader van deze aanbestedingsprocedure rechtsgeldig te vertegenwoordigen 

Ondertekening 

Naam machtigingsverlener 

Functie machtigingsverlener 

Handtekening 
machtigingsverlener 

Plaats en datum 
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Artikel I Definities 

De hiema volgende begrippen worden in deze Aigemene inkoopvoorwaarden in de hiema vermelde betekenis gebruikt: 

i. Provincie: de provincie Flevoland 

2. Leverancier: iedere (reehts)persoon alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigdep) en rechtsverkrijgendep), die 
met de Provincie een overeenkomst sluit respectievelijk wenst af te siuiten, waarop deze Aigemene Inkoopvoorwaarden 
toepasselijk zijn. 

3. schriftelijk: geschreven documenten, waaronder mede begrepen fax- en e-mailcommunicatie. Onder schriftelijk worden 

niet verstaan SMS en overige elektronische communicatie, tenzij de wet anders bepaalt 

4. zaak: een roerende zaak, waaronder mede begrepen data, software, energie en water, 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze Aigemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op met de Provincie af te siuiten dan wel gesloten 
overeenkomsten houdende levering van zaken of diensten, alsmede op alle (rechts)handelingen waarbij de Provincie 
betrokken is en die zijn gericht op het tot stand komen, wijzigen of uitvoeren van een dergelijke overeenkomst. 

2.2 Deze Aigemene Inkoopvoorwaarden bevatten aigemene bepalingen in aanvulling op de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
overeenkomsten en (rechts)handelingen. 

2.3 Afwijkingen van deze Aigemene Inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover ze uitdrukkelijk schriftelijk door 
de Provincie zijn aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben. 

2.4 Indien enige bepaling van deze Aigemene Inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen 
onverkort en volledig van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe rechtsgeldige bepalingen ter 
vervanging van de nietige, ongeldige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel 
en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in acht worden genomen. 

2.5 In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een overeenkomst en een bepaling in deze Aigemene Inkoopvoorwaarden, 
prevaleert de bepaling uit de overeenkomst. 

Artikel 3 Overeenkomst 

3.1 Tussen partijen komt een overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding van een schriftelijk aanbod, of door 
schriftelijke vastlegging van hetgeen partijen op andere wijze zijn overeengekomen. 

3.2 Een wijziging van de overeenkomst komt eerst tot stand nadat een voorstel van de ene partij door de andere partij 
schriftelijk is aanvaard. 

3.3 Indien de Provincie tekeningen, modellen, specificaties, instructies, planningen, keuringsvoorschriften en dergelijke ter 
beschikking stelt of voorschrijft, maken deze onderdeel uit van de overeenkomst. 

3.4 Met de totstandkoming van de overeenkomst garandeert de Leverancier dat hij zich voldoende heeft geinformeerd 
omtrent hetgeen van hem op basis van de overeenkomst wordt verwacht en dat hij in staat is om hieraan te voldoen, 
alsmede dat hij bekend is met de huisregels van de Provincie. 
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Artikel 4 Meerwerk en/of minderwerk 

4. i Meer- en/of minderwerk is een wijziging van de overeenkomst en wordt uitsluitend schriftelijk overeengekomen. 

4.2 Indien door aanvullende wensen of door gewijzigde inzichten van de Provincie of door wijziging van relevante, wettelijke 
voorschriften de prestaties die de Leverancier op grond van de overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden 
verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk. Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende en/of essentiele 
werkzaamheden die de Leverancier bij het siuiten van de overeenkomst had behoren te voorzien. 

4.3 Indien een partij meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan tijdig en schriftelijk mededeling doen aan de andere 
partij onder opgave van de financiele en andere gevolgen daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst. 

4.4 De leverancier vangt niet aan met de uitvoering van meerwerk alvorens hij daartoe van de Provincie schriftelijk opdracht 
heeft gekregen. 

4.5 Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen wordt niet door de Provincie vergoed. 

Artikel 5 Verplichtingen Leverancier 

5.1 De Leverancier zal de uitvoering van de overeenkomst geheel noch gedeeltelijk uitbesteden aan derden behoudens 
voorafgaande schriftelijke instemming van de Provincie. 

5.2 De Leverancier zal de personen die zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst en die in de overeenkomst zijn 
benoemd, tijdelijk noch definitief vervangen behoudens voorafgaande schriftelijke instemming van de Provincie. 

5.3 De Provincie zal haar instemming als in de vorige leden bedoeld niet onthouden of hieraan voorwaarden verbinden tenzij 
dit in het voorkomend geval redelijk kan worden geacht. 

5.4 De Leverancier zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle van toepassing zijnde wettelijke eisen en overige 
overheidsvoorschriften, waaronder die betreffende kwaliteit, milieu/duurzaamheid, veiligheid en gezondheid, alsmede de 
algemeen geldende veiligheids- en kwaliteitsnormen naleven. 

Artikel 6 Intellectuele en industriele eigendomsrechten 

6.1 Alle intellectuele en industriele eigendomsrechten die zullen ontstaan en kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de 
resultaten van de overeenkomst en/of het geleverde berusten te alien tijde en uitsluitend bij de Provincie. De Provincie is 
gerechtigd het verkregen intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht over te dragen aan derden. De Leverancier doet 
met de totstandkoming van de overeenkomst afstand van toepassing van niet overdraagbare intellectuele 
eigendomsrechten. 

6.2 De Leverancier garandeert dat met de resultaten van de overeenkomst of het geleverde geen inbreuk wordt gemaakt op 
intellectuele en/of industriele eigendomsrechten van derden. 6.3 De Leverancier vrijwaart de Provincie voor aanspraken 
van derden, die voortvloeien uit of verband houden met enigerlei (vermeende) inbreuk op de hiervoor bedoelde rechten. 

6.4 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 lid 1 berusten alle intellectuele en industriele eigendomsrechten, die kunnen 
worden uitgeoefend ten aanzien van specifiek ten behoeve van de Provincie ontwikkelde maatwerkprogrammatuur, bij de 
Provincie. Op eerste verzoek van de Provincie zal de Leverancier de broncode aan de Provincie ter beschikking stellen. 

Artikel 7 Geheimhouding 

7.1 De Leverancier is veiplicht alle direct of indirect van de Provincie verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk te 
behandelen, ook na beeindiging van de overeenkomst. De Leverancier zal deze informatie en gegevens niet aan derden 
openbaar maken anders dan met voorafgaande, schriftelijke instemming van de Provincie. 

7.2 De Leverancier zal de in het kader van de overeenkomst door de Provincie aan de Leverancier verstrekte informatie en 
documentatie, waaronder tekeningen en modellen, alleen gebruiken voor zover dat gebruik in het kader van de uitvoering 
van de overeenkomst noodzakelijk is. De informatie en documentatie blijft te alien tijde eigendom van de Provincie. 
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7.3 De Leverancier zal de in opdracht van of tezamen met de ft-ovincie ontwikkelde producten niet ten behoeve van derden 
aanwenden tenzij met voorafgaande schriftelijke instemming van de Provincie, 

7.4 De Leverancier zal in publicaties of reclame-uitingen geen melding maken van de overeenkomst en de resultaten hiervan 
en zal de naam van de Provincie niet gebruiken als referentie, tenzij met voorafgaande schriftelijke instemming van de 
Provincie. De Provincie coordineert persberichten en andere openbare mededelingen. 

7.5 In geval van schending van hetgeen in de vorige leden is bepaald, verbeurt de Leverancier aan de Provincie een 
onmiddellijk opeisbare boete van € 5000,- per geval, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd enig 
ander aan de Provincie toekomend recht, waaronder het recht op volledige schadevergoeding. 

7.6 De Leverancier zal door hem ingezette werknemers en ingeschakelde derden eenzelfde geheimhoudingsplicht als bedoeld 
in dit artikel opleggen en zal ervoor instaan dat dezen zich aan deze geheimhoudingsplicht houden. 

Artikel S Garanties 

8.1 Voor de geleverde prestaties (zaken en/of diensten) geldt een garantietermijn van 24 maanden, tenzij uit wet of 
jurisprudentie een langere termijn volgt of door de Leverancier dan wel binnen de branehe van de Leverancier een langere 
termijn gebruikt wordt. In die gevallen geldt de langste termijn. 

8.2 Zaken bezitten tenminste de eigenschappen die zijn overeengekomen en welke de Provincie op grond van de 
overeenkomst mag verwachten. De kwaliteit van de verrichte dienst voldoet tenminste aan het vereiste dat deze gelijk is 
aan de kwaliteit, die van een deskundig, goed en zorgvuldig handelend vakgenoot, onder gelijksoortige omstandigheden, 
bij een normale wijze van vakuitoefening, mag warden verwacht. 

8.3 De Leverancier zal zijn prestaties (dienst en/of zaak) goed en zorgvuldig en naar beste weten en kunnen en wetenschap 
leveren met inachtneming van de belangen van de Provincie. 

8.4 De Leverancier garandeert dat gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde zaken nieuwe (niet gebruikte) 
onderdelen voorhanden zijn om fouten en gebreken aan deze zaken te kunnen herstellen. 

8.5 Binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde garantietermijn is de Leverancier gehouden op eerste verzoek van de 
Provincie, ongeaeht of (eerder) enige inspectie van de zaken of verrichte werkzaamheden heeft plaatsgevonden, elke fout, 
gebrek dan wel andere tekortkoming -onverminderd de rechten van de Provincie op grond van artikel 15 - binnen de 
kortst mogelijke termijn kosteloos te herstellen, verhelpen of alsnog deugdelijk te verrichten. 

8.6 In spoedeisende gevallen en indien na overleg met de Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de 
Leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen, heeft de Provincie het 
recht herstel of vervanging voor rekening van de Leverancier zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren. 

Artikel 9 Aflevering 

9.1 Aflevering vindt plaats op de overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip en geschiedt voor rekening en 
risico, waaronder transport en verzekeringen, van de Leverancier. 

9.2 Documenten die betrekking hebben op of verband houden met een te leveren zaak of dienst, zoals certificaten, paklijsten, 
gebruiksaanwijzingen (in Nederlandse taal gesteld) etc., dienen door de Leverancier uiterlijk ten tijde van de levering van 
de betreffende zaak of dienst aan de Provincie te worden overhandigd of, waar mogelijk, op voorhand aan de Provincie te 
worden toegezonden. 

9.3 Gebruikte verpakkingsmaterialen dienen door de Leverancier voor zijn rekening en risico te worden afgevoerd en 
milieuvriendelijk te worden verwerkt. 

Artikel 10 Acceptatie 

10.1 De Provincie is te alien tijde gerechtigd (het resultaat van) de verrichte dienst en/of de geleverde zaak, te onderwerpen 
aan een acceptatietest c.q. te (laten) toetsen. Deze test kan zowel voor, tijdens of binnen een redelijke termijn na 
levering/verrichting plaatsvinden. 
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10.2 Indien de Provincie (het resultaat van) een verrichte dienst en/of geleverde zaak geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal de 
Provincie dit na constatering van de tekortkoming schriftelijk aan de Leverancier mededelen onder opgave van redenen. 
De koslen van de acceptatietest komen in dat geval voor rekening van de Leverancier. 

10.3 De Leverancier is gehouden iedere door de Provincie gestelde tekortkoming binnen 14 dagen na ontvangst van de 
schriftelijke mededeling van afkeuring te herstellen op de door de Provincie te bepalen wijze. 

10.4 Indien de tekortkoming niet naar genoegen van de Provincie is hersteld, is het gestelde in artikel 15 (ontbinding) van 
toepassing. 

Artikel 11 Prijzen en tarieven 

11.1 Prijzen en tarieven zijn vast en in euro's, exclusief BTW en betreffen de te leveren zaken of diensten, alsmede alle 
overige kosten, zoals die van training of inwerking van personeel. reis- en verblijf- en voorrijkosten. administratiekosten 
en de kosten van de verpakking en verwijdering van de verpakking. 

11.2 De Provincie is gerechtigd de juistheid van de aan haar in rekening gebrachte bedragen door een door haar aan te wijzen 
registeraccountant te laten onderzoeken, aan welk onderzoek de Leverancier alle medewerking verleent. De kosten van dit 
onderzoek komen geheel voor rekening van de Leverancier, wanneer blijkt dat de in rekening gebrachte bedragen onjuist 
zijn. 

Artikel 12 Betaling 

12.1 De Provincie zal op grond van de overeenkomst de verschuldigde bedragen, indien gefactureerd overeenkomstig de 
factureringsafspraken, voldoen na acceptatie van (het resultaat van) de diensten en/of leveringen en bijbehorende 
documentatie en binnen 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van de betreffende factuur. Betaling door de Provincie 
houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in. 

12.2 De Provincie is gerechtigd het bedrag van de factuur te verrekenen met bedragen die de Leverancier uit welken hoofde 
dan ook aan de Provincie is verschuldigd. 

12.3 In geval van vooruitbetaling door de Provincie is de Leverancier gehouden op eerste verzoek daartoe en voorafgaand aan 
de eerste vooruitbetaling, op zijn kosten voldoende zekerheid van (terug)betaling te verstrekken. De Leverancier zal 
bedoelde zekerheid verstrekken door middel van een bankgarantie ("op afroep") van een erkende kredietinstelling, ter 
hoogte van het door de Provincie vooruit te betalen of vooruitbetaalde bedrag vermeerderd met eventuele rente en kosten. 
De zekerheid dient te worden verstrekt voor het geval de Leverancier op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van 
zijn verplichtingen waarop de vooruitbetaling ziet. 

12.4 De Provincie is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een tekortkoming in de diensten of leveringen constateert. 

Artikel 13 Risico- en eigendomsovergang 

13.1 De eigendom en het risico van zaken gaan eerst over op de Provincie zodra deze zaken zich in de feitelijke macht van de 
Provincie bevinden en acceptatie van de levering ofde dienst door de Provincie heeft plaatsgevonden. 

13.2 Ingeval de Provincie aan de Leverancier zaken ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van de verplichting, 
blijven deze eigendom van de Provincie. De Leverancier zal deze bewaren, afgescheiden van soortgelijke zaken die 
behoren aan hemzelf of aan derden. De Leverancier zal deze zaken merken als eigendom van de Provincie. 

13.3 Al hetgeen de Leverancier van de Provincie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, dient 
binnen 14 dagen na beeindiging van de betreffende werkzaamheden aan de Provincie kosteloos te worden geretourneerd. 
De Leverancier mag geen kopie hiervan bewaren en/of gebruiken. 

Artikel 14 Niet tijdige nakoming 

14.1 De Leverancier houdt zich aan de overeengekomen termijnen, waaronder planningen. De overeengekomen termijnen ten 
aanzien van het verrichten van diensten en/of het leveren van zaken, gelden als fatale termijnen. Bij niet-tijdige nakoming 
is de Leverancier derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 
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14.2 De Leverancier dient een dreigende tomijnoverschrijding schriftelijk te melden aan de Provincie, De Leverancier 
vermeldt de aard van de dreigende termijnoverschrijding, de door hem getroffen maatregelen en de verwachte duur van 
de vertraging. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de overeenkomst of wettelijke 
bepalingen. 

Artikel 15 Ontbittdtng 

15.1 De Provincie heeft, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die haar toekomen, het recht 
om de overeenkomst tussen partijen direct en zonder ingebrekestelling buiten rechte te ontbinden, indien: 

a) de Leverancier al dan niet toerekenbaar tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst; 

b) de Leverancier in staat van faillissement of in surseance van betaling verkeert of een aanvraag tot faillietverklaring 
van ofde verlening van surseance van betaling aan hem is ingediend, of op een aanmerkelijk deel van het vermogen 
van de Leverancier beslag wordt gelegd; 

c) de Leverancier overlijdt of anderszins in de (fysieke) onmogelijkheid komt te verkeren om de overeenkomst uit te 
voeren; 

d) de bedrijfsvoering van de Leverancier (deels) is stilgelegd, de Leverancier zijn activiteiten (deels) heeft gestaakt of 
overgedragen ofde Leverancier in liquidatie verkeert; 

e) de zeggenschap over of binnen de ondememing van de Leverancier wijzigt bijvoorbeeld door wijziging van 
aandeelhouders of wisseling van bestuursleden; 

f) personeelsleden van of personen die werkzaam zijn bij de Provincie een al dan niet betaalde nevenfunctie bij de 
Leverancier vervullen of ten tijde van de onderhandelingen hebben vervuld of die belangen hebben bij de 
Leverancier of bij diens bedrijfsvoering, zonder dat de Provincie daarvan voor de totstandkoming van de 
overeenkomst in kennis is gesteld; 

g) het vermoeden bestaat dat de Leverancier en/of door hem ingeschakelde derden zich schuldig maken aan 
maatschappelijk ontoelaatbare praktijken zoals discriminatie, strafbaar handelen, kinderarbeid of ontoereikende 
arbeidsomstandigheden. 

15.2 De Leverancier is verplicht de Provincie terstond te informeren over het optreden of 

redelijkerwijs voorzienbaar zijn van een van de omstandigheden als bedoeld in lid 1 van dit 

artikel. 

15.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft de Leverancier geen recht op enige schadevergoeding. 

15.4 Onder niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan gebrek aan 
personeel, ziekte of staking van personeel, verlate levering van zaken, files, liquiditeitsproblemen en/of toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van door de Leverancier ingeschakelde derden. 

Artikel 16 Aansprakelijkheid 

16.1 De Leverancier is aansprakelijk voor de schade die de Provincie, dan wel derden, lijden als gevolg van een tekortkoming 
in de nakoming van de overeenkomst door de Leverancier dan wel als gevolg van onzorgvuldig handelen of nalaten van 
de Leverancier. Van een tekortkoming in de nakoming is in ieder geval sprake indien de levering niet beantwoordt aan 
hetgeen de Provincie en de Leverancier zijn overeengekomen dan wel de Provincie zou mogen verwachten en indien de 
Leverancier heeft gehandeld in strijd met hetgeen van een zorgvuldig handelend en bekwaam vakgenoot mag worden 
verwacht. 

16.2 Handelen of nalaten, van werknemers en andere door de Leverancier bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde 
derden, wordt toegerekend aan de Leverancier, tenzij de Leverancier aantoont dat sprake is van een niet toerekenbare 
tekortkoming. 

41 



16.3 De Leverancier vrijwaart de Provincie voor aanspraken van derden, waarvoor de Leverancier op grond van het bepaalde 
in de leden 1 en 2 van dit artikel aansprakelijk is. De Leverancier neemt op eerste verzoek van de Provincie de 
behandeling van aanspraken van derden over en zet de behandeling voor eigen rekening voort. Eventuele kosten die de 
Provincie heeft gemaakt in verband met de behandeling van een dergelijke aanspraak komen voor rekening van de 
Leverancier. 

16.4 De Leverancier vrijwaart de Provincie voor alle aanspraken, waaronder begrepen boetes, rente en kosten, van de 
belastingdienst en/of instanties aan wie de uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving is opgedragen, indien en voor 
zover de rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Provincie wordt aangemerkt als een fictieve dienstbetrekking. 

16.5 De Leverancier is verplicht zich genoegzaam te verzekeren en verzekerd te houden tegen de aansprakelijkheid zoals 
bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel. De Leverancier verleent de Provincie desgevraagd inzage in de polis en 
betalingsbewijzen. De Leverancier verplicht zich alle aanspraken, toekomstige daaronder begrepen, onder de hiervoor 
bedoelde polis op eerste A'erzoek aan de Provincie over te dragen. 

16.6 Onder derden in dit artikel worden mede begrepen volksvertegenwoordigers, bestuurders, werknemers en andere voor de 
Provincie werkzame personen. 

Artikel 17 Overdracht van rechten en/of verplichtingen 

17.1 De rechten en verplichtingen van de Leverancier op basis van de overeenkomst zijn geheel noch gedeeltelijk 
overdraagbaar tenzij met voorafgaande schriftelijke instemming van de Provincie. 

17.2 De Provincie heeft het recht aan de instemming voorwaarden te verbinden. 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen 

18.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De 
toepasselijkheid van het Weens koopverdrag, en van eventuele andere, internationale regelingen inzake koop van zaken 
voor zover de werking hiervan door partijen kan worden uitgesloten, is uitgesloten. 

18.2 Geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht of 
door voorlegging aan een bij het Nederlands Mediation Instituut geregistreerde mediator tot een oplossing getracht 
worden gebracht. 

18.3 Indien partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Zwolle-Lelystad. 
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type kosten en 
opbrengsten 
Investeringskosten aanleg 
(directe kosten) 

J3ijvof>ti)eelcJA 
Kunstwerken (harde randen) 
Grondverzet 
Beplanting 

J=§osM5l]5ffi§!MMinE§ în9__^̂  
Arbeid 

materiaal hoeveelheid eertheidskosten totale kosten 

Investeringskosten aanleg 
(indirecte kosten) 

aigemene kosten 
uitvoerings/bouwplaatskosten 
winst en risico 
engineeringskosten 
BTW 

percentage 

/o 

% 
/Q 

% 
% 

totale kosten 

Beheer en onderhoud over 
50 jaar 
Bijvoorbeeld: 
Revisie, groot onderhoud 
installaties 
Maaien vegetatie 

aanpak hoeveelheid kosten per jaar totale kosten 

Totale kosten 

Opbrengsten 

Bijvoorbeeld: 
Toegangsbewijs recreatie 

aanpak hoeveelheid opbrengsten per 
jaar 

totale 
opbrengsten 

Totale opbrengsten 

Saldo kosten en 
opbrengsten 
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Samenvatting 

Deze rapportage is een samenvatting van de verdiepingsslag en de 'tussenstand' van de 

ideeontwikkeling van het project Marker Wadden. Deze verdieping en nadere uitwerking is gemaakt 

door Natuurmonumenten in samenwerking met advies- en ingenieursbureau DHV en mede gebaseerd 

op gesprekken met een groot aantal bij het Markermeer betrokken partijen. 

Marker Wadden biedt een sleutel om te komen tot een natuurrijk en toekomstbestendig Markermeer. 

De voorgestelde aanpak en uitvoeringsstrategie bieden zicht op een aanzienlijke kostenreductie ten 

opzichte van het door de Werkmaatschappij Markermeer IJmeer opgestelde Publieke Referentie 

Altematief. Daarnaast biedt het verbindende en wervende ontwikkelingsconcept van iVkike. Wadden 

ook zicht op substantiele private cofinanciering van het ecologisch herstel van het Markermeer. Dit 

perspectief wordt onderstreept door de bijdrage van 15 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. 

Het Markermeer is een van de grootste zoetwatermeren van Europa. Met de natuur van het 

Markermeer gaat het al jaren slecht. De afgelopen jaren is veel kennis verzameld over oorzaken en 

gevolgen van deze achteruitgang. Het is nu tijd om in actie te komen. 

Met het plan Marker Wadden heeft Natuurmonumenten het initiatief genomen om het tij te keren en het 

Markermeer weer tot bloei brengen, voor de natuur en voor de mensen. 

Markerwadden 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 tegelijkertijd ontwikkelen van een boven- en onderwateriandschap in het noordoostelijk 

deel van het Markermeer. Het onderwateriandschap bestaat uit een stelsel van slenken en slibgeulen 

waarmee de sliblaag die visgronden en mosselbanken verstikt verwijderd kan worden. Dit slib wordt 

gebruikt als 'bouwrnateriaal' voor een voedsel- en vogelrijk wetland dat zijn gelijke niet kent. 

In het rapport wordt een viertal aspecten van Marker Wadden nader uitgewerkt: 

1. Hoe moet Marker Wadden gezien worden in het licht van de natuurontwikkeling in het 
Markermeer als geheel? 

2. Op welke manier geeft Marker Wadden invulling aan de Natura 2000 doelstellingen? 
3. Is het concept van Marker Wadden haaibaar en betaalbaar? 

4. Biedt Marker Wadden voldoende zicht op een dekkende financiering? 

De verdiepingsslag leverde een beter inzicht in wat nodig is ten aanzien van locatie, ontwerp, techniek, 
innovatie, financiering, regie en draagvlak om Marker Wadden te laten slagen. 



In de conclusies van het rapport wordt ingegaan op de locatiekeuze voor Marker Wadden en wordt het 
belaou vr.:. .-•..;- •.•••*:.-:».. o: !!«(;;;• ';.,-• -adrukt. Verder is het project haaibaar en YAoYrA.r .A; Yo.r:r 

v::r;r ;,r AAA.YA. A •: j!-.y_..t|r? r,r h.n.:.ti j rvh j ' . i . , 'M-: -<:-,.:;-j_:i en Ae jip-ln-iokp _.*P.;.rj<-M van PA- ^.r-dn>:^n, 1. ' 

bedrijfsleven op het A A - ; Y van i.--.*<_r(r !.-.=.-.v.. 

Voor pub A en private partijen zi>••-< er voldoende motieven om Marker Wadden te financieren. 

Essentieel voor het creeren en behouden -.-.-- A..^.-?.----- :« Ma A- WY-AYA ...j •"••...,• --ve 

opievert voor a Y:: belangen. De .,<.; Y ,:jr,:k;.i.- ZAA AA en -A t Yiatioo A SY, V . voor 

waterbouwend Nederland. Samenvattende conclusie is dat dankzij Marker Wadden het Markermeer zal 

veranderen van een probleemgebied in een robuust en toekomstbestendig ecologisch systeem. Dat 

kan goedkoper en met aanzienlijk minder overheidsmiddelen dan tot dusver geraamd. 

Op basis van de opgedane inzichten komt Natuurmonumenten tot de volgende aanbevelingen met 

betrekking tot de y>~;y^--<-m Ypq VYV van het M • ' " ••< eer: 

1. Houd de ambitie om een toekomstbestendig ecoiogiscf 1 systeem te ontwikkelen overeind. 

2. Houd het vizier op het hele Markermeer, door per deelgebied verschillende elkaar versterkende 

strategieen te hanteren. Toekomstbestendig werken betekent beginnen met de aanpak van de 

slibdeken en vervolgens per deelgebied passende stimulerende maatregelen te nemen. 

3. Richt de oplossing op de kern van het probleem: de aanpak van de enorme hoeveelheid slib. 

Alleen dan kan sprake zijn van een robuust keerpunt in de ecologische ontwikkeling. 

4. Zet in op bouwen met de natuur. 

5. Kies onomwonden voor Marker Wadden. 



Natuurmonumenten wil met samenwerkingspartners in het Markermeer een weergaloos vogelparadijs creeren 

met volop kansen voor recreatie: Marker Wadden. De eerste fase van dit plan wordt sinds februari van dit jaar 

uitgewerkt dankzij een bijdrage van 15 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Marker Wadden 

bestaat straks uit wetlands met een oppervlakte van zo'n tienduizend hectare. Hierbij gaat het om het grootste 

natuurontwikkelingsproject van ons land. 

Marker Wadden maakt als stelsel van natuureilanden boven water en slibvangende slenken en zandputten 

onder water een einde aan de dramatische achteruitgang van de natuur in het Markermeer. De problemen 

worden vooral veroorzaakt door de grote hoeveelheid slib die als een verstikkende deken op de bodem van 

het meer ligt. 

Deze rapportage van Natuurmonumenten is een samenvatting van de verdiepingsslag die wij maakten met 

advies- en ingenieursbureau DHV. Er zijn waardevolle suggesties in opgenomen die het ecologisch systeem 

van het Markermeer toekomstbestendig kunnen maken, met minder overheidsmiddelen, bij een geiijkwaardig 

resultaat. Hiermee beoogt Natuurmonumenten voeding te geven aan het proces van Werkmaatschappij 

Markermeer IJmeer (WMIJ) om te komen tot een robuust en toekomstbestendig ecologisch systeem met 

minder (overheids)middelen dan het door WMIJ opgestelde Publieke Referentie Altematief. Onderhavige 

rapportage leest ook als tussenstand' van de ideeontwikkeling in het kader van het project Marker Wadden. 
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Het Markermeer is met 70,000 hectare e§n van de 

grootste natuurgebieden en zoetwatermeren van 

Nederland en Eyropa, Het is in zijn geheel 

onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

en het Europese natuurnetwerk Natura 2000. Toch 

is het Markermeer als natuurgebied veel minder 

bekend dan bijvoorbeeld de Veluwe of de 

Waddenzee, 

Met de natuur van het Markermeer gaat het al jaren 
slecht. Vooral de vis- en vogelstand holt sinds de 
jaren negentig dramatisch achteruit. Grote 
hoeveelheden opwervelend slib belemmeren de 
groei van waterplanten en driehoeksmosselen. 

Watervogels en vissen vinden steeds minder 

voedsel. Onder water dreigen grote delen van het 

Markermeer te veranderen in een doodse plas. 

De zorgelijke staat van het Markermeer is reden 
voor een groot aantal studies. Tot concrete 
maatregelen heeft dit tot nu toe nauwelijks geleid. 
De problemen zijn met het blote oog dan ook 
nauwelijks zichtbaar en het gevoel van urgentie lijkt 
te ontbreken. Op de Veluwe of in de Waddenzee 

zou niemand een vergeiijkbare veronachtzaming 

van nationale en internationale natuurwaarden 
accepteren. 

Droom wordt werkelijkheid 

Met het projectplan Marker Wadden heeft 
Natuurmonumenten het Initiatief genomen om het tij 
te keren. Natuurmonumenten wil met 
projectpartners het Markermeer weer tot bloei 
brengen, voor de natuur en voor de mensen. Marker 
Wadden is een vernieuwend en allesomvattend 
concept dat de kwaliteit van het hele Markermeer 
verbetert en zorgt voor een weergaloos 
vogelparadijs en immens natuurgebied, dat volop 
recreanten trekt. Deze droom inspireert om nieuwe 
koersen en opiossingen te verkennen. De Nationale 
Postcode Loterij bracht in februari 2012 het 
verwezenlijken van de droom een stap dichterbij met 
een bijdrage van liefst 15 miljoen euro uit het 
Droomfonds. 

Nieuwe inzichten 

Natuurmonumenten heeft sindsdien met andere 

partijen in korte tijd veel kennis en inzichten 

vergaard. Noodzakelijk voor het reaiiseren van dit 

project, maar ook heel nuttig voor iedereen die 

nadenkt over hoe in economisch moeilijke tijden met 

behoud van ambitie de natyurkwraliteit van het 

Markermeer is te verbeteren, 

Toekomstbestendig ecologisch systeem (TBES) 
Overheden en maatschappelijke organisaties 
hebben gezamenlijk geformuleerd hoe een 

duurzaam en robuust natuurherstel in het 

Markermeer tot stand moet komen (in jargon: een 

'toekomstbestendig ecologisch systeem* of TBES), 

Daarin zijn de volgende maatregelen opgenomen: 

1. realiseren van heldere randen langs de kust, 
zodat groeimogelijkheden voor waterplanten 
verbeteren in ondiep water voor de Noord-
Hollandse kust; 

2. zorgen voor gradient in slib van helder naar 

troebel water, door het Markermeer op enkele 

plaatsen veel dieper te maken, zal slib 
wegzakken in bijvoorbeeld zandwinputten; 

3. creeren van land-water zones van formaat, met 
name door het aanleggen van een zogenoemd 
oermoeras; 

4. versterken van ecologische relaties; 
bijvoorbeeld door de aanleg van vistrappen. 

Innovatief en effectief 

Marker Wadden is een innovatieve, effectieve en 

gei'ntegreerde koppeling van de maatregelen 1, 2 en 

3. Grote meerwaarde is dat Marker Wadden zorgt 

voor veel meer mogelijkheden voor watersport en 

natuurbeleving dan de afzonderlijke maatregelen. 



Marktuitvraag Werkmaatschappij Markermeer 
IJmeer 

De geschatte kosten van bovenstaande 

maatregelen uit het TBES zijn hoog. Daarom heeft 

de overheid (als Werkmaatschappij Markermeer 

IJmeer) dit voorjaar marktpartijen gevraagd ideeen 

voor besparingen en versoberingen te formuleren en 

met suggesties te komen voor alternatieve 

inkomstenbronnen naast overheidsfinanciering. 

Natuurmonumenten heeft de Werkmaatschappij op 

10 april 2012 per brief laten weten als uitwerking 

van het plan Marker Wadden inhoudelijke 

suggesties te doen. Deze rapportage is een 

samenvatting van een verdiepingsslag van 

Natuurmonumenten en advies- en ingenieursbureau 

DHV. Marker Wadden biedt het perspectief het 

ecologisch systeem van het Markermeer 

toekomstbestendig te maken met minder 

overheidsmiddelen, bij een geiijkwaardig resultaat. 
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Nadere duiding van de ecologische problemen 

in het Markermeer 

Het Markermeer is van het Usselmeer afgesloten 

door de Houtribdijk. Die werd aangelegd om het 

Markermeer in te polderen. De dijk tussen 

Enkhuizen en Lelystad is inmiddels een belangrijke 

verbinding tussen Noord-Holland en Flevoland. De 

dijk vervult tevens een rol in de waterveiligheid. 

Door de afsluiting van het Usselmeer vormt het 

Markermeer nu een nagenoeg gesloten systeem 
met een bodem van klei die erodeert tot slib. Dat slib 
komt onder invloed van wind en golfslag in 
beweging. 'Zwevende slibwolken' veroorzaken 
troebel water en verstikken het bodemleven. 

Daardoor is de voedselketen van watervogels en 

vissen ernstig verstoord en neemt de biodiversiteit 
af. 

Andere voor de natuur van het Markermeer 
negatieve omgevingsfactoren zijn de 
temperatuurstijging van het water, de steile en harde 
oevers en het gebrek aan natuurlijke verbindingen 

met het Usselmeer en het achterland. Dominante 

stoorfactor binnen het ecologische systeem is echter 
het opwervelende slib. 

MarkerWadden: dubbelslag voor Markermeer 
Met het project Marker Wadden beoogt 
Natuurmonumenten een dubbelslag te slaan. 
Natuurlijk is het meest in het oog springend het 
grootschalige wetland in de vorm van een archipel 
van natuureilanden tussen Enkhuizen en Lelystad. 

Het vogelparadijs dat hier kan worden gerealiseerd 
is van internationale importantie. De dubbelslag 
wordt echter vooral bereikt door de aanleg van de 
archipel zodanig uit te voeren dat Marker Wadden 
het Markermeer van haar ecologische problemen 
veriest, 

Archipel van natuureilanden 

Marker Wadden zal zich ontwikkelen als een 

archipel van natuureilanden, verspreid over een 

gebied van zo'n 10.000 hectare. Dit uitgestrekte 
gebied bestaat uit windwadden, lagunes, slikplaten, 
rietvelden, vloedbossen en stranden. De eilanden 

zulieri met een rif tegen golfslag worden beschermd, 

Aan de diepere Lelystadse zijde komt vooraf 

voedselrijk moeras. Aan de kant van het ondiepere 
Enkhuizerzand vooral zand- en schelpenbanken met 
ondiepe watervlaktes met waterplantenvegetaties. 

Watersport en natuurbeleving 
Marker Wadden levert volop mogelijkheden voor 

watersport en natuurbeleving, want mensen zijn 

welkom. De overweldigende natuur biedt kansen 
voor bijzondere belevenissen en intense 
natuurervaringen. Vanaf het allereerste begin is er 
een baai om te ankeren, een steiger om aan af te 
meren en een ontvangstlocatie die bezoekers 
wegwijs maakt. Welke recreatieve voorzieningen er 
nog meer kunnen komen, wordt onderzocht. 



Impuls voor wergeten noordoosthoek 

De locatie aan de noordoostzijde van het 

Markermeer is niet toevallig gekozen, De plek ligt 

buiten de invloedsfeer van belangen van 

bijvoorbeeld de watersport, in dit deel van het 

Markermeer zijn de natuurwaarden bovendien 

armoedig en is er weinig kans op spontaan herstel, 

Middelen voor eerste fase beschikbaar 

De uitvoering verloopt stapsgewijs. in de eerste fase 

wordt een eiiand van 1,000 hectare aangelegd in het 

diepere deei van het Markermeer. Daarvan komt 

ongeveer de helft boven water te liggen, Verder 

willen we op het Enkhuizerzand aan de slag met 

een schelpenbank met een lengte van circa twee 

kilometer. Dat laatste is nieuw. De uitgevoerde 

verdiepingsslag laat zien dat het belangrijk is om al 

in een vroegtijdig stadium de potenties van het 

Enkhuizerzand te benutten. Voor de hele eerste 

fase heeft de Nationale Postcode Loterij 15 miljoen 

euro beschikbaar gesteld. 

Duurzaam en robyust ecologisch herstel 

Markermeer 

Essentie van de Marker Wadden is het tegelijkertijd 

ontwikkelen van een boven- en 

onderwateriandschap in het noordoostelijk deel van 

het Markermeer, Het onderwateriandschap bestaat 

uit een uitgekiend stelsel van slenken en slibgeulen 

in diep en ondiep water. Uitgangspunt is de sliblaag 

die visgronden en mosselbanken verstikt en zo de 

vosdselteten verstoort, grootschalig te verwijderen 

en te gebruiken als 'bouwmateriaal' voor een 

voedsel- en vogelrijk wetland dat zijn gelijke niet 

kent. Duurzaam herstel van mosselbanken is 

cruciaal voor het hersteilen van de natuurlijke 

productiviteit en de filtercapaciteit van het 

Markermeer. Marker Wadden voorziet in een 

aanpak met meer rendement, minder kosten en een 

grote maatschappelijke meerwaarde. 
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Sinds de honorering van Marker Wadden door de 

Nationale Postcode Loterij in februari 2012 heeft 

Natuurmonumenten veel enthousiasme ontvangen 

van burgers, belangenorganisaties, overheden, 

kennisinstituten en bedrijfsleven. De respons 

leverde ook talrijke vragen, bedenkingen en 

suggesties op. Samen met advies- en 

ingenieursbureau DHV heeft Natuurmonumenten de 

droom Marker Wadden geflleerd, kanttekeningen 
geplaatst, opiossingen bedacht en onderbouwingen 
opgesteld. Vier belangrijke verdiepingslagen worden 
in deze rapportage samengevat. Ze dragen bij aan 

een concreter beeld over wat Marker Wadden voor 

de problematiek van het Markermeer kan 

betekenen. 

Vraagstellingen verdieping 

1. Hoe moet Marker Wadden gezien worden in het 
licht van de natuurontwikkeling in het 
Markermeer als geheel? 

De Tweede Kamer vraagt om goedkopere 

alternatieven om het ecologisch systeem van 
het Markermeer toekomstbestendig te maken. 
Dit opent de discussie over welke maatregelen, 
waar nodig zijn. Natuurmonumenten zoekt als 
grote natuurorganisatie in dit opzicht in de 
eerste plaats antwoord op de vraag welke 
natuurdoelen nagestreefd zouden moeten 
worden, kijkt daarbij naar de inhoudelijke en 
geografische positionering van Marker Wadden 
en vraagt zich af welke maatregelen wel en niet 
als passend te beschouwen zijn. 

2. Op welke manier geeft Marker Wadden invulling 
aan de Natura 2000 doelstellingen? 

Cruciaal voor de realisatie van Marker Wadden 
is het beschikbaar stellen van cofinanciering 
door de Rijksoverheid op korte termijn. Door de 
economische crisis is er weinig geld 
beschikbaar. Er liggen wel wettelijke 
verplichtingen (Natura 2000) waaraan moet 
worden voldaan. Het Rijk legt prioriteit bij 
maatregelen die wettelijk verplicht zijn. Van 

groot belang is dat duidelijk wordt hoe Marker 

Wadden zich verstaat tot deze doelstellingen. 

3. is het concept van Marker Wadden haaibaar en 
betaalbaar? 

Marker Wadden is gepresenteerd als een 

innovatieve aanpak. Bouwen met slib is op de 
voorgestelde wijze verhoudingsgewijs 
goedkoper dan eerder doorgerekende 

varianten. Veel partijen hebben meer zicht 
nodig op de haalbaarheid en de daarmee 

samenhangende betaalbaarheid van de eerste 

fase van de Marker Wadden, Dat inzicht is van 

belang om voluit te kunnen kiezen voor deze 

vernieuwende aanpak, 

4, Biedt Marker Wadden voldoende zicht op een 
dekkende financiering? 

De tijd is voorbij dat goede plannen altijd wel op 

financiering konden rekenen. Het geld is 

schaars en de geldkraan zal misschien nooit 
meer stromen zoals voorheen. Is er dan wel of 
geen perspectief op financiering? De 
Rijksoverheid stuurt nadrukkelijk op een 
combinatie van publieke en private middelen bij 
realisatie van publieke doelen zoals 
natuurontwikkeling. De vraag is of publieke en 
private partijen voldoende motieven zien om te 
investeren. 

De resultaten van de verdiepingsvragen zijn 
opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 
verdiepingsvragen werpen tevens licht op de 
verdere uitwerking van Marker Wadden. In 
hoofdstuk 5 staan tevens conclusies ten aanzien 
van geschikte locaties, ontwerp, techniek, innovatie, 
financiering en draagvlak. 
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In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven 

van de vier onderzoeksvragen. 

Markermeer als aaneengesloten natuur 
Natuurmonumenten beschouwt het Markermeer als 

een groot aaneengesloten natuurgebied. Uiteraard 

is hier sprake van meervoudig gebruik, door 

bijvoorbeeld watersport en visserij, maar dat geldt 

voor veel natuurgebieden. Het Markermeer is een 

uniek natuurgebied dat bijna geheel uit open water 

bestaat. Een prachtig open landschap met 

oneindige vergezichten. Dat natuuriijke processen 

hier slecht functioneren, is niet zo eenvoudig te zien 

als bijvoorbeeld in de bosgebieden of op de heide 

van de Veluwe. Markermeer-natuur ligt voor een 

belangrijk deel verscholen onder de waterspiegel. 

Dat doet niets af aan het belang ervan. Net als bij 

andere natuurgebieden vindt Natuurmonumenten 

dat ook in het Markermeer de natuur in het hele 

gebied goed uit de vert moet kunnen komen. Dat 

vraagt om een gebiedsdekkende, integrale aanpak 

van voorliggende problemen. 

Internationaal foerageergebied watervogels 

Het Markermeer is aangewezen als Natura 2000-

gebied. Het is van internationale waarde als open 

water en foerageergebied voor watervogels, 

waaronder trekvogels. Biodiversiteit en 

ecosystemen elders in Europa en de wereld zijn 

afhankelijk van de kwaliteiten en productiviteit van 

het Markermeer. 

Het toekomstbestendig maken van het ecologisch 

systeem is de enige manier om de natuurwaarden 

van het Markermeer duurzaam te behouden. 

Toekomstbestendig houdt in dat het systeem stabiel 

moet zijn. Robuust tegen klimaatinvloeden en 

menselijk gebruik. Het Markermeer moet eenvoudig 

gesteld tegen een stootje cunnen. Het ecologisch 

systeem heeft dus een sf 3vig fundament nodig, met 

meerdere sleutelsoorter/onder de voedselketens. 

Internationale behoefte aan moeras 

Als delta van Rijn en Maas speelt Nederiand een 

cruciale rol bij de instandhouding van internationale 

vogelpopulaties. De delta is echter zwaar 

verstedelijkt. Van onze kenmerkende moerassen is 

weinig over. Om de rol binnen het Europese Natura 

2000-netwerk goed te vervullen, heeft Nederland 

meer grootschalige moerassen nodig. Het 

Markermeer is daarvoor de uitgelezen locatie. Hier 

zit het andere belangen zoals landbouw, 

verstedelijking en infrastructuur niet in de weg. 

Pijlers van Marker Wadden 
Voor het Markermeer als duurzaam internationaal 

natuurgebied is een toekomstbestendig ecosysteem 

van open water nodig, met een moerasarchipel van 

formaat. De huidige situatie staat daar ver van af. 

Ten eerste is de productiviteit en dus de 

voedselbeschikbaarheid van het open water bij 

benadering niet wat het zou moeten zijn. Het 

Markermeer zou soortenrijk moeten zijn, maar is 

juist arm aan biodiversiteit. Ten tweede ontbreekt 

het aan natuurlijke oevergebieden. Dat is historisch 

zo gegroeid. Robuuste waterkeringen verhinderen 

dat de natuur optimaal tot ontwikkeling komt. Het 

verbeteren van de productiviteit van het open water 

en het toevoegen van moerasgebieden in de vorm 

van eilanden zijn dan ook de twee pijlers onder 

Marker Wadden. 
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Verbeteren productiviteit open water 
Het hele Markermeer is aangewezen als 

natuurgebied, toch verschilt de aquatische 

natuurkwaliteit er sterk. In de visie van 

Natuurmonumenten valt het Markermeer in 

ecologisch perspectief uiteen in drie delen (zie 

kaartje): 

1. In het diepe deel van het Markermeer ligt de 

slibdeken. Hier is geen autonoom natuurherstel 

mogelijk. Bij storm verspreidt het slib zich naar 

de ondiepe Noord-Hollandse kust en bedreigt 

daar het kwetsbare autonome herstel. Slib 

verwijderen uit de diepere delen van het 

Markermeer door aanleg van Marker Wadden is 

een cruciate eerste stap voor duurzaam herstel 

van het hele Markermeer. 

2. In het ondiepe deel langs de Noord-Hollandse 

kust zien we een (kwetsbaar) autonoom herstel. 

Dit herstel is lokaal te ondersteunen met 

kleinschalige maatregelen. Zolang mobiele 

slibwolken niet tot rust komen met Marker 

Wadden blijft dit herstel echter kwetsbaar. 

3. In het ondiepe Markermeer-deel Enkhuizerzand 

is nauwelijks autonoom herstel zichtbaar. Door 

ondiepte en zandbodems is er wel sprake van 

een hoge natuurpotentie. Daarom is het 

noodzakelijk om binnen Marker Wadden gericht 

te investeren in kleinschalige 

herstelmaatregelen op het Enkhuizerzand 

(schelpenriffen en zandbanken). 

Beheersing slib heeft prioriteit 

Zonder goede beheersing van de slibproblematiek 

blijft het ecosysteem in het Markermeer instabiel en 

kwetsbaar. Waterbeplanting en driehoeksmossel 

banken kunnen onder winderige condities zomaar 

weer verdwijnen. De enorme schaal en de grote 

hoeveelheden slib maakt zichtbaar natuurherstel tot 

een enorme opgave. Er zal ook altijd sprake zijn van 

aanvoer van nieuw slib. De grootste uitdaging is 

misschien wel de samenstelling van het slib. Het 

deel dat zich telkens opnieuw verpiaatst is uiterst fijn 

van samenstelling en bestaat voor een groot deel uit 

benthische algen en bacterien. 

Aanpak slib: morfologie, siibpomp en natuurlijke 
zuivering 

De aanpak van het slib vraagt om een 

allesomvattende aanpak. Zo moet de morfologie van 

de meerbodem zodanig worden aangepast dat het 

slib kan worden ingevangen en samengebracht in 

diepe slenken en zandwinputten die onderdeel zijn 

van het zogenaamde 'onderwateriandschap'. Het is 

echter ondenkbaar dat zo'n slibinvangend systeem 

groot genoeg uitgevoerd kan worden om de enorme 

slibvoorraad in op te slaan. Daarvoor is een 

siibpomp nodig. Door frequent opgehoopt slib weg 

te zuigen, is er blijvend capaciteit. De 'opslag' van 

slib is medebepalend bij de keuze voor de juiste 

locatie voor de eerste eilanden. De noordoosthoek 

van het Markermeer, nabij Lelystad, is het gunstigst. 

2. 

3. 

1. 
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Afname slibstress goed voor mosselen 

Cruciaal is dat er ook maximaal ruimte wordt 

geboden aan de zuiveringsprocessen van de natuur 

zelf. In het open water vervullen mosselen die 

functie. In die zin is de opkomst van de 

quaggamossel een mogelijk positieve verschijning. 

Deze mossel, die ecologisch vergelijkbaar is met de 

driehoeksmossel, blijkt een robuustere soortgenoot. 

Het aanbieden van substraat en het verminderen 

van de slibstress zorgt naar verwachting voor een 

sterke toename van de hoeveelheden mossels en 

daarmee voor een verbetering van de natuurlijke 

filtercapaciteit in het Markermeer. 

- # * 

Rijke meerbodems 

Een succesvolle aanpak van het slib vergroot niet 

alleen de groeipotentie en stabiliteit van de 

waterplantenvegetaties en de mosselgebieden, 

maar zorgt ook voor een ander systeemeigen 

habitat: die van de rijke meerbodem. Zonder 

verstikkende slibdeken is een kleibodem zoals die 

van het Markermeer juist rijk aan bodemdieren en 

daarmee aan voedsel voor vis. Van visarm naar 

visrijk, dat is het ecologisch perspectief voor het 

diepe deel van het Markermeer. 

Natuur in Markermeer vraagt om beheer 

Slibvorming is een proces dat een evenwichtige en 

rijke biodiversiteit in de weg zit. De productie van het 

slib stopt nooit, terwiji de natuurlijke afvoer gestremd 

blijft door de Houtribdijk. Het slib beheersen, vraagt 

om continue beheer, net zoals dat geldt voor alle 

infrastructuur. Door de juiste inrichtingsmaatregelen 

te treffen in de vorm van een slibverzamelsysteem 

als onderwateriandschap en slibeilanden in het 

bovenwaterlandschap, is de infrastructuur op orde. 

Beheer komt neer op jaarlijks onderhoud. Het mooie 

van het concept Marker Wadden is dat de 

beheerinspanning wordt omgezet in groei van het 

vogelparadijs en groei van het zelfregulerend 

vermogen van het systeem, waardoor op termijn de 

onderhoudsinspanning afneemt. 
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Archipel van eilanden 

Het meest zichtbare en meest spraakmakende van 

Marker Wadden is uiteraard de aanleg van een 

archipel van eilanden, verspreid over een gebied 

van zo'n 10.000 hectare. Hier is plaats voor de 

ontwikkeling van een vogelgebied waar op 

internationale schaal behoefte aan is en tegelijk van 

enorme toegevoegde waarde is voor de natuur en 

natuurbeleving van het Markermeer. 

Landschapsbeeld 

De opzet als archipel is heel geschikt om openheid 

en vergezichten te combineren met beslotenheid 

waarbinnen eigen werelden ontstaan. De 

vergezichten zijn vanaf het water en de oever te 

beleven, de meer besloten werelden worden 

verkend per voet. Beredeneerd vanuit een 

kosteneffectieve aanleg zijn veel eilanden als het 

ware atollen waarbij de omranding stevig is en de 

'opvulling' niet. Behoudens de randen zullen de 

atollen vooral bestaan uit slikken, waterplanten- en 

oevervegetaties. De kans op grootschalige 

bosvorming is gering vanwege zeer gering houvast. 

De eigenschap van deze zachte bodem is dat na 

eventuele vestiging bomen en struiken verdrinken' 

door onttrekking van water uit de bodem door 

verdamping en daardoor het dalen van de bodem. 

Wateruitwisseling met het aangrenzende 

Markermeer zorgt voor krekenpatronen en lokale 

erosie en sedimentatie. 

Rijkdom en schaal 

Marker Wadden biedt perspectief op een attractie 

van ongekende omvang en rijkdom. Vanaf een 

schaal van ongeveer 1.000 hectare gaan hoge 

natuurwaarden en recreatief gebruik goed samen. 

De kemen van de atollen zijn door de slappe bodem 

ontoegankelijk en dus heel geschikt als broed- en 

rustgebied voor vogels. Zelfs met aanzienlijke 

bezoekersaantallen is er altijd wat te zien. Ook 

kwetsbare en zeldzame vogelsoorten zijn in Marker 

Wadden te verwachten. Te denken valt in dit 

verband aan grote roofVogels als vis- en zeearend 

en koloniebroeders als kleine zilverreigers en 

lepelaars. De voedselrijke bodem staat garant voor 

een goed voedselaanbod voor de vogels en 

daarmee voor hoge vogelwaarden. 

Een bijzonder gegeven is dat Marker Wadden alleen 

bereikbaar zijn via het water en dat het op afstand 

ligt van bewoning. De verstoring is er minimaal. 

• * ' . . -
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Moeras werkt als filter 

Het moeras draagt ook bij aan de biologische 

zuivering. Het is onwaarschijnlijk dat moeras 

significante invloed heeft op langsstromend water. 

Daarvoor is er teveel slib in het water en te weinig 

uitwisseling met het moeras. Wezenlijker is de 

werking als helofytenfilter aan het eind van de 

siibpomp. De grovere fracties bezinken gemakkelijk 

in de bassins. Door de fijne organische fractie via de 

eerder gerealiseerde moerascompartimenten te 

leiden, wordt voorkomen dat deze weer in het 

Markermeer terechtkomen. [zie plaatje] 

Acornp-rtiment 

1" 

r-i 

Natuudijke processen als het kan, techniek als het 

moet 

Het zou mooi zijn als natuurlijke processen mogelijk 

zijn die zelf leiden tot de archipel van eilanden. In 

het Markermeer zijn helaas op het hoogste 

schaalniveau vooral nivellerende natuurlijke 

processen actief. Marker Wadden is alleen mogelijk 

door een 'civiel' werk te bouwen. Bij de uitvoering 

kan wel gezocht worden naar zo natuurlijk mogelijke 

opiossingen: 

1. Gebruik van natuurlijke materialen. De voorkeur 

gaat altijd uit naar gebiedseigen materiaal zoals 

zand, klei, slib en Zuiderzeeschelpen. Ook 

natuurlijke materialen van elders (denk aan 

wilgentenen, schelpen, grind en natuursteen) 

kunnen worden gebruikt, mocht dit nodig zijn; 

2. Zo min mogelijk compartimentering. Het is 

belangrijk om juist het ecologisch potentieel van 

uitwisseling tussen onderdelen van het 

ecosysteem te benutten. Moerasgebieden zijn 

dan alleen te creeren door ophoging en niet 

door een ringdijk en 'droog' malen. Er komt wat 

Natuurmonumenten betreft dus geen tweede 

Oostvaardersplassen maar een moerasgebied 

dat vergelijkbaar is met wetlands rond Lake 

Peipsi in de Baltische staten; 

3. Spontane instandhouding. Zodra de juiste 

randvoorwaarden zijn geschapen, doet de 

natuur de rest. Spontane processen bepalen 

het uiteindelijke beeld. 

Natuurlijk peilverloop 

Het peilverloop in het Markermeer is momenteel niet 

gunstig voor de natuur. Er is vanuit de natuur een 

wens om in het Markermeer (eventueel stapsgewijs) 

te komen tot een peilverloop met hoge waterstanden 

in het voorjaar en lage in de nazomer. Zo'n 

peilverloop is niet randvoorwaardelijk voor de start 

van natuurontwikkeling, maar het zou de 

natuurkwaliteit wel versterken. De realisering van 

Marker Wadden maakt invoeren van een aangepast 

peilbeheer in het Markermeer wel kansrijker. Over 

een groot gebied levert dat een direct zichtbaar 

resultaat met meer oeverbegroeiing en meer vogels. 
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Europese doelstelling woor het Markermeer 

Natura 2000 gaat in het Markermeer over de 

natuurwaarden van het open water. Een aantal 

soorten uit de instandhoudingsdoelen is afgenomen. 

Zolang er voor deze soorten sprake is van een 

slechte staat van instandhouding, zijn plannen en 

initiatieven die deze waarden kunnen bedreigen 

zoals het maken van recreatieve eilanden en 

uitbreidingen van jachthavens, hoe minimaal ook, 

niet toegestaan. Nederland is verplicht om alle 
Natura 2000-natuurgebieden in een gunstige staat 
van instandhouding te brengen. 

Natura 2000 als tussenstap 
Voor Natuurmonumenten is het halen van de Natura 

2000-doeisteilingen niet het na te streven doei. Het 

is eerder te zien als tussenstation naar een robuust 

en toekomstbestendig systeem. De mate waarin 

Natura 2000 is verworden tot technisch juridische 

haarkloverij staat ver af van de oorspronkelijke visie 
op een samenhangend internationaal 
natuurnetwerk. 

Voor de overheid zijn de absolute 
instandhoudingsdoelen van Natura 2000 wel 

belangrijk. De overheid wordt namelijk aansprakelijk 
gesteld indien het de doelen niet bereikt. De 
prioriteit van met name de Rijksoverheid ligt bij de 
Natura 2000-doelstellingen. Met de uitvoering van 
Marker Wadden komen deze doelstellingen binnen 
bereik. 

Natuur boven water en onder water profiteert 
van Marker Wadden 

Voor de beschrijving van de relatie tussen Marker 
Wadden en de Natura 2000-doelstellingen is het 
belangrijk om een bovenwater ontwerp (grootschalig 
moeras) en een onderwater ontwerp (stelsel van 
geulen en ontgravingen) te onderscheiden. Het 
bovenwater ontwerp draagt bij aan de 
overkoepelende Natura 2000-doelstelling van 
Nederland als geheel (uitbreiding leefgebied 
moerasvogels). Het onderwater ontwerp draagt bij 
aan de Natura 2000-doelstelling voor het 
Markermeer zelf (toename mossel- en visetende 
watervogels). 

Het unieke van Marker Wadden is dat het 

onderwater ontwerp direct gekoppeld is aan het 

bovenwater ontwerp, Dat zijn twee vliegen in e§n 

Map. 

Uitgangspunten woor de aanpak 

De primaire focus ligt op de voedselhoeveelheid en 

-beschikbaarheid voor de mossel- en visetende 

watervogels. Natyurmonumenten deeit de 

uitgangspunten van Rijkswaterstaat Dienst 

IJsselmeergebied op dit punt: 

Belangrijke (oorspronkelijke) voedselbronnen 

als driehoeksmossel en spiering zijn door 
middel van inrichtings- en beheermaatregelen 

waarschijniijk niet volledig te herstellen tot het 
niveau van de jaren tachtig; 

Hoewel er onzekerheid bestaat over de 

bestendigheid van de recente ontwikkelingen, 

kunnen mosseletende soorten naar verwachting 
profiteren van de opkomst van de quagga-

mossel; 

Sommige mosseletende vogelsoorten reageren 
in het najaar positief op de toename van 
waterplanten en de daaraan verbonden 

ongewervelden; 

Voor de visetende soorten (aalscholver, fuut, 
zaagbek) is autonoom herstel niet 

waarschijniijk. Om de afgenomen hoeveelheid 

spiering te compenseren kunnen de condities 
voor baars en blankvoorn worden verbeterd; 

De populatie spiering kan worden versterkt door 
visbeperkende maatregelen van de 
spieringvisserij. 
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Optimaliseren en risico's spreiden 
Visetende vogels eten niet alleen spiering en 

benthosetende (dat zijn mossel en andere 

bodemdieren etende) vogels, zoals kuifeend, 

tafeleend en brilduiker leven van meer dan alleen 

driehoeksmosselen. Ze hebben erwel een voorkeur 

voor en dat is niet voor niets. In vergelijking met de 

inspanning die het kost is het een efficiente 

voedselbron. Daarom kiest Natuurmonumenten met 

Marker Wadden met betrekking tot de Natura 2000-

soorten voor een tweeledige aanpak: 

optimaliseren van de hoeveelheid en de 

beschikbaarheid van spiering en 

(driehoeks)mosselen; 

spreiden van risico's door alternatieve 

voedselbronnen te stimuleren. 

Het verbeteren van de duurzame 

vestigingsmogelijkheden vindt plaats door: 

verwijdering van naar schatting zo'n 20% van 

de totale slibhoeveelheid in het Markermeer 

met de eerste fase van Marker Wadden. 

het blootleggen van oude lagen 

Zuiderzeeschelpen langs slibvangende slenken. 

Hier kunnen nieuwe mosselbanken op 

ontstaan. 

het aanleggen van (verspoelbare) 

schelpenbanken op het Enkhuizerzand wordt 

de vestiging van mossels mogelijk omdat de 

golfdynamiek vermindert en de schelpen een 

prima vestigingsplaats vormen voor jonge 

mosselen. 

Het verbeteren van de voedselomstandigheden voor 

mosselen is mogelijk door: 

Herstel van het bodemleven zorgt voor een 

snellere afbraak van afgestorven algen en 

bacterten waardoor nutrienten sneller 

beschikbaar komen . Deze hypothese vergt nog 

nader onderzoek.. 

Het verminderen van de slibgehalten in het 

water waardoor de mosselen efficienter kunnen 

eten. 

Optimaliseren mosselgebieden 
Na de sterke afname van de driehoeksmossel is met 

de recente kolonisatie van de quaggamossel de 

mosselstand in sommige delen weer vergelijkbaar 

met de goede jaren. Deze soort is 

concurrentiekrachtiger dan zijn voorganger 

waardoor het waarschijniijk is dat mossels in het 

Markermeer een grotere rol kunnen spelen dan 

voorheen. De huidige slibdeken verhindert de 

vestiging ten noorden van de lijn Enkhuizen-Almere 

Pampus, terwiji het herstel in de rest van het 

Markermeer door de opwerveling van het slib bij 

stormen weinig stabiel is. 

Marker Wadden stimuleert de uitbreiding van 

mosselgebieden door het verbeteren van de 

duurzame vestigingsmogelijkheden en door het 

verbeteren van de voedselsituatie voor de 

mosselen. 

De verwachting is dat het uitbreiden van de 

mosselgebieden een zichzelf versterkend proces is. 

Hoe meer mosselen, des te groter de 

filtratiecapaciteit en dus de hoeveelheid fijn slib die 

uit het systeem wordt gehaald en wordt omgezet in 

pseudofaeces. Daardoor verbeteren de 

voedselomstandigheden van mossels en neemt het 

aantal mosselen toe. Marker Wadden kan op deze 

manier het hele Markermeer naar een nieuw 

ecologisch evenwicht brengen. 
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Optimaliseren spiering 

Spiering eet vooral dieriijk plankton dat op zijn beurt 

plantaardig plankton eet. Spiering ervaart echter 

meer problemen dan alleen het voedselaanbod. Als 

zalmachtige hoort het thuis in zuurstofrijk en koel 

water. De beperkte diepte van het Markermeer en 

de mondiale temperatuurstijging maakt dat de 

leefomstandigheden van spiering naar verwachting 

nu en in de toekomst verslechteren. 
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Marker Wadden stimuleert de spieringstand door: 

De in potentie voedselrijke kleibodems te 

ontdoen van de verstikkende sliblaag. Dit leidt 

tot een sterke toename van bodemdieren (o.a. 

muggenlarven) die kunnen dienen als 

altematief voedsel voor spiering (het eten van 

muggenlarven door spiering is aangetoond met 

maagonderzoek) voor perioden dat dieriijk 

plankton schaars is. 

Meer bodemdieren betekent een snellere 

omzetting van afgestorven algen en bacterien, 

dus een snellere beschikbaarheid van 

voedingsstoffen. Dezelfde hoeveelheid 

voedingstoffen zorgt voor een (veel) hogere 

productie aan algen en dus ook aan dieriijk 

plankton. Spiering profiteert van meer dieriijk 

plankton (stapelvoedsel). 

Toename van diep en koel water. Tijdens 

warme perioden treedt gelaagdheid op in het 

water. De onderliggende laag is koel en in 

principe het meest geschikt voor overleving van 

de koudebehoeftige spiering. Het beperkte 

volume zorgt dat de omzetting van organische 

stof op de bodem verhoudingsgewijs grote 

invloed heeft op de zuurstofgehalten in het 

water. De bovenste laag is te warm, de 

onderste laag wordt na verloop van tijd te 

zuurstofarm. Door meer en grotere dieptes aan 

te brengen is er ten opzichte van het 

bodemoppervlak een veel groter volume aan 

koel water zodat het zuurstofgehalte langer 

hoog blijft. Gevolg een betere overleving van 

spiering tijdens warme perioden, met als gevolg 

een gemiddeld grotere en stabielere populatie. 
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Risicospreiding: stimuleren 

waterplantenvegetaties 

Tijdens vaststelling van de Natura 2000-

instandhoudingsdoelstellingen waren er in het 

Markermeer nauwelijks waterplantenvegetaties. Ze 

zijn er nu wel, zij het deels nog ijl en kwetsbaar. 

Binnen deze vegetaties leven alternatieve 

voedselbronnen voor de Natura 2000-doeisoorten. 

Mosseletende vogels eten slakjes die op 

waterplanten leven. Visetende watervogels 

profiteren van jonge vis die tussen de waterplanten 

opgroeit. 

Marker Wadden stimuleert de ontwikkeling van 

waterplantenvegetaties op de volgende manieren: 

Door het verminderen van de voorraad 

opwervelbaar slib neemt de kans af dat grote 

delen van de waterplantenvegetaties 

verdwijnen in jaren met relatief veel wind; 

In tegenstelling tot de kust bij Waterland is er op 

de ondiepte van het Enkhuizerzand nog geen 

sprake van waterplantenvelden. Waarschijniijk 

komt dat door de hoge dynamiek. Door aanleg 

van luwtestructuren (boven water uitstekende 

schelpenrichets) verbeteren de 

vestigingsomstandigheden van waterplanten; 

Binnen het moeras liggen straks grote delen 

ondiep water. Ook dit zijn uitstekende plekken 

voor waterplanten. 
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13 IO. 

Gangbare methoden en technieken zijn 
onbetaalbaar 

Marker Wadden wordt de ultieme uitdaging voor 

waterbouwend Nederland. Als het moet zoals het 

altijd gaat, komen Marker Wadden er niet. Analyse 

van gangbare methoden en technische ontwerpen 

die worden toegepast bij dijkversterkingen en 

landwinning, leidt tot de conclusie dat hiervoor 

minimaal het tweevoudige budget nodig is. Het grote 

verschil in kosten maakt dat er maar 66n weg is: het 

moet anders, het moet veel goedkoper. 

Innovatie als voorwaarde voor succes 

Innovaties gedijen het beste als teruggrijpen naar 

bekende methoden uitgesloten is. Dat geldt voor 

Marker Wadden. Immers: 

1. de middelen zijn schaars: het mag niet duurder; 

2. de grote schaal is noodzaak: het mag niet 

(wezenlijk) kleiner; 

3. de dubbele werking (opknappen Markermeer en 

aanleg van Marker Wadden) vereist de aanpak 

van slib: het mag niet eenvoudiger. 

Het moet en kan slimmer: zuinig met 

materiaalgebruik en zuinig met inspanningen. 

Daarvoor is het nodig om de creativiteit van de 

waterbouwsector aan te wenden en te combineren 

met de kracht van een aantal natuurlijke processen. 

De essentie is dat optimaal ingespeeld wordt op de 

bijzondere omstandigheden van Marker Wadden: de 

eindbestemming is natuur. De eisen die aan het te 

bereiken resultaat worden gesteld zijn wezenlijk 

anders dan bij 'gangbare' projecten. Voorlopige 

resultaten laten zien dat de gewenste schaal binnen 

het budget haaibaar is, maar wel omgeven is door 

risico's en kennisvragen. 

Samenwerking en innovatie binnen Topsector 
Water 

De insteek van Natuurmonumenten, 

kennisinstituten, bedrijfsleven en overheid is om 

Marker Wadden op te nemen in de Topsector 

Water-portefeuille. Met Building with Nature 

(Topsector Water-Deltatechnologie) is een 

samenwerking aangegaan om het ontwerp te 

optimaliseren en om via monitoring tijdens de 

aanleg al modificaties door te voeren. In het kader 

van Proeftuin NL (ook Topsector Water) worden 

overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven 

uitgedaagd financieel, procedureel en 

aanbestedingstechnisch alles te doen en te laten om 

de vernieuwende aanpak van Marker Wadden te 

laten slagen. 

Technische innovatieopgaven 
Het technisch ontwerp van Marker Wadden kent drie 

innovatieopgaven, voor het onderwateriandschap, 

het rif en de eilanden: 

Het onderwateriandschap moet zodanig worden 

ingericht dat slib met minimale inspanning wordt 

verzameld; dus verwijderd uit het systeem en 

klaar voor transport naar de wetlands. 

Het rif moet bestendig zijn tegen afslag door 

golfwerking; het achterliggende moeras moet 

bescherming bieden tegen erosie door 

overslagwater, door de erosieve krachten op te 

vangen in plaats van uit te bannen. 

De eilanden moeten gemaakt worden uit dik 
slibrijk water. 

1. 

3. 

Vernieuwend onderwateriandschap vangt slib op 
Enorme hoeveelheden slib moeten van de 

Markermeerbodem worden verwijderd. Het slib ligt 

nu overgrote oppervlakten verspreid. Al dat slib 

moet worden verpiaatst naar Marker Wadden. 

Transport per schip is veel te duur, voor transport 

via leidingen is de afstand te groot. De oplossing is 

mmyi 
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Taakstellend budget 
Natuurmonumenten is initiatiefnemer van Marker 

Wadden en werkt aan het bijeenkrijgen van het 

benodigde kapitaal. De aard van de organisatie 

(particuliere natuurorganisatie) iaat niet toe dat er 

forse kostenoverschrijdingen kunnen plaatsvinden. 

Er is simpelweg geen vermogen om tegenvallers op 

te vangen. Daarom wordt uitgegaan van een 

taakstellend budget, Hogere of lagere kosten 

vertalen zich dan in een kleinere of grotere omvang 

van Marker Wadden, maar niet in over- of 

onderschrijding van het budget, 

75 miljoen voor eerste fase 

Het taakstellend budget is vooralsnog vastgesteld 

op de initiele raming van ruim 76 miljoen voor de 

eerste fase van 1.000 hectare. Gedurende de 

pianvorming zal regelmatig worden nagegaan of de 

inhoudelijke ambitie blijft passen bij het 

taakstellende budget. Anders gezegd: kunnen we 

maken wat we willen voor het geld dat beschikbaar 

is? De eerste verificatieslag leidt tot de conclusie dat 

het taakstellende budget lijkt te volstaan, zij het dat 

het noopt tot een innovatieve aanpak gericht op 

maximale kostenreductie met bijbehorende risico's. 

Financiering privaat en publiek 

Het werken met een taakstellend budget stuurt ook 

de werving van middelen. Natuurmonumenten heeft 

de eerste 15 miljoen voor Marker Wadden al 

letteriijk op haar bankrekening staan. Dit is privaat 

geld, verkregen van de Nationale Postcode Loterij. 

Maar het is uitgesloten dat Marker Wadden met 

alleen privaat geld gefinancierd kan worden. Een 

belangrijk deel van de kosten zal gedragen moeten 

worden door de overheid. Dat is logisch omdat het 

herstellen van de ecologie van het Markermeer en 

het toewerken naar een toekomstbestendig 

ecologisch systeem met grootschalige land-

waterovergangen een Natura 2000-taak en ook de 

ambitie is van de Rijksoverheid. In die zin is de 

opgave in het Markermeer met het initiatief Marker 

Wadden veranderd van een 100% overheidsopgave 

in een gedeelde publiek-private samenwerking. Dat 

kan van doorslaggevende betekenis zijn om in deze 

economisch moeilijke tijden de ambities en 

investeringsbereidheid van de overheid overeind te 

houden. 

Startkapitaal wan 45 miljoen: 15 miljoen privaat 

en 30 miijoen publiek 

Wanneer er zekerheid is voor een bedrag van 45 

miljoen dan neemt Natuyrmonumenten het risico en 

gaat het de eerste fase van Marker Wadden 

defmitief uitvoeren. Voor dit bedrag kan de 

basisinfrastructuur voor het slibinvartgend systeem 

worden yitgevoerd, Er ontstaat dan ryim 200 

hectare wetland en circa 10 kilometer aan 

slibvangende geulen. Het streven is om dit 

'startkapitaal' zo snel mogelijk hard toegezegd te 

krijgen. De formele procedure (vergunning-

aanvragen inclusief Milieueffectrapportage) start dan 

meteen. In ieder geval moet de cofinanciering 

binnen een jaar zijn geregeld. Anders moet de 

verkregen 15 miijoen weer terug naar de Nationale 

Postcode Loterij. 

Voor het verkrijgen van de eerste 30 miljoen aan 

cofinanciering richt Natuurmonumenten zich op de 

Rijksoverheid. Het is belangrijk voor de 

slagingskans van het project dat de ministeries van 

EL&I en I&M zich committeren aan Marker Wadden. 

Zonder dit commitment (ook in geld) van de 

Rijksoverheid is het tot voile wasdom komen van 

Marker Wadden niet mogelijk. 

Resterende financiering eerste fase: privaat en 

publiek in balans 

Bovenop het startkapitaal van 45 miljoen euro is nog 

zo'n 25-30 miljoen extra nodig om de hele eerste 

fase van Marker Wadden te realiseren. 

Natuurmonumenten ziet kans om een significant 

deel hiervan uit de private sector te halen. Het 

streven is fifty-fifty. Inzetten op de combinatie van 

publiek en privaat lijkt een zichzelf versterkend 

effect op te roepen. De investeringsbereidheid van 

de een roept een grotere investeringsbereidheid van 

de ander op. Qua publieke financiering wordt naast 

de Rijksoverheid gekeken naar Europese fondsen 

en naar Provinciale middelen. Beide 

overheidsorganen hebben immers een bepaalde 

verantwoordelijkheid voor de natuur. 
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Publieke motieven voor financiele bijdragen 

Van publieke partijen is alleen een financiele 

bijdrage te verwachten als daarmee publieke doelen 

worden gerealiseerd. De volgende motieven zijn 

gei'dentificeerd: 

De oplossing voor het Markermeer zit 

momenteel muurvast. De status quo van wel 

praten maar niet handelen, wordt maar niet 

doorbroken. Marker Wadden kan voor de 

doorbraak zorgen en daarmee een proces op 

gang brengen dat leidt tot een situatie waarbij 

het Markermeer van de politieke en bestuurlijke 

agenda af kan; 

Een ander motief is de kans om te kunnen 

bewijzen dat de combinatie tussen publiek- en 

privaat initiatief/geld ook werkt bij in beginsel 

publieke doelen zoals natuurontwikkeling; 

Marker Wadden geeft zicht op een situatie dat 

de ecologische toestand van dien aard is dat 

natuur(wetgeving) niet meer belemmerend is en 

dus weer ruimte geeft aan economische 

ontwikkeling; 

Europees natuur- en waterbeleid (Natura 2000 

en Kaderrichtlijn Water) verplicht de 

Rijksoverheid de kwaliteit van het Markermeer 

te verbeteren; 

De schaal van Marker Wadden biedt kansen 

voor internationaal aansprekende 

natuurontwikkeling. Daardoor komen ook 

Europese stimuleringsfondsen in beeld; 

f 

• B 

Marker Wadden biedt een infrastructuur die het 

mogelijk maakt een structureel beheermodel op 

te zetten dat zorgt dat de aanwas van slib nooit 

meer kan leiden tot terugval van de ecologie en 

daarmee de economische mogelijkheden van 

het gebied; 

Het in economisch moeilijke tijden misschien 

wel belangrijkste motief is de kans die Marker 

Wadden biedt voor de economische 

structuurversterking van Nederiand door het 

stimuleren van innovatie en het internationaal 

vermarkten binnen de economisch kansrijke 

sector van Topsector Water. 

mei 

I 
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Private motieven voor financiele bijdragen 
Ook private partijen hebben belang bij Marker 

Wadden en zijn vanuit die motieven in principe 

bereid financieel bij te dragen: 

Het is een showcase voor de internationale 

markt. Het bouwen met slib gaat kennis 

genereren die internationaal vermarkt kan 

worden. Marker Wadden levert een 

internationale showcase op over hoe Nederland 

bouwt in het water, in de traditie van 

bijvoorbeeld de Deltawerken. De beheersing 

van technieken om iets goedkoper uit te voeren 

dan wat gangbaar is, is altijd commercieel van 

groot belang. Veelal is er geen ruimte in 

projecten om dergelijke innovaties grootschalig 

toe te passen. De eindbestemming 'natuur' 

maakt dat die ruimte er binnen Marker Wadden 

wel is. 

Het concept van Marker Wadden is zeer goed 

verenigbaar met de zogenaamde 'grootschalige 

bodemtoepassing', een moderne term voor de 

functie als stortlocatie voor schone grond die bij 

andere projecten vrijkomt. Afhankelijk van de 

hoeveelheden, de samenstelling en de 

herkomst van het materiaal kan sprake zijn van 

kostenreductie of zelfs opbrengsten. 

Bij diverse projecten in de wijde omgeving van 

Marker Wadden is sprake van aantasting van 

natuurwaarden. Die aantasting moet worden 

gecompenseerd. De flexibele en modulaire 

opbouw van Marker Wadden maakt dat dit 

project zeer geschikt is om als 

natuurcompensatie te dienen. 

MA1 *¥W 

Vanuit de recreatieve sector is veel interesse in 

Marker Wadden. Er lijken zeker perspectieven 

te zijn op een recreatief concept dat kan 

bijdragen aan de exploitatie van het gebied. Of 

er ook mogelijkheden zijn op bijdragen aan de 

realisatie van Marker Wadden, wordt nog 

onderzocht. 

Ook andere bedrijfssectoren, zoals de grote 

multinationals, zien perspectief in Marker 

Wadden. In samenwerking met anderen wordt 

momenteel een concept ontwikkeld waarbij 

ontwikkeling van nieuwe natuur op een 

intelligente manier kan bijdragen aan een 

positief profiel op het gebied van 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Het project Marker Wadden is aantrekkelijk als 

project (groot, eigenstandig, publieksvriendelijk, 

aansprekend en heeft groot maatschappelijk 

draagvlak) maar ook door de combinatie met 

Natuurmonumenten als grootste particuliere 

natuurorganisatie van Nederland. 

>n.tv. ., iyj«g^waS^3ff lr^^ 
_ArjHKmS»__^i?u$ty?i_a5$' * ' 
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De plannen voor Marker Wadden zijn een stuk 

concreter geworden, De verdiepingsslag ieverde 

een beter inzicht in wat nodig is ten aanzien van 

locatie, ontwerp, techniek, innovatie, financiering, 

regie en draagviak om Marker Wadden te laten 

slagen, 

Locatie 

De locatie aan de noordoostzijde van het 
Markermeer voor het maken van de 

eilandenarchipel blijkt de juiste keuze: 

De locatie is ideaal gelegen als schakel tussen 

Oostvaardersplassen, de Friese idsselmeerkust 

en de Usseldelta, en ligt tevens op het snijpunt 

Markermeer en Usselmeer; soorten van open 
water en moerasgebieden profiteren van de 
nabijheid. Dat levert schaalvoordelen op; 
Langs de kust van Waterland is reeds sprake 
van spontaan natuurherstel. Het deel ten 
noordoosten van de lijn Enkhuizen-Almere 
Pampus kan alleen door menselijk ingrijpen 
ecologisch weer van betekenis worden; 
Het probleembesef van een ecologisch slecht 
functionerend Markermeer is daardoor aan de 
Noord-Hollandse zijde minder dan aan 
Flevolandse zijde. Daaraan gekoppeld is het 
draagvlak voor grootschalige 
herstelmaatregelen aan de Flevolandse zijde 
groter dan aan de Noord-Hollandse kant; 
De locatie sluit goed aan bij de profilering van 
Lelystad (volgens gemeentebestuur) als stad 
waar veel natuur beleefd kan worden; 
De locatie zit waterrecreatie niet in de weg en 
wordt vanuit de sector zelfs gezien als 
aantrekkelijke aanvulling qua natuurbeleving en 
vaardoel; 

De waterdiepte is weliswaar groter maar de 
daardoor hogere kostprijs wordt deels 
gecompenseerd door lagere kosten per kubieke 
meter als gevolg van betere bevaarbaarheid, 
geringere transportafstanden en betere 
beschikbaarheid van zowel zand als klei; 
De noordoostelijke locatie is randvoorwaardelijk 
voor het maken van de dubbelslag: voor het 

verwijderen van het slib en het creeren van een 
slibirtvangend systeem: dicht bij de deur, 
waardoor goedkopere technieken (transport via 
buizen ipv schepen); 

Wel is gebleken dat voor de eerste stap het van 

grote betekenis is om 66k op het Enkhuizerzand te 

starten. De verwachting is dat met gerichte 

maatregelen het mogelijk moet zijn de vestiging van 
waterplanten en driehoeksmosselen te stimuleren, 
Er wordt gedacht aan het crefiren van een rif van 
schelpen waarachter waterplanten gaan groeien, 

Het rif mag langzaam verspoelen, zodat de 

schelpen over een groot oppervlak dienst doen als 

vestigingsplaats voor mosselen, 

Ontwerp 

Gebleken is dat het onderwaterontwerp net zo 
belangrijk is als het bovenwaterontwerp. Het 
onderwaterontwerp is bepalend in de effectiviteit 
waarmee het Markermeer kan worden opgeknapt en 
voor de kostprijs van de archipel. Het maken van 

een eigen zandwinput is hier onderdeel van. Nu 
meer inzicht is gekregen in het technisch ontwerp 
zal in de komende periode samen met 
kennisdragers en belanghebbenden een update 
worden gemaakt van het ruimtelijk ontwerp. 

Techniek 

Het is essentieel dat Marker Wadden voor het 
grootste deel wordt gemaakt van hydraulisch 
gewonnen klei en van slib: 

Alleen met het aanwenden van dit materiaal is 
de dubbelslag te maken van en herstel 

Markermeer en de realisatie van de 
eilandenarchipel; 

Andere technieken hebben een fors hogere 
kostprijs; 

De toegepaste techniek creeert de gewenste 

natuur van grootschalige halfopen gebied met 
een zeer hoge voedselrijkdom en vanwege de 
zeer geringe dieptes hoge 

voedselbeschikbaarheid; 

De kans op grootschalige bosvorming is 
minimaal. 
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De in deze rapportage geschetste 'tussenstand' in 

de ideeontwikkeling van Marker Wadden is primair 

ontwikkeld ten behoeve van het pianvormingsproces 

van Natuurmonumenten. Tegelijkertijd biedt het 

inzichten die van betekenis zijn voor het advies van 

de Werkmaatschappij Markermeer IJmeer aan de 

minister van I&M over hoe verder te gaan met de 

groenblaywe opgave van het Markermeer, Op basis 

van de opgedane inzichten komt 

Natuurmonumenten tot de volgende aanbevelingen: 

1- Houd de ambitie om een toekomstbestendig 

ecologisch systeem te ontwikkelen overeind. 

Alleen de keuze voor kwaliteit en ambitie schept 

de juiste randvoorwaarden om ecologische 

rijkdom, economische ontwikkeling en 

welbevinden van mensen te combineren. Laat 

met de economische crisis niet het uiteindelijke 

doel uit het zicht verdwijnen, maar benut de 

economische crisis om de weg naar het doel in 

overeenstemming te brengen met wat haaibaar 

2. Houd het vizier op het hele Markermeer. door 

per deelgebied verschillende elkaar 

versterkende strategieen te hanteren. 

Toekomstbestendig werken betekent beginnen 

met de aanpak van de slibdeken en vervolgens 

per deelgebied passende stimulerende 

maatregelen te nemen. Heel het Markermeer is 

natuurgebied. In het minder diepe deel van het 

Markermeer aan de Noord-Hollandse kust is bij 

Waterland een voorzichtig natuurherstel gaande 

dat met kleinschalige maatregelen ondersteund 

kan worden. Dit autonome herstel vindt nog 

nauwelijks plaats in het ondiepe deelgebied dat 

bekend staat als Enkhuizerzand. Als onderdeel 

van Marker Wadden stellen wij voor hier vooral 

te investeren in kleinschalige maatregelen 

(zandbanken en schelpenriffen) om de condities 

voor zoetwatermosselen en waterplanten te 

verbeteren. Het succes van herstelmaatregelen 

in de twee eerstgenoemde deelgebieden wordt 

bedreigd zolang het slib aan de oostzijde van 

het Markermeer in dikke lagen aanwezig is. Bij 

stormen verspreid dit slib zich telkens over 

grote delen van het meer en bedreigt zo het 

prille herstel van de andere deelgebieden, 

3. Richt de oplossing op de..tern.yan..het 

grobleem,d^ 
sprake zijn van een .rp.buust_keerBunJUP_.cle 

eajtafliscfe Het ecosysteem van 
het Markermeer wordt alleen echt 

toekomstbestendig als het slibprobleem wordt 

opgelost. Dat wil niet zeggen dat al het slib uit 

het meer moet verdwijnen, maar dat de dreiging 

van grootschalige vernietigende slibverplaatsing 

door storm moet worden afgewend. 

Verminderen van de slibhoeveelheid en 

versterken van de natuurlijke filtercapaciteit zijn 

essentiele onderdelen van een dergelijke 

aanpak. 

4. Zetjn_(2EMM-ffiiliDM-dMlSter (Building with 

Nature). Kansrijke onderdelen zijn: 

windgedreven stromingen benutten voor 

vergaren van slib (in het onderwateriandschap), 

'zuivering' reststromen van slibrijk water in 

oudere moerascompartirnenten, vangen van 

fijnste slibfractie door stimuleren 

filtreercapaciteit van mosselbanken. Ook bij het 

realiseren van riffen is het de uitdaging het 

gebruik van harde waterbouwkundige 

structuren te voorkomen en te bouwen met 

schelpenstranden en natuurlijke beplanting die 

zowel bescherming tegen golfslag bieden als 

een leefomgeving vormen voor de natuur. 

5. Kies onomwonden voor Marlcer Wadden. Kies 

samen met Natuurmonumenten voor een sneiie 

uitvoering van Marker Wadden. Wij nemen 

graag het initiatief en werken samen met 

overheden en marktpartijen aan kansrijke 

innovatieve concepten die in de marktuitvraag 

naar voren komen en die de aanpak van Marker 

Wadden versterken. 



Realisatie 
Natuurmonumenten 
Noondereinde 80 
Postbus 9955 
1243 ZS 's-Graveland 
T 035 655 99 33 
www.natuurnionumeriten.nl 

Projectleider 
Roel Posthoom 

Tekst 
Michel Verschoor, Andre Rijsdorp 

Beeldredactie 
Stefan Claessens 

Eindredactie, prodyctiebegelelding en opmaak 
Marthe Olthof, Udewij Staal 

Fotografie 
lllustraties: Natuurmonumenten: Wim Dasselaar 

Beelden 
Natuurmonumenten 
KINA - Maarten Zonderwijk. 
Natuurmonumenten - Watze de Haan 
Ron Offermans - Buifen-beeld -153345. 
Jeiger Herder - Buifen-beeid - 52316 
Natuurmonumenten - Sytze Jongma 
Natuurmonumenten - Marianne Wustenhoff 

Dit rapport is samengesteld op basis van een 'Quick scan' die in samenwerking met Royal Haskoning DHV gemaakt is. 
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Eindrapport Werkmaatschappij Markermeer-Umeer* 
27 September 2012 

Voorwoord 

Met dit eindrapport sluit de Werkmaatschappij Markermeer-Dmeer (WMIJ) een 
periode van twee jaar af. Er is in twee jaar veel uitgezocht, veel ideeen zijn 
uitgewisseld en met veel partijen is overlegd. Overheden, marktpartijen, 
onderzoeksinstituten, belartgenorganisaties en burgers hebben hun visie op de 
toekomst van het Markermeer-Dmeer kunnen geven en zijn met elkaar in gesprek 
gegaan. De WMIJ heeft die visies en onderzoeksresultaten bij elkaar gebracht, en 
perspectieven voor ecologie, recreatie en economische ontwikkeling op een rij 
gezet. Deze perspectieven monden nu uit in drie varianten die in dit eindrapport 
worden beschreven. Achter dit eindrapport gaat een indrukwekkende hoeveelheid 
rapporten en deelstudies schuil. Er is, zoals dat heet, niet over een nacht ijs 
gegaan. 

Nu staan we aan de vooravond van de bestuurlijke besluitvorming, in het kader 
van het Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM). RRAAM 
gaat over de integrate ruimtelijke ontwikkeling van de noordelijke Randstad. 
Wonen en werken, bereikbaarheid, natuur en recreatie en toerisme staan centraal. 
De besiuiten over welke keuzes we makers, welke richting we nu inslaan en hoe %ve 
onze ambities kunnen financieren, worden vastgelegd in de Rijksstructuurvisie 
Amsterdam Almere Markermeer. Met de afronding van de activiteiten van de WMIJ 
wordt een hoofdstuk afgesloten. Maar het boek met het grote verhaal gaat verder. 

Van onze kant is een woord van dank op zijn plaats aan al diegenen die hebben 
bijgedragen aan de resultaten die de WMIJ in dit eindrapport presenteert. Met 
deskundigheid en met passie is gewerkt aan het toekomstperspectief voor 'het 
Blauwe Hart' van Nederland. De beslisinformatie ligt op tafel, de besluitvorming 
kan plaatsvinden, op basis van een goede afweging van nationale en regionale 
belangen. Het motto van de werkmaatschappij laat niets aan duidelijkheid te 
wensen over: "Markermeer-Dmeer: natuurlijk ontwikkelen!" 

Marc Hameleers, 
Regioambassadeur ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Anne Bliek, 
Gedeputeerde provincie Flevoland 

Joke Geldhof, 
Gedeputeerde provincie Noord-Holland 
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2? September 2012 

Leeswi jzer 

Dit rapport vat de resultaten samen die de Werkmaatschappij Markermeer-Dmeer 
(WMIJ) in 2010-2012 heeft opgeleverd. De WMIJ is een samenwerking van 
rijksoverheid en de provincies Noord-Hoiiand en Flevoland. De beleidsmatige 
kaders waarbinnen de WMD zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd, zijn opgenomen 
in de Blokken 1 en 2. 

Blok t geeft een zeer korte schets van de voorgeschiedenis. Blok 2 zet de opdracht 
uiteen die de WMIJ in 2010 heeft gekregen in het kader van het Rijk-
Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM). 

Dit eindrapport volgt op het uitvoeriger Optimalisatierapport "Naar een 
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem", dat de WMIJ in 2011 reeds heeft 
uitgebracht. De hoofdiijnen van het Optimalisatierapport zijn beknopt weergegeven 
in Blok 3. De bevindingen van het Optimalisatierapport zijn opgenomen in de 
notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen voor RRAAM. 

Blok 4 gaat uitgebreid in op de resultaten van de Marktuitvraag Ecologie RRAAM 
die de WMIJ in 2012 heeft begeleid. Blok 5 tenslotte schetst drie ecologische 
varianten voor de Rijksstructuurvisie RRAAM, voorzien van voor- en nadelen. Dit is 
de oogst van de Marktuitvraag Ecologie in vervolg op het Optimalisatierapport. De 
ontwerp-Rijksstructuurvisie RRAAM is beoogd te verschijnen in 2012. 

Bijlage A schetst de ecologische achtergrond en de basis voor het 
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem. De gegevens die in deze bijlage zijn 
opgenomen worden regelmatig geactualiseerd in het kader van het 
onderzoeksprogramma Natuurlijker Markermeer-Umeer (dat loopt tot 2015), en 
het ecologisch onderzoek naar de Autonome Neerwaartse Trend IJsselmeergebied 
(dat in 2013 wordt afgerond). Bijlage B vat de resultaten samen van de audit die 
is uitgevoerd op de Marktuitvraag Ecologie. De auditresultaten staan aan de basis 
van de kostenramingen voor de drie varianten uit Blok 5. 
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¥era ntw eord i ng 

Dit eindrapport is een samenstelling van verschillende, bestuurlijk vastgestelde 
deeirapporten en notities1, Met de aanbieding van dit eindrapport aan de voorzitter 
van de Stuurgroep RRAAM op 27 September 2012, rondt de WMD zijn 
werkzaamheden af. In de maanden oktober tot december 2012 zuiien de 
deelnemers aan de WMD de bevindingen waar nodig nader toelichten en inbrengen 
in de besluitvormende greinsa. Op de onderdelen Financiering en Juridische 
strategie volgen nog dit jaar nadere uitwerkingen. Aile publicaties en 
achtergrondrapporten die onder verantwoordelijkheid van de WMIJ naar buiten zijn 
gebracht, waaronder het kernrapport "Naar een Toekomstbestendig Ecologisch 
Systeem", zijn te vinden op de website www.markerm.eeri1tneer.nl. Actuele 
informatie over RRAAM is te vinden op www.rraam.nl. 

Velen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport en de 
achterliggende publicaties, Partijen binnen en buiten overheid hebben grote 
inspanningen verricht om de weg naar een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem 
voor Markermeer-Dmeer uit te stippelen, Bijzondere dank is verschuldigd aan de 
bestuurders binnen RRAAM voor het verieende vertrouwen, aan marktpartijen, 
maatschapplijke organisaties en onderzoeksinstituten voor hun inhoudelijke 
bijdragen, en natuurlijk aan de medewerkers van bet ministerie van Infrastructuur 
& Milieu, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de 
provincie Noord-Holland en de provincie Flevoland, die tezamen de WMIJ hebben 
gevormd. 

Roelof Balk, directeur Werkmaatschappij Markermeer-Umeer 

1 Waar onbedoeld sprake is van verschillen tussen de teksten in deze publieksversie en de 
bestuurlijk vastgestelde brondocumenten, geldt de tekst van de laatste. 
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Samenvat t ing 

Drie ecologische var ian ten voor Markermeer-Dmeer 

Voorgeschiedenis 

Decenniaiang was het Markermeer gereserveerd voor de afronding van de 
Zuiderzeewerken met de beoogde aanleg van de Markerwaard. Met de vaststeiiing 
van de Nota Ruimte in 2006 werd de reservering voor inpoldering definitief 
ingetrokken. Eerder was het gebied al aangewezen ais speciale beschermingszone 
in het kader van de Vogelrichtlijn en ais internationaal erkend Wetlandgebied. 
Daarmee is het gebied behouden als grootschalig open water in het hart van 
Nederland. Vooruitlopend op deze beslissing hebben maatschappelijke organisaties 
en overheden in 2005 de Toekomstvisie Markermeer-Umeer opgesteld. Deze stelt 
dat een gerichte investering in de groen-blauwe kwaliteit een essentiele 
voorwaarde is voor een verdere stedelijke ontwikkeling van de as Schiphol-
Amsterdam-Almere. Provincies Flevoland en Noord-Holland hebben in vervolg 
hierop het Toekomstbeeld Markermeer-Umeer neergelegd. Het Toekomstbeeld 
beschrijft hoe het Markermeer en IJmeer kan uitgroeien tot een vitaai en 
gevarieerd natuurgebied, krachtig genoeg om ook andere ontwikkelingen zoals 
klimaatverandering, verstedelijking, infrastructurele investeringen, economische 
groei en toenemende recreatie te kunnen accommoderen. Eind 2009 heeft het 
toenmalige kabinet het toekomstbeeld overgenomen in de RAAM-brief aan de 
Tweede Kamer. Deze bevat de Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer. 
Centraal daarin staat een drievoudige ambitie voor verstedelijking, bereikbaarheid 
en natuur. In de RAAM-brief wordt de totstandkoming van het Toekomstbestendig 
Ecologisch Systeem naar voren gebracht als het verbindend element in de integrale 
ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad tot een internationaal 
concurrerende topregio. Binnen RRAAM heeft de Werkmaatschappij Markermeer-
Dmeer (WMIJ) de opdracht gekregen om het Toekomstbeeld Markermeer-Umeer 
zoals dat door de regionale partijen is vastgesteld haaibaar en betaalbaar te 
maken. 

Naar een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem 
In november 2011 heeft de WMIJ haar optimalisatierapport xNaar een 
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem' opgeleverd. Dit rapport benoemt de 
maatregelen die nodig zijn om de natuurkwaliteit van het Markermeer-Umeer te 
herstellen en duurzame ecologische veerkracht te creeren: 
- de aanleg van een grootschalig moeras van op termijn 4500 ha bij de 

Houtribdijk 
de aanleg van circa 12 km luwtemaatregelen bij de kust van Noord-Holland 
de aanleg van 300 ha Vooroever Lepelaarplassen bij Flevoland 
optimalisatie van grondstromen 
gefaseerde aanpak 
synergie tussen ecologie, recreatie en dijkversterking. 

De WMIJ concludeert dat in deze opzet een kostenbesparing van € 350 miljoen 
haaibaar is op de oorspronkelijke kostenraming. Dat is circa 42%. De optimalisatie 
van 2011 brengt de geraamde kosten voor een totaalpakket terug naar een 
bandbreedte van € 631 tot 880 miljoen. Bij een uitvoeringstermijn van 40 jaar 
betekent dat een jaarlijkse investering van circa € 15 tot 22 miljoen. Naar 
aanleiding van het optimalisatierapport heeft de Tweede Kamer verzocht om een 
open marktuitvraag te doen voor de natuurontwikkelingsplannen binnen RRAAM. 
De WMIJ heeft deze marktuitvraag in 2012 uitgevoerd. 
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Keuze uit drie benaderingswijzen 

De Marktuitvraag Ecologie RRAAM heeft geresulteerd in een inbreng van 
marktpartijen en een voorstel van de Vereniging Natuurmonumenten. Deze 
voorstellen schetsen nieuwe perspectieven voor de ecologische toekomst van het 
Markermeer-Umeer. Drie kansrijke oplossingsrichtingen tekenen zich af waaruit 
gekozen kan worden in de Rijksstructuurvisie RRAAM. Dit zijn: 

1. Innovatief TBES, 
2. Luwtemaatregelen Noord-Holland 
3. Behoedzaam Marker Wadden. 

In de varianten worden twee vervolgfases onderscheiden: 
« de Tweede fase TBES, bestaande uit de ecologische maatregelen die binnen 

de variant ten minste nodig zijn om een daadwerkelijk systeemeffect te 
sorteren zodat de neergaande trend naar verwachting kan worden gekeerd 
(10-15 jaar) 

• de Derde fase TBES, waarin het 'eindbeeld' van een toekomstbestendig 
ecologisch systeem wordt bereikt (25 tot 30 jaar). 

Variant 1 : Innovatief TBES 
In deze variant wordt vastgehouden aan de integrale aanpak van het PRA, met 
inachtneming van de technische innovaties die voortkomen uit de marktvoorstellen 
(met name de stepping stones nabij Lepelaarplassen en de vispassages, beide uit 
het voorstel van Kransmeer), en de innovatieve aanlegmethode van Marker 
Wadden (de 'slibmotor'). 

In deze variant wordt van begin af aan prioriteit gelegd bij de voile breedte van het 
pakket op systeemniveau. Dat betreft de aanleg van de luwtemaatregelen zoals 
opgenomen in het PRA, de aanleg van de vooroevers bij de Lepelaarplassen, en 
uiteindelijk 4500 hectare grootschalige land- waterzone bij de Houtribdijk, die 
wordt ingevuld volgens de aanpak van de Marker Wadden. 

Ook op de middellange termijn (tweede fase) is dit een keuze om over de voile 
breedte maatregelen te nemen (luwtemaatregelen, land-waterzones en 
vooroevers). 

Basisplan met innovaties 
uit marktu i tvraaa 

• Siibmotor Marker 
Wadden: innovatieve 
aanleg grootschalig 
wet land 

« Stepping stones bij 
Lepelaarplassen 

• Luwtemaatregelen als 
in PRA 

\ 

_ t 

, - J A 

\ 

6&^' 

, 

Afbeeldmg i : Var iant 

De kosten van deze variant bedragen vo ar de middellange termijn circa € 180 tot 
280 miljoen, en voor de lange termijn ci ca € 422 tot 880 miljoen. De ondergrens 
van deze bedragen komt in beeld indien de innovatieve technieken daadwerkelijk 
en succesvol toepasbaar zijn. De bovengrens wordt relevant als de innovatieve 
aanpak van Marker Wadden niet tot ont vikkeling komt en teruggevallen moet 
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worden op de bestaande technieken. Ter dekking van deze kosten is reeds € 15 
miljoen private inbreng voor Marker Wadden beschikbaar, ter beschikking gesteld 
door de Nationale PostcodeLoterij aan initiatiefnemer Natuurmonumenten. 

Voordelen van variant 1, Innovatief TBES: 
• ecologisch gezien is deze variant het meest compleet, omdat op alle 

aangrijpingspunten maatregelen zijn voorzien (zowel gericht op het 
ecosysteemniveau op termijn, als op urgente Natura 2000-soorten); 

• omdat deze aanpak ecologisch het meest compleet is, is het juridisch risico ook 
het kleinst. Er wordt een ruime buffer opgebouwd voor ruimtelijke 
ontwikkelingen; 

• het maatschappelijk draagvlak voor deze aanpak is acceptabel; 
• de aanpak is innovatief (slibmotor Marker Wadden). Dit biedt ruimte voor 

kostenbesparingen; 
• De private bijdrage van € 15 miljoen voor Marker Wadden wordt benut. 

Het nadeel van deze aanpak is dat het relatief kostbaar is, met name als de 
innovatieve opiossingen niet uitvoerbaar blijken te zijn. In dat geval zouden de 
kosten uiteindelijk niet afwijken van het PRA. 

Variant 2: Luwtemaatregelen Noord-Holland 
In deze variant wordt de brede systeembenadering losgelaten en gekozen voor een 
versterkte inzet op Luwtemaatregelen aan de Noord-Hollandse kant, waar het 
water ondiep is. Het accent ligt dan op de meest urgente N2000-doelstellingen van 
dit moment, en minder op het realiseren van een breed toekomstbestendig 
ecologisch systeem in totaliteit. Een grootschalige land-waterzone komt eventueel 
later aan de orde, in aansluiting op de luwtemaatregelen, maar alleen als blijkt dat 
dit noodzakelijk is voor de Natura2000-doelstellingen of vanuit juridische vereisten 
in het kader van RRAAM. In het diepere deel van het Markermeer, langs de 
Houtribdijk nabij Lelystad, worden geen maatregelen genomen en er wordt 
afgezien van de vooroevers nabij de Lepelaarplassen. De omvangrijke 
luwtemaatregelen bieden perspectief op meer synergie met dijkversterking aan de 
Noord-Hollandse zijde. De bevaarbaarheid van een wat bredere strook langs de 
Noord-Hollandse wordt minder dan bij de andere varianten. 

Afbeelding 2: Var iant 2 
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De kosten van deze variant bedragen op middellange termijn circa € 266 tot 364 
miljoen en op lange termijn € 355 tot 706 miljoen, exclusief moerasaanieg. Bij de 
uitvoering van deze variant kan gebruik gemaakt worden van bestaande, bewezen 
aanlegtechnieken. 
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Voordelen van variant 2, Luwtemaatregelen Noord-Holland: 
• op termijn is deze variant aanzienlijk goedkoper dan het PRA, tenzij 

grootschalige land-waterzones of moerasaanieg toch nog nodig blijkt te zijn. 
Het kostenvoordeel kan op lange termijn oplopen tot ruim 50%; 

• deze variant legt prioriteit bij de urgentste N2000 knelpunten; 
• de luwtemaatregelen betreffen een toepassing van bewezen technieken, met 

veelvuldig onderzochte ecologische effecten; 
• grootschalige luwtemaatregelen bieden nieuwe kansen voor synergie met 

dijkversterking aan de Noord-Hollandse kust. 

Nadelen van deze aanpak: 
• de ecologische maatregelen zijn eenzijdig aan Noord-Hollandse kust 

gelokaliseerd. Daardoor is het ecologisch minder compleet; 
• de recreatieve kansen van een grootschalige land-waterzone bij de Houtribdijk 

worden niet benut; 
• het maatschappelijk draagvlak voor deze variant is gering. Aan Noord-

Hollandse zijde is geen draagvlak voor grootschalige luwtemaatregelen, aan 
Flevolandse zijde worden de kansen die een grootschalige land-waterzone biedt 
voor recreatie gemist; 

• het juridisch risico van deze variant is groter, omdat de buffer voor ruimtelijke 
ontwikkelingen onzeker is; 

• vertraging in het RRAAM-proces dreigt, vanwege het benodigde aanvullende 
(juridische) onderzoek. 

Variant 3: Behoedzaam Marker Wadden 
In deze derde variant, Behoedzaam Marker Wadden, wordt gekozen voor de 
aanpak van Natuurmonumenten. Dit betekent terughoudendheid aan de Noord-
Hollandse kust, na de uitvoering van de Eerste fase luwtemaatregelen. Het 
autonome herstel dat thans reeds optreedt, wordt verder afgewacht. Gestuurd 
wordt op slibbeheersing aan de bron, in het diepe gedeelte van het Marker Meer. 
De 'slibmotor' in deze variant geleidt het slib naar de Houtribdijk nabij Lelystad, als 
bouwmateriaal voor de grootschalige land-waterzone. De beperkte 
luwtemaatregelen (Eerste fase) en de aanleg van de Marker Wadden, waar ondiepe 
en luwe zones onderdeel van uit zullen maken, zorgen voor een geleidelijke aanpak 
van de ecologische kwaliteit op systeemniveau die naar verwachting voldoet aan de 
Natura2000 behouddoelstellingen. Deze variant voorziet in een gefaseerde aanleg 
van circa 1500 hectare wetland op middellange termijn, doorgroeiend naar een 
wetland van 4500 hectare vergelijkbaar met het PRA. In deze variant wordt 
afgezien van de vooroevers bij de Lepelaarplassen. 

> Accent op land-
waterzone 

* Siibmotor; innovatieve 
aanieg wetland 

• Alleen i e fase 
Luwtemaatregelen 

j • Autonoom herstel 
1 langs NH kust 
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Afbeelding 3: Var iant 3 
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Ook deze variant is aanzienlijk goedkoper (ruim 50%) dan het PRA, als de 
innovatieve aanpak daadwerkelijk toegepast kan worden en het autonome herstel 
aan de Noord-Hollandse kust duurzaam blijkt te zijn. De kosten bedragen op 
middellange termijn circa € 110 tot 170 miljoen (waarvan € 15 min private inbreng 
Marker Wadden) en op lange termijn € 350 tot 518 min, afhankelijk van de mate 
waarin de innovatieve aanlegmethodes tot ontwikkeling komen. 

Voordelen van variant 3, Behoedzaam Marker Wadden: 
o aanzienlijke kostenbesparingen oplopend tot ruim 50%: indien 

innovatieve technieken werkbaar zijn is dit de goedkoopste variant; 
o recreatief interessant en kansrijk; 
o groot regionaal draagvlak, zowel aan Noord-Hollandse zijde als aan 

Flevolandse zijde; 
o ecologische systeemsprong ; 
o juridisch risico beperkt, mits slibaanpak werkt; 
o benutting van private bijdrage van € 15 miljoen voor Marker Wadden 

en privaat initiatief. 

• Nadelen van deze aanpak: 
o onzekerheid over technische haalbaarheid aanlegtechniek; 
o aanpak slibprobleem moet zich bewijzen; 
o nader onderzoek naar effect op urgente Natura2000 doelstellingen 

nodig. 

Onderstaande tabel vat de voor- en nadelen van de drie varianten samen, ten 
behoeve van het besluitvormingsproces op weg naar de Rijksstructuurvisie RRAAM. 

Han voor TBES 

Basis / PRA 

1. Innovatief TBES 

<fc 

2. Luwtemaatregelen 
NH 

0 

3. Behoedzaam 
MarkerWadden 

^ 

kosten (min €) 

fase 2: 200-280 
fase 3: 430-600 

to taal: 630-880 

fase 2: 180-280 
fase 3: 242-600 

totaal: 422-880 

voordelen 

fase 2: 266-364 
fase 3: 89 -343 

totaal: 355- 706 

fase 2: 110-170 
fase 3: 240-348 

totaal: 350- 518 

ecologisch compleet, 
beperkt juridisch risico 
acceptabel regbnaaf draagvlak 
bewezen technieken:'safe' 

ecologisch compleet 
beperkt juridisch risico 
acceptabel regionaal draagvlak 
kans opkostenvertagingdoor 
innovatie (+30% goedkoper) 
benutten privaat geld NPL 

prioriteit bij huidige N2000 
kne^unten 
bewezen technieken 
mogelijk synergie met 
dijkversterking NH 
goedkoper dan PRA (± 40%) 

ecologische systeemspror^ 
beperkt juridisch risico 
groot regionaal draagvlak 
benutten recreatiepotentieel 
goedkoper dan PRA (± 40%) 
benutten privaat geld NPL 
mogelijk synergie met 
dijkversterking Houtribdjk 

nadelen 

•relat iefduur 

•kan duur idtvalen 

eenzijdig NH-kust 
mbsen recreatiekans wetland 
hinder rec re at ievaart 
geen regionaal draagvlak 
ecologisch minder compleet 
juridisch risico 

•onzekere techniek 
•aanpakslbprobleem moet 
zich bewijzen 
•nader onderzoek naar 
effectiviteit N2000 
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Blok 1: Toekomstbeeld Markermeer-Dmeer ( 2 0 0 9 ) 

1.1 Van beoogde inpoldering naar beschermd natuurgebied 
Decennialang was het Markermeer gereserveerd voor de afronding van de 
Zuiderzeewerken met de beoogde aanleg van de Markerwaard. Zo lang deze 
reservering van kracht was, werd pragmatisch omgegaan met het ecologisch 
beheer van dit gebied. Met de vaststelling van de Nota Ruimte in 2006 werd de 
reservering voor inpoldering definitief ingetrokken. Eerder was het gebied al 
aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn en 
als internationaal erkend Wetlandgebied. Daarmee is het gebied behouden als 
grootschalig open water in het hart van Nederland. 

Anticiperend op de beslissing om Markermeer en IJmeer als open water te 
behouden, hebben zeven maatschappelijke organisaties en overheden, waaronder 
de provincies Flevoland en Noord-Holland, in 2005 de Toekomstvisie Markermeer-
Umeer opgesteld. Deze stelt dat een gerichte investering in de groen-blauwe 
kwaliteit een essentiele voorwaarde is voor een verdere stedelijke ontwikkeling van 
de as Schiphol-Amsterdam-Almere, De toekomstvisie legt de basis voor wat later 
het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem is geworden. Het vormt de kiem voor 
een natuurinclusief ontwerp op regionale schaal. 

siding 4: Markermeer 
IJmeer van boven qezien 

In de Noordvleugelbrief van augustus 2006 onderkent ook het kabinet dat hier een 
matuuropgave' te vervullen is. Provincies Noord-Holland en Flevoland kregen het 
verzoek om samen met regionale en maatschappelijke partijen en het rijk een 
nader uitgewerkte langetermijnvisie op te stellen. Ook stelde het kabinet de 
financiele middelen ter beschikking voor een onderzoeksprogramma naar de 
verbetermogelijkheden van het Markermeer en het IJmeer. Parallel aan deze 
ontwikkeling werden voorbereidingen getroffen om Markermeer en IJmeer tezamen 
aan te wijzen tot beschermd natuurgebied. 

Het kabinet bracht in die periode (2008) de Structuurvisie Randstad 2040 uit. 
Hierin kiest het kabinet op termijn voor een ruimtelijke concept waarin het IJmeer 
en het Markermeer samen met het Usselmeer onderdeel uitmaken van de veel 
grotere Groenblauwe Delta, waartoe ook het Groene Hart behoort. 

1.2 Toekomstbeeld Markermeer-Umeer 

De provincies hebben de opdracht van het kabinet aangegrepen en in 2009 het 
Toekomstbeeld Markermeer-Umeer neergelegd. Het Toekomstbeeld beschrijft hoe 
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het Markermeer en IJmeer kan uitgroeien tot een vitaal en gevarieerd 
natuurgebied, krachtig genoeg om ook andere ontwikkelingen zoals 
klimaatverandering, verstedelijking, infrastructurele investeringen, economische 
groei en toenemende recreatie te kunnen accommoderen, Het ecologisch systeem 
van Markermeer en IJmeer moeten daarvoor kwalitatief worden verbeterd, zodat 
een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem ontstaat (TBES). Om aldus het 
huidige, kwetsbare systeem om te vormen naar een toekomstbestendig systeem, 
moet aan vier ecologische vereisten worden voldaan: 

1. Heldere randen langs de kust 
2. Een gradient in slib van helder naar troebel water. 
3. Land-waterzones van formaat. 
4. Versterkte ecologische verbindingen. 

Verschillende, onderling samenhangende maatregelen en ingrepen zijn 
geformuleerd om dat te bewerkstelligen, De inhoudelijke achtergronden en 
invulling van het Toekomstbestendig Ecologisch systeem is opgenomen in Bijlage A 
bij dit rapport. 

14 
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Blok 2: De RAAM-brief (2009 ) en de opdracht aan de W M D 

2.1 De RAAM-brief 

Eind 2009 heeft het toenmalige kabinet de verschillende plannen met elkaar 
verbonden in de RAAM-brief gericht aan de Tweede Kamer. Deze bevat de 
Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer. Centraal daarin staat een 
drievoudige ambitie voor verstedelijking, bereikbaarheid en natuur. Daarmee 
omarmt het kabinet het streven naar een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem. 
Tegelijkertijd heeft het kabinet aangegeven dat optimalisatie van de plannen 
noodzakelijk is alvorens tot uitvoering te kunnen komen. De kosten van de 
onderdelen van de drievoudige ambitie tezamen worden in de RAAM-brief geraamd 
op € 5 tot 8 miljard, waarvan circa € 1 miljard voor de totstandbrenging van het 
complete TBES. Het programma RRAAM (Rijks-Regioprogramma Amsterdam-
Almere-Markermeer) is gestart om een optimalisatie en kostenbesparing tot stand 
te brengen voor alle onderdelen. De Werkmaatschappij Markermeer IJmeer 
(WMIJ2) gaf uitvoering aan de opdracht waar deze het Toekomstbeeld 
Markermeer-Umeer 
betreft. 

r 

Ai,fbeekf._.€i 5, R R A A M 

In juni 2011 heeft het kabinet Rutte de bovenstaande lijn bekrachtigd in de 
Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Deze structuurvisie is de 
opvolger van de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit en de Structuurvisie Randstad 
2040. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte bevat een integrale 
landsdekkende visie en geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en 
mobiliteitsbeleid op Rijksniveau. In de SVIR wordt de RRAAM-opgave benoemd als 
integrale opgave van nationaal belang: "Opgaven van nationaal belang in dit 
gebied zijn: (...) Het mogelijk maken van de drievoudige schaalsprong in het 
gebied Amsterdam-Almere-Markermeer (woningbouw, werkgelegenheid, 
infrastructuur en groen/blauw) samen met betrokken overheden (RRAAM)". 

In de RAAM-brief wordt de totstandkoming van het Toekomstbestendig Ecologisch 
Systeem naar voren gebracht als het verbindend element in de integrale 
ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad tot een internationaal 
concurrerende topregio. Niet alleen is een krachtige en duurzame ecologische 
kwaliteit een doel op zich zelf. Ook biedt de geschetste versterking op ecologisch 
systeemniveau ruimte om investeringen in verstedelijkirg en infrastructuur op een 
verantwoorde en juridisch correcte manier vorm te geven. De totstandbrenging 

' Zie voor de samenstelling van de WMD en de bestuurlijke aansturing het Colofon bij dit rapport. 
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van het TBES is, met andere woorden, randvoorwaardelijk voor de beoogde 
ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. 

Binnen het programma RRAAM werken Rijk en regio samen aan de 
optimalisatieopdracht van het kabinet. Daarvoor zijn vier werkmaatschappijen 
opgericht en een Projectteam Hollandse Brug, die ieder afzonderlijk rapporteren op 
de hoofdonderdelen van het programma3. Zij hebben de opdracht gekregen om 
voor hun onderdelen beslisinformatie te genereren op basis waarvan de betrokken 
overheden tot nadere besluitvorming kunnen komen. Leidend onderdeel daarvan is 
de Rijksstructuurvisie RRAAM. 

2.2 Opdracht WMIJ 

Binnen deze structuur heeft de WMIJ de opdracht gekregen om de ecologische 
component te optimaliseren. De WMIJ richt zich op het haaibaar en betaalbaar 
maken van het Toekomstbeeld Markermeer-Umeer zoals dat door de regionale 
partijen is vastgesteld. 

Bij de uitvoering van haar opdracht heeft de WMIJ het Toekomstbeeld Markermeer-
Umeer centraal gesteld. Dit Toekomstbeeld schetst de ontwikkeling van het 
Markermeer en IJmeer tot een van de natuuriconen van Nederland. Het gebied 
heeft de potentie om door te ontwikkelen tot een van Europa's grootste en 
kwalitatief belangrijkste aaneengesloten wetlands. Tegelijkertijd bepleit het 
Toekomstbeeld een ontwikkeling die de natuurmaatregelen cornbineert met 
recreatieve ontwikkeling, actieve natuurbeleving en een toegevoegde waarde voor 
de kwaliteit van het leven in de regio. De cultuurhistorische kwaliteiten van het 
gebied, waar de opkomst en bloei van zeevaart en handel in verschillende 
Zuiderzeesteden centraal staan, biedt de basis voor een unieke, dynamische en 

3 Voor een uitgebreide beschrijving van de invulling van het programma RRAAM zij verwezen naar de 
rapportages en correspondentie van de Minister van IenM aan de Tweede Kamer. 
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zeer aantrekkelijke locatie voor de toekomst. Met een duurzame doorontwikkeling 
van het rijke verleden in dit kansrijke perspectief, kan het gebied de toets en 
concurrentieslag met andere topregio's in Europa glansrijk doorstaan. 

Onderstaande visie en missie van de WMIJ zijn vastgesteld in de Stuurgroep 
RRJ^AM van december 2010, in overeenstemming met het Opdrachtgeversoverieg 
Ecologie IJsselmeergebied OEIJ4. 

Gelet op de integrale invulling van het Toekomstbeeld, heeft de WMIJ drie pijlers 
gedefinieerd voor de optimalisatie. Dit betreft de pijlers Ecologie, Economie en 
gebruik, en Financiering. 

Pijler Ecologie 
Bij de Ecologische optimalisatie luidt de kernvraag: hoe kunnen de 
voorgestelde ecologische investeringen effectiever of slimmer worden 
vormgegeven, zodat het resultaat tegen lagere kosten kan worden bereikt? In 
dit onderdeel zijn de basismaatregelen van het TBES nader beoordeeld op 
noodzaak, vereiste omvang en kosteneffectiviteit, zijn meekoppelkansen met 
andere investeringen gei'dentificeerd en onderzocht, en is een 
kostenbesparende faseringsstrategie ontwikkeld. 

Pijler Economie en gebruik 
In de pijler Economie en gebruik is de centrale vraag: welke investeringen zijn 
mogelijk om het maatschappelijk en financieel rendement van het gebied 
verder te verhogen? Dit op een manier die past bij en recht doet aan het 
Toekomstbeeld en die de kwaliteiten van het gebied versterkt. Onderzocht zijn 
investeringen op het gebied van recreatie en toerisme, duurzame energie, 
visserij, en overige ruimtelijke economische ontwikkeling. 

Pijler Financiering5 

Het derde aspect van optimalisatie richt zich op de financierbaarheid: waar 
vicden we de potentiele investeerders en de middelen, publiek of privaat? 
r terbij geeft de WMIJ een vervolg aan de reeds geformuleerde globale 
f iianciele strategie, die komt tot de oproep tot nuancering, fasering en 

4 Het ..ED bestaat uit bestuurders van de provincies Noord-Holland en Flevoland, Rijkswaterstaat, 
Minist trie van EL&I (voorzitter) en Ministerie van I&M. 
5 Een oorstel voor een Financieringsstrategie TBES wordt in het najaar 2012 gepubliceerd op 
www.r -arkermeerijmeer.nl . 
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combinering6. In de pijler Financiering is ondermeer onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn voor een publiek-privaat financieringsmechanisme of -
arrangement rond zandwinning en grondstromen. 

Juridische strategie7 

Voor het RRAAM-programma als geheel heeft de WMIJ van de Stuurgroep 
RRAAM bovendien de opdracht gekregen om de juridische strategie die ten 
grondslag ligt aan de integrale benadering nader uit te werken. Bij dit 
onderdeel zijn drie hoofdvragen uitgewerkt: 

Hoe kan geborgd worden dat de gekozen juridische strategie in de 
praktijk juridisch houdbaar blijkt, in het licht van de 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Europese regelgeving; 
aan welke juridische randvoorwaarden moet zijn voldaan bij het 
operationaliseren van de aanpak, waaronder fasering en borging van 
natuurinvesteringen, en de toepassing van 'ontwikkelruimte'; 
in hoeverre biedt de gebruikelijke aanpak van mitigatie, natuurinclusief 
ontwerp en/of ADC-toets een werkbaar altematief. 

6 Achtergronddocument "Financieringsstudie" bij het Toekomstbeeld Markermeer - IJmeer, opgesteld door 
Ecorys. 
7 Zie Optimalisatierapport (WMD, 2011), Hoofdstuk 3 voor een nadere uiteenzetting m.b.t. de Juridische 
Strategie. Een update van deze uiteenzetting verschijnt in het najaar van 2012 op 
www.ruarkermeerijmeer.nl. 
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Blok 3_ OptimaS'sat ierapport "Naar een Toekomstbestendig Ecolof isch 
S f s t e a m " { 2 0 , t ; 

J . J Haaibaar en betaalbaar TBES 

In november 2011 heeft de WMD haar optimalisatierapport opgeleverd. De WMD 
concludeert dat een kostenbesparing van € 350 miljoen haaibaar is op de 
oorspronkelijke kostenraming, Dat is circa 42% op het indicatieve eindbeeld. De 
optimalisatie brengt de geraamde kosten voor een totaalpakket terug naar een 
bandbreedte van € 631 tot 880 miijoen (prijspeil 2011, inclusief BTW8). Bij een 
uitvoeringstermijn van 40 jaar betekent dat een jaarlijkse investering van circa 
€ 15 tot 22 miljoen. 

De belangrijkste kostenbesparingen in dit indicatief eindbeeld komen binnen bereik 
door optimalisering van grondstromen (lagere aanlegkosten moeras, vervallen 
noodzaak aparte aanleg diepe putten), beperktere omvang van luwtemaatregelen, 
een geringere omvang van de vooroever Lepelaarplassen, en het vervallen van 
aanleg extra binnendijkse natuur. Toegevoegd aan het kostenbeeid zijn de kosten 
van een systematische monitoring, die nodig is om flexibel en doelgericht te 
kunnen investeren in natuur. 

3.2 Ecologische optimalisatie 

De optimalisatie van de ecologische maatregelen is gebaseerd op de volgende 
inhoudelijke conclusies. 
- De systeemgerichte aanpak naar een TBES draagt belangrijk bij aan het 

realiseren van de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. 
- De oorspronkelijk geformuleerde doelen en maatregelen zijn bevestigd als de 

aangrijpingspunten voor een effectieve en doeltreffende versterking van het 
ecologische systeem. 

- In het samenstel van maatregelen is ruimte voor aanscherping en 
kostenoptimalisatie. 

- De ecologische processen zijn complex; op voorhand is onzeker in welke 
exacte mate en omvang en in welk tempo de maatregelen op termijn moeten 
worden doorgevoerd om het systeemeffect te bereiken. Het eindbeeld is altijd 
indicatief. 

~~ Binnen het ecosysteem zijn het dynamische aspect en de samenhang tussen de 
verschillende maatregelen doorslaggevend voor het te bereiken resultaat. 

- Op verschillende onderdelen is synergie mogelijk tussen maatregelen met 
ecologische achtergrond en andere investeringen in het gebied. 

- Een geoptimaliseerde uitvoeringsstrategie bestaat uit gefaseerde 
investeringen, bestuurlijke beslismomenten, monitoring en bijsturing. 

De maatregelen die het Optimalisatierapport in beeld brengt om de natuurkwaliteit 
van het Markermeer-Dmeer te herstellen en de ecologische veerkracht te creeren 
die nodig is om ruimtelijke, demografische en ecologische ontwikkelingen aan te 
kunnen, zijn de volgende: 
- 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. 

8 De bovengrens van dit bedrag is vastgesteld na een externe audit op het Optimaiisatierapport van 
november 2011. 
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Afbeelding 6: TBES 

3.3 Fasering 
Belangrijker nog dan de aanscherpingen van het indicatieve eindbeeld, is het 
inzicht dat de in totaal benodigde ingrepen voor een volledig herstel van het 
ecologisch systeem moeilijk zijn te voorspellen. Vanuit het ecologisch proces zelf 
geredeneerd is het niet realistisch noch effectief om te sturen op een kwantitatief 
strak geformuleerd eindbeeld. Beter is het de onzekere dynamiek te accepteren en 
van daaruit te streven naar bemvloeding in fases. Dit inzicht inspireert tot een 
Programmatische aanpak, waarbij gerichte impulsen worden gegeven, regelmatig 
wordt bijgestuurd, en samenhang met ruimtelijke ingrepen wordt gevonden. 

Een Programmatische aanpak voor Markermeer en IJmeer kan bestaan uit vier 
fases in het traject naar een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem: 

1. Fase een is de startfase zoals gedefinieerd in de RAAM-brief van 2009. 
2. In Fase twee wordt het omslagpunt gerealiseerd waarmee de neergaande 

trend wordt gekeerd, en de opgaande lijn wordt ingezet. 
3. Fase drie is de acceleratiefase. Hierin worden investeringen gedaan die de 

opgaande lijn voortzetten en leiden tot verdere verbeteringen in het 
systeem. 

4. In Fase vier worden investeringen gedaan die dan nog nodig zijn om een 
robuust en veerkrachtig ecosysteem te waarborgen. 

Vanwege de complexiteit van het ecologisch proces, zullen de maatregelen die 
onderdeel uitmaken van de verschillende fases en de intensiteit van deze 
maatregelen, op basis van monitoring moeten worden vastgesteld. Tegelijkertijd 
zal de feitelijke invloed van de stedelijke en economische ontwikkeling op de 
instandhoudingsdoelen moeten worden meegewogen. Dit met inachtneming van de 
te verwachte invloeden van ruimtelijke investeringen in de toekomst vanwege 
RRAAM en andere ruimtelijke ingrepen. Pakketten van maatregelen en ingrepen 
kunnen met elkaar in verband worden gebracht zodre deze bijdragen aan een 
evenwichtige ontwikkeling van het gebied. 

Naast dit 'indicatieve eindbeeld' heeft de WMIJ een | akket minimummaatregelen 
geformuleerd die vanuit ecologische overwegingen t *n minste nodig zijn om een 
daadwerkelijk systeemeffect te sorteren, de zogenoemde 2e fase TBES. De kosten 
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van dit minimumpakket bedragen € 200 miljoen (met opslagen en onvoorzien: € 
280 miljoen). De maatregelen van dit pakket betreffen: 

- de aanleg van een grootschalig moeras, tot een initieel oppervlak van circa 
1500 hectare 
de aanleg van 10 km luwtemaatregelen 
de aanleg van Vooroever Lepelaarplassen, tot circa 100 hectare vooroever. 

Dit minimumpakket beoogt een substantiele bijdrage te leveren aan het bereiken 
van de vier ecologische vereisten9 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 le Fase TBES 
aan te vangen. Deze l e Fase betreft de onderzoeksmaatregelen in het programma 
Natuurlijker Markermeer-Umeer, alsmede een start met de luwtemaatregelen aan 
de Noord-Hollandse zijde omvattende (tenminste) 5 km luwtedammen10. Voor 
deze eerste fase is € 9 min bijeen gebracht door rijk (€ 6 min) en provincies 
Noord-Holland en Flevoland (elk € 1,5 min). 

3.4 Optimalisatie grondstromen 

Aanzienlijke voordelen zijn te behalen indien het grondstromenbeleid hemieuwd 
wordt vormgegeven. Dit is de sleutel tot een haaibaar en betaalbaar 
investeringsprogramma. Bij een geoptimaliseerd grondstromenbeleid wordt bereikt 
dat projecten in en om Markermeer en IJmeer gebruik maken van zand (voor 
bouwprojecten) en grond (voor natuurprojecten en vooroevers) uit het Markermeer 
en IJmeer zelf. 

9 Dit zijn heldere randen langs de kust, een gradient in slib van helder naar troebel water, landwaterzones 
van formaat en versterken ecologische relaties 
10 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. 
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Een geoptimaliseerd grondstromenbeleid is gebaat bij een omvangrijke winlocatie 
rond de noordelijke zone van de vaargeul Amsterdam - Lemmer. Deze 
zandwinlocatie blijkt op termijn zeer effectief te zijn voor het beheersen van de 
slibstromen in het Markermeer en maakt andere slibvangputten overbodig. 

Een geoptimaliseerd grondstromenbeleid biedt de kans om extra overheids
opbrengsten te genereren uit zandwinning, die desgewenst kunnen worden ingezet 
als financiele dekking voor de investeringen in de natuurmaatregelen, Zo kan een 
•'automatisch' financieriogsmechariisrne in gang worden gezet. Bij het huidige 
tarieven- en prijspeilniveau (2012) gaat het om een bedrag van maximaal € 250 
tot 420 miljoen in de periode tot 2040. Dat zou een dekklngsperspectief kunnen 
bieden van 45% tot maximaal 80% van de totale kosten van het indicatief 
eindbeeld TBES.11 

3.5 Synergiekansen benutten 

Het Optimalisatierapport signaleert goede mogelijkheden om synergie te bereiken 
met andere initiatieven. 

Ecologie en waterveiligheid: 
Dijkversterking aan de Noord-Hollandse kust is mogelijk te combineren 
met luwtemaatregelen voor de Noord-Hollandse kust. Dit is te realiseren 
door het ontwerp, de robuustheid en de locatie van de luwtemaatregelen 
aan te passen aan de veiligheidsvoorwaarden. 
Versterking van de Houtribdijk is te combineren met de aanleg van het 
grootschalig moeras. Dit is te realiseren door ontwerp, robuustheid en 
locatie van het moeras toe te snijden op het veiligheidsverhogende effect 
op de Houtribdijk. 

Ecologie en recreatie: 
Versterking van de natuurwaarden, omschreven als het TBES-effect', 
maken een jaarlijkse extra bestedingsimpuls van € 70 tot 110 miljoen 
mogelijk in recreatie en toerisme. Dat vertaalt zich in 1.400 tot 2.400 extra 
arbeidsplaatsen. Een deel van de jaarlijkse omzet vloeit terug in de 
overheidskas in de vorm van belastingen. Deze directe opbrengst voor de 
overheid die kan oplopen tot € 6,5 miljoen per jaar. 
De luwtemaatregelen in de Hoornse Hop belnvloeden de perspectieven 
voor waterrecreatie in die regio. Een bescheidener omvang van de 
luwtemaatregelen en een positionering die de doorgang naar de haven van 
Hoorn maximaal vrijhoudt, vermindert eventuele overlast en is bovendien 
goedkoper, 
Synergie is ook te bereiken door in het ontwerp van het grootschalig 
moeras bij de Houtribdijk rekening te houden met recreatief medegebruik 
en door tijdig een relatie te leggen met de ontwikkeling van de 
Trintelhaven, halverwege de Houtribdijk. 

Ecologie en visserij12: 
Ecologische maatregelen die het ecosysteem verbeteren, zullen bijdragen 
tot een verbetering van de visstand. Zij bieden een 
ontwikkelingsperspectief voor de sportvisserij. 

" Het advies van de WMD om optimalisatie van grondstromen tot stand te brengen is op instigatie van de 
Stuurgroep RRAAM opgepakt door Rijkswaterstaat. De gedachten gaan uit naar gecoordineerd 
aanbestedingsbeleid van de betrokken overheden en een Community of Practice naar kansrijke financiele 
arrangementen. 
12 In najaar 2012 wordt het economisch perspectief van TBES op de sportvisserij in Markermeer-Dmeer 
gepubliceerd op www.markermeerijmeer.ni 
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Onderstaande tabel vat de kostenraming van het TBES zoals opgenomen in het 
Optimalisatierapport samen. 

Grootschalig moeras 

Luwtemaatregelen 

Diepe putten 

Vooroever Lepelaarplassen 

Binnendijkse natuur 

Vispassages 

Recreatief medegebruik 

Monitoring en onvoorzien 

Totaa! Cprljspeil 2 0 1 1 , C 

ca. 4500 ha 

geen strekdam 
17 km golfbrekers 

geen extra putten 

300 ha 

geen extra ha 

KRvV 

vaardoelen/stranden 

systematisch 

min) 

Totaal Inclusief onvoorzien en opslagen 

518 

0 
17 

0 

60 

0 

1 

23 

12 

6 3 1 

330 

ca. 

1.0 

1500 ha 

KO') . 

100 ha 

olfbrekers 

170 

14 

0 

20 

0 

1 

PM 

3 

208 

3.6 Verantwoordelijkheden en financiering 

De Programmatische aanpak die wordt voorgesteld omvat een integraal 
programma dat meerdere doelen dient. De onderlinge samenhang tussen 
maatregelen krijgt er een plaats. Eventuele spanningen tussen verschillende 
doelstellingen worden zichtbaar. In het krachtenveld opereren overheden met 
verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De verantwoordelijkheden 
kunnen een aangrijpingspunt vormen voor de financiering. 

- De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het beheer van het Markermeer 
en het IJmeer omdat het gebied behoort tot de Rijkswateren. Beheerder 
Rijkswaterstaat volgt daarbij het Beheer- en Ontwikkelingsplan 
Rijkswateren 2010-2015 en het Nationaal Waterplan 2009-2015, en neemt 
de instandhoudingsdoelen voor Markermeer & IJmeer in acht die Ministerie 
van EL&I heeft vastgesteld. Het Natura 2000-beheerplan voor Markermeer 
& IJmeer is nog niet vastgesteld. 

- De provincies Noord-Holland en Flevoland zijn als bevoegd gezag 
verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen volgens bijvoorbeeld 
de Natuurbeschermingswet. Alle activiteiten die een gevaar kunnen 
opieveren voor de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000, zijn 
vergunningsplichtig. 

- De initiatiefnemer, publiek of privaat, moet het bevoegd gezag voorzien 
van informatie, zodat deze zich een oordeel kan vormen of er zich 
negatieve effecten kunnen voordoen. Als dat het geval is, rust op de 
initiatiefnemers in beginsel de plicht om dat te voorkomen of (indien de 
ingreep wordt toegestaan) te compenseren, danwel bij te dragen aan de 
natuurmaatregelen op systeemniveau. 
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Van elke ruimtelijke ingreep kan worden vastgesteld wie de initiatiefnemer 
is, en wie dus de verantwoordelijkheid draagt om te voldoen aan de 
vereisten van de Natuurbeschermingswet. 
Bij RRAAM gaat het om initiatieven van hei Rijk (bijvoorbeeld 
rijksinfrastructuur), de regio (bijvoorbeeld regionaal OV), en gemeenten 
(bijvoorbeeld de verstedelijkingsontwikkeling van de gemeente Almere). 

Daarnaast zijn er vele andere initiatieven die de RRAAM-projecten raken of kunnen 
raken. Zo is het waterschap, verantwoordelijk voor de versterking van de 
Markermeerdijken, 
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Blok 4 ; Resultaten Marktuitvraag Ecologie en Marker Wadden (2012 ) 

In november 2011 is het WMIJ-optimalisatierapport 'Naar eeo Toekomstbestendig 
Ecologisch Systeem* aangeboden aan de Tweede Kamer. In het Algemeen Overleg 
RRAAM d.d. 21 december 2011 heeft de Tweede Kamer verzocht om naast dit 
optimalisatierapport een open marktuitvraag te doen voor de 
natuurontwikkelingsplannen binnen RRAAM. De WMIJ heeft deze marktuitvraag in 
2012 uitgevoerd. Dit Biok geeft een overzicht en beoordeling van de resultaten van 
de Marktuitvraag Ecologie en Marker Wadden13 en plaatst deze in perspectief voor 
de Rijksstructuurvisie RRAAM. 

4.1 Opdracht en proces Marktuitvraag Ecologie 

De kernopdracht van de marktuitvraag Ecologie RRAAM luidt: 
"Ontwerp een Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor het 
Markermeer-Umeer, inclusief een kostenraming voorde 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 WMIJ, toegelicht in het vorige Blok, is in deze 
Marktuitvraag het Publiek Referentie Alternatief (PRA), waartegen de voorstellen 
van de marktpartijen zijn afgewogen. 

In 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 WMIJ en vervolgens april voorgelegd aan een externe 
beoordelingscommissie. Dit conform het Beoordelingsprotocol, vastgesteld door de 
gedelegeerd opdrachtgevers uit de Stuurgroep RRAAM.14 

In 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 betreft: 

• 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. 

Bij de uitwerking van de voorstellen heeft de WMIJ gevraagd accenten te leggen op 
de onderscheidende aspecten van de verschillende ideeen, zodat een breed scala 
zou worden onderzocht. 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-Umeer 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 WMIJ. 

13 'Marker Wadden' is de naam van het plan dat de Vereniging Natuurmonumenten heeft opgesteld om de 
ecologische kwaliteit van Markermeer en Dmeer te verbeteren. 
14 De externe Beoordelingscommissie werd gevormd door de heren Bart Fokkens (voorzitter), Joep 
Thonissen, Jaap van Duijn en Herman Eijsackers. 
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De WMIJ is na de oplevering van de rapporten aan de slag gegaan met een 
feitelijke en technische toetsing van de marktvisies. Ook het 
onderzoeksprogramma NMIJ is gevraagd om een ecologische reactie te geven op 
de rapporten. Daarnaast heeft bureau Royal Haskoning - die ook de audit van het 
WMIJ-optimalisatierapport heeft uitgevoerd - een audit kostenraming van de drie 
eindrapporten van de marktuitvraag gehouden. De samenvattende overzichtstabel 
met de resultaten van de audit is bijgevoegd als bijlage B, 

4,2 Resultaten Marktuitvraag 
De voorstellen van de consortia 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; 

• meerdere marktpartijen adviseren te experimenteren met nieuwe 
aanfagtachnieken, ofwel voor de luwtestructuren, ofwel 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 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; 

• twee van de drie marktpartijen bepleiten om de kostbaarste en 
omvangrijkste maatregel (aanleg van moerasgebied)achterwege te laten of 
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 8). 

In tegenstelling tot het PRA legt W+B het accent volledig op deze grootschalige 
luwtemaatregelen (ca. 33 km luwtedammen), waar ook land-waterovergangen deel 
van uitmaken, zonder de (relatief kostbare) investeringen in landwaterovergangen 
bij de Houtribdijk. Daamaast introduceert W+B het idee van een buitendijks 
'poldermoeras' met een eigen waterpeil, dat ook in het ondiepere deel kan worden 
aangelegd. Dit poldermoeras-onderdeel staat los van de voorgestelde 
luwtestructuren en is niet voorzien van een kostenraming. 
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A f b e e . c l i n g 8 : W i t t e v e e n + Bos 

W+B concludeert dat volstaan kan worden met luwtestructuren met een 
kostenraming van in totaal € 364 min1 5 , 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 min euro, incl. 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 

7 0 6 

cumulatief 
79 

327 
3 6 4 
445 
7 0 6 

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 maximale synergie met de 
dijkversterking tot stand te brengen. De luwtestructuren van zand zijn gebaseerd 
op het ideaalbeeld dat het Markermeer-Umeer in de toekomst rondom een zandige 
natuurlijke 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 en de mate waarin 
synergie bereikt wordt met dijkversterking. 

15 Bedragen in deze notitie gebaseerd op de auditresultaten van bureau Royal HaskoningDHV (audit op 
resultaten Marktuitvraag) en Ecorys (audit op Marker Wadden). 
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Afbeelding 9: Grontmij, DeVries 
St Van de Wie. 

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 (stortstenen dammen) en maximale synergie met 
dijkversterking, op middellange termijn een investeringsbedrag van € 101 miljoen 
vereist, en op lange termijn € 165 miljoen. Is de synergie met dijkversterking niet 
te realiseren, dan is een bedrag van € 266 miljoen op middellange termijn 
benodigd, en op lange termijn € 355 miljoen. Bij zanddammen in plaats van 
stortsteen is een bedrag berekend van € 176 tot 415 miljoen voor de middellange 
termijn, en € 282 tot 589 miljoen voor de lange termijn. 

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

Fase 2012-2022 
Fase 2022-2031 
Totaal: 

Stortstenen 
dammen 
101 - 266 
64 - 89 

165 - 355 

Zanddammen 

176 - 4 1 5 
106 - 174 
282 -589 

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 a f alsnog 
gestabiliseerd. 
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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 ecologisceh 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, terwiji 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. 

incl BTW). Tabel 3: Kosten voorste l Consor t ium Kransmeer f i n min Euro. 
Maatregel 

Moeras 
Luwtemaatregel 
Diepe Putten 
Stepping Stones 
Vispassages 
Recreatief medegebruik 
Monitoring en onvoorzien 
Totaal 
Totaal gecorr igeerd na 
aud i t ; 

M in imumvar ian t 
(1500 ha 
moeras) 

221 
43 
0 
8 
12 
23 
12 

319 

1.194 

Max imumvar iant 
(4500 ha 
moeras) 

549 
43 
0 
8 
12 
23 
12 

647 

3.418 1 

4.3 Voorstel Marker Wadden (Natuurmonumenten) 

Ook de Vereniging Natuurmonumenten heeft gereageerd op de vraagstelling van 
de Marktuitvraag Foologie, met een nadere uitwerking van het plan Marker 
Wadden16. Deze i. door de WMIJ op vergeiijkbare wijze als de resultaten van de 
marktuitvraag ge? oaiyseerd. Natuurmonumenten houdt de ecosysteembenadering 
van het TBES als .rimaire focus, en ontwikkelt van daaruit een altematief, 

16 'Marker Wadden, slei.tel voor een toekomstbestendig Markermeer' aangeboden aan de WMD op 13 juli 
2012, opgesteld door tOttuurmonumenten in samenwerking met advies- en ingenieursbureau DHV, 

29 



Eindrapport Werkmaatschappij Markermeer-Umeer. 
27 September 2012 

aanzienlijk goedkoper voorstel dan het PRA waarmee ook de Natura 2000-
doeistelHngeri 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 rondwerveiend slib vanuit het gehele meer. Door het slib te 
geleiden en te gebruiken als bouwmateriaal voor een grootschalige wetland bij 
Lelystad f 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. 

L E L V S T K D 

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, in de vrom van een toekenning vanuit de 
Nationale Postcode Loterij. Geextrapoleerd naar 1500 hectare komt dat neer op 
circa € 110 min voor de middellange termijn. Bij een eindbeeld met 4500 hectare 
betekent dat een maximaal kostenraming van circa € 350 min. Het voorstel geeft 
aanzetten voor technische vernieuwingen die mogelijk zouden moeten maken dat 
aldus een forse kostenbesparing ten opzichte van het PRA kan worden 
gerealiseerd. 

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

Aigemene indruk 
De gepresenteerde inzendingen bieden een spectrum van opiossingen en ideeen, 
die aansluiten op de soort maatregelen die in het PRA voorgesteld worden, maar 
met andere accenten, met name in 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 meer gevarieerd ecologisch systeem als 
uitgangspunt nemen. 
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Het grootste onderlinge verschil in aanpak is de keuze voor: 
• een geleidelijke start over de volie breedte van het maatregelenpakket (het 

PRA en het consortium Kransmeer), of: 
• een krachtige inzet op Luwtemaatregelen aan de Noord-Hollandse kust en 

(vooralsnog) geen moerasaanieg (Grontmij en Witteveen+Bos), danwel: 
• het accent op slibvang en wetlandontwikkeling (moeras) in het diepere 

deei en juist terughoudendheid aan de Noord-Hollandse kust 
(Natuurmonumenten), 

Daamaast is een onderscheid tussen het PRA en de andere voorstellen dat het PRA 
uitgaat van bewezen technieken, terwiji met name Kransmeer en 
Natuurmonumenten (maar ook Witteveen+Bos met het 'poldermoeras' en Grontmij 
met de zanddammen), veel perspectief zien in innovatieve methodes17. 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 
Voor een goede vergelijkbaarheid van de kosten ten opzichte van het PRA moet 
onderscheid gemaakt worden voor de kosten op middellange termijn ("fase 2' van 
TBES) en de lange termijn (eindfase TBES). 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 
middellange termijn (2e fase TBES), als voor in het indicatieve eindbeeld (eindfase 
TBES). De kostenreductie bij Natuurmonumenten voor de middellange termijn kan 
oplopen tot zo'n 60%. Dat doet zich voor als bij het PRA 'alles tegenzit' (en de 
bovengrens van € 280 min in het PRA wordt bereikt), terwiji bij de innovatieve 
aanleg van de Marker Wadden 'alles meezit' (ca € 110 min, geen luwtemaatregelen 
nodig). Ook voor het indicatieve eindbeeld kan de kostenreductie in het meest 
gunstige geval zo'n 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 € 350 min. Witteveen+Bos komt tot 
kostenreducties van zo'n 20% voor het indicatieve eindbeeld (€ 706 min ipv € 880 
min), maar is qua kosten op de middellange termijn 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. 

• de kostenreducties bij Natuurmonumenten wordt vooral bereikt door 
innovatieve aanlegmethodes, terwiji Natuurmonumenten ook bespaart op 
luwtemaatregelen en de aanleg van de vooroevers bij de Lepelaarplassen. 

Tabel 4 ; Kostenvergel i jk inq middel lange t e rm i j n ( in min euro 's , inc l . BTW) 
PRA 

€ 200 - 280 

W + B 

€363 

Grontmij 
stortsteen 

266 
zand 
415 

Kransmeer 

> 1 mrd 

Na tuurmonymenten 
(MarkerWadden) 

€ 110 

Tabel 5: 
PRA 

Kostertwergeli jking indicat ieve e indbeelden ( in nnln euro 's , incl BTW) 
li UUJLS I «-__.„„*._,..;; I «_,_ T T~_0 T 

€ 630 - 880 

W + B 

€706 

Sront ro i j 
stortsteen 

355 
zand 
589 

Kransmeer 

> 1 mrd 

Natuurmonumenten 
(Marker Wadden) 

€ 350 
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 ,'BES 

1 Witteveen+Bes past voor zijn belangrijkste maatregelen, namelijk de luwtemaatregelen, bewezen 
technieken toe. 
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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-instandhoudirigsdoeIstellingeri op dit moment is redelijk in beeld te 
brengen, maar io 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 
preeies 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 het herstel van de 
thans bedreigde Natura 2000-doeien en minder op het creeren van een gevarieerd 
ecosysteem op langere termijn. Concreet betekent dit dat beide inzetten op 
luwtemaatregelen die heldere randen langs de (Noord-Hollandse) kust creeren en 
niet op de aanleg van landwater-zones van formaat. 

W+B gaat in deze afweging het verst en veronderstelt dat de aparte aanleg van 
grootschalige land-waterzones niet nodig is: het halen van de Natura 2000 (en 
herstel van de ANT-soorten) is volgens hen genoeg. Ze acht het ecologisch 
rendement van een grootschalig moeras gering, en betwijfelt of de aanleg van het 
moeras technisch haaibaar is. 
Grontmij richt zich ook primair op de Natura 2000 soorten, en denkt verder in de 
systeembenadering door zonodig ondieptes te creeren binnen de zanddammen. Als 
dat onvoldoende soelaas biedt, kiest Grontmij ervoor om de ruimte achter de dam 
op te vullen tot moeras,18 

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 Beoordeling19 blijkt dat de realisatie van het eindbeeld TBES 
'overwaarde' creeert en een 'surplus' in doelrealisatie20. Verder is duidelijk dat de 
Hollandse Brug variant slechts een l e fase TBES vereist, evenals de 
Dmeerverbinding via een tunnel. De IJmeerverbinding 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 kiezen in eerste instantie voor een minder 
brede aanpak en daarmee ook voor een minder brede juridische strategie. Hiermee 
wordt de ruimte voor gebiedsgerichte planontwikkeling wellicht kleiner. Als gevolg 
daarvan zullen nieuwe initiatieven mogelijk individueel de procedures van de 

18 Het gevolg van dit opvullen is overigens dat ondergedoken waterplanten die acht< t: de luwtestructuur tot 
ontwikkeling zijn gekomen, afgedekt worden en vervangen worden door land-water; ;.ne. De 
luwtemaatregelen hebben dan geen functie meer voor creeren van heldere zones vc ,jr ondergedoken 
waterplanten. In het rapport van Grontmij wordt daar niet verder op ingegaan. 

19 Deze documenten zijn te vinden op www.RRAAM.nl 
20 Passende Beoordeling, p. 121, p. 124 
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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 beiemmeren, 
Bij gebrek aan afdoende jurisprudentie is het 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)21. 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, en de hoofdvaarroute tussen Hoorn en Monnikendam 
wordt ontzien. Wel nemen de luwtestructuren een zone van circa 2 km breed 
bevaarbaar water af (op een in totaal 25 km breed Markermeer). 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 mogelijke aantasting van de horizon en van 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-Dmeer 
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 minst interessant. De 

21 Dit wordt n beeld gebracht in het "Nader advies juridische strategie RRAAM" van prof. Anneiies Freriks, 
Eindhoven, te verschijnen in seotember/oktober 2012, www.markermeerijmeer.nl. 
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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 
siuiten 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 van het PRA. 

Technische haalbaarheid 
De technische haalbaarheid van sommige onderdelen van de plannen is door het 
innovatieve karakter, de grote schaal en/of specifieke omstandigheden in het 
Markermeer-Dmeer nog onzeker. Zo zijn de zanddammen van Grontmij niet eerder 
op die schaal en op de slibbodem aangelegd. Ook bij de kunstmatige waterplanten 
en veenmatten van Kransmeer gaat het om nog niet bewezen technieken. 
Natuurmonumenten ziet in het innovatieve karakter een pluspunt, hoewel de 
technische haalbaarheid van de slibmotor op voorhand moeilijk te onderbouwen is. 
Experimenten zullen nog uitgevoerd moeten worden om de technische 
haalbaarheid te vergroten. 

Synergie dijkversterking 
De zanddammen van Grontmij en de luwtestructuur van Witteveen+Bos zijn 
grootschaliger dan 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 oeverdijken22. 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 aan dat de 
werking van oeverdijken nog gedemonstreerd moet worden en stelt voor om hier 
kleinschalig mee te beginnen. 

22 "Meerwaarde luwtestructuur voor oeverdijk', onderzoeksrapport van Deltares in opdracht van HHNK, 
I&M en WMD d.d. 2012. 
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Blok 5_ Ecologische varianten voor de Rijksstructuurvisie RRAAM 

5, J 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 impuis aan het denken over de 
ecologische toekomst van het Markermeer-Dmeer. De resultaten bieden 
perspectief op verdere kostenreducties op basis van nieuw te ontwikkelen 
technieken of andere uitgangspunten. Tegelijkertijd worden nieuwe onzekerheden 
en onduidelijkheden geintroduceerd, zowel op technisch gebied als in beoogd 
doelbereik, en wordt in sommige 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. 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: 

4. Innovatief TBES, 
5. Luwtemaatregelen Noord-Holland 
6. Behoedzaam Marker Wadden. 

Hierna worden deze drie varianten toegelicht en voorzien van een kaartbeeld en 
een bespreking van voor- en nadelen. In alio varianten worden de Eerste fase 
Luwtemaatregelen uitgevoerd, conform de reeds genomen besluiten. Voor de 
vergelijkbaarheid met het PRA en onderling, worden twee vervolgfases 
onderscheiden: 

• de Tweede fase TBES, bestaande uit de ecologische maatregelen die binnen 
de variant ten minste nodig zijn om een daadwerkelijk systeemeffect te 
sorteren zodat de neergaande trend naar verwachting kan worden gekeerd 
(10 tot 15 jaar); 

• de Derde fase TBES, waarin het 'eindbeeld' van een toekomstbestendig 
ecologisch systeem wordt bereikt23 (25 tot 40 jaar). 

Var iant 1 : Innova t ie f TBES 
In deze variant wordt er voor gekozen om vast te houden aan het integrale 
eindbeeld van het PRA, met inachtneming van de technische innovaties die 
voortkomen uit de marktvoorstellen (met name de stepping stones nabij 
Lepelaarplassen en de vispassages, beide uit het voorstel van Kransmeer), en de 
innovatieve aanlegmethode van Marker Wadden (de "slibmotor'). 

In deze variant wordt van begin af aan prioriteit gelegd bij de voile breedte van het 
pakket op systeemniveau. Dat betreft dus de aanleg van de luwtemaatregelen in 
de omvang zoals opgenomen in het PRA, de aanleg van de vooroevers bij de 
Lepelaarplassen, en uiteindelijk 4500 hectare grootschalige land- waterzone bij de 
Houtribdijk, die wordt ingevuld volgens de aanpak van de Marker Wadden. 

Ook op de middellange termijn (tweede fase) is dit een keuze om over de voile 
breedte maatregelen te nemen (luwtemaatregelen, land-waterzones en 
vooroevers). 

De kosten van deze variant bedragen voor de middellange termijn circa € 180 tot 
280 miljoen, en voor de lange termijn circa € 422 tot 880 miljoen. De ondergrens 

23 Het PRA onderscheidt een derde fase (accelleratie) en een vierde fase (bereiken robuust en veerkrachtig 
systeem). In dit eindrapport zijn die laatste fases samengenomen. 
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van deze bedragen komt in beeld indien de innovatieve technieken daadwerkelijk 
en succesvol toepasbaar zijn24. De bovengrens is gelijk aan de bovengrens van het 
PRA. Deze bovengrens wordt relevant als de innovatieve aanpak van Marker 
Wadden niet tot ontwikkeling komt en teruggevallen moet worden op de bestaande 
technieken uit het PRA. Ter dekking van deze kosten is reeds € 15 miljoen private 
inbreng voor Marker Wadden beschikbaar, ter beschikking gesteld door de 
Nationale PostcodeLoterij aan initiatiefnemer Natuurmonumenten. 

Voordelen van variant 1, Innovatief TBES: 
• ecologisch gezien is deze variant het meest compleet, omdat op alle 

aangrijpingspunten maatregelen zijn voorzien. Deze variant zet zowel in op 
het ecosysteemniveau op termijn, als op de urgente Natura 2000-soorten die 
thans al onder de instandhoudingsdoelstellingen scoren; 

• omdat deze aanpak ecologisch het meest compleet is, is het juridisch risico ook 
het kleinst. Volgens deze aanpak wordt een ruime buffer opgebouwd voor 
ruimtelijke ontwikkelingen; 

• het maatschappelijk draagvlak voor deze aanpak is acceptabel, al zijn er lokaal 
wel bezwaren naar voren gebracht tegen de luwtemaatregelen aan Noord-
Hollandse kust die veder gaan dan de Eerste fase; 

• de aanpak is innovatief, met name waar het de aanleg van de landwater-zones 
betreft (slibmotor). De innovatieve benadering biedt ruimte voor 
kostenbesparingen ten opzichte van het PRA; 

• De private bijdrage van € 15 miljoen voor Marker Wadden wordt in deze 
variant benut. 

Het nadeel van deze aanpak is dat het relatief kostbaar is, met name als de 
innovatieve opiossingen niet uitvoerbaar blijken te zijn. In dat geval zouden de 
kosten uiteindelijk niet afwijken van het PRA. 

Basisplan met innovaties 
uit marktuitvraag 

* Slibmotor Marker 
Wadden: innovatieve 
aanleg grootschalig 
wetiand 

• Stepping stories bij 
Lepelaarplassen 

* Luwtemaatregelen ais 
in PRA 

) 

V <^y. 
<y 

'-\\ 
<-..-. 

•„ ~> -
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24 One'rgrens kosten voorde middellange termijn in euro, incl BTW: 110 min (1500 ha moerasgebied 
volgfAiA Marker Wadden) + 17 min (luwtemaatregelen PRA) + 7 min (Steppings stones Kransmeer) + 12 
min (vispassages Kransmeer) + 23 min (recreatief medegebruik PRA) en 12 min (monitoring PRA). 
Ondergrens kosten lange termijn: idem, maar dan met 4500 hectare moerasgebied. 
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Variant 2: Luwtemaatregelen Noord-Holland 
In deze variant wordt er voor gekozen om de brede systeembenadering los te 
laten en te kiezen voor een versterkte inzet op Luwtemaatregelen aan de Noord-
Hollandse kant, waar het water ondiep is. Dit conform de voorstellen van 
Witteveen+Bos en Grontmij. Het beleidsmatige accent ligt dan op de meest 
urgente N2000-doelstellingen van dit moment, en minder op het realiseren van 
een toekomstbestendig ecologisch systeem in totaliteit. Een grootschalige land-
waterzone komt eventueel later aan de orde, op een nader te bepalen plaats in 
aansluiting op de luwtemaatregelen, maar alleen als blijkt dat dit noodzakelijk is 
voorde Natura2000-doelstellingen, danwel vanuit juridische vereisten in het kader 
van RRAAM. In deze variant worden in het diepere deel van het Markermeer, langs 
de Houtribdijk nabij Lelystad, geen maatregelen genomen en wordt afgezien van 
de vooroevers nabij de Lepelaarplassen. De omvangrijke luwtemaatregelen bieden 
perspectief op maximale synergie met dijkversterking aan de Noord-Hollandse 
zijde. Daar staat tegenover dat de bevaarbaarheid van een wat bredere strook 
langs de Noord-Hollandse minder wordt dan bij de andere varianten. 

Geen groo tscha l ig 
w e t l a n d 

Accent op ond iepe 
de len (wes tz i j de ) 

Pr ior i te i t op s tev ige 
L u w t e m a a t r e g e l e n 

Geen vooroevers 
Lepelaarp lassen 

1 

Afbeelding 13: 
Var iant 2 

0*:,-
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De kosten van deze variant bedragen op middellange termijn circa € 266 tot 364 
miljoen en op lange termijn € 355 tot 706 miljoen, exclusief moerasaanieg25. Deze 
kostenraming is gebaseerd op de voorstellen van Grontmij, De Vries & Van de Wiel 
(ondergrens, variant stortstenen dammen) en Witteveen+Bos (bovengrens), met 
inachtneming van de auditresultaten26. Bij de uitvoering van deze variant kan 
gebruik gemaakt worden van bestaande, bewezen aanlegtechnieken. 

Een keuze voor deze variant, die wezenlijk afwijkt van de kansrijke 
oplossingsrichtingen die tot op heden zijn geidentificeerd, betekent naar 
verwachting dat aanvullend juridisch onderzoek moet worden gedaan in het kader 
van RRAAM (passende beoordeling, plam-MER) en dat moet worden bekeken of de 
juridische strategie voor RRAAM in totaliteit houdbaar is. 

25 Raming kosten op middellange en lange termijn Luwtemaatregelen Noord-Holland op basis van 
Grontmij, De Vries & Van de Wie (ondergrens, variant stortstenen dammen) en Witteveen+Bos 
(bovengrens), na audit. 
26 Zie bijlage B bij dit rapport. 
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Voordelen van variant 2, Luwtemaatregelen Noord-Holland: 
• op termijn is deze variant aanzienlijk goedkoper dan het PRA, tenzij 

grootschalige land-waterzones of moerasaanieg toch nog nodig blijkt te zijn. 
Het kostenvoordeel kan op lange termijn oplopen tot ruim 40%; 

• deze variant legt prioriteit bij de urgentste N2000 knelpunten; 
• de luwtemaatregelen betreffen een toepassing van bewezen technieken, met 

veelvuldig onderzochte ecologische effecten; 
• grootschalige luwtemaatregelen bieden nieuwe kansen voor synergie met 

dijkversterking aan de Noord-Hollandse kust. 

Nadelen van deze aanpak: 
• de ecologische maatregelen zijn eenzijdig aan Noord-Hollandse kust 

gelokaliseerd. Daardoor is het ecologisch minder compleet; 
• de recreatieve kansen van een grootschalige land-waterzone bij de Houtribdijk 

worden niet benut; 
• het maatschappelijk draagvlak voor deze variant is gering. Aan Noord-

Hollandse zijde is geen draagvlak voor grootschalige luwtemaatregelen, aan 
Flevolandse zijde worden de kansen die een grootschalige land-waterzone biedt 
voor recreatie getnist; 

• het juridisch risico van deze variant is groter, omdat de buffer voor ruimtelijke 
ontwikkelingen onzeker is; 

• vertraging in het RRAAM-proces dreigt, vanwege het benodigde aanvullende 
(juridische) onderzoek. 

Variant 3; Behoedzaam Marker Wadden 
In deze derde variant, Behoedzaam Marker Wadden, wordt gekozen voor de 
aanpak van Natuurmonumenten. Dit betekent terughoudendheid aan de Noord-
Hollandse kust, na de uitvoering van de Eerste fase luwtemaatregelen. Het 
autonome herstel dat thans reeds lijkt op te treden, wordt verder afgewacht. 
Gestuurd wordt op slibbeheersing aan de bron, in het diepe gedeelte van het 
Marker Meer. De 'slibmotor' in deze variant geleidt het slib naar de Houtribdijk 
nabij Lelystad, als 'bouwmateriaal' plaats voor de grootschalige land-waterzone. De 
beperkte luwtemaatregelen (Eerste fase) en de aanleg van de Marker Wadden, 
waar ondiepe en luwe zones onderdeel van uit zullen maken, zorgen voor een 
geleidelijke aanpak van de ecologische kwaliteit op systeemniveau die naar 
verwachting voldoet aan de Natura2000 behouddoelstellingen. Deze variant 
voorziet in een gefaseerde aanleg van circa 1500 hectare wetland op middellange 
termijn, doorgroeiend naar een wetland van 4500 hectare vergelijkbaar met het 
PRA. In deze variant wordt afgezien van de vooroevers bij de Lepelaarplassen. 

Ook deze variant is aanzienlijk goedkoper dan het PRA, als de innovatieve aanpak 
daadwerkelijk toegepast kan worden en het autonome herstel aan de Noord-
Hollandse kust duurzaam blijkt te zijn. De kosten bedragen op middellange termijn 
circa € 110 tot 170 miljoen (waarvan € 15 min private inbreng Marker Wadden) en 
op lange termijn € 350 tot 518 min27, afhankelijk van de mate waarin de 
innovatieve aanlegmethodes tot ontwikkeling komen. De keuze voor deze variant 
komt in hoofdiijnen overeen met een van de kansrijke oplossingsrichtingen tot nu 
toe, hetgeen naar verwachting betekent dat de besluitvormingsprocedure in het 
bestaande tempo kan worden voortgezet. 

27 Kosten middellange termijn Behoedzaam Marker Wadden: de raming van Natuurmonumenten voor 1500 
hectare moeras (110 min) tot kosten 1500 ha moeras volgens PRA (170 min). Lange termijn kosten 
maximaal: geextrapoleerd bedrag Marker Wadden van €350 min, tot PRA bedrag van € 518 min voor 4500 
ha moeras. 
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Voordelen van variant 3, Behoedzaam Marker Wadden: 
o aanzienlijke kostenbesparingen, vergelijkbaar met variant 2: indien 

innovatieve technieken werkbaar zijn de goedkoopste variant; 
o recreatief interessant en kansrijk; 
o groot regionaal draagvlak zowel aan Noord-Hollandse zijde als aan 

Flevolandse zijde; 
o ecologische systeemsprong ; 
o juridisch risico beperkt, mits slibaanpak werkt; 
o benutting van private bijdrage van € 15 miljoen voor Marker Wadden 

en privaat initiatief. 

Nadelen van deze aanpak: 
o onzekerheid over technische haalbaarheid aanlegtechniek; 
o aanpak slibprobleem moet zich bewijzen; 
o nader onderzoek naar effect op urgente Natura2000 doelstellingen 

nodig. 
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De navolgende tabel vat de voor- en nadelen van de drie varianten samen, ten 
behoeve van het besluitvormingsproces op weg naar de Rijksstructuurvisie RRAAM. 

1 . Innovatief TBES 

u ^ 

2. Luwtemaatregelen 
NH 

i 

3. Behoedzaam 

Marker Wadden 

i * ^ 
1 i 

430-600 

Want: 630-880 

fase 2: 180-280 
fase 3: 242-600 

totaal: 422- 880 

fase 2: 266 - 364 
fase 3: 89-343 

totaal: 355 -706 

fase 2: 110-170 
fase 3: 240-348 

totaal: 350- 518 

• acceptabel regionaal draagvlak 
« bewezen technieken: 'safe' 

• ecologisch compleet 
• beperkt juridisch risico 
• acceptabel regionaal draagvlak 
• kans op kostenverlaging door 

innovatie (± 30% goedkoper) 
• benutten privaat geld NPL 

• prioriteit bij huidige N2000 
knelpunten 

• bewezen technieken 
• mogelijk synergie met 

dijkversterking NH 
• goedkoperdanPRA (±40%) 

• ecologische systeemsprong 
• beperkt juridisch risico 
• groot regionaal draagvlak 
• benutten recreatlepotentieel 
• goedkoper dan PRA (± 40%) 
• benutten privaat geld NPL 
• mogelijk synergie met 

dijkversterking Houtribdijk 

•kan duur uitvallen 

• eenzijdig NH-kust 
• missen recreatiekans wetland 
• hinder recreatievaart 
• geen regionaal draagvlak 
• ecologisch minder compleet 
• juridisch risico 

•onzekere techniek 
•aanpak slibprobleem moet 
zich bewijzen 
•nader onderzoek naar 
effectiviteit N2000 
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Bijlage A: Achtergrond en basis voor het Toekomstbestendig Ecologisch 
Systeem 

Deze bijlage bevat de probleemanalyse van het ecologische systeem Markermeer & 
IJmeer en omschrijft de achtergronden en maatregelen van het Toekomstbestendig 
Ecologisch Systeem, dat ontwikkeld is als antwoord op de neergaande ontwikkeling 
en een perspectief biedt om instandhoudingsdoelen van dit Natura 2000-gebied te 
halen en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit conform het verzoek 
van de Commissie MER t.b.v. RRAAM (advies Commissie MER, 13 april 2011). 

De ecologische betekenis van het Biauwe Hart 

Het Markermeer en IJmeer vormen te zamen een van de grootste natuurgebieden 
van Nederland. Het waterrijke, weidse en gevarieerde landschap vormt een "Blauw 
Hart' in de stedelijke regio. De twee aaneengesloten meren en hun oevers dragen 
bij aan de leefkwaliteit en het vestigingsmilieu in de Metropoolregio Amsterdam. 
Ais ecologische eenheid maakt dit gebied deel uit van Natura 2000, het Europese 
netwerk van beschermde natuurgebieden. Sinds 23 december 2009 is het definitief 
aangewezen als Natura 2000-gebied in de categorie Meren en moerassen, op basis 
van de onderstaande gebiedsomschrijving die de ecologische betekenis samenvat. 
Markermeer & IJmeer, groot 68.508 ha, zijn als ecologische eenheid aangewezen 
voor 19 vogelsoorten, 2 habitatsoorten en 1 habitattype. 

Onderstaand kaartbeeld toont d<- achtergrond van het ecologisch belang van het 
Markermeer en IJmeer als voge gebied. Europa kent verschillende grote zoete 
wateren die rijk zijn aan waten ogels. Het grootste deel van deze meren liggen ten 
noord-oosten van de vorstgrens van Europa. Deze gebieden vriezen in de 
wintermaanden dicht waardoor de watervogels moeten uitwijken naar de meren 
ten westen van de vorstgrens. Het grootste watergebied ten westen van de 

: http://www.synbiosys.alterra.nl/natur;i2000/gebiedendatabase 

41 



Eindrapport Werkmaatschappij Markermeer-Dmeer 
27 September 2012 

vorstgrens ligt in Nederland en de kop van Duistland, Daar komen in de 
wintermaanden duizenden vogels overwinteren, een belangrijk deel van de hele 
Europese populatie. 

Naast de wintergasten doen ook de trekvogels Nederland aan. Tijdens de vogeltrek 
volgen de vogels kustlijnen. Dit maakt het makkelijk orienteren en de overgang 
van land en water biedt voor menig soort een rust of voedselplek. De belangrijkste 
vogelroutes vanuit Noord Europa langs de kustlijnen komen bij Nederland samen. 
Daarbij komt dat Nederland een delta is. Kenmerkend voor een delta is 
voedselrijkdom. Vooral voor de watervogels is het grote water met een rijk 
voedselaanbod de plek om uit te rusten en op te vetten voordat de tocht naar het 
zuiden wordt vervolgd. 

Meer specifiek voor Markermeer en Dmeer zijn de Vogelkundige en 
wetlandwaarden' vastgelegd in het "Aanwijzingsbesluit Wetland Markermeer' van 
2000. Het gebied is aangewezen als Speciale beschermingszone onder de 
Vogel richtlijn vanwege de aanwezigheid van een uitgestrekt zoetwatermeer dat als 
geheel het leefgebied vormt van verschillende beschermde vogelsoorten. De 
begrenzing van het gebied is zo gekozen dat een in landschappelijk en vogelkundig 
opzicht samenhangend geheel is ontstaan dat voorziet in de beschermingsbehoefte 
met oog op het voortbestaan en voortplanten van de bedoelde vogelsoorten. Het 
aanwijzingsbesluit van 2000 is gebaseerd op het voorkomen van 
"drempeloverschrijdende aantallen' van Aalscholver, Smient, Krakeend, Tafeleend, 
Kuifeend, Toppereend, Nonnentje, Meerkoet en Visdief, die het gebied benutten als 
overwinteringsgebied, rulgebied of rustplaats. Het gebied is aangemeld als 
watergebied van internationale betekenis vanwege het geregeld voorkomen van 
minstens 20.000 watervogels29. De aanwijzing van Markermeer en& IJmeer als 
Natura 2000-gebied heeft deze aspecten bevestigd en (deels) vervangen. 

Nationaal vormt het IJsselmeergebied een belangrijke schakel in de Natte As. De 
Natte As is een robuuste natuurverbinding tussen de Zeeuwse Delta en het 
Lauwersmeer. Het wordt gevormd door een kralensnoer van waterrijke 

29 Aanwijzingsbesluit Wetland Markermeer, N/2000/338, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij, d.d. 24 maart 2000. 
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natuurgebieden waar naast een leef en verspreidingsroute voor planten en dieren 
overigens ook recreanten hun weg kunnen vinden. Het Markermeer en IJmeer 
vormen in deze Natte As samen met de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen 
en het Vechtplassengebied de belangrijke schakel tussen noord en zuid 
Nederland30. 

Prob leemanal f se_ de neergaande t rend 

Ecologisch is de kwaliteit van het Markermeer en Dmeer de laatste jaren fors 
achteruit gegaan. Uit telgegevens blijkt dat er in de jaren negentig een 
dramatische terugval heeft opgetreden in aantallen vogels, Voor de kuifeend gaat 
het bijvoorbeeld om een terugval van een kleine 100.000 voor de negentiger jaren 
naar circa 10.000 thans31. Vooral onder de viseters en de benthoseters (benthos 
zijn de dieren die op de bodem van een meer leven zoals mosselen, slakken en 
wormen) is de klap het grootst geweest. 

Minder vogefs 

Bron: Ecosysteem IJsselmeergebied, nog altijd in ontwikkeling; (R. Noordhuis 
Rijkswaterstaat 2010) 

De verklaring van deze teruggang is onderwerp van onderzoek van de zogeheten 
ANT-DG studie (studie naar Autonome Neerwaartse Trends in het 
Usselmeergebeid), dat plaatsvindt onder de regie van Rijkswaterstaat als 
beheerder van het gebied. In 2TJ10 is het eerste wetenschappelijke tussentijdse 
advies verschenen. De navolgende analyse wordt door het tussentijdse 
bevindingen van de ANT-DG studie geschraagd.32 

De verklaring van de achteruitgang van de natuurkwaliteit in Markermeer en 
IJmeer wordt gezocht in een aantal samenhangende factoren. Markermeer en 
IJmeer zijn een onderdeel van een groot ecosysteem, de delta van Nederland. In 
de "natuurlijke' situatie zijn het Markermeer en IJmeer het diepe waterdeel van 
een geleidelijk aflopend laaglandmeer. Aan de randen liggen in natuurlijke 
omstandigheden land-waterzones die bestaan uit zones met waterplanten, een 
waadzone met enkeldiep water en een rietzone. In referentiegebieden elders in 
Europa zien we die opbouw van het ecosystemen terug in verschillende varianten. 
Daar worden oevers aangetroffen met heel smalle land-waterovergangen; maar 

30 'Randstad Urgent', project 28. 
31 Ecologie en Ruimtegebruik door vogels en mensen in de SBZ's Omeer, Markermeer en Usselmeer- M 
van Eerden, RIZA 2005). 
32 Wetenschappelijk Tussentijds Advies 2009 - ANT en NMIJ, Deltares, februari 2010. 
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ook zijn er plaatsen zoals bij riviermondingen en luwe gebieden waar de 
overgangszone vele honderden hectares groot zijn, Het Markermeer en Dmeer 
tezamen vormen eert laaglandmeer waarvan het grootste deel van de natuurlijke 
oevers door dijken en nieuw aangelegd land van het diepe water gescheiden zijn. 

Rietzone Waadzone 

Riet 
Bt82. 

ite k riet 

Lepelaar 
KI out 
Slobeend 
B ode tn fauna 

Waterplantenzone Open water 

Fonteinkruiden 
Kleine zwaan 

\ j / 1 m 

M/ 

Kuifeend 
Toppereend 
Nonnetje 
Fuut 

Grote zaaqbek 
Brasern 

Spiering 
Snoekbaars 
Dne h o e k s to o s se I 

\J/ 

Bron: Achtergronddocument Ecologie en Waterkwaliteit; IJ. Zwart, TMIJ, 2008 

Allereerst zijn Markermeer en IJmeer stevig en strak omdijkt. De eerste 
dijkontwikkeling dateert reeds uit de 13de eeuw. Aan de Noord Hollandse kust heeft 
de omdijking aan de rand van de waadzone plaatsgevonden. Het gevolg is dat de 
waadzone en rietzone binnendijks liggen (bijvoorbeeld bij het gebied Waterland), 
terwiji de waterplantzone nog buitendijks ligt (bijvoorbeeld Gouwzee en Kustzone 
Muiden). 

Aan de oostkant van het Markermeer zijn de Flevopolders aangelegd. Voor een 
groot deel liggen deze in het open water en voor een deel in de waterplantzone. De 
oeverzone van het Markermeer en IJmeer is gescheiden door de Flevopolders en 
liggen nu in de Randmeren. 

Een ander kenmerk van het Markermeer en IJmeer is dat de voedselpiramide een 
basis kent met een beperkt aantal soorten, waardoor deze kwetsbaar is. 

De basis van de voedselpiramide wordt gevormd door nutrienten. Deze zijn in een 
deltasysteem volop aanwezig. Daarvan profiteert het fytoplankton dat weer 
voedsel is voor de vissen en de benthos en zooplankton. 
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Bron: Het Voedsel web van het Usselmeer en 
Markermeer; E. Lammens & H. Hosper, RIZA 1998 

Kenmerkend voor de voedselpiramide van het Markermeer en Dmeer is dat die 
steunt op drie soorten die het stapelvoedsel zijn voor de vele vogels. Het gaat 
hierbij om: 

• de driehoeksmossel voor de benthosetende vogels; De driehoeksmossel leeft 
op de bodem van het meer. Ze hecht zich aan harder materiaal. De 
driehoeksmossel zit met een kluwen van draden aan elkaar vast en fixeert op 
die manier de bodem. Benthosetende vogels als de kuifeend duiken tot 4 meter 
diepte om de driehoeksmossel van de bodem te halen. 

• de spiering voor de visetende vogels. Spiering is een zalmachtige die na de 
aanleg van de Afsluitdijk zijn natuurlijke gedrag om in de zomer naar zee te 
trekken in het Markermeer en IJmeer niet meer kan uitvoeren. Spiering is met 
zijn 8 tot 10 cm lengte een prooi voor viseters als het nonnetje. De spiering 
heeft als kenmerk dat hij het hele jaar in de bovenste meter van de 
waterkolom blijft. Dit maakt hem tot een makkelijk te vangen vis. 

• diverse waterplanten voor de waterplantetende vogels. In het Markermeer en 
IJmeer komen kranswieren en fonteinkruiden voor. Deze staan vooral langs de 
kust van Noord-Holland in ondieper water. De waterplanten worden gegeten 
door een soort als de Krooneend. 

In de jaren negentig heeft er zich in het Markermeer IJmeer een ecologische 
samenloop van omstandigheden voltrokken met ingrijpende gevolgen. Hierdoor is 
het systeem in negatieve zin veranderd. De belangrijkste oorzaak van die 
verandering is slib. Het slib is niet het organisch slib (plantenresten) zoals we dat 
van de meeste meren van Nederland kennen. Het gaat om anorganisch slib, dat 
bestaat uit opgeloste klei en zanddeeltjes. Dit slib, dat van nature bij de bodem 
van het Markermeer Dmeer hoort, is vrij gekomen in de waterkolom. Hieraan 
liggen vermoedelijk twee processen ten grondslag. 

1. Het verzoeten van de waterbodem. De afzetting van het slib op de bodem 
heeft in de Zuiderzeetijd plaats gevonden. Dat betekent dat het om een 
combinatie van zout en klei gaat. Zouten zorgen ervoor dat de kleideeltjes 
steviger aan elkaar gebonden worden dan in zoete situatie. Na de voltooiing 
van de Afsluitdijk is het zout langzaam uit de bovenste kleilaag weggespoeld. 
De kleideeltjes kwamen hierdoor lossen te zitten en kunnen dus makkelijker 
loskomen van de bodem. 

2. Massale afname van de driehoeksmossel. Op de relatief harde kleibodem 
konden driehoeksmosselen zich vestigen. Met hun baarden en als 
samenklonterende massa zorgde zij dat de bodem gefixeerd werd en niet 
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bereikbaar was voor eroderende krachten van golven. Aan het begin van de 
jaren negentig waren de winters in Nederland relatief warm met veel stormen, 
terwiji in de rest van europa alle meren dichtvroren. Watervogels zijn die 
winters massaal naar Nederland gekomen en hebben zich tegoed gedaan aan 
de driehoeksmossel. Door de warmte is de driehoeksmossel de hele winter 
actief gebleven, wat een flinke aanslag op hun conditie betekende. 

Driehoeksmossel bijna verdwenen 

1981 
Gem. 81 ml 

1993 
Gem. 70 ml 

2000 
Gem. 29 ml 

2006 
Gem. 22 ml 

*?I2 

_AT ' 

A$y K=^, 

Bron: Achtergronddocument Ecologie en Waterkwaliteit; IJ. Zwart, TMIJ, 2008 

Deze processen hebben er toe geleid dat de driehoeksmossel flink in aantal 
afgenomen is. De door wind gedreven golven kregen vrij spel op de bodem, en 
konden daardoor de minder gebonden kleideeltjes optillen en in het water 
oplossen. Het resultaat is dat er een yoghurt-achtig sliblaag op de bodem van het 
Markermeer ligt die bij de geringste wind (vanaf windkracht drie) van de bodem 
wordt opgetild en het water troebel maakt. Dit laatste is goed zichtbaar op 
satellietfoto's van het gebied. Als het een tijdje windstil is dwarrelt het slib weer 
naar de bodem en wordt het water (tijdelijk) helder, totdat de wind weer golven op 
het water maakt. 

* < 
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De dominante aanwezigheid van het slib heeft verschillende effecten op het 
ecologisch functioneren in het Markermeer IJmeer. 

• Het slib in het water beperkt allereerst de ontwikkeling van fytoplankton. De 
algenbloei was in de jaren zeventig en tachtig massaal. Door de maatregelen 
die (inter)nationaal getroffen zijn om de fosfaatbeiasting van het 
oppervlaktewater te reduceren is de ontwikkeling van de algen in de jaren 
negentig afgenomen en veranderd. Daar kwam het slib bij. Slib in de 
waterkolom beperkt het intreden van licht in het water. Dat licht hebben algen 
nodig om te groeien. De algen hadden dus en minder voedingsstoffen en 
minder licht tot hun beschikking. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat de 
basis van de voedselpiramide aanzienlijk is versmald. 

• Het slib beperkt voorts de ontwikkeling van de driehoeksmossel. 
Driehoeksmosselen eten fytoplankton. 
Doordat er minder fytoplankton in het 
water zit is er dus minder te eten. De 
driehoeksmossel eet de algen door 
kleine slokjes water te nemen, de ._ •. ^ " 
algen eruit te zeven en het water weer 
uit te spuwen. Met die slokjes water • „ 
krijgen ze de laatste jaren minder 
algen binnen en veel slib. De 
driehoeksmossel moet dus veel meer 
energie stoppen in het verkrijgen van 
voedsel en heeft daardoor minder 
energie om te groeien en zich voort te 
planten. Een ander effect van het slib 
is dat het in rustige periodes op de 
bodem dwarrelt en als een deken over 
de driehoeksmossels komt te liggen. Dat werkt verstikkend. 

• Het slib beperkt bovendien de ontwikkeling van waterplanten. Door het slib in 
het water komt er minder licht diep in de waterkolom. Vooral in de kiemperiode 
heeft dit gevolgen voor de waterplanten. Zij kunnen dan minder goed kiemen 
en groeien. 

Het slib heeft dus een belangrijke negatieve invloed op twee van de drie soorten 
die het stapelvoedsel zijn in de voedselpiramide. Vooral de driehoeksmossel lijdt 
hier erg onder. 

Afname van de spiering 
Ook de ontwikkeling van de spieringpopulatie in het Markermeer Dmeer toont een 
neergaande trend. De precieze oorzaak daarvan is nog niet bekend. Omdat deze 
trend in heel Noord Europa waargenomen wordt is het vermoeden dat dit een 
klimaateffect is. Bijzonder van de spiering in het Markermeer en IJmeer is dat hij 
niet de natuurlijke vierjarige levenscyclus kent (in vierjaar van geboorte, 
opgroeien, jongen en sterven) maar een eenjarige cyclus heeft. Het gevolg is dat 
een slecht jaar voor de spiering een gehele generatie bedreigt. Dat heeft direct 
negatieve gevolgen voor de volgende generaties en het voortbestaan van de 
gehele soort in het gebied. 
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Afname vm de Spiering in het Usselmeer 
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Bron: Achtergronddocument Ecologie en Waterkwaliteit; IJ. Zwart, TMIJ, 2008 

De voedselpiramide is gaan wankelen 
Bovenstaande opeenstapeling van gebeurtenissen in het Markermeer IJmeer 
hebben een domino-effect veroorzaakt in de voedselpiramide met een negatief 
effect op het functioneren van het ecologisch systeem. De reductie van fosfaten in 
het oppervlaktewater en de dominantie van slib in het water hebben ingrijpende 
gevolgen gehad voor de drie pijlers die het stapelvoedsel zijn van de 
voedselpiramide. De voedselpiramide is uitgehold en tot wankelen gebracht. Dat 
wordt weerspiegeld in de aantallen watervogels, die sinds de begin negentiger 
jaren aanzienlijk zijn afgenomen. De driehoeksmosseleters en de visetende vogels 
lijden het hardst onder die wankelende voedselpiramide. Het keren van deze 
neergaande ontwikkeling is urgent. 

Ecologische vereisten voor het TBES 

De ANT-DG studie concludeert in zijn tussentijds advies dat de 
instandhoudingsdoelen voor Markermeer en IJmeer niet haaibaar zijn zonder 
aanvullende ingrepen in het gebied. Deze conclusie onderbouwt het programma 
van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) dat onder regie van de 
provincies Flevoland en Noord-Holland is ontwikkeld. Het TBES beoogt de 
neergaande ontwikkeling van de natuur in het Markermeer IJmeer om te buigen 
met maatregelen die het ecologisch systeem versterken en veerkrachtig maken. Zo 
ontstaat een ecologisch systeem dat veranderingen in de toekomst vanuit eigen 
kracht kan opvangen. Een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) is in 
staat veranderingen als gevolg van menselijke ingrepen (denk aan ruimtelijke 
ontwikkelingen) en natuurlijk processen (zoals de klimaatverandering) op te 
vangen. 

¥ ie r ecologische vere is ten voor sys teemverbeter ing 
In 2008 heeft de Werkgroep Ecologie en Waterkwaliteit33 in kaart gebracht hoe 
behoud en versterking van natuurkwaliteiten in het Markermeer en IJmeer 
gerealiseerd kunnen worden. De Werkgroep zet uiteen dat de oplossing ligt in het 
creeren van een systeem dat zich kenmerkt door een grote diversiteit aan habitats 
en daardoor meer (en grotere aantallen van) soorten, en dat natuurlijke 
aanpassingsprocessen bespoedigt. Om het huidige, kwetsbare systeem om te 
vormen naar een toekomstbestendig systeem zijn de vier ecologische vereisten 
van het natuursysteem Markermeer IJmeer in beeld gebracht. 

"Achtergronddocument Ecologie en Waterkwaliteit" Werkgroep Ecologie en Waterkwaliteit, 
Toekomstagenda Markermeer en Dmeer, Provincie Flevoland e.a., januari 2008 
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1- HfiMere...randan Langs de kust. Dergelijke zones bieden een groeipiaats voor 
ondergedoken waterplantenvegetaties, vormen het leefgebied voor een 
natuurlijke vispopulatie en een rijke bodemfauna eo kennen een rijkdom aan 
ongewervelde dieren, Vanwege de morfologie van het Markermeer Dmeer ligt 
voor de hand deze zone te creeren iangs de Noord-Holiandse kust. Hier is het 
water 2-3 meter diep. Aan de Flevolandse kust is het water te diep voor 
ontwikkeling van eeo waterplantvegetatie. 

2- Eeo gradient...in slIb_..ya_o helder naar troebel water. Samen met een 
geaccidenteerde bodem vormt deze gradient extra habitats voor benthos, 
prooivis en waterplanten. Bij een voldoende grote schaal vormt dit een 
belangrijk rustgebied voor de watervogels. De gradient is van belang voor een 
gevarieerde vispopulatie. Met name de commercieel interessante vissen 
(snoekbaars, aal) hebben baat bij troebel water om zich te kunnen verschuilen 
voor de predatoren, Tegelijk hebben de predatoren behoefte aan waterzones 
waar ze de vis nog net wel kunnen zien, maar zelf niet al te snel gezien 
worden. 

3. Land-waterzones van formaat. Dit betreft gebieden waarin verschillende 
vroege succesiestadia van kleimoeras voorkomen die een sterke impuls geven 
aan de diversiteit in soorten en biotopen/habitats. Een land-waterzone van 
formaat vormt rust-, fourageer- en broedgebied voor onder meer eenden, 
vogels van kwelders en schorren, en rietvogels. Het biedt een grote diversiteit 
aan waterplanten en een grote verscheidenheid aan leefgebieden voor vissen. 

4- Versterken ecologische relaties. Het Markermeer en IJmeer zijn een 
deelgebied in de delta van Nederland. Versterken van de ecologische relaties 
met de andere delen van de delta geeft een positieve impuls aan de 
soortenrijkdom van het ecologisch systeem van het Markermeer en IJmeer. 
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Colofon 

Uitgave 
RRAAM, Werkmaatschappij Markermeer-Dmeer 

In RRAAM werken het Rijk, de provincies Noord-Holland, Utrecht en 
Flevoland en de gemeenten Almere en Amsterdam samen om de 
drievoudige ambitie op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en 
ecologie in de Noordelijke Randstad vorm te geven, 

Gedelegeerd opdrachtgevers Stuurgroep RRAAM 
• Anne Bliek, gedeputeerde provincie Flevoland 
• Joke Geldhof, gedeputeerde provincie Noord-Holland 
• Marc Hameieers, Regioambassadeur ministerie van EL&I 

Uitvoering 
Werkmaatschappij Markermeer-Dmeer; 

Roelof Balk, directeur 
Adriaan van Doom (ministerie van I&M) 
Arco Verburg (ministerie van EL&I, tot 2012) 
Anja Ooms (provincie Noord-Holland) 
IJsbrand Zwart (provincie Flevoland) 
Izabel Costa (ministerie van I&M, tot 2012) 
Jacco Maissan (ministerie van EL&I) 
Jeroen Grutters (provincie Flevoland) 
Jeroen Plarttinga (provincie Flevoland) 
Marieke Hofstra (ministerie van I&M) 
Marijn Bos (provincie Noord-Holland) 
Paul de Ron (provincie Noord-Holland) 
Sandra van der Vegt (provincie Flevoland) 
Saskia de Mol van Otterloo (ministerie van EL&I) 
Thomsy Jongepier (provincie Flevoland) 
Wouter ledema (Rijkswaterstaat) 

Begeleiding 
Opdrachtgeversoverieg Ecologie IJsselmeergebied OED, op moment 
van vaststelling bestaande uit: 

• Anne Bliek, gedeputeerde provincie Flevoland 
• Arjan Driesprong, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied 
• Joke Geldhof, gedeputeerde provincie Noord-Holland 
• Marc Hameieers, ministerie van EL&I, voorzitter 
• Robert Smaak, ministerie van IenM 

Teksten 
Roelof Balk, Marieke Hofstra, Wouter ledema, Saskia de Mol van 
Otterloo, Sandra van der Vegt, IJsbrand Zwart. 

Met dank aan 
Ed van der Knijff, Atty Bruins, Guus van den Bosch 
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WersJag WMIJ- Workshop herijking TBE ebruarl, (Aanpassing 
X o / j* I 

Wraagstelling van de workshop 
In 2007 is het TBES geformuleerd op basis van de toen beschikbare kennis en inzichten, 
Inmiddels zijn er via de onderzoekstrajecten Natuurlijker Markermeer Dmeer (NMD) en 
Autonome Neergaande Trend (ANT) nieuwe kennisfeiten ontstaan, Geven deze feiten 
aanleiding om het concept TBES en de geformuleerde 12 maatregelen aan te passen? 

De conclysles 
Iedereen was het er over eens dat geen inhoudelijke ingredienten aangegeven zijn om 
het TBES ter discussie te stellen. Het voorwerk staat: De vier ecologische vereisten staan 
nog steeds ais een paal boven water, Er is goed over het systeem nagedacht. 

Rond de maatregelen ging de discussie vooral over het geld, de maakbaarheid en de 
omvang van de maatregelen. Dat hier discussie over is, is overigens niets nieuws. Er lag 
al een vragenlijst met zo'n 180 vragen op het gebied van maakbaarheid, betaalbaarheid 
en haalbaarheid van de TBES maatregelen. Juist via NMIJ en ANT zouden daar de 
antwoorden op gegeven moeten worden. 

Daarnaast speien de politieke ontwikkelingen rond het natuurbeleid een belangrijke rol, 
Wat betekent dit voor investeringen in het Markermeer en Dmeer? De aanbevelina vanuit 
de workshop is om vanuit de WMD en RRAAM de ambitie hoog te houden. Kijk hierbij wei 
of het qua omvang van de maatregelen en investeringen ook met minder kan, Doe wat 
echt nodig is. 

Tot slot is er de maatschappelijke acceptatie. Voor het Toekomstbeeld Markermeer 
Dmeer is een groot draagvlak in de regio gevonden. Nu met de realisatie van de pilot 
projecten is gestart, zijn er andere belanghebbende die deze maatregelen liever niet 
hebben vanwege verschillende argumenten. Uit de workshop is duidelijk geworden dat 
een goede communicatie, waarin vooral nut en noodzaak van het TBES centraal staat 
van groot belang is voor de haalbaarheid. Daarnaast is het van belang om bij de 
vormgeving van de verschillende maatregelen rekening te houden met de bezwaren en 
de meekoppel mogelijkheden. 

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de verschillende onderdelen van de 
workshop, De presentaties zijn ter informatie bijgevoegd. 

Opening door ' 
Goed om na een lange tijd weer bij elkaar te zijn rondom het TBES in het kader van de 
werkmaatschappij Markermeer Dmeer (WMD). In 2009 hebben wij een droom 
geproduceerd en mede naar aanleiding van de crisis wordt het nu tijd om naar de 
werkelijkheid te kijken. Daarbij moeten we ook goed nadenken over de beeldvorming 
rondom TBES. 
Doel van de dag: is er op basis van de nieuwe kennis vanuit NMD/ANT al aanleiding om 
het anders te gaan doen? Het moet in ieder geval goedkoper, slimmer en/of beter dan de 
beoogde € 850 min. 

directeur WMIJ 
geeft een korte presentatie over de drievoudige ambitie van RRAAM, waar 

WMD onderdeel vanuit maakt. De komende tijd wordt er gezocht naar een optimalisatie 
van de verschillende ontwikkelingen. Voor WMIJ is deze workshop, die de uitgangspunten 
van het TBES opnieuw toetst vanuit voortschrijdende inzichten op basis van ANT en 
NMIJ, een eerste stap in de ecologische optimalisatie,. De uitkomst daarvan kan strikt 
genomen goedkoper maar ook duurder uitpakken. Over het geheel moet echter een forse 
besparing in de kosten gerealiseerd worden, anders zal dit kabinet naar verwachting niet 
tot de realisering van het TBES overgaan. Daarom zullen we parallel aan deze herijking 



ook op zoek moeten gaan duidelijke besparingen door bijvoorbeeld koppefirtgen van 
ecologische maatregelen aan andere investeringen. 

P resen ta t i e TBES d o o r 
qeeft een korte presentatie over liet toekomstbestendig ecologisch systeem zoals 

het in 2007 geformuleerd is (zie bijlage). 

P resen ta t i e war _____..__.., v a n De l ta res n a m e n s de A u t o n o m e 
Neergaande Trei IT) 

geeft een p. ___.,.jt ie over de trends en ontwikkelingen in water en natuur van het 
Natte hart van Nederiand (zie bijlage). 

Vragen naar aan le id i ng wan de p resen ta t i e wan _ „ _ _ . _ 
Klimaatveranderi.n_q. 
Klimaatverandering is niet te sturen, maar watertemperatuur misschien wel bijvoorbeeld 
door die diepe putten. Heeft de spiering daar iets aan om de watertemperatuur wel te 
sturen? Ja, daar heeft de spiering wel wat aan, maarje moet wel opietten met mogelijke 
andere effecten zoals stratificatie en zuurstofloosheid. 

Waterplanten 
Toename van kranswieren waardoor komt die? Het water wordt niet helderder, maar 
eerder troebeler. Mogelijk door het bijna verdwijnen van de brasem, door de 
commercieel interessanier geworden brasemvisserij, Deze vissoort woelt de bodem om 
en zorgt ook voor vermindering vestigingsmogelijkheden van waterplanten. 
Wat is de verwachting var voor de waterplanten, ais je niets doet"_ is 
verrast door toename waterplanten dit jaar. De slibdruk is groot, die moet een keer 
doorstaan. Er moet gewerkt worden aan het behoud van de heldere zones. 
Als je geen ingrepen doet, want we zien immers een verbetering op dit moment? De 
verbetering i een piekje, maar gaat misschien weer terug. Dat zou kunnen. Het is een 
goed jaar geweest, nog afwachten of hei hierbij blijft. 
Zou het ijs daar een reden voor kunnen zi jn, dus een strengere winter? De strengere 
winters van de afgelopen jaren kunnen inderdaad een reden zijn voor toename 
waterplanten. 

Ingrijpen - zelfherstellend vermogen 
Je zou bijna denken dat het systeem zelf maatregelen neemt, waardoor geen menselijke 
ingrepen nodig zijn? Dat durft, niet te zeggen. Vraag is ofde huidige doelen 
haaibaar zijn? Of de oorspronkelijk doelen zoals het nu gaat zonder iets te doen ook 
haaibaar zijn. Voor waterplantenontwikkeling was het een goed jaar, maar het is de 
vraag of het daarna ook goed blijft, dit patroon hebben we eerder ook gezien. 
Als de spiering weggaat, komt er dan iets anders voor terug en ook voor 
driehoeksmossel? Dat weten we niet Terug naar jaren l80 is niet meer mogelijk. De 
situatie uit de jaren '80 met veel fosfaat, is ook niet de situatie waarop je hoopt. 

Prioriteit 
Wat zou 3ls eerste doen of niet doen? Beginnen met het luwtegebied, als eerste 
vooral om de ecologische kwaliteit van de ondiepe zones te verbeteren. 

¥ r a g e n naar aan le id ing v a n p resen ta t i e v a n » en r 
v a n Royal H a s t e n i n g * namens de NMIJ 

?n R _ geven in een duo presentatie de inhoud van de opgedane kennis NMIJ 
weer (zie bijlage). 

V ragen naar aan le id ing wan de p resen ta t i e wan ¥ : 
Tabel ecologische vereisten en biidraqe aan doelen 
Deze tabel roept veel discussie op. Hoe wordt de bijdrage van een maatregel beoordeeld? 
Strikt volgens N2000 of wordt er naar een toekomstbestendig ecologisch systeem 



gekeken waardoor de N2000 haaibaar zijn en het systeem robuuster en completer? In de 
label is gescoord naar de instandhoudingsdoelen van Markermeer IJmeer. Er zijn in de 
discussie twee stromingen: i , richt je op N2000 en 2. richt je op een robuuster en 
completer ecosysteem en de iandeiijke N2000 opgave. Er wordt te eng gekeken naar 
Natura 2000 ais doel van Markermeer - Dmeer. Je kan ook veel meer bijdragen aan de 
landelijke doelstellingen. 

Waterrecreatie 
Mate van verstoring van waterrecreatie. In hoe verre houd je daarmee rekening mee in 
je ontwerpen? In feite moetje dingen realiseren die bijdragen aan hei hoofddoel: 
namelijk het verbeteren van het ecologische systeem. Binnen het beheerplan proces 
wordt gewerkt aan een lijst met randvoorwaarden om te kijken waar je op moet inzetten. 
Van beiang is dat je tot een optimaal resultaat komt. Voor specifiek de waterrecreatie 
komt dit neer op het meenemen van dit belang bij de vormgeving van de maatregel en 
het meenemen van de verstorende effecten van deze waterrecreatie. 

Slibput 
Hoe diep kan een slibput gemaakt worden? 
15 meter of dieper; daarna is het voorschrift dat ze op 8 meter worden afgevuld. In 
Vinkeveen zijn ze 50 meter. 

Moeras 
Is er een optimale opbouw en verhouding lengte breedte voor een moeras, dat bepaalt 
waar je hem kan plaatsen? Een moeras moet ongeveer 1000 - 4000 ha groot zijn, met 
1/3 plasdras. Het moeras hoeft geen kilometers breed te zijn. Een paar 100 meter 
moeraszone zal al een minimum maat zijn gezien vanuit de Natura 2000 opgave. 
Waar ligt de meerwaarde van het moeras en welke kosten zijn daaraan gekoppeld? 
Het gaat om behoud en versterken van natuur. Het gaat ook om grootschalige ondiepe 
waterzones, maar het hangt allemaal af van je ambitie. 
Suggestie: langs de hele Houtribdijk een smalle oeverzone maken, is dat overwogen? 
Langs een aanzienlijk deel van de Houtribdijk is het erg diep. Je kan hem uitsmeren langs 
de Houtribdijk. In het verleden is in een expert bijeenkomst deze variant afgevallen. 

Achteroevers 
Wat zijn de mogelijkheden voor koppeling van de oeverdijk in relatie tot cultuurhistorie? 
Bekend is dat ze hebben gekeken naar een altematief dijkperceel aan de landkant. 
Misschien kan je vanuit de dijkversterking dit punt meenemen. 

Veiligheid 
De luwtedammen leveren een bijdrage aan de veiligheid aan de kust, die koppeling heb 
ik niet gehoord? De koppeling is gemaakt, maarje zit aan normen vast, er is een 
koppeling mogelijk, maar de winst voor de veiligheid .is zeer klein. 

Discussie 
De discussie over de gevolgen van de input van de onderzoeken van ANT en NMD wordt 
gevoerd voor twee groepen; 1) moeras, 2) luwtemaatregelen. Later wordt hier plenair op 
teruggekomen. 

1) Moeras en verbindingen 
Vraag is of die inzichten die gegenereerd zijn invloed hebben op de herijking TBES. 
Er is geen aanleiding om de geformuleerde ambitie uit het TBES op ecologische motieven 
te wijzigen. Wel zijn er andere factoren zoals maakbaarheid (is NMD opgave) en 
betaalbaarheid (is WMIJ opgave), 

Het moeras is een onderdeel van het gehele systeem. Het levert extra habitats op en 
draagt bij aan de slibbeheersing en heeft een belangrijke rol voor de vispopulatie. 



De suggestie wordt gedaan om de Houtribdijk ais nieuwe ontginningsmaatregeien te zien 
(lintbebouwing). De uitwerking van het moeras zou dan heel anders worden. Je komt dan 
aan de ruimtelijke kwaliteit. Juist die openheid en leegte, die breekt je dan op. 

Voor Herijking gaat het om drie variabeien: vorm, fasering en schaal, 

Vorm.: 
NMD bieden geen ontwerp, maar om de pilot te kunnen doen heb je toch iets van een 
totaal visie nodig. De uiteindelijke vorm zal veel later bepaald moeten worden. We wilien 
geen opgaande structuren en het gedachtegoed van Building with Nature wordt mee 
genomen 

Er zijn geen nieuwe argumenten boven tafel gekomen voor wijziging van de ligging. De 
maakbaarheid op de plek bij Lelystad is het grootste breekpurtt. Het is duur in het diepe 
water. We moeten voorai op zoek naar niet conventionele methodieken die de aanieg 
goedkoper maken. 

Fasering: 
'Het Moeras zou zo snel mogelijk gerealiseerd moeten worden. Het is belangrijke een 
bron voor ontwikkelingsruimte'. Deze stelling wordt in de discussie niet onderbouwd. 
De fasering kent een kostencomponent (is dat een kans of probleem?), een juridische 
vraag (in hoeverre mag tijdelijke achteruitgang) en een grondstromen component (is er 
wei genoeg materiaal?). Gefaseerd aanleggen vraagt om een goed monitor!ngssysteern. 
Wat doe je dan als bij 3000 ha al blijkt dat je de ambitie haalt? 

NMD gaat aan de slag met de pilot. Zij zijn nu de procedures aan het afronden. 

Schaal: 
De grootschaligheid is aantoonbaar belangrijk. Gesteld wordt dat op basis van het 
Handboek Natuurdoeltypen een ondergrens van 2.500 ha nodig is om een piasdras 
moeras te maken. Daarmee haal je de ambitie van het TBES niet, De meerwaarde van 
het moeras is de diversiteit aan moerassoorten (zowel onder als boven water), 
versterken vispopulatie, realiseren luw leefgebied en invloed op slibcirculatie. De roi voor 
invang van slib wordt sterk betwijfeld. Door de diversiteit aan habitats en daarmee 
soorten komen er meer pijlers onder de voedselpiramide en wordt het systeem 
veerkrachtig. Alleen Natura 2000 is niet toekomstbestendig. Niet richten op eenzijdige 
sleutelsoorten. 

Er is momenteel een bandbreedte in het areaal 2500 tot 6000 ha. Daar moeten we het 
komende jaar een kleinere marge in krijgen. 

Discussie over nut en noodzaak vooroever Lepelaarsplassen. 
De vooroever lepelaarplassen heeft vooral een versterkende functie voor het Natura 
2000-gebied Lepelaarplassen. Dit gebied raakt geheel ingeklemd door de stad Almere. 
Door de vooroever wordt de land waterrelatie uitgebreid/versterkt. 

2. Luwtemaatregelen 
Experiment slibscherm NMD 
Dit jaar wordt gestart met 1700 m tijdelijke damwand (1 jaar) voor Zeevang om de 
slibmodellen te verifieren. Het is daar ongeveer 2 a 3 meter diep. Het gaat vooral om 
slibstromen meten, ecologische effecten zijn op deze termijn niet meetbaar. 
Aandachtspunt is de circulatie om de dam heen. 

Huidige ervaring luwtemaatreqe! 
Het aanleggen van luwtemaatregelen op lokaal niveau hebben we redelijk onder de knie 
en is makkelijk ".aakbaar, voorbeelden Hockeysticks (positief) en Pampushaven 
(negatief). D Hoekelingsdam is niet succesvol gebleken door een sterke stroming achter 



de dam. Er wordt nu bekeken of deze aan een kant afgesloten kan worden in overleg met 
de recreatiesector. Doel is helder water, niet siibvermindering. In ANT gaat er gerekend 
worden aan de hoeveelheid vis die een ha luwte opievert, Hiermee is het resuitaat te 
kwantificeren voor vis. 

Draagvlak 

Luwtemaatregelen liggen landschappelijk en voor de watersport moeilijk. Bij het ontwerp 
zal er veel aandacht moeten zijn voor locatie en vorm (landschappelijk aantrekkelijk 
maken), denk daarbij ook aan eiianden, riffen, recreatiedoelen en andere 
gebruiksfuncties. Bijvoorbeeld een combinatie met vaargeul onderhoud. Succesvolle 
luwtemaatregelen kunnen voor de watersport veel overlast opieveren. 

Alternatieven 
Import van zaad/ planten, bijv. sterkranswier uit de Gouwzee. In het Eemmeer wordt 
hiermee geexperimenteerd. 

Wijze van aanleg (organisch) 
Minimaal ontwerpen aan de hand van uitkomst van de modelstudie en maximaal 
gebruikmaken van natuurlijk proces. De aanleg faseren: aanleg-monitoring-aanleg etc. 
Geen eindmodel maken. Denk daarbij ook aan tijdelijke aanleg en eventueel verplaatsen. 
Is er een combinatie denkbaar van luwtemaatregei en slibvang? Dit is in het siibmodei 
eerder ai doorgerekend. 

Discussie over nut en noodzaak vooroever Lepelaarsplassen. 
Tot slot wordt er gediscussieerd of de aanleg van de vooroever Lepelaarsplassen in dit 
diepe water zo'n zinvolle ecologische maatregel is. Er wordt groepsbreed aan getwijfeld 
maar er wordt nog geen conclusie getrokken. ' 

Plenaire discussie 
Waar dient het moeras toe? 
Geen reden om a f t e stappen van eerdere ideeen: plaats, omvang, dynamiek e.d, Er 
werden geen ingredienten aangegeven om dat ter discussie te stellen, alleen het geld en 
de maakbaarheid. 

Natura 2000 is een eigen opgave in het gebied. Het TBES beoogt de Natura 2000-opgave 
te versterken (zowel binnen Markermeer-Dmeer als landelijk) en extra's te doen om het 
systeem te versterken. Het moeras draagt aan alle drie de ambities bij. De bijdrage van 
het moeras aan de Natura 2000-opgave van het Markermeer-Dmeer is vermoedelijk 
laag. 

Je kunt je afvragen in hoeverre oermoeras essentieel is om het TBES te bereiken. Als je 
moet snijden dan niet in de luwte-maatregelen, omdat ze effectief zijn. Wij zijn verplicht 
om aan Natura 2000 te voldoen. Misschien is aanleg in een andere vorm mogelijk. 

Het voorwerk staat: er is goed over het systeem nagedacht. Maar niet over de 
afzonderlijke maatregelen. Kijk naar de samenhang van de maatregelen. Het moeras zal 
zeker toevoeging hebben voor het surplus. Als dat niet zo is, dan wel discussie of ie hem 
wilt hebben. 

Doel is niet alleen om een moeras aan te leggen, maar vooral om het systeem te 
versterken. 

Landelijke instandhoudingsdoelen 
luwe zones zijn redelijk maakbaar. Het is goed voorspelbaar wat ze voor de 

natuur betekenen. Moeras: draagt bij aan de landelijke doelen Natura 2000. Hiervoor is 
het gebied niet aangewezen, maar het moeras geeft wel landelijk resultaat. Voor de 
bestuurder is er geen urgentie als het moeras weinig bijdraagt aan Natura 2000-doelen 



Markermeer - Dmeer. Men had gehoopt dat de meerwaarde duidelijker gemaakt kon 
worden. Alleen maar inzetten op alieen de Natura 2000-doelen is gevaarlijk, voor je het 
weet zakt het systeem weer in. Het totale ecosysteem moet juist robuuster worden 
gemaakt. Deze aanpak kan juist de Natura 2000-waarden veilig steilen. De verwachting 
is dat op korte termijn de bijdrage aan de Natura 2000-doelen van Markermeer & IJmeer 
redeiijk kiein is. Op lange termijn zai er wel een effect zijn ais het moeras in combinatie 
met andere rtsaatregeiars werkt. 

De vraag wordt gesteld of het grootschalige land-water zone nodig is vooral voor het 
TBES. Puur voor Natura 2000 niet. Het is 'en 'en %ers: duurzaam, boven Natura 2000. 

Al te r n a tie ye n m oe ras 
Belangrijk is om na te denken over hoe je het materiaal van het moeras kan vasthouden 
en verwerken. Wat kun je bereiken met een andere opbouw, kan het goedkoper. 

Nog niet duidelijk uitgewerkt is de verbindingen van het moeras met 
Oostvaardersplassen en Noord-Hoiland, Wat kun je daarmee bereiken? 

Openen Houtribdijk: het Deltaprogramma heeft diverse scenario's. Momenteel is 
ontkoppeling van het Markermeer een gegeven. Kun je met een opening in de 
Houtribdijk het siibprobleem oplossen? 

Het TBES is een samenhangend geheei: ga niet meteen naar andere alternatieven kijken, 
maar sluit ook niets uit. 

Oppervlakte luwtemaatregelen 
Er is onzekerheid over nut en noodzaak over de benodigde 6600 hectare geschikt gebied 
voor waterplanten, Gaat het om hoe meer hoe beter of om het bereiken van een 
optimum? Kijk wat inpasbaar is en wat het beste haaibaar is. Opmerking: het is moeilijk 
om iets ios te laten. Je zal een modelstudie kunnen maken hoeveel je dan nodig hebt 
voor Natura 2000 om voedseistand te kunnen faciliteren (uitwerking door ANT). Nu is het 
zo dat je het gehele randgebied tot 3 meter diepte zou moeten optimaliseren voor 
waterplanten. Van lokale maatregelen weet je redelijk goed dat het succesvol is. Maar 
draagt dat dan bij aan versterking van het systeem? Je kan resultaat afstemmen op de 
financien. Stapje voor stapje. Je streeft naar een toekomstbestendig systeem: moet het 
dan een drempel overwonnen worden. Zo hard is die grens niet, werk er naar toe. 
Via de juridische Natura 2000 benadering kom je op een meer politiek ecologische 
berekening; wat is de hoeveelheid compensatie die je nodig hebt? 

Ambitie 
We moeten de ambitie hoog willen houden. En kijken wat dit ons uiteindelijk opievert. 
Wij moeten oppassen voor de sfeer: hoe meer natuur, hoe beter! Daar is het politieke 
klimaat niet naar, Alle partijen moeten wel warm lopen voor het idee. Kijken of het wat 
minder kan en neem het serieus. Wat je doet moet succesvol zijn. Stap af van hoe meer 
hoe beter. 

Afsluit ing door : zicht op het wervolgproces en hoe nemen we de 
ui tkomst mee? 
Er is waardering voor de openheid van de discussie. is onder de indruk wat de 
zorgvuldige aanpak die gehanteerd wordt bij ANT en NMIJ. Hij benadrukt tegelijkertijd 
dat met name NMIJ al snel met hanteerbare tussenconclusies moet komen om nog mee 
te kunnen nemen in het RRAAM-traject. We moeten dus niet teveel achterom kijken en 
het al verrichte onderzoek nog eens dunnetjes overdoen. 

WMD gaat aan de slag met een verdere optimalisatie van het TBES, daarbij zai zeker 
gebruik worden gemaakt van de aanwezigen. "Wij komen er graag bij u op terug". 
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Slot. Bijeen komst ecologie 28 September 

Aanwezio: 

(WMIJ): " (gemeente Amsterdam) (gemeente 
Lelystad), i fNMIJ Royal Hastening), " (mm I&M RWS UG) 

(Deitaris) „ (Het Flevo-iandschap), > (min EL&i PDN) 
(WMIJ provincie Flevoland): (WMIJ provincie Flevoland) '' (WMIJ 
min EL&I),' WMIJ min I&M RWSIJG), ./VMIJ provincie Noord-Holland) 

(WMIJ provincie Flevoland), " WMIJ provincie Flevoland) • 
(ARCADIS) '' 

Inleiding WMIJ 
legt uit dat dit traject bedoeld is ais belangrijke bouwsteen om te komen tot een 

ecologische optimalisatie van het TBES (Toekomstbestendig Ecologisch Systeem) Ook de 
tussenadviezen van NMIJ en ANT worden hiervoor meegenomen, De opdracht verleend aan 
ARCADIS richt zich met name op aanscherping en fasering. WMIJ onderzoekt ook perspectieven op 
het gebied van economische ontwikelling en financiering. De WMIJ is momenteel bezig de via 
literatuur, workshops en interviews verzamelde informatie in een rapportage vast te leggen en daar 
conclusies aan te verbinden. Deze ochtend is bedoeld om van gedachten te wisselen over het 
onderzoek van Arcadis, zodat opmerkingen kunnen worden meegenomen in de rapportages danwel 
bij de opstelling van het eindrapport van de WMIJ, en uiteindelijk in de verdere discussie over dit 
onderwerp naar de opstelling van de Rijksstructuurvisie. 
De WMIJ is in het leven geroepen om de plannen die in het kader van het ToekomsfbeeW 
Markermeer-Umeer zijn gemaakt tegen het licht te houden. Kunnen de ecologische maatregelen 
slimmer, effectiever of goedkoper? Kan het maatschappelijk rendement omhoog? En hoe krijgen we 
de ecologische schaalsprong gefinancierd? Deze vragen zal de WMIJ beantwoorden in haar 
eindrapport. 
(Voor meer informatie hierover kunt u de meegestuurde sheets van de WMIJ raadplegen). 

Verslag Arcadis 
Bij de aanpak van de studie voor ecologische optimalisatie is uitgegaan van trechteren Bij elke stap 
zijn beslissingen genomen die gevolgen hebben voor de volgende stap. 

Inventarisatie 
Gestart is met een inventarisatie van literatuur en interviews van WMIJ, ANT en BwN De 
inventarisatie resulteert in een tabel waarin de maatregelen beschreven zijn. Het gaat hierbij om de 14 
ecologische maatregelen die in het achtergrond document ecologie en waterkwaliteit in 2009 ziin 
benoemd zijn. Met elkaar dragen deze bij aan de vier ecologische systeemvereisten. 

update TBES 
Op 16 feb 2011 heeft de workshop update TBES plaats gevonden met als doel: Check of nieuwe 
inzichten aanleiding zijn voor het bijstellen van de ecologische vereisten en/of maatregelen voor het 
bereiken van het TBES? De conclusies zijn: 

1. Ecologische vereisten blijven overeind 
2. Enkele maatregelen zijn afgevallen 

Van de maatregelen zijn er drie afgevallen om redenen als economisch haalbaarheid 
ecologisch effectiviteit, bestuurlijk/ maatschappelijk draagvlak. 

3. Oeverdijken zijn toegevoegd 

Bij elkaar is het proces met 12 maatregelen verder gegaan. 

Optimalisatie 
De optimalisatie richt zich op de uitwerking vooroever Lepelaarplassen en ecologische optimalisatie 

Uitwerking voor jey'er lepelaarplassen 
Voor de vooroc ver Lepelaarplassen wordt een downsising van 1000 naar 300 ha geadviseerd 
1 fase van 10( ha bestaande uit harde randen en slikken/zandplaten. 
2 e fase van 20) ia kan naar aanleiding van monitoring ingericht worden. 

Ecologische Op imalisatie: 



Van de twaalf maatregelen zijn er zes benoemd om in de optimalisatie mee te nemen. De andere zes 
zijn niet afgevallen maar dit betreft maatregelen die je doet of niet doet. Optimaliseren kan niet (bv 
behoud huidige fosfaatconcentratie doe je of doe je niet) 

Afweging bij de ecologische optimalisatie is de bijdrage 
1. aan ecologische vereisten van het TBES 
2. aan N2000 op 3 niveaus (lokaal, regionaal, iandeiijk) 
3. de ANT soorten. 

Op basis van de scores blijkt dat de maatregelen met grote, positieve score zijn: 
1. Grootschalig moeras 
2. Luwtemaatregelen incl. verdiepingen 
3. Vooroever 

De 'Indicatief eindbeeld" van het TBES is op basis van de verzameide kennis aisvolgt: 
1. Grootschaiig moeras -> blijft 4500 ha yarkermeer 
2. Luwtemaatregelen -> gewenst areaal waterplantvelden blijft 6000 ha, mogelijk met minder 

luwtemaatregelen 
3. Vooroever; 1000->300 ha 

In de uitvoering is fasering noodzakelijk. 
1. Moeras: 1e fase 1500 ha, 2e fase 2000 ha, 3e fase 3500 ha, Indicatief eindbeeld' 4500 ha 
2. iuwtemaatregeien: 1 e fase 60% (is gelijk aan 10 km) 
3. Vooroever Lepelaarplassen; 1e fase 100 ha; 2e fase 300ha. 
De fasering kan op basis van monitoring (hoe ontwikkelt het gebied zich) versneld worden of gericht 
gestuurd (investeer in die ontwikkeling die achter blijft). 

Conclusies 
Stap voor stap maatregelen uitvoeren, zodat steeds kan worden bijgestuurd. 
Monitoring is belangrijk onderdeel voor geoptimaliseerd TBES 

- Nieuwe kennis (NMIJ/ANT) heeft invloed op het bijsturen 
Fasering: fase 1 ca. 20-25 jaar op basis van literatuurgegevens van systeem veranderingen. 

Discussie 
In de discussie is veel gezegd over kosten, bestuurlijke context en maatschappelijk draagvlak. Dit zijn 
stuk voor stuk waardevolle opmerkingenmaar geen pnderdeel van de ecologische onderbouwing. Het 
ARCADIS rapport richt zich op de ecologische onderbouwing. Het WMIJ rapport neemt de andere 
afwegingen mee. 

Een greep uit de overige opmerkingen: 
• De aanpak via expert judgment zou altijd tot een overwaardering leiden. 
• Systeemveranderingen in het Markermeer IJmeer kunnen binnen enkele jaren optreden (vooral 

pionierssoorten) tot 10 - 15 jaar. Dit geeft aan hoe belangrijk monitoring als sturingsmechanisme 
is. 

» Zijn je wel op zoek naar een evenwicht. Willen we niet een permanent pioniersstadium. 
• Het gaat om de samenhang en niet van de individuele maatregelen. 
• Goed dat natura 2000 meegenomen is. 
• Goed dat maatregelen geschrapt zijn. 
• Wat is de eindomvang van de maatregelen. Het gaat om waarden die moeilijk zijn te 

onderbouwen. 
• Best beschikbare wetenschappelijke kennis is de onderbouwing 
» De vraag is of de drie prioterings maatregelen goed zijn. 
• Meer nadruk op monitoring en dat er ook nog meer nodig is. 
• Belevingsstructuur is goed, moet erin blijven. 
• TBES is een systeem dat robuust genoeg is om veranderingen aan te kunnen. Niet streven naar 

nieuw evenwicht, maar naar iets wat alles aankan. 
• Wat is de tijd waarover je de kosten uitsmeerf en hoe ga je om met het verschil en in tijd dat de 

maatregelen nodig hebben om zich te ontwikkelen? Luwtematregelen snel succes oermoeras 
heeft lange ontwikkeltijd. 



• Houd in de ontwerpen er rekeningmee dat er behoefte is aan medegebruik door recreatie en 
toerisme, Deels openbaar stellen kost geld, maar via private initiatieven als ze ontwikkelruimte 
krijgen. 

• Instandhoudingdoelen is om te rekenen in resultaten. 
• TBES gaat verder dan N2000 doelstellingen. 
• Er is in de opgave duidelijk spanning tussen maatregelen, soorten en systemen, 
• Met de meeste maatregelen is ervaring met aanleg en ontwikkeling ervan, behalve met aanieq 

van een heel moeras. 
• Bij 1e fase richt op ANT soorten, in fase 2 dan juist andere soorten. Voorai nat. Luwtezone. 
• Het woord Oermoeras schept een verkeert beeid. De ambitie is veel meer het milieu van de 

Veluwerandmeren (veel waterplanten en een beetje land) dan een moeras als de 
Oostvaardersplassen. Ga een andere term gebruiken. 

• Probeer vanuit N2000 te komen tot oppervlakten. 
• Houdt er rekening mee dat op basis van ANT doelen niet haaibaar kunnen zijn, Dan is aanpassinq 

van doelen niet uitgesloten 
• Het rapport recreatie en toerisme is gereed. Downloadbaar via www.markermeerijmeer.nl. 

Presentatie 
sluit de ochtend af met een presentatie van het raamwerk van de WMIJ rapportage Hij 

constateert dat het juridische advies en de ecologische optimalisatie goed op elkaar aansluiten Beide 
gaan uit van een gefaseerde aanpak waarbij monitoring de basis is voor bijsturen. Het is goed dat er 
een minimum van het TBES programma geformuleerd is. We moeten wel blijven beseffen dat het om 
een systeemverbetering gaat. Zoeken naar synergie op het gebied van zandwinning, recreatie en 
economische impuls is een belangrijke drager voor de ecologische investeringen. 

Binnen het WMIJ document zullen wij de financiele afweging en het maatschappelijke draaqvaik mee 
wegen. 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn achteraf de volgende conclusies geformuleerd 
• Inhoudelijk worden de eindconclusies door alle aanwezigen gedeeld. Er is veel behoefte aan 

onderbouwing (hoe kom je tot die uitspraak) en wijze van beschrijven (gebruik steeds dezelfde 
termen). 

• Behoefte aan kortere investeringsperiodes, m.n. door aan te geven dat systeemverandering 
misschien wel 10 tallen jaren kan duren, maar dat dat niet betekent dat die periode niks hoeft te 
worden gedaan. Met monitoring moet duidelijk worden gemaakt wanneer vervolginvesteringen 
aan de orde zijn. 

• Fasering: 1e impuls neergaande trend keren + op gang brengen omslag Fase 1 moeras biiv 
mogelijk (in)richten op ANT soorten (in aanleg). 

• Bij system shift niet spreken over nieuw evenwicht, we streven namelijk niet naar nieuw evenwicht 
maar naar een TBES (systeemverandering) 

• Voor de ecologische effectiviteit van het grootschalig moeras is de schaalgrootte essentieel 
Vanuit references in binnen- en buitenland luidt de conclusie, op basis van de thans beschikbare 
kennis, dat een omvang van circa 4500 hectare nodig is om de beoogde effect op het ecologisch 
systeem te kunnen sorteren; 

• Wanneer de doelstelling van de vooroever Lepelaarplassen specifieker gedefinieerd wordt als 
buitendijkse ecologische zone, aansluitend op de habitat van de binnendijkse Lepelaarplassen 
dan kan met een omvang van circa 300 hectare worden volstaan (in plaats van de oorspronkelijke 
1000 hectare); J 

• Van de 1000 hectare extra binnendijkse natuur die in het oorspronkelijke TBES is voorzien kan 
worden afgezien, zonder dat daarmee de ecologische effectiviteit van het TBES als geheel'in 
gevaar komt. 

• De specifieke invulling van de zeven diepe putten als onderdeel van de 
slibbeheersingsmaatregelen wordt niet nodig geacht, indien verdiepingen door zandwinninq in het 
Markermeer reeds op een geschikte plek tot stand komen; 

• De Luwtemaatregelen in de Hoornse Hop kunnen naar verwachting op aanzienlijk bescheidener 
leest, bijvoorbeeld 50%, worden geschoeid, zonder dat daarmee de effectiviteit van het TBES als 
geheel in gevaar komt; 



Voor een verstandige fasering, geredeneerd vanuit de ecologische beTnvloedbaarheid van de 
processen, moet rekening gehouden worden met consislente investeringsperiodes van tenminste 
circa 10 jaar. 
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Als je nu van Enkhuizen naar Lelystad rljdt, zie je aan weerskanten van 
de dijk water. Zo ver het oog relkt. Het kan ook Bnders. Stel je voor, dat 
er aan £*n kant van de dijk een afwisselend landschap van zandplaten, 
bossen met wilgen borne n, slikken en stukken open water ligt. Een 
landschap waarin het bam van de vogets. Ook van vogefs die nu vrfjwel 
zijn verdwenen uit ons land, zoals de krooneend en de zwarte ooievaar. 
Waar je de zeearend en de visarend boven het water ziet zweven. Een 
landschap waar bevers en otters zich helemaal thuis voelen. En wie 
weet, zie je ook de z<Hdzame kroeskoppellkaan In ondiep water vis 
vangen. 

Een droom? Nog wel. Maar Natuurmonumenten wil deze droom 
met de hulp van de Nationale Postcode Loterij laten uitkomen. Met 
een bijdrage uit het Droomfonds wil Natuurmonumenten hier aan de 
rand van de Randstad een schitterend landschap tot stand brengen. de 

MarkerWadden, Met een oppervlakte van tienduizend hectare gaat het 
om het grootste natuurontwikkelingsproject van ons land. 
De vier miljoen mensen die rondom het Markef- en het aangrenzende 
IJmeer wonen, krijgen een natuurgebied om de hoek dst zijn weerga 
nlet kent. Een natuurgebied dat laat zien hoe het grootste deel van 
Nededand er in vroegere tijden ultzag. Een gebied dat 4n voor de 
natuur Sn voor de recreatie en voor de economie een enorme impuls is. 
De natuur staat nlet alteen in Nederiand, maar In veel dfchtbevofkte 
dettagebieden in de wereld sterk ander druk. De Marker Wadden 
vormen hierop een antwoord en een Insplrerend voorbeeld, ook ver 
buiten onre landsgrenzen. 

Deze brochure laat zien hoe wij de hindernissen tussen droom en daad 
gaan slechten, bestuurllik, technisch en financieel. 
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In de droom was desnoek groter. Veei groter. Roerhos herde 
Mj In het koade, heldere waternaar een proof. Vanochtendvroeg 
opgestapt. Het water is rimoalloos. In het odrtsnd/fcftt varen wm 
doorHarden mht naarde Marker Wadden. De stadts verweg. Een 
gevoel van oneindfgheid dringt zich op, de spanning noemt toe. 
Vogefs zweven In do opkomende zen. TWee, tien, honderd, duizend, 
tienduizend. Boswachtsr Marlies kan ze tellen, zegt za. Maar hier 
niot, hier zijn zeontefcaarMet is tagaliffcertifdstU an tu^ 
en Iff. En vooral veei. Onvoorstelbaar. Oneindig. Als fn een droom. 

Rsi-'£ an sprang, «sor 3i* r^tyuj 
Zandplaten, sllkvelden en rietoevers ontstonden vroeger vanzelf in de 
Zuiderzee op plaatsen waar de stroming van het water voldoende zand 
en slib naar toe bracht. Door de aanleg van harde oevers, dammen en 
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dijken zijn de opbouwende krachten van de natuur echter aao banden 
gelegd. Alleen langs de Friese .Jsseimeerkust is lets bewaard gebleven 
van dit natuurlijke landschap. 
Met het realiseren van onze droom voor de Marker Wadden maken we 
voor de natuur in het Markermeer een reuzenspf ong en valt er voor de 
mensen die rondom het Markermeer wonen en werken veel meer te 
genieten. Wtj willen een uitgestrekt gebied tot stand brengen, dat bestaat 
uit windwadden, lagtmes, sljkplaten, rietvelden, vfoedbossen en stranden, 
b ascnemid tegen de golfslag van het open Markermeer door een rif. 
Dit spectaculaire droomgebled komt te liggen aan de noordkant van het 
Markermeer, een rone van circa 15 kilometer langs de Houtribdijk, Het 
omvat het ondiepe Enkhuizenzand en een deel van het diepere water 
bij Lelystad. In de toekomst zal het gebied in alle seizoenen van het jaar 
ontelbare aantallen vogels herbergen. 



HttfWark-MTpesr, i& vm da g r w t t t t 
zo«w»t»rm«ref) in &uroi. a 

Hei Mai-knrme-sr Is met een tsperviaWc. 
v9i- 70.0QG hectare 46a van de grattste 
zuetwstemjeren if. eu ro^ . Het ntecf 
b-eitastt 005 maar Jtortt jmds 1576, door d*> 
aenSag- vsn de Houtrfbtfyk van Urystsd naar 
eoltttoiren, Mei Markenreer heett nieti-ernio 
een sefimgriifce irrtematmnaie mrtuurwsarrfs. 
On* die reden ts tot ook a*ngpwe?en si* 
n*t«wgebipd -/an E u r o p e hpNng (Nr.utv 
20&9) Oe rtfltuurwaarde %\B3i si pnije tijd 
rte*k onder druk. In het meer awsef* een 
enn-me-t4t-,ev«eIhetdsiJb, wgytfour helder 
water rssuwel.Jks meer voork(,rr.t De oeve.-s 
wan hert meer zijn te fc&rd e i «• steU 'dSikcn met 
fcssaftbUikkefl in p ia iu van svand en rtetvelrien) 
fer> het Wtnee f $ te diep woor wraterelantfii. 
De jarenlange rBservefins als toakomstige 
pofder de Msrkerw?anJ fs pa* sinds 200S 
d^inttief van debasn. Door iszs reservtmrg 
Is er d*. *fgeiefw»r decermt a ^auwe!J|^ * 
setrmmeefd,f. heboid en crtwikkeftng vzn de 
kwaliteiten wan hei geined. 
Sinds 2006 1 ^„ s * i * „ . — « - n»?^i«» voicp 
a«n desia$ r m yerkwi^ingen, rcj>pV^?r,- „ 
eftonde^oekesi^asrdofirrtaattnmtddeb "" v 
goed sp een f!| welke k»nt net oc moet met 
het Markermeer. Vam cnderdelen vsn dcw> 
plarmsn zijn <jC g3apsk van n « slib ert de 
omwifeMmg van t^ng-oatief-a!'? ondiep 
sebied raw etfandeti e i wetlar.^s nabij ds 
Houtribdiih Tot r>u t w ombrecta het ecbtsr ;gn 
een p* ty d.e wii doorpakken met het her^t*. 
VBT bet M0"-fc?nTTeer_ 
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Ooorbraakmat s.ife 
Met de Marker Wadden realiseren we niet alleen een weergaloos 
nieuw natuurgebied met een omvang van 10.000 hectare, maar 
lossen we ook het probleem op van het rondzwevende slib in het 
hele MarkermeeF (zie kader). Het troebele water wordt weer helder. 
Waterplanten, zoetwatermosselen en de vlsrijkdom keren terug. In 
onze droom krijgt het ievenloze slib in het nieuwe natuurgebied een 
tweede (even als rijk slik. 

Attr»ctie van c_i£8k©r.d« omvang sn rijkdom 
De Marker Wadden zulten het leefgebied vormen van tal van water
vogels. Natuuriiefhebbers kunnen hun han oprtafen. Het nieuwe natuur
gebied maakt het Markermeer veel Interessanter voor de watersport en 
tijdens de 'bouwfase' vormen de Marker Wadden een attractie op zich 
door de spraakmakende combinatie van natuur en techniek. 
De Marker Wadden vormen een cruc)3le schakel tussen 
topvogelgebieden als de Oostvaardersplassen, de monding van 
de IJssel, de Frlese .Jsseimeerkust, De Wleden/Weerrlbben, het 
Naardermeer en de Vechtplessen. De Marker Wadden voegen 
daar zeldzame natourtypen aan toe, zoals dynamlsche slikken en 
windwadden. Was de terugkeer van de zeearend als broedvogel in de 
Oostvaardersplassen voor vefen lange tijd ondenkbaar, met de Marker 
Wadden krijgt deze majestueuze vogel voldoende leefgebied voor een 
duurzame West-Europese populatie. 
Wanneer het lukt om de droom in de voile omvang en uitgestrektheid 

van 10.000 hectare te realiseren, zijn verrassingen magelijk. De 
terugkeer van de zeldzame kroeskoppelikaan zou daarbij de kroon op 
het werk zijn. 

Bouwsn mat *jn _ii«t tager. dfl natuur 
De natuurwaarden van bet Markermeer staan al jarenlang onder 
druk, onder meer door een grote hoeveelheid rondzwevend slib 
en het ontbreken van natuurlijke oevers. Zonder maatregelen is de 
huidige achteruitgang van de natuurwaarden van het Markermeer 
niet te stoppen. Daarom wil Natuurmonumenten de aanzet voor 
Marker Wadden actief aanleggen. Na de aaniegfase zal de natuur zich 
grotendeels zelf gaan vormen en ontwikkelen. 
Dat aanleggen is overigens een kunst op zich, een uitdaging voor de 
Nederlandse waterbouw om kostenefficifint in vier tot vijf meter diep 
water stranden, zand- en slikplatcn te realiseren. En daarbij ook het slib 
van de bodem utt het hele Markermeer te verwijderen. Een project met 
internationale allure, zowel voor de natuur zelf, ais voor de Nederlandse 
waterbouw: Bouwen met natuuri 

Eerste,. cvtsriotgenrfe stap 

Politieke en maatschappelijke steun voor deze droom Is volop aanwezig. 
Maar er is vooral ook veel geld nodig om de droom te realiseren. 
Natuurmonumenten wil een eerste, overtuigende stap zetten en 
Iedereen laten zien dat het mogelijk Is het neergaande tij voor de natuur 
te keren. Ook in het dlchtbevofkte Nederland. 
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Onze droom heeft een grote aantrekkingskrac.it. Het is vernieuwend, 
onderscheidend en spectaculair, Het sluit oak aan bij de wens van alle 
betrokken partijen om de achteruitgang van de natuur in het Marker
meer nu etndetijk esns te stoppen. Maar deze partijen komen er niet uit. 
Niemand speelt de hoofd rol, niemand heeft de creativiteit om butten de 
bestaande financieringsmogelijkheden te handelen. Natuurmonumen
ten wil en kan -met hulp van de Nationale Postcode Loterij- de patstei-
llng doorbreken door een overtuigende eerste stap In de uitvoering te 
zetten. Over vijf tot zeven jaar kan de eerste duizend hectare af zijn. 
In die doorbraak speeft het bedrijfsleven een prominente rol. 
We hoeven betrokken bestuurders, wetenschap pers en belangen organi
saties niet te overtuigen van de grote waarden van de Marker Wadden. 
Ookde locatie voor onze droom staat nlet ter discussie; het zit andere 
maatschappelijke belangen, zoals landbouw, vaarrecreatie of visserij, 
niet in de weg. Sterker nog, de laatste twee profiteren er ook van. 

NatuuFmonumemen wil het in 
de Marker Wadden op zich ga; 
Droomfonds voor de aanleg va 

atief nemen en de uitvoerin 
nemen. Met een bijdrage u 
het eerste deel kan het pro< 

een vliegende start maken. Natuurmonumenten wil daarnaast ah 
eigenaar of erfpachter zeggenschap over het gebied om voldoende 
kracht te genereren. 
Dit maakt het mogelijk om snel met de uitvoering aan de stag te gaan. 
Binnen enkele Jaren rs voor iedereen zlcbtbaar dat onze droom geen 
luchtkasteel is, maar werkelijkheid gaat worden. De uitvoering kost 
enkele jaren en zal veel nieuwe kennis en inzichten opieveren. Daarna 
kan stap voor stap de rest worden gerealiseerd. Deze aanpak heeft op 
het eiland Tiengemeten in het Haringvllet zeer succesvol gewerkt. Het 
kan ook van de Marker Wadden een groot succes maken. 
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Hiermee wordt een proces in gang gezet dat niet meer is te stoppen, 
Andere partijen zullen de verleldlng niet kunnen weerstaan om mee 
te doen met de voJtooiing van de Marker Wadden als een weergaloos 
vogelparadijs van 10.000 hectare. 
Natuurmonumenten heeft samen met baggeraars een vernieuwende 
aanpak uitgedacht die staat voor een forse kostenreductie en voor 
Inbeddlng in bredere maatscriappelljke belangen. Zo wordt de droom 
van dulzefingwekkende getalfen haaibaar en betaafbaar. Het is een 
unieke aanpakdie op deze schaal nog niet eerder is toegepast In de 
wereld. Met een bijdrage uit het Droomfonds zal Natuurmonumenten 
bewijzen dat het k3n. 

sliblaag van het Markermeer (schone bagger) 
- Het is efficient: het ontwerp en de aanpak maken de uitvoering zo 

goedkoop mogelijk 
- Het garandeert betrokkenheid: het is geen eenmaiig werk, maar een 

permanent 'bouwproces' 
- Het Is gedurfd: we gaan risico's niet uit de weg, maar zullen ze 

beheersen 
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1mniei.se bstikuip m&ttroebel water 

De Wg>m van bet JWsrkermser bestaat voor bet grootste (.eel uit 
klet, VncraS \m$z de ku.sl van Naord-Hotlsnd wordt de kSeilsaj 
door ds golven fos3ew0e.fi w. zwevend stlb. Doer de aanleg van ds 
Afstultd-jfcen istercok de Hsjsrtr.bdijk (1 976) kon d;S rotHtewevend* 
slib ntei, lander wegstromen nsar ds Wadder^ee en he:1 ijsselmeer, 
Sinds 1976 U er ean dikke yoghurtacNge sl.biaag op de bodem 
van hot Markefsneer omstasfj. De^e roo&ief .sag vemtkt ei h«t 
bactemi tven. Boveftdien kon>x da moddcrlsag- si bij windkracht drie 
in bewegins. waardocr Jm Msfkcrmeec eeri groat deel van het jaar 
ami i(nm<jfis«badkuif- .nettroebe!waieris. 
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Van dead sitfe naar ri jk si ik 
Talloze partijen hebben er belang bl| dat er een oplossing komt voor 
het probleem van het slib in het Markermeer (zie kader). Dat belang 
is geld waard. tn onze innovatieve aanpakgaan we dit ecologisch 
dode slib gebruiken als bouwmateriaal voor de Marker Wadden. Zo 
wordt het slib weer silk. Het messnljdt hiermee aan twee kanten: de 
bodem van het Markermeer komt weer tot leven en het meer krijgt 
voedselrljke slikken. Deze aanpak past in de lijn van recente innovaties 
inde Nederlandse waterbouw; Building with Nature) 
Het slib ligt nu verspreid over een oppervlakte van circa 500 vierkante 
kilometer in een dunne laag van hooguit enkefe decimeters. Door op de 
juiste plek grote slenken te graven, glijdt deze 'yoghurt' de diepte in. 
Met een zuiger wordt het slib uit de slenken weggezogen en naar de 
slikvelden gepompt. Omdat het slib zo dun is, is menging met water 
niet nodig. De winning en het transport kosten hierdoor weinig 
energie en zfjn verb oudingsge wijs goedkoop. De slenken komen als 
een schil rondom het moeras te liggen. De transportafstanden zijn dan 
kort. Ook dat drukt de kosten. 

Met de grond uit de slenken wordt het eerste deel van het moeras in 
de Marker Wadden gemaakt. Telkens als de sienken weer met slib zijn 
volgelopen, wordtde volgende stapvan de aanleg van het moeras gezet. 

Shmken m s. .kken barstansvo. t«van 
Ook de slenken zijn onderdeel van het nieuwe natuurgebied. Opde 
randen van de slenken tussen het moeras en de slenk blijft geen slib 
meer liggen. Mosselbanken komen weer terug en helpen het fijne slib 

verder uit het water te filteren. Ook de vissen en visetende watervogels 
profiteren van he: koele water in de diepe slenken. 
Met zo'n 3.000 hectare silk is er altijd ruimte voor silb. Het slib bests a; 
voor 90 procent uit water. Na verloop van tijd dtkt het siib in. Boven 
water ga3t het snel, onder water heel langzaam. Als het slikvefd tot 
onder waternfveau is gezakt, kan het worden 'bijgevuid'. Zo'n verse 
sliblaag doet de natuur goed. De slikvelden kunnen tot wel 10 maal het 
oorspronkelijke volume worden gevuld, totdat het silk weer even stevig 
is als de klei wa3r het ooit uit ontstond. De Marker Wadden bieden meer 
dan genoeg ruimte voor a! het slib dat tn de afgelopen 40 jaar In het 
Markermeer is opgehoopt. 

Omvang geeHnati. >_; r «jd sn ro.m^e 
De enorme schaal is een belangrijke voorwaarde voor succes. Niet 
alleen voor de n3tuur; waardoor er voor vogels als zeearend en 
kroeskoppeltkaan een fantastisch leefgebied ontstaat, maar ook voor 
de aanpak van het slib, Een te kielne slenk vangt te weinig slib en heeft 
onvoldoende koel water voor spieringen. Een te klein slikveld moet te 
snel worden bijgevuid om het ingevangen silb kwijt te kunnen raken. Te 
weinig slib wegvangen, lost het slibprobleem van het Markermeer niet 
op. Daarentegen biedt een grote schaal de mogelijkheid om natuurlijke 
processen tijd en ruimte te geven. 

Hard van buhsm, zzcHx van binnen 
Om zichtbaar te kunnen maken welke betekenis Marker Wadden 
voor de natuur kan hebben, is ais eerste stap een omvang van 

minimaal 10 procent van het eindbeeld nodig. De businesscase die 
Natuurmonumenten aan het Droomfonds vocrfegt, bestaat daarom uit 
1.000 hectare: circa 500 hectare land (rif, strand, en slikken) en SOO 
hectares water (slenk, lagune en ondiep water). 
Bij de heersende wfndrichting uit het zuidwesten liggen de Marker 
Wadden aan lager wal. Zonder afdoende maatregelen staan het zand en 
slib weg. Daarom krijgt de buitenkant van het moeras een 'harde' rand 
in de vorm van een rtf. Achter dit rif liggen een lagune en een strand van 
TOO meter breed. 

De hele blnnenkant wordt zacht' uitgevoerd, Dit heeft het risico 
van afslag als de weersomstandigheden op het verkeerde moment 
ongunstig zljn. Geheel in stiji kiest Natuurmonumenten voor een 
permanente 'werk in uitvoering': we gaan geen schade vermljden 
door civieltechnische constructies, maar het herstellen als het optreedt. 
Dat ts veel goedkoper. Daarom gaat Natuurmonumenten een andere 
samenwerking aan met een baggeraar dan gangbaar is. 

A! doende lerfln en b.jsturpn 
Omdat we beginnen met het maken van het rif, beginnen de Marker 
W3dden als een eiland en niet als landaanwinning vanaf de Houtribdijk. 
in de luwte van het rif wordt strand opgespoten, voor een deel met fijn 
zand dat lokaal te winnen is en voor een deel met grof zand van eiders. 
Zodra de eerste ringkade is gemaakt, begint het opvullen met grond die 
uit de slenken korm. De gedachte is om elk jaar een nieuw compartiment 
te maken en te vullen. Na twee jaar is de slenk op diepte en kan het 
wegzulgen van het toestromende slib beginnen. 
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Berekeningen wijzen uit dat in de eerste fase van de aanleg van de 
Marker Wadden ongeveer dertig miljoen kubieke meter geborgen zai 
worden. Dat is ongeveer twintig procent van de totale hoeveelheid slib 
die op de bodem van het Markermeer ligt. Met een dergelijke snelheid 
is de sllbproblemattek in circa tien jaar opgelost. 
Een belangrijk voordeel van de stap-voor-stap-aanpak is dat al 
doende wordt geieerd en bijgestuurd, 'Bouwen met natuur' is het 
uitgangspunt. Daarbij willen ook optimaal gebruiken maken van de 
proeven die Rijkswaterstaat doet voor de ontwikkeling v3n wetlands in 
het Markermeer. Een van de testlocaties ligt in het werkgebied van de 
Markerwadden. 
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Door de2e proef en het plan voor de Marker Wadden goed op elkaar 
af te stemmen kan het publiek al op heel korte termijn het project in 
uitvoering zien. Om kosten te drukken zullen we ook zand en Wet 
betrekken van buiten het projectgebied, vanzelfsprekend mits ze 
ntet verontreinigd zljn. Daarbij kan worden gedacht aan de klelige 
bovenlaag van putten waaruit zand wordt gewonnen voor bijvoorbeeld 
bouwprojecten in Almere. Ook vanuit Ruimte voor de Rivier en 
andere grote bouwprojecten wordt gezocht naar locaties waar grote 
hoeveelheden schone grond gestort kunnen worden. Een bijkomend 
voordeel van extern bouwmatertaal is dat het vaak stevlger is en kan 
worden gebruikt om de hoofdstructuur te verstevigen. 

freststte vsn fcrraaat 

Tien procent van de totale droom lijkt een bescheiden ambitie, maar 
dat Is het niet. In vijf jaar tijd een natuurgebied verwezenlijken ter 
grootte van de binnenstad van Amsterdam is een prestatie van formaat. 
Om nog maar niet te spreken van de hoeveelheid slib die van de bodem 
wordt verwijderd: twaalfduizend Olymplsche zwembaden in slechts 
twee jaar! 

Overheden, bouwers en natuurbeheerders zuiien het beste uit elkaar 
naar boven moeten halen om de droom van de Marker Wadden uit te 
laten komen, Overheden moeten de planologische kaders regelen. 
Bouwers moeten de ruimte krijgen £n nemen om tempo te maken. 
Natuurmonumenten wil de leiding nemen bij de pianvorming en 
uitvoering. Dat kan alleen sis zfj een duidelijke positie ais eigenaar of 
erfpachter van de locatie krijgt. 
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Het is de droom van Natuurmonumenten om juist in het Markermeer 
de achteruitgang van de natuur een halt toe te roepen en om te buigen 
naar een spectaculair herstel, De Marker Wadden zljn door de omvang 
en wijze van realiseren ntet te vergehjken met andere natuurprojecten 
in Europa. De omvang van 1 OO vierkante kilometer betekent een 
schaalsprongvoor de natuur, die internationaal v3n betekenis en 
spraakmakend is, Het verandert de kaart van Nederland en zet het 
belang van de Nederlandse natuur opnieuw op de kaart. Wanneer 
deze droom werkefijkhetd wordt, krijgt dit zeker navolging op andere 
plaatsen in de wereld. 

In de ruim honderd jaren dat Natuurmonumenten bestaat, Is het gelukt 
om veel natuur voor Nederland te behouden. De afgelopen jaar 25 
jaar heeft de Nationale Postcode Loterij daar ruim aan bijgedragen 

en meegewerkt, Deze samenwerking kan het grote verschil gaan 
betekenen voor het Markermeer. Door Juist nu een flinke stap 
voorwaarts te zetten en te beginnen met de realisatie wordt het 
perspectief voor het hele gebied geJcanteld. Overheden worden 
meegetrokken. Natuurmonumenten wil samen met de Nationale 
Postcode Loterij het verschil maken door woorden om te zetten in 
daden. Van discussie en studie naar daadwerkelijke realisatie en 
uitvoering. 

Onze droom is ambitieus, Dat beseffen we. We hebben de durf en de 
drive om binnen vijf jaren de natuur van het Markermeer te redden, een 
oplossing te vinden voor het sl.bprableem en beleving te bieden voor de 
watersporter en recreant, En bovenal; om een weergaloos en groeiend 
vogelparadijs te ontwikkelen. 
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Behandeld door 

Doorkiesnummer — 

Geachte heer t 

Natuurmonumenten heeft kennisgenomen van uw opdracht voor een open marktuitvraag voor 
de natuurontwikkelingsplannen zoals beoogd in de RRAAM - ambitie. Het is toe te juichen dat 
de Tweede Kamer de creativiteit van de private sector optimaal wil benutten bij de 
besluitvorming naar de ontwerp - Rijksstructuurvisie eind 2012. De vraag die voorligt is of er 
een robuust en toekomstbestendig ecologisch systeem ontwikkeld kan worden met minder 
(overheids)middelen dan het Publieke Referentie Altematief. 

Natuurmonumenten heeft met haar initiatief "Marker Wadden" een concept ontwikkeld dat 
past bij deze open marktuitvraag: een integrale aanpak van de problemen in het Markermeer 
door grootschalige natuurontwikkeling in het Noordoostelijk deel, met zicht op reele 
kostenreducties door het benutten van slib als bouwstof. Deze innovatieve oplossing is geld 
waard. Zo heeft het leren bouwen met slib een exportwaarde voor het Nederlandse 
bedrijfsleven. Daarnaast heeft de Nationale Postcodeloterij het initiatief van 
Natuurmonumenten beloond met een grote bijdrage van vijftien miljoen euro uit het 
Droomfonds. Een voortvarende aanpak van de Marker Wadden biedt daarmee de 
mogelijkheid om op korte termijn en met een aanzienlijke private cofinanciering een grote stap 
te zetten in de richting van het toekomstbestendig ecologisch systeem. 

De Werkmaatschappij Markermeer IJmeer heeft gevraagd of Natuurmonumenten voornemens 
ts om aan de marktuitvraag mee te doen. Dat doen we niet. Natuurmonumenten heeft met de 
Marker Wadden al een idee ingebracht. Omdat wij ons richten op de realisatie van dit idee 
willen we de regie houden op het proces en ons niet afhankelijk maken van een 
aanbestedinrstraject. Daar komt bij dat Natuurmonumenten geen marktpartij is al jarenlanq 
participeert ; . TMIJ en het TBES op hoofdiijnen onderschrijft. Wel willen wij graag ook in de 
komende periode nauw met u samenwerken om onze gemeenschappelijke doelen te 
bereiken. 

Wij werken ons concept in de komende maanden verder uit en zoeken daarbij de synerqie 
met het RRAAM-proces. Dat betekent dat wij deze uitwerking graag met u delen en waar 
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mogelijk samen willen vormgeven. Op deze wijze wil Natuurmonumenten ook een bijdrage 
leveren aan het verder benutten van de creativiteit van de private sector. 
In deze brief licht ik u graag toe hoe het concept van de Marker Wadden past binnen de 
marktuitvraag. 

Onze wisfe op het ecologisch functioneren wan het Markermeer (lange termiin) 
Natuurmonumenten voegt met Marker Wadden de volgende accenten toe aan het Publieke 
Referentie Altematief: 

- meer aandacht voor het verwijderen van de slibdeken en daarmee weer productief 
krijgen van visgronden en mosselbanken en zo in zetten op verbeterde 
voedselomstandigheden van de vis- en mosseletende watervogels; 

- ecologische herstelmaatregelen waterplantenvegetaties en land-waterovergangen 
concentreren in plaats van verspreiden en wel langs oostelijke deel Markermeer 
(tussen Lelystad en Enkhuizen); 

- een kosten effectieve wijze van uitvoering waarmee het probleem slib wordt omgezet 
in een waardevolle bouwsteen voor een wetland van formaat. 

Vijfde ecologische vereiste 
Natuurmonumenten onderschrijft de vier ecologische vereisten die aan de basis liggen van 
het Publieke Referentie Altematief: 

1. heldere randen langs de kust; 
2. een gradient in slib van helder naar troebel water; 
3. land-waterzones van formaat; 
4. versterken van de ecologische relaties. 

Als vijfde vereiste voegen we 'rijke waterbodems' toe. Het belang van het Markermeer voor 
vogels hangt sterk samen met de benthische voedselketen. Een herstel hiervan is met de 
eerste vier vereisten alleen voor een beperkt oppervlak te verwachten. Rijke visgronden en 
uitgestrekte mosselbanken zorgen voor het broodnodige voedsel voor de watervogels. 
Hoewel letteriijk aan het oog onttrokken, is het een belangrijke basis voor de soorten die het 
gebied kwalificeren voor Natura 2000. 
In onze visie zijn deze vijf vereisten aan te pakken door middel van twee sporen. Beide 
sporen zijn in de aanpak van Marker Wadden verenigd; 

1. beheersbaar maken siibproblematiek (vereisten 1, 2 en 5) 
2. (kosten-effectief) ontwikkelen van wetlands a la Marker Wadden (vereisten 3 en 4) 

heheersbaar maken siibproblematiek 
Wij zien grote winst in het verwijderen van de verstikkende slibdeken. Over ca. % van het 
meer ligt een enkele decimeters dikke laag als een soort yoghurt. Driehoeksmosselbanken 
zijn ondergesneeuwd, zelfs muggenlarven krijgen er geen vaste voet aan de grond in de 
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zachte bagger. Dat vraagt een strategie van "(slib)kraan dichtdraaien en dweilen' oftewel: 
erosie beperken en gesedimenteerd materiaal verwijderen. Het gaat om het vinden van de 
ideale balans, gebruikmakend van de wet van de verminderde meeropbrengst: de 
belangrijkste erosiegebieden beschermen en de gemakkelijkst te verwijderen slibdeken actief 
verwijderen. Over waar en hoe hebben we ideeen die de moeite waard zijn om op 
praktijkschaal uitgeprobeerd te worden. 

Door het gedrag van het slib ('yoghurt') leidt een halvering van de hoeveelheid slib al tot grote 
gebieden waar de slibdeken verdwijnt en driehoeksmossels en ander bodemleven weer volop 
kansen krijgen, Immers het slib zakt naar de dsepste deters in de hoek bij Lelystad en het wat 
ondiepere midden van het Markermeer komt onder de deken vandaan. 

Ontwikkelen van wetlands a la Marker Wadden 
Een grootschalig wetland a la Marker Wadden biedt land-waterzones van formaat en versterkt 
de ecologische relaties tussen de andere wetlands in het IJsselmeergebied, 
In de visie van Natuurmonumenten heeft het de voorkeur de landwaterzones en de 
ondergedoken waterplantenvegetaties zoveel als mogelijk te groeperen en te positioneren in 
het deel van het Markermeer dat zeer extensief wordt gebruikt door de waterrecreatie: het 
oostelijke deel van het Markermeer. Dan kan de natuur optimaal profiteren en zit het andere 
belangen het minste in de weg. Dat is ook de achterliggende gedachte van de droom van de 
Marker Wadden. 

De Marker Wadden liggen centraal in het IJsselmeergebied. Op het internationale 
schaalniveau heeft het versterken van de ecologische relaties betrekking op het creeren van 
meer samenhang tussen de natte natuurgebieden van het gehele IJsselmeergebied. 
Essentieel is het samenspel met de Oostvaardersplassen, Usselmonding en de Friese 
Usselmeerkust. Alle zijn grootschalige wetlands van vele duizenden hectares met 
verschillende karakters. 



Aan 

Datum 

Provincie Flevoland 

10 april 2012 pagina 5/6 

Experiment 
Het leren op praktijkschaal heeft betrekking op het bouwen van het eerste wetland en op het 
beheersen van de siibproblematiek. 
Bouwen wetland 
Het bouwen met slib gaat kennis genereren die internationaal vermarkt kan worden. De 
Marker Wadden leveren een internationale showcase op over hoe Nederland bouwt in het 
water, in de traditie van bijvoorbeeld de Deltawerken. Gezien de economische 
omstandigheden is het zaak zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Het bouwen gaat 
stapsgewijs: elke stap genereert kennis om de volgende stap nog beter uit te voeren. Een 
sneiie aanpak is mogelijk omdat het starten van Marker Wadden niet afhankelijk is van 
grondstromen vanuit de woningmarkt. 
Beheersen siibproblematiek 
De komende tien jaar moet antwoord geven op de vraag wat de optimale balans is in het 
verminderen van de slibaanvoer (erosie Noord-Hollandse kust) en het verwijderen van de 
slibdeken. Het eerste wordt onderzocht bij de Hoornse Hop. Door het baggeren van slenken 
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en het opzuigen van slib ten behoeve van het wetland wordt geleerd hoe snel en tegen welke 
kosten de mobiele sliblaag van de meerbodem te verwijderen is. 

Kostenreductie 
De aanpak van Marker Wadden levert besparingen op en extra inkomsten. 
Hoe om te gaan met de grondstromen is bepalend voor de kosten die met TBES zijn 
gemoeid. Met betrekking tot de combinatie met zandwinning heeft u al veel uitgewerkt. Marker 
Wadden voegt daar de innovatieve aanpak van het slib aan toe. Ook dat bespaart kosten, 
Maar Marker Wadden voegt nog een element toe namelijk die van Natuyrmonumenten ais 
private speler. De honorering van de Marker Wadden door de Nationale Postcodeloterij met 
een bedrag van 15 miljoen euro bewijst dat Natuurmonumenten andere inkomsten kan 
genereren dan de overheden. Een onderdeel van de financieringsstrategie zou moeten zijn 
hoe de samenwerking op dit terrein tussen overheden en Natuurmonumenten kan worden 
geoptimaliseerd. Een aanpak die als voorbeeld kan uitgroeien voor vergeiijkbare opgaven. 

Relatie met marktuitwraag 

In uw aanbestedingsdocument geeft u aan de resultaten of waardevolle elementen van de 
plannen van de opdrachtnemers te gebruiken voor de Rijksstructuurvisie. Die plannen worden 
juli 2012 aan u opgeleverd. Ook Natuurmonumenten heeft op hetzelfde moment haar plannen 
nader uitgewerkt en onderbouwd. Van wezenlijk belang is dat Marker Wadden opgenomen 
wordt in de Rijksstructuurvisie RRAAM. 
Natuurmonumenten is graag bereid om in dialoog met de Werkmaatschappij Markermeer 
Umeer en anderen de Marker Wadden nader uit te werken om maximale synergie te bereiken. 
Graag ga ik daarover met u in gesprek. 

Met vriendelijke groet, 

Natuurmonumenten 
Directeur Natuurbeheer 



Overleg gedelegeerd opdrachtgevers Marktuitvraag Ecologie RRMM 
m.b.t. Gunning van de opdracht d.d. 19 april 2012 te Lelystad 

Aanwezigers: Gedeputeerde Anne Bliek, Regio ambassadeur i_ai), Programrnadirecteur 
R R M M ' (IenM), _ • (vervanger gedeputeerde Joke Geldhof), Directeur WMIJ 

. .verslag) 

Er zijn voor de marktuitvraag 10 offertes binnen gekomen van in totaal 35 partijen. Er is dankzij het 
aanbestedingsprotocol sprake geweest van een zorgvuldig proces, waarbij tot consensus over de uitkomst 
gekomen is. 
In dit overleg zijn 4 beslispunten aan de orde: 
a. Bekrachtiging van de nummers 1 en 2 (Witteveen+Bos en Grontmij), conform de uitkomsten van de 

beoordeling. Deze partijen verkrijgen de hoofdopdracht tot uitwerking van hun voorstel 
b. Instemming met het voorstel om de hoofdopdracht voorts te verstrekken aan TAUW, nummer 3 op de 

lijst. De externe commissie en WMIJ adviseren om dat te doen, omdat dit een wezenlijk andere 
benadering bevat (namelijk een onderzoek naar de mogefijkheden om het natuurlijke proces te 
versnellen met kunstmatige waterplanten). 

c. Besluit over het eventueel verstrekken van cle hoofdopdracht aan een 4e partij. De externe 
beoordelingscommissie adviseert om dat te doen aan Movares, omdat dit voorstel een goede visie 
bevat. Het voorstel vertoont echter een sterke gelijkenis met dat van Grontmij en Witteveen+Bos en 
lijkt zich daarmee formeel gezien niet overtuigend te kwalificeren. Het is de vraae of dat de extra 
budgettaire last van € 50.000 rcchtvaardigt. 

d. Instemming met het voorstel om geen opdracht tot meerwerk te verstrekken met betrekking tot 
kostendragende planelementen. 

Enkele opmerkingen vooraf samengevat. 
Het eindbeeld van een TBES blijft niet bij alte partijen in beeld. De vraag van de kamer was om te komen 
met alternatieven voor het huidige TBES. Het Optimalisatierapport staat, gekeken wordt welke 
alternatieven mogelijk zijn en wat voor kostenbesparingen het opievert. In tegenstelting tot bij de WAA 
zullen de varianten dus niet in de plaats komen van het TBES, maar onderdelen anders invullen of 
verschillend uitwerken. 
In het vervolgtraject van de WMIJ zal ook een juridische toets plaatsvinden op de voorstellen van de 
markt. Bij de uiteindelijke afweging tussen verschillende alternatieven is het nodig om goede argumenten 
te hebben. Tijdens het traject moet in de gaten gehouden worden dat er voldoende informatie 
beschikbaar is om afwegingen en keuzes te maken. 
De uitwerking van de voorgestelde offertes zal effect hebben op de politiek-bestuurlijke discussie over de 
plek en maatregelen voor invutling van land-water zones. Daarom zal ook voor communicatie er 
voldoende informatie moeten zijn en zorgvuldig over de framing in WMIJ zijn nagedacht voordat de 
inhoud naar buiten gaat. 

De provincie Flevoland verzorgt de administratieve opdrachtverlening aan de partijen. 
Er volgt een openbare mededeling (persbericht, nieuwsflits, website) door de WMIJ en er wordt 
mededeling gedaan in de Stuurgroep RRAAM. 
De Kamer wordt geinformeerd via de reguliere voortgangsrapportage Groot Project RRAAM De volgende 
hiervan is gepland in September. Als er tussendoor een AO wordt aangevraagd of kamervragen worden 
gesteld, dan moet eerder informatie worden aangeleverd. 

Beslispunten 
A: unaniem overgenomen. Er zit echter overlap in de twee voorstellen. In de gesprekken die volgen moet 
geprobeerd worden verschillende accenten te zetten, zodat de breedte van de opiossingen naar voren 
komt. Ook de relatie met de 15 miljoen van het Droomfonds moet niet verloren gaan 
Er zitten haakjes in de verschillende offertes om de accenten aan op te hangen. Het 
specialiseren/differentieren is nodig vanuit politick/bestuurlijk verwachting. De directeur van de WMIJ 
heeft mandaat om dit binnen de offertes en het aan tafel besprokene te organiseren 
B: conform besloten. Het derde voomtel voegt voldoende toe en licht heel dicht bij de andere twee 
offertes in punten. In relatie tot A :m B: Tauw wordt in eerste instantie gevraagd de optie voor 
verplaatsing moeras naar NoordWe ten (Enkhuizerzand) uit te werken, Grontmij om een kleiner moeras uit 
te werken, maar wel aan zuidoosf cant Houtribdijk. 
C: Er wordt besloten om niet eer 4de partij te gunnen. Movares geeft geen wezenlijk andere invulling dan 
nummers 1 en 2. 5 



D: Er is consensus om geen opdracht te verlenen voor het uitwerken van de kostendragende elementen. 
Constatering is dat er geen substantieel nieuwe ideeen worden ingebracht die uitwerking verdienen. 
Hieruit wordt geconstateerd dat kennelijk in het voortraject de veelbelovende kostendragende elementen 
reeds vldoende in beeld en uitgewerkt zijn. 

Het niet gunnen van de uitwerking van kostendragende elementen zorgt voor vrijkomend budget. Dit 
wordt achter de hand gehouden voor het verkrijgen van aanvullende of onderbouwende informatie 
lopende het traject en mogelijk extra communicatie. 

Het traject Marker Wadden loopt naast de marktuitvraag en wordt niet opgelegd aan een van de 
marktpartijen. Het zal echter wel in de rapportage van de WMIJ aan de Stuurgroep aan de orde moeten 
komen. Hierin moet dan ook duidelijk worden in hoeverre Marker Wadden zich verhoudt tot een volledig 
TBES. 
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Geachte 

Op 10 april j l . heeft u mij een brief gestuurd met toelichting op uw initiatief 'Marker Wadden'. Ik 
wil u in de eerste plaats hartelijk danken voor uw inhoudelijke brief, waaruit de grote 
betrokkenheid van Natuurmonumenten met dit gebied ert de problematiek aldaar wederom blijkt. 
Het programma RRAAM richt zich in deze fase op het verkrijgen van inbreng voor de concept -
Rijksstructuurvisie RRAAM. De Marktuitvraag Ecologie die wij thans in dit kader organiseren, heeft 
als doel om visies uit de markt te verkrijgen op de realisatie van een Toekomstbestendig Ecologisch 
Systeem (TBES), met zicht op een verdere verlaging van de kosten. Uiteindelijk zal op basis van alle 
naar voren gebrachte ideeen - zowel de gepresenteerde opiossingen uit de marktuitvraag als andere 
ideeen -, een totaalbeeld worden opgemaakt vpbr inbreng in de concept-Rijksstructuurvisie RRAAM, 
onder de coordinerende verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

U heeft aangegeven niet te zullen deelnemen aan de Marktuitvraag Ecologie RRAAM. Wel biedt u 
aan uw initiatief in synergie met het RRAAM-proces te willen uitwerken en met ons te willen delen. 
Zoals hierboven geschetst, zullen alle gepresenteerde opiossingen een rol spelen in de 
besluitvorming van de concept-Rijksstructuurvisie. 
Overigens heb ik tijdens een recente Bestuurlijke Informatiebijeenkomst RRAAM, in aanwezigheid 
van de direct betrokken bestuurders, uitvoerig stilgestaan bij uw voorstel Marker Wadden, de 
financiele ondersteuning door de Nationale Postcodeloterij, en de perspectieven die dat mogelijk 
biedt voor de totstandkoming van het TBES, Daarvan werd met grote belangstelling kennis genomen. 

Wij stellen de inbreng van Natuurmonumenten, die daarnaast ook plaats heeft via het 
Samenwerkingsverband TMIJ, zeer op prijs. Graag ga ik in op uw uitnodiging om persoonlijk met u in 
gesprek te gaan over Marker Wadden, in aansluiting op het regelmatige overleg dat wij voeren met 

Ik zal graag op korte termijn het initiatief nemen tot het maken van een afspraak, waarbij ik ook de 
n e e r . programmadirecteur RRAAM zat betrekken. In dat overleg kunnen wij de verdere 
mogelijkheden tot afstemming tussen Marker Wadden en RRAAM doornemen. 

Inllchtln$en bij Doorkiesnummer Bezoekadres 
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memo Oplegmemo Resultaten marktuitvraag ecologie en advies WMIJ 

Inleiding 
De Werkmaatschappij Markermeer-Dmeer heeft het afgelopen hal f jaar een 
marktuitvraag uitgevoerd en 13 jul i de resultaten ontvangen. Vervolgens heeft de 
WMD de marktresuitaten beoordeeld. 

DoeS 

Het doel van de bespreking in rijksregiegroep en vervolgens stuurgroep is: 
> Informeren over de resultaten van de marktuitvraag en de beoordeling 

hiervan. 

> Bespreken van de drie geschetste keuze-richtingen. 

Bespreekpun t . 

Wat vindt u van de drie oplossingsrichtingen, geformuleerd naar aanleiding van de 
marktuitvraag ecologie? 

Ter kenn i sgev ing : 

Bijlage 8a - Rapport consortium Grontmij en De Vries en Van de Wiel 
Bijlage 8b - Rapport consortium Kransmeer 
Bijlage 8c - Rapport consortium Witteveen + Bos 
Bijlage 8d - Rapport Natuurmonumenten 

Toe l i ch t i ng 
Zie bijlage 2b. 

De bijgevoegde versie is op enkele punten verbeterd (oa een aantal bedragen is 
aangescherpt). De resultaten van de audits zijn nog niet definitief. 

Ve rvo lg 

Op basis van de bespreking in de rijksregiegroep en stuurgroep vindt nadere 
uitwerking plaats van de besluitopties voor natuur. Besluitvorming vindt later dit jaar 
plaats in RRAAM-verband, in samenhang met de andere pijlers. 

Pagina 1 van 1 



Bijlage 2b 

l e s u i t a t e n M a r k t u i t v r a a g Ecologie RRAAM 
Advies Werkmaatschappij Markermeer Umeer 

Notitie d.d. 12 September 2012 

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

Samenvatting 

Eind 2011 heeft de Werkmaatschappij Markermeer IJmeer (WMIJ) het optimalisatierapport 'Naar 
een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem' (TBES) gepresenteerd. In december 2011 heeft de 
Tweede Kamer verzocht om naast dit optimalisatierapport een open marktuitvraag te doen voor de 
natuurontwikkelingsplannen binnen RRAAM. Deze nota geeft een overzicht van de resultaten van de 
Marktuitvraag en plaatst deze in perspectief voor de Rijksstructuurvisie RRAAM. 

* 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 Kransmeer en 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 integrale 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 op middellange termijn ca € 180 tot 280 miljoen en op lange termijn 

maximaal ca € 420 tot 880 miljoen (waarvan € 15 min private inbreng Marker Wadden). 
o Aanpak op korte termijn na l e fase: begin aanleg moeras, vervolg op luwtemaatregelen, 

en start aanleg stepping stones. 
Voordelen variant 1: 

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

Nadelen: 
• kostbaar 

1 Zie kaartbeelden van de varianten en een samenvattende overzichtstabel in bijlage 1 



2. Lywtemaatregeien Noord-Hoiland 
o loslaten van de brede systeembenadering en voile inzet op Luwtemaatregelen aan 

Noord-Hollandse kant. 
o prioriteit op de urgente Natura 2000-doeisteliingen. 
o grootschalig moeras komt eventueel later aan de orde, indien noodzakelijk. 
o de kosten bedragen op middellange termijn € 150 tot 170 miijoen en op lange termijn 

maximaal ca. € 290 tot 590 miijoen, exclusief moerasaanieg. 
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 moerasaanieg 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 op middellange termijn circa € 110 tot 170 miljoen (waarvan € 15 

min private inbreng Marker Wadden) en op lange termijn maximaal € 350 tot 520 min2, 
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 haaibaar 

• recreatief zeer interessant 

» benutting van privaat geld en privaat initiatief 

• goedkoopste oplossing als innovaties haaibaar zijn 

Nadelen: 

• maatregelen eenzijdig bij Houtribdijk (Flevoland-zijde) 

• onzekerheid over technische haalbaarheid aanlegtechniek 

aanpak slibprobleem moet zich bewijzen. 

2 Kosten middellange termijn Behoedzaam Marker Wadden: de raming van Natuurmonumenten 
voor 1500 ha moeras (110 min, waarvan reeds 15 min privaat beschikbaar) tot kosten 1500 ha 
moeras volgens PRA (170 min). Lange termijn kosten maximaal: geextrapoleerd bedrag Marker 
Wadden van €350 min, tot PRA bedrag van € 518 ,nln voor 4500 ha moeras (waarvan 15 min 
reeds privaat beschikbaar). 



1. Ooel van deie 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 
de kosten inhouden. 

2. Aanleiding tot de Marktuitvraag Ecologie 

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

3. Hoofdiijnen van het referentiealternatief 

Het Optimalisatierapport van de WMIJ is het Publiek Referentie Altematief (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-Umeer 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 min.4 

Naast dit 'indicatieve eindbeeld' heeft de WMIJ 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 min (met opslagen en onvoorzien: € 280 miljoen). De maatregelen 
van dit pakket betreffen: 

de aanleg van een grootschalig moeras, tot een initieel oppervlak van circa 1500 hectare 
de aanleg van 10 km luwtemaatregelen 

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

Marker Wadden is de naam van het plan dat de Vereniging Natuurmonumenten heeft opqesteld 
om de ecologische kwaliteit van Markermeer en IJmeer te verbeteren. 
4 Audit Optimalisatierapport WMIJ, Royal Haskoning, 2012 



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-Umeer, 
alsmede een start met de luwtemaatregelen aan de ioord-Hoiiandse zijde omvattende (tenminste) 5 
km luwtedammen6, Voor deze eerste fae is € 9 min bijeen gebracht door rijk (€ 6 min) en provincies 
Noord-Holland en Flevoland (elk € 1,5 min). 

4. iesul taten Wlarktuitwraag 
De respons op de Marktuitvraag was groot. Er zijn 10 gekwalificeerde inzendingen ontvangen in de 

aanbestedingsprocedure, waaraan in totaai 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; 

• meerdere marktpartijen adviseren te experimenteren met nieuwe aaniegtechnieken, ofwel 

voor de luwtestructuren, ofwel 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 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; 
• twee van de drie marktpartijen bepleiten om de kostbaarste en omvangrijkste maatregel 

(aanleg van moerasgebied)achterwege te laten of 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 aaniegtechnieken. 

5 Dit zijn heldere randen langs de kust, een gradient in slib van helder naar troebel water, 
landwaterzones van formaat en versterken ecologische relaties 
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. 
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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 het accent volledig op deze 
grootschalige luwtemaatregelen (ca. 33 km luwtedammen), 
waar ook land-waterovergangen deel van uitmaken, zonder de 
(relatief kostbare) investeringen in landwaterovergangen bij de 
Houtribdijk. Daarnaast introduceert W+B het idee van een 
buitendijks 'poldermoeras' met een eigen waterpeil, dat ook in 

_ het ondiepere deel kan worden aangelegd. Dit poldermoeras-

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 min7, 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 min euro, incl. 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 __ 

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 

zanddammen plus oeverdijk en moeraszones 
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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 WMIJ-optimalisatierapport heeft uitgevoerd. De 
samenvattende overzichtstabel met de resultaten van de audit is bijgevoegd als bijlage 2. 



6. Beoordeling visies marktpartijen en Natuyrmonumenten 

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

Aigemene indruk 
De gepresenteerde inzendingen bieden een spectrum van opiossingen en ideeen, die aansluiten op 
de soort maatregelen die in het PRA voorgesteld worden, maar met andere accenten, met name in 
de eerste fases van de aanpak. De accentverschiilen in de eerste fases ontstaan onder meer doordat 
twee consortia het behaien van de Natura 2000-doelen voorop zetten, waar de derde en 
Natuurmonumenten het creeren van een meer gevarieerd 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 (het PRA en het 
consortium Kransmeer), of: 

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

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

Daarnaast is een onderscheid tussen het PRA en de andere voorstellen dat het PRA uitgaat van 
bewezen technieken, terwiji met name Kransmeer en Natuurmonumenten (maar ook Witteveen+Bos 
met het 'poldermoeras' en Grontmij met de zanddammen), veel perspectief zien in innovatieve 
methodes9. 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 
Voor een goede vergelijkbaarheid van de kosten ten opzichte van het PRA moet onderscheid 
gemaakt worden voor de kosten op middellange termijn ('fase 2' van TBES) en de lange termijn 
(eindfase TBES). 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 middellange termijn (2e fase TBES), als voor in het indicatieve eindbeeld (eindfase 
TBES). De kostenreductie bij Natuurmonumenten voor de middellange termijn kan oplopen tot zo'n 
60%. Dat doet zich voor als bij het PRA 'alles tegenzif (en de bovengrens van € 280 min in het PRA 
wordt bereikt), terwiji bij de innovatieve aanleg van de Marker Wadden 'alles meezit' (ca € 110 min, 
geen luwtemaatregelen nodig). Ook voor het indicatieve eindbeeld kan de kostenreductie in het 
meest gunstige geval zo'n 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 min. Witteveen+Bos komt tot kostenreducties van zo'n 20% voor het 
indicatieve eindbeeld (€ 706 min ipv € 880 mln),maar en is qua kosten op de middellange termijn 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. 

9 Witteveen+Bos past voor zijn belangrijkste maatregelen, namelijk de luwtemaatregelen, bewezen 
technieken toe. 

8 



de kostenreducties bij Natuurmonumenten wordt vooral bereikt door innovatieve 
aanlegmethodes, terwiji Natuurmonumenten ook bespaart op luwtemaatregelen en de 
aanleg van de vooroevers bij de Lepelaarplassen. 

Tabel 4: Kostenvergeiijking middellange termijn (in min euro's, incl. BTW) 

PRA 

200 - 280 

W+B 

X* J U J 

Grontmij 
stortsteen 

i 7 n 
zand 

385 

Kransmeer 

> 1 mrd 

Natuurmonumenten 
(MarkerWadden) 

110 

Tabel 5: Kostenvergeiijking indicatieve eindbeelden fin 

PRA 

630 - 880 

W+B 

€706 

Grontmij 

stortsteen 

290 
zand 

1 ___ 

nln eyro's, incl 

Kransmeer 

> 1 mrd 

BTW) 

Natuurmonumenten 
(MarkerWadden) 

350 
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 preeies 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 het herstel van de thans bedreigde 
Natura 2000-doelen en minder op het creeren van een gevarieerd ecosysteem op langere termijn. 
Concreet betekent dit dat beide inzetten op luwtemaatregelen die heldere randen langs de (Noord-
Hollandse) kust creeren en niet op de aanleg van landwater-zones van formaat. 

W+B gaat in deze afweging het verst en veronderstelt dat de aparte aanleg van grootschalige land
waterzones niet nodig is: het halen van de Natura 2000 (en herstel van de ANT-soorten) is volgens 
hen genoeg. Ze acht het ecologisch rendement van een grootschalig moeras gering, en betwijfelt of 
de aanleg van het moeras technisch haaibaar is. 

Grontmij richt zich ook primair op de Natura 2000 soorten, en denkt verder in de systeembenadering 
door zonodig ondieptes te creeren binnen de zanddammen. Als dat onvoldoende soelaas biedt, kiest 
Grontmij ervoor om de ruimte achter de dam op te vullen tot moeras.10 

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. 

10 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 creerei ran heldere zones 
voor ondergedoken waterplanten. In het rapport van Grontmij wordt daar niot verder op ingegaan 



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"cre#ert en een "surplus" in doelrealisatie11. Verder is duidelijk dat de Hollandse 
Brug variant slechts een l e fase TBES vereist, evenals de IJmeerverbinding via een tunnel. De 
IJmeerverbinding 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 

volie 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 kiezen in eerste instantie voor een minder brede aanpak en 
daarmee ook voor een minder brede juridische strategie. Hiermee wordt de ruimte voor 
gebiedsgerichte 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 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)12. 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, en de hoofdvaarroute tussen Hoorn en 
Monnikendam wordt ontzien. Wel nemen de luwtestructuren een zone van circa 2 km breed 
bevaarbaar water af (op een in totaal 25 km breed Markermeer). 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. 

11 Passende Beoordeling, p. 121, p. 124 
12 Zie het "Nader advies juridische strategie RRAAM" van prof, , Eindhoven, 27 
augustus 2012. 
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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-
Holiandse 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 mogelijke 
aantasting van de horizon en van 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 inzendlng 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 iegt 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. 

De voorstellen zijn onderscheidend in de locatie binnen het Markermeer-Umeer 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 
minst interessant. De ondiepere zones langs de Noord-Hollandse kyst en het ondiepe Enkhuizer zand 
zijn ecologisch interessanter. Enerzijds ligt het voor de hand met maatregelen aan te siuiten 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 van het PRA. 

Technische haalbaarheid 

De technische haalbaarheid van sommige onderdelen van de plannen is door het innovatieve 
karakter, de grote schaal en/of specifieke omstandigheden in het Markermeer-Umeer nog onzeker. 
Zo zijn de zanddammen van Grontmij niet eerder op die schaal en op de slibbodem aangelegd. Ook 
bij de kunstmatige waterplanten en veenmatten van Kransmeer gaat het om nog niet bewezen 
technieken. Natuurmonumenten ziet in het innovatieve karakter een pluspunt, hoewel de 
technische haalbaarheid van de slibmotor op voorhand moeilijk te onderbouwen is. Experimenten 
zullen nog uitgevoerd moeten worden om de technische haalbaarheid te vergroten. 

Synergie dijkversterking 

De zanddammen van Grontmij en de luwtestructuur van Witteveen+Bos zijn grootschaliger dan 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 
oeverdijken13. 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 aan dat de werking van oeverdijken nog gedemonstreerd moet worden en stelt voor 
om hier kleinschalig mee te beginnen. 

13 "Meerwaarde uwtestructuur voor oeverdijk', onderzoeksrapport van Deltares in opdracht van 
HHNK, I&M en 'A/MD d.d. 2012. 
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7. Integratie: keuie uit drie benaderingswijien 
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-Umeer. De 
resultaten bieden perspectief op verdere kostenreducties op basis van nieuw te ontwikkelen 
technieken of andere uitgangspunten. Tegelijkertijd worden nieuwe onzekerheden en 
onduidelijkheden geintroduceerd, 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. irmowatfef TBES fcombinatie wart PRA, marktparti jen en Marker Wadden) 
in deze variant wordt gekozen om vast te houden aan het integrale 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 
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 op de middellange termijn is dit een keuze om over de voile breedte 
maatregelen te nemen (luwtemaatregelen, land-waterzones, vooroevers). De kosten 
bedragen voor de middellange termijn € 180 tot 280 miljoen en voor de lange termijn 
maximaal € 422 tot 880 miljoen14 (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 

14 Kosten middellange termijn in euro, inn BTW: HO min (1500 ha moeras volgens Marker 
Wadden) + 17 min (luwtemaatregelen P' IA) f 7 min (Steppings stones Kransmeer) + 12 min 
(vispassages Kransmeer) + 23 min (recr jat-'-ef medegebruik PRA) en 12 min (monitoring PRA); 
hiervoor is 15 min private inbreng Marker Wadden beschikbaar. Lange termijn: maximaal bedrag 
PRA inclusief opslagen en onvoorzien;hier /cor is € 15 min private inbreng Marker Wadden 
beschikbaar. 
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LuwtemaatregeSen Noord-Holland 

In deze variant wordt gekozen om (in eerste instantie) de systeembenadering los te laten en 
te kiezen voor voile inzet op de tuwtemaatregelen aan Noord-Hoilandse 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-doe(steiiingen, 
danwel vanuit juridische vereisten in het kader van RRAAM. De kosten bedragen op 
middellange termijn circa € 170 miljoen en op lange termijn maximaal € 290 tot 589 miljoen, 
exclusief moerasaanieg15. 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 moerasaanieg 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. 

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 1500 hectare wetland / 
grootschalig moeras. De kosten bedragen op middellange termijn circa € 110 tot 170 miljoen 
(waarvan €15 min private inbreng Marker Wadden) en op lange termijn maximaal € 350 tot 
520 min16, afhankelijk van de mate waarin de innovatieve aanlegmethodes tot ontwikkeling 
komen. Keuze voor deze variant komt in hoofdiijnen 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 haaibaar 
o recreatief zeer interessant 
o ecologische systeemsprong 
o juridisch risico beperkt 

15 Kosten op middellange en lange termijn Luwtemaatregelen Noord-Holland op basis van Grontmii 
De Vries & Van de Wiel. 
16 Kosten middellange termijn Behoedzaam Marker Wadden: de raming van Natuurmonumenten 
voor 1500 hectare moeras (110 min, waarvan reeds 15 min privaat beschikbaar) tot kosten 1500 
ha moeras volgens PRA (170 min). Lange termijn kosten maximaal: geextrapoleerd bedrag Marker 
Wadden van €350 min, tot PRA bedrag van € 518 min voor 4500 ha moeras (waarvan 15 min 
reeds privaat beschikbaar). 
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o benutting van privaat geld en privaat initiatief 
• Nadelen van deze aanpak: 

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

g. Tot slot: technische eMperimenteerruimte 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 siibgeieiding (Natuurmonumenten): opnemen in het praktische 
(experimenteer-) onderdeel van het NlVIU-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. 

14 



Bijlage 1: Kaartbeelden van de verschillende varianten 

Ecologische doelen: 
* Helder en troebel water 
" Slibbeheersing 
o Land-waterovergangen 
* Ecologische verbindingen 

Maatregelen: 
> Grootschalig wetland 
* Luwtemaatregelen NH 
» Vispassages 
* Vooroevers Lepelaarplassen 
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Man vooi fit', s 

PRA fase 2: 200-280 
fase 3: 430-600 

[max 630- 880] 

Innovatief PRA 

Luwtemaatregelen NH 

fase 2: 180-280 
fase 3: 270-600 

[max: 420-880] 

Behoedzaam Marker 
Wadden 

fase 2: 150-170 
fase 3: 140-420 

[max: 290-590] 

fase 2: 110-170 
fase 3: 240-350 

[max: 350-520] 

rdek 

• ecologisch compleet, 

• passend draagvlak 
• bewezen technieken: 'safe' 
• beperkt juridisch risico 

-nadelen 

relatief duur 

• ecologisch compleet 
• passend draagvlak 
• kans op kostenvedaging door 

innovatie 
• beperkt juridisch risico 

• waarschijniijk goedkoop 
• prioriteit bij huidige N2000 

knelpunten 
• bewezen technieken 

ecologische systeemsprong 
groot regionaal draagvlak 
goedkoop door innovatie 
benutten recreatiepotentieel 
benutten privaat geld NPL 

• kan duur uitvallen 

eenzijdig NH-kust 
missen recreatiekans 
wetland 
hinder recreatievaart 
geen regionaal draagvlak 
juridisch risico 

onzekere techniek 
eenzijdig bij Houtribdijk 
aanpak slibprobleem moet 
zich bewijzen 
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Bijlage 2: Aanpak Marktuitvraag Ecologie RRAAM 

Aanleiding en kernopdracht Marktuitwraag Ecologie 
In november 2011 heeft de WMIJ haar optimalisatierapport opgeleverd. Daarmee geeft de WMIJ 
uitvoering aan haar opdracht, waar deze het optimaliseren van het Toekomstbeeld Markermeer-
Umeer betreft. De optimalisatie brengt de geraamde kosten voor de ecologische ambitie binnen 
RRAAM teryg van ruim € i miljard naar € 831 miljoen (prijspeil 2011, inclusief BTW). in het Algemeen 
Overleg RRAAM d.d. 21 december 2011 heeft de Tweede Kamer de minister van i&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 WMIJ 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-Umeer, 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 WMIJ is in deze Marktuitvraag het Publiek Referentie Altematief 
(PRA), waartegen de voorstellen van de marktpartijen zijn afgewogen. 

Proces Marktyitvraag 
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 WMIJ (waarin vertegenwoordigd I&M, EL&I, RWS, Flevoland 
en Noord-Holland) en vervolgens op 16 april voorgelegd aan een externe beoordelingscommissie. Dit 
conform een Beoordelingsprotocol, vastgesteld door de gedelegeerd opdrachtgevers uit de 
Stuurgroep RRAAM. De externe Beoordelingscommissie werd gevormd door de heren 
(voorzitter), >,. en 

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. 

Bij de uitwerking van de voorstellen is door de WMIJ gevraagd accenten te leggen op de 
onderscheidende aspecten van de verschillende ideeen, zodat een breed scala zou worden 
onderzocht. 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-Umeer 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 WMIJ. 
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De WMIJ is na de oplevering van de rapporten aan de slag gegaan met een feitelijke en technische 
toetsing van de marktvisies fzie bijlage: Toetsingskader). Ook het onderzoeksprogramma NMIJ is 
gevraagd om een ecologische reactie te geven op de rapporten. Daarnaast heeft bureau Royal 
Hastening - die ook de audit van het WMIJ-optimalisatierapport heeft uitgevoerd- een audit 
kostenraming van de drie eindrapporten van de marktyitvraag gehouden. Op basis van deze 
beoordelingen heeft de WMU een drietal richtingen ter bespreking voorgelegd aan de Styurgroeo 
RRAAM. 
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Bijlage 3: Qveracht resultaten aydit (Bron: Royal Haskoning) 

Altematief 

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 

(min €) 
354 

S24 

Inves
tering 
(min €) 

572 

338 

311 

Si9 

B&O 
(min 
€/jr) 

0,7 

Correctie o.b.v. bevindingen 

Oorzaak / risico I 

i 

• Lage kosten grondverzet I 
• Onvoldoende ophoging slibdepots 
»Lage zandprijs vuiling geotubes 
• Opbrengsten van zand meegerekend 
• Besparing afeet slib door RWS 
• BTW 
• Lage kosten grondverzet 
• Onvoldoende ophoging slibdepots 
*Lage zandprijs vuiling 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 K3Y; 

• Hoeveelheid zand voor caverdijk N-H is laag 
®Meer materiaal nodig ter compensatie van zettirj 
• Percentages opslagen ?.-> onvoorzien aan bogs !• , > 

• 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 
(min €) 

geen 
+ 60 
+7 

+ 554 
+ 192 
+ 67 

geen 
+ 181 
+ 22 

+ 1.662 
+ 575 
+ 175 

+ 17 
geen 

+ 17 
geen 
geen 

i 

geen 
geen 
+52 
geen 

geen 
geen 
+107 
geen 

Aangepaste prijs 

Totaal i 

(min €) \ 

1234" | 
i 
i 
j 

j 

3.538* 1 

i 

i 

i 

investering j 
j 

i.irsin €) j 
i. 194" ! 

3.418s 

<;«o 

708" 

I 

B&O ; 
i 

(min €/j.) • 
0.8 I 

i 
I 

j 

i 

i 

j 

? 
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De heer F 
Provincie Flevoland 
Werkmij Markermeer IJmeer 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

Noor der einde 60 

Postbus 9955 

1243 ZS VGraveland 

T (035)655 99 33 

F (035)656 31 74 

www.natuurmonumenten.nl 

Postbank 32391 

ING Bank66.60.28.524 

KvK nr. 40516730 

Voor contributieof giften 

Postbank9933 

Datum 17 September 2012 
Behandeld door 

Doorkiesnummer (. 

Geachte heer 

Bijgaand stuur ik u - als betrokkene bij de problematiek in het Markermeer - een eerste 
uitwerking van het project Marker Wadden. De rapportage is opgesteld door 
Natuurmonumenten in samenwerking met advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning-
DHV. De realisatie van de Marker Wadden biedt een sleutel om te komen tot een natuurrijk en 
toekomstbestendig Markermeer. Het rapport is een verdiepingsslag van het plan van 
Natuurmonumenten dat in februari 2012 door de Nationale Postcode Loterij is gehonoreerd 
met een bijdrage van 15 miljoen euro. 

In het afgelopen halfjaar is gewerkt aan een uitwerking van ontwerp, techniek, innovaties en 
financiering van dit spectaculaire plan. Deze verdiepingsslag geeft daarnaast een nadere 
onderbouwing van de locatie van de Marker Wadden en levert onder meer inzicht in het 
belang van het onderwater landschap voor het oplossen van de Natura 200 opgave. 

Het rapport is mede opgesteld om voeding te geven aan het proces van de werkmaatschappij 
Markermeer-IJmeer om te komen tot een robuust en toekomstbestendig ecologisch systeem 
Marker Wadden biedt een vernieuwende aanpak. Het wervende concept van 
Natuurmonumenten geeft ruimte voor private cofinanciering en technische innovaties in 
combinatie met 'werken met de natuur' bieden zicht op aanzienlijke kostenreducties ten 
opzichte van het door de Werkmaatschappij opgestelde referentiealternatief voor het 
opknappen van het Markermeer. 

Het rapport geeft een beeld van een plan in ontwikkeling. De komende maanden wordt -
samen met andere partijen- verder gewerkt aan het ontwerp van het eerste eiland van de 
Marker Wadden en de voorbereiding van verschillende wettelijke procedures. Belangrijke 
randvoorwaarde voor het opstarten van deze procedures is een afdoende financiering van de 

|CBFp 
%E_-SY 



Aan : 
Datum : 

17 September 2 0 1 ______> pagina 2/2 

eerste fase van het project. Met b e t r o k k e n partijen onderzoekt Natuurmonumenten de 
mogelijkheden om op korte t e r m i j n het vereiste 'startkapitaal' beschikbaar te hebben. 

Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw * 
projectsecretaris Marker Wadden " '" vSnatuurmonumenten.nl; tel. 

Met vriendelijke groet, 

Projectdirecteur Marker Wadden 
Natuurmonumenten 

Bijlage 



L3©snf©§c«i 

(RWS-IJG) en ' (Royal 
ningDHV) 

YJZC ."::.-.. 

"S t re f t '*Y--5 . IV^ ",y'i_.(«i !f/«*i^';'..i-'<'-?; ^<gr--- l-iy&'i' 

-t • --

'iaacic-'. e-"- - A 

ioutribclijk is dat breed gezocht' 
jraebied, De verkennina hefift « 

- Vanuit RWS/HWPB is alleen budget beschikbaar voor een sobere, doelmatige en 
robuuste dijkversterking. Dit budget kan dus niet worden aangewend voor andere 
opgaven, zoals natuurontwikkeling; 
->,- '3TA satis .-A A A a:».vvj,'st<:rkfMg -Lent uiteriijtt 20 IB yereod te zijn 
I s 'ie<^ zer- ,njis .*.-. ^.-r.-teiv-og moer voidoen aan de HWBP~mo.rr.fcr. ta.v 
/,«d:f,r'S!.igJ-,fc,'.' <** ".':,5>« -̂* qoe<i teheerbaar fe iijo. 

Afgesproken is om eerst een inschaling te maken van de mogelijkheden onder de bovenstaande 
(strakke) randvoorwaarden en in een aparte workshop (25 September) verschillende 
oplossingsrichtingen verder uit te diepen. 

2. Sfiier§ieni©gelij§€h#cten binnen randvoorwaarden verkenning 

Set Natuurmonumenten substantiele synergiemogelijkheden tussen uiiwoering van de Marker 
Wadden en versterking van ofe Houtribdijk? Zoja, hoe zien die er uit? 
Natuurmonumenten ziet in potentie twee vormen van synergie tussen Master Wadden en 
Houtribdijk: 1) door aanleg van het moeras wordt de maatgevende waterstand (hydraylische 
randvoorwaarde) beinvloed, waardoor eisen aan hoogte of bekleding wan de dijk kunnen worden 
verlaagd. 2) door combinatie van grond- en materiaalstromen kunnen uitvoeringskosten worden 
verlaagd (winning uit de zelfde concessie en hergebruik harde dijkmaterialen in de Wadden) Bii 
een lagere zandprijs komt de aanleg van een zachte oever (oeverdijk-concept) langs delen van 
de Houtribdijk (met name aan Markermeerzijde tussen Lelystad en Trintelhaven) in beeid die op 
zich meerwaarde kan hebben uit oogpunt van natuur, recreatie en mogelik toekomstiqe 
ver '/reding van de N302, 



Past de realisatie van de Marker Wadden binnen het iijdsraam van de versterking van de 
Houtribdijk (realisatie gereed uiierlijk 2018)? 
Start van de uitvoering van een eerste fase (circa 1000 ha) van de MarkerWadden is gepland in 
2014 en loopt verder redelijk synehroon met de geplande dijkversterking. Afhankelijk van 
beschikbaar budget kan een groter dee! worden aangelegd (eindbeeld circa 5000 ha). Of deze 
iaatste uitbreiding nog voor eind 2018 wordt gerealiseerd is hoogst onzeker. 

Bestaat onder bovengenoemde (strakke) voorwaarden de wens vanuit RRAAM om de TBES-
maatregelen te combineren met de cSijkversterking? 
Het is de wens van Natuurmonumenten om aansluiting te zoeken bij de versterking van de 
Houtribdijk, om schaaieffecten zoveei mogelijk te benutten. Cruciaai daarbij is echter de 
haalbaarheid van een zachte oever over grotere delen van de dijk tussen Trintelhaven en 
Lelystad. Indien deze niet haaibaar blijkt en de dijkversterking wordt uitgevoerd met enkel harde 
elementen, is de synergie tussen beide opgaven beduidend geringer en kunnen projecten beter 
los van elkaar worden uitgewerkt. 

In aiie gevallen geidt dat minimaal goede afstemming dient plaats te vinden tussen beide 
opgaven en dat (toekomstig) gewenste ontwikkelingen niet onmogelijk moeten worden gemaakt. 

Welke financiele middelen kunnen vanuit Natuurmonumenten worden verwacht om de synergie 
vorm te geven? 
(co-)financiering voor de MarkerWadden dient uiterlijk februari 2013 rond te zijn. Daarbij wordt 
een beroep gedaan op gelden uit het Lente-akkoord. Verwacht wordt dat hierover duidelijkheid 
wordt verkregen voor eind 2012. Deze middelen zijn benodigd voor de aanleg van de wadden en 
worden niet besteed aan de aanleg van een zachte oever langs de Houtribdijk. De synergie is 
dus indirect van aard (lagere kosten grondstoffen en veriagen maatgevende waterstand). 

3. Aigemene eonelusie 

Of sprake is van substantiele synergie tussen de uitvoering van de Marker Wadden en de 
versterking van de Houtribdijk is voor een belangrijk deel afhankelijk van de haalbaarheid van 
een zachte oever (oeverdijk-concept) aan de Markermeerzijde van de Houtribdijk tussen 
Trintelhaven en Lelystad. 

Haalbaarheid heeft in dit geval betrekking op kosten (is een dergelijke oplossing concurrerend 
met een harde variant en wie is bereid een mogelijk verschil te bekostigen?), normrealisatie (is er 
zicht op een normenkader voor waterveiligheid dat aansluit bij de 1:10.000 eis?) en techniek (is 
een zandige over op deze locatie op duurzame wijze in stand te houden?). 

Indien een zachte oever niet haaibaar blijkt kunnen beide opgaven beter onafhankelijk van elkaar 
worden uitgevoerd met goede onderlinge afstemming over o.a. optimalisatie van gebruiksfuncties 
en cumulatieve effecten op de omgeving. 

9/10/2012 
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Stijgende huizenprijzen Huiseigenaren (aan de € 23,5 min. waarde OZB € 13k per jaar, en 
oever. voorai in toename over:'- - "-belasting € i > ^ 

agrarische gebieden) per. >̂  

Impuls voor bestaande Veel kleine en grotere 
bedrijvigheid, bedrijven 

Mogelijkheden voor 
nieuwe investeringen 
recreatie en toerisme 

Zandwinning 

Op termijn € 75 min. Dividend- en vennootschaps-
omzetstijging per belasting: ca. € 4,2 min per 
jaar jaar) 

Veel kleine, grotere en Op termijn € 50 min. 
grote bedrijven en tot € 110 min r<mzet 
investeerders per jaar 

Baggeraars en iedereen Niet berekend 
die in de regio huizen of 
infra bouwt 

Belastingen en heffingen: ca 
€ 3,8 tot € 6,5 min per jaar 

Domeinrechten: thaiu t 
per'au,!- 3p .-.mijn 
ma> n ,,M HY] " . in . kuub 
nodig 

Zoetwater Landbouw, industrie Niet berekend Niet berekend 



, ... .. .. If .„* i 

Ministerie van I&M 

Ministerie van EL&I 

Provincies Noord-Holland en 
Flevoland 

•Verantwoordelijk voor beheer gebied, oeheerder (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 (NaturaZOOG). (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 toensme en recreatie leiden 
Markermeer-Umeer D . 

Belang voor evenwichtige ruimtelijke ontwikkelingen. 

Recreatieondernemers, 
exploitanten jachthavens e.d. 

Zandwinners, natuurbouwers, 
bedrijfsleven 

Verbetering natuurkwaliteit, nieuwe perspectfevin voor recreatie (visserij," 
kanovaren), perspectief op (rendabete) uitbreiding van activfteiten. 

Innovatie Building with Nature, verbeterde perspective••= r.-rclvrnning, uitvo^ug 
waterwerken en natuuraanleg. 

,7 
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Bekostiging door burgers: 
• Toeristenbelasting, visrechten, 

iggelden en andere heffingen 

Private fondsenwerving 
• Loterijbijdragen 

(vgl. MarkerWadden; 
• Bijdragen van ideele 

instellingen 
• Crowd funding, 

publieksaandelen. 
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Sijdrager. EU en not-for-profit instellingen 

Effecten ten gunste van de natuur en individuele 
burgers 

Bijdragein commerciele sector 

» Private irwtsterl«fen in grand 
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Potentieel voor value capturing 

ind •CCVA batc't voo-' do :K.vol.ton ovor.'-odir. 

Bat an versnipper d over een groot aantal baat 
hebbenden 

Mogelijke bijdragen vmult opbrengsten overheden 

Financiering vanuit aigemene mlddelen 

* OZB u-Jbrc..-;.:.:ur 
* Ovtij'cracht.o .- ~__ri'..g 
» Diviet-nd CY 
8 Vernootsc.:.... JC a_.ti.'ig 
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Inleiding 
Hierbij bied ik u ter informatie het eindrapport van de Werkmaatschappij 
Markermeer-Umeer (WMD) aan. In de Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-
Markermeer (RAAM-brief) van november 2009 heeft het kabinet aangegeven zich 
in te willen zetten voor een drievoudige schaalsprong op het gebied van 
verstedelijking, infrastructuur en natuur in het gebied Amsterdam-Almere-
Markermeer. Het kabinet besloot tevens voor een eerste fase van het 
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES): de luwtemaatregelen Hoornse 
Hop, waarvoor u onlangs de startbeslissing hebt getekend. 

Samenvatting 
Op 27 September hebben Gedeputeerden Joke Geldhof (provincie Noord-Holland) 
en Anne Bliek (provincie Flevoland) het eindrapport van de Werkmaatschappij 
Markermeer Umeer gepresenteerd. In dit eindrapport worden de resultaten van 
de werkmaatschappij inclusief de marktuitvraag die dit jaar heeft plaatsgevonden 
gepresenteerd. De marktuitvraag heeft geleid tot plannen voor de toekomst van 
het Markermeer-Umeer die goedkoper zijn dan het oorspronkelijke plan. Voor de 
uitvoering is geen geld gereserveerd met uitzondering van de luwtemaatregelen 
Hoornse Hop. 

Toelichting 

De Werkmaatschappij Markermeer-Umeer (WMIJ) is een samenwerkingsverband 
van het Rijk en de provincies Flevoland en Noord-Holland in het kader van het 
Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM). Twee jaar 
geleden kreeg de WMIJ de opdracht de eerder bedachte maatregelen voor een 
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem voor het Markermeer-Umeer 'haaibaar en 
betaalbaar' te maken. Naast de provincies en het Rijk leverden ook gemeenten 
natuurorganisaties en onderzoeksinstituten hun inbreng. 

In het optimalisatierapport van 2011 bracht de werkmaatschappij zelfde kosten 
van circa 1 miljard al met 40% terug. Dit rapport benoemt de maatregelen die 
nodig zijn om de natuurkwaliteit van het Markermeer-Umeer te herstellen en 
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duurzame ecologische veerkracht te creeren. Naar aanleiding van het optimalisatierapport heeft 
de Tweede Kamer verzocht een open marktuitvraag te doen voor de 
natuurontwikkelingsplannen binnen RRAAM. De WMD heeft deze marktuitvraag in 2012 
uitgevoerd. 

Het animo voor de marktuitvraag was groot. De voorstellen van de marktpart i jen schetsen 
nieuwe perspectieven voor de ecologische toekomst van het Markermeer-Dmeer. Als de 
voorgestelde innovaties succesvol worden doorgevoerd, kunnen de kosten in het beste geval 
met nogmaals zo'n 4 0 % worden teruggedrongen: naar circa €110 tot 170 miijoen op 
middellange termi jn en circa €350 tot €520 miljoen op lange termi jn. Daarnaast heeft de 
Vereniging Natuurmonumenten een plan ingediend voor Marker Wadden. Natuurmonumenten 
wil langs de di jk tussen Enkhuizen en Lelystad een waddengebied creeren met zandplaten, 
slikvelden, rietoevers, vioedbossen en stranden van 10.000 hectare waar ruimte is voor vogels, 
(onderwater)planten, en recreanten. De Nationale Postcode Loterij heeft 15 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor de eerste fase van de aanleg van dit natuurgebied. Ze vragen het Rijk 
om een co-financiering van 30 miljoen euro. Dit zou wellicht uit de natuurgelden van het 
lenteakkoord bekostigd kunnen worden. 

In bijgaand eindrapport worden de resultaten van de optimalisatie en van de marktuitvraag, 
tezamen gepresenteerd. De voorgestelde varianten zijn input voor de concept-
Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer waarin de komende periode 
samenhangende besluiten zuiien worden genomen over stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid 
en ecologie in dit gebied. 

DIRECTEUR-GENERAAL RUIMTE EN WATER, 

drs. C.B.F. Kuijpers 
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CONCEPT 
Bji|ajae.yerkenningNatum_20MM!gcteri 

1. Algemeen 

In deze bijiage wordt kort ingegaan op de effecten van yarker Wadden op Natura 2000 waarbij de 
systematiek van het rapport "Effecten van de aanleg van luwtestructuren en moerasgebied op Natura2000 
doelen in het Markermeer" (Harezlak V, M. Maarse en R. Noordhuis (2012)) wordt gevolgd. Er worden 
daartoe drie stappen afgelopen: 

• De omschrijving van fasen en alternatieven. Marker Wadden wordt hiermee vergeleken om te zien 
waar de tasen van TBES overeenkomen en verschillen. 

• De effecten van kranswieren, mosselen en vis. Er wordt gekeken in hoeverre deze beschrijving ook 

van toepassing is op de effecten van Marker Wadden en of de effectbeschrijving compleet is. 

• De effecten op vogels. Er wordt daarbij gekeken naar de doorvertaling van de effecten op 

kranswieren. mosselen en vis op vogels. Er wordt gekeken of deze doorvertaling aansluit bij de 

effecten van Marker Wadden en waar sprake is van overeenkomstige of afwijkende effecten. 

2.Vergelijking fasen TBES en Marker Wadden 

In het voornoemde rapport worden een viertal TBES fasen en daarmee samenhangende maatregel 
pakketten beoordeeld. Het gaat daarbij om: 

• Fase I: Aanleg van 3 km luwtestructuren. De pilot van 6ha oermoeras die is voorzien wordt niet 

meegenomen in de habitatberekeningen, vanwege de kleine omvang en de kleine effecten. 

• Fase II: Aanleg van 10 km luwtestructuren (totaal 13 km), 1.500 ha oermoeras en 100 ha 

vooroever. Er wordt geen rekening gehouden met het mogelijke effect van winputten, impliciet 

wordt verondersteld dat materiaal van buiten het systeem wordt aangevoerd. 

• Fase III: Aanleg van 2 km luwtemaatregelen (totaal 15 km). 1500 ha oermoeras (totaal 3000 ha) en 

100 ha vooroever (totaal 200 ha). Er is ook voorzien in de aanleg van 3 vispassages. Het effect 

hiervan is niet meegenomen, omdat dit met het gebruikte HABITAT model niet is aan te tonen, 

• Fase IV: Aanleg van 1500 ha oermoeras (totaal 4500 ha) en 100 ha vooroever (300 ha totaal). 

In fase III en IV wordt ook nog naar de effecten van een oergeul gekeken. Deze oergeul wordt verder niet 
beschreven. 

Voor Marker Wadden worden de volgende fasen onderscheiden: 

• Fase 500 ha: Aanleg van een zandwinput van 17 ha, een slibgeulenstelsel van 120 ha en een 

moerasgebied van 500 ha. Voorts wordt over een periode van 5 jaar orde 20 miljoen m3 

ingevangen en gebruikt voor de ontwikkeling van moerasgebied. 

• Fase 1500 ha: Aanleg van 1000 ha moeras (totaal 1500 ha) en 17 ha zandwinput (totaal 35 ha) en 

nog eens 120 ha slibgeulen (totaal 240 ha). Voorts wordt over een periode van nog eens 10 jaar 

orde 30 miljoen m3 (totaal 50 miljoen m3) slib ingevangen en gebruikt voor de aanleg. 

De Fase 1500 ha moeras van Marker Wadden komt overeen met Fase II van TBES waarin 1500 ha moeras 

wordt aangelegd. De effecten op moerasvogels zijn vergelijkbaar als een vergeiijkbare opbouw van het 

moerasgebied wordt aangenomen. In het TBES rapport wordt uitgegaan van een groot oppervlak aan 

ondiep water binnen het moeras. Het ontwerp voor Marker Wadden staat nog niet vast. 

De effecten op waterplanten zijn minder goed vergelijkbaar. In TBES wordt uitgegaan van de aanleg van 

luwtestructuren waarvan al een groot deel in fase I en II wordt aangelegd voor de kust van Noord-Holland. In 
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de luwte hiervan ontwikkelen zich waterplantenvelden. De oergeul wordt in fase ill en IV aangelegd. De 
zelfstandige effecten van deze geul op het doorzicht in de oeverzone voor de Noord-Hollandse kust zijn niet 
af te leiden, maar groot. In Marker Wadden worden geen luwtestructuren aangelegd, maar wordt wel actief 
slib uit het systeem verwijderd. Dit zal leiden tot groter doorzicht in de oeverzone voor de Noord-Hollandse 
kust en daarmee tot de ontwikkeling van waterplanten. Mogelijk dat Fase 500 ha al effecten heett 
vergelijkbaar aan die van de oergeul. In Fase 1500 ha zijn deze effecten nog groter maar worden daarbij 
afgastemd op het systaemeffect dat wordt nagestreefd. 

De aanleg van 1500 ha oermoeras in Fase II TBES gaat gepaard met veriies aan diep water en daarmee 
ook van potentieel habitat voor waterplanten, mosselen en spiering. De aanleg van Marker Wadden heeft 
vergeiijkbare effecten. In fase II TBES wordt het moeras dichter langs de Houtribdijk en ook meer in richting 
wan het Enkhuizerzand gelokaliseerd waar het water ondieper is. De 1500 ha Markerwadden worden verder 
van de Houtribdijk gelegd en alleen op dieper water. Het veriies aan potentieel geschikt habitat voor 
waterplanten is daarom kleiner. Voorts wordt in Marker Wadden extra randiengte aangelegd, terwiji in fase II 
TBES de bestaande rand langs de Houtribdijk wordt vervangen door de buitenrand van liet moerasgebied. 

In TBES wordt een oergeul aangelegd, maar verder niet onderhouden. In Marker Wadden wordt continue 
slib afgevoerd, zodat zandwinputten en slibgeulen op diepte blijven. Er is in Marker Wadden daarom meer 
diep water aanwezig, met koeler water. Wel is in deze putten en geulen sprake vm sterke sedimentatie van 
slib. 
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3. Effecten op waterplanten, mosselen en vis 

3.1 Methode van effectbeschrljving 

Gebruik van HABITAT 

De effecten zijn beschreven op basis van het tool HABITAT, expert judgement en verdere onderbouwing 
met een voor het Markermeer beschikbaar submodel, wat resultaten geeft voor slibconcentraties in de 
waterkolom en doorzicht. Bij het slibmodel kan het volgende worden opgemerkt: 

• Alleen korte termijn effecten zijn doorgerekend: Met het slibmodel is een enkel jaar doorgerekend, 
zodat er minder goed zicht is op het langjarige effect van slibaanwas bijvoorbeeld in een oergeul of 
achter een luwteconstructie. Het is niet mogelijk om de effecten op de slibbalans van het 
Markermeer te berekenen. 

• Alleen fysische processen zijn meegenomen. Slib dat wordt weggefilterd door mosselen of wordt 
ingevangen door waterplanten is geen onderdeel van het model. Mogelijk dat het slibmodel daarom 
de effecten op slib en daarmee op het doorzicht onderschat. 

waterbeheer 
- water pellverioop 
gero/min zomer. max 

landgebruik 
- vooroevers, ondieptes 
• eilanden 

Figuur 3.1 Overzicht van de variabelen die in het model HABITAT zijn meegenomen (Haasnoot et al 
2005) (in: Harezlak V, M. Maarse en R. Noordhuis , 2012) 

In het tool HABITAT zijn voor kranswieren relaties tussen waterdiepte en doorzicht opgenomen. Voor 
driehoekmossel is gekeken naar substraattype, slibgehalte waterbodem, diepte en fosfaat. Voor Spiering is 
alleen gekeken naar doorzicht en temperatuur. Een model is altijd een vereenvoudiging van de 
werkelijkheid. Het is dan ook niet mogelijk om alle variabelen in het model in te bouwen. Meerdere 
variabelen die wel van invloed zijn op de aanwezigheid van mosselen en waterplanten zijn niet in 
beschouwing genomen. De met het model uitgerekende potentiele habltatgeschiktheid kan de veldmetingen 
daarom niet goed reproduceren. Het model is stationair en gaat uit van gemiddelde condities. Het 
bodemtype en vooral het slibgehalte van de bodem is gebaseerd op een opname jaar en daarmee een 
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momentopname. De vestigingsdytiamiek van soorten komt daarom niet goed in beeld. Van belang daarbij is 

o.a: 
• De condities tijdens vestiging. De meeste juvenielen zijn extra kritisch tijdens vestiging. 
• Het zelfversterkend effect na vestiging. Kranswieren leggen slib vast en voorkomen resuspensie 

waardoor de condities voor vestiging verder verbeteren. Het zelfde geldt voor mosselen, die 
zuiderzeeschelpen maar ook afgestorven driehoeksmosselen als substraat gebruiken. 
Incidenten. Een zware storm kan vooral op ondieper water een grote impact hebben op 
mosselbanken en waterplanten. Een zware storm leidt tot verplaatsing van grote hoeveelheden 
slib, waardoor ook slibvrije bodem kan worden afgedekt. Op deze wijze kan een sliblaag in een 
groter gebied van invloed zijn dan waar deze is gelegen. 

Relevante relaties Marker Wadden 

Voor Marker Wadden kunnen meerdere relevante effectketens worden onderscheiden. Enkele daarvan 
laten ook kwalitatieve effecten zien, zoals een verwacht toename in primaire productie of een betere 
bereikbaarheid van foerageergebied die met het HABITAT model niet in beeld kan worden gebracht: 

Er kunnen daarbij volgende sporen worden onderscheiden: 
• De benthische keten: Afname van slib leidt tot een minder dikke en plaatselijk tot het ontbreken van 

een slibdeken, Het bodemleven kan zich dan beter ontwikkelen. Op plaatsen met geschikt 
substraat vestigen zich mosselen en anders vooral wormen en muggenlarven. Wormen en 
muggenlarven vormen voedsel voor vis, vooral de Pos maar ook de Spiering. 

• De pelagische keten: Afname van slib aan de bodem betekent ook minder slib in de waterkolom. 
Hiermee neemt het doorzicht toe. Een toename van doorzicht leidt tot meer groei van groenalgen. 
Dit wordt weer gegeten door zooplankton wat weer voedsel vormt voor vis, zoals de Spiering. Meer 
doorzicht scriept ook betere condities voor de vestiging van waterplanten, De diepe putten 
scheppen plaatselijk veel dieper water wat in warme zomers gunstig is voor Spiering. 

• De waterplanten keten: Waterplanten vestigen zich door meer doorzicht op open water en in 
ondiep beschut gelegen water in het moeras gebied. Aard en dichtheid van de velden waterplanten 
verschilt afhankelijk van diepte en expositie aan de golven. Waterplanten en slakken en andere 
ongewervelden die op de planten leven vormen weer voedsel voor vogels. 

• Rust en bereikbaarheid: Het moerasgebied schept rustige ruigebieden bijvoorbeeld voor de Fuut. 
Door de positie meer richting het midden van het Markermeer wordt een groter deel van het meer 
beter ontsloten door vogels die vooral vanaf de kant foerageren. 
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Figuur 3.2: Effectketens die gesUmuleerd worden door Marker Wadden. In bruin de benthische 
keten, in blauw de pelagische keten, in groen via waterplanten en in paars via bereikbaarheid en 
beschikbaarheid. 

Anders dan bij de inzet van luwte maatregelen wordt door Marker Wadden de benthische en pelagische 
keten gestimuleerd door invang en verwijderen van slib. Slib wordt rechtstreeks verwijderd door het af te 
graven en door hydrojetten te verplaatsen en te verwijderen. Vervolgens wordt het mobiele slib gevangen in 
een stelsel van slibgeulen en een zandwinput. Zo nodig wordt extra slib verpiaatst naar het geulenstelsel 
door de inzet van hydrojetten. Er wordt daarbij continue meer slib weggevangen dan door autonome 
productie ontstaat. Het resultaat is een teruggang in het totale volume aan slib en daarmee van de 
slibbedekking. 

Door het wegnemen van slib wordt ook de waterkolom helderder. Helderder water wordt direct boven het 
onderwateriandschap van geulen en putten verwacht, omdat hier vanwege de diepte en de deels slibvrije 
bodem ook minder slib kan opwervelen. De afname van het totale volume aan mobiel slib zal ook het 
doorzicht in een groter deel van het Markermeer verbeteren. Gezien eerdere rnodelresultaten wordt deze 
verbetering vooral ook voor de Noord-Hollandse kust verwacht. Het Markermeer is hier ondieper. En 
doordat er meer licht doordringt tot op de bodem ontstaan meer mogelijkheden voor de groei van 
waterplanten. 
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3.2 Kranswieren 

Kranswieren komen op dit moment vooral voor in de Gouwzee, binnen de hockeysticks en plaatselijk in de 
Hoornse Hop. Alleen de kranswiervelden in de Gouwzee en Hoornse Hop zijn formeel beschermd. De 
kranswiervelden In de Gouwzee zijn zeer dicht, die voor de kust van Noord-Holland zijn meer open van 
structuur. 

Figuur 3.3 geeft de potentiele habitatgeschiktheid in de huidige situatie en voor de vier fasen van TBES 
volgens het HABITAT model. De habitatgeschiktheid in de huidige situatie komt niet goed overeen met de 
veldwaarnemingen (zie ook Figuur 3.5). Zo ontbreken dichte kranswiervelden langs de Noord-Hollandse 
kust, terwiji hier wel een zone in de hoogste habitatgeschiktheid is aangegeven. Ook is de dichtheid (zie 
figuur 3.4) van belang bij de beoordeling. 

Er wordt vooral langs de kust van Noord-Holland en binnen het oermoeras een toename van kranswieren 
verwacht. Ook wordt plaatselijk op het Enkhuizerzand een toename in potentieel areaal aangegeven. In de 
latere fasen van TBES is het oppervlak binnen het oermoeras vergelijkbaar groot aan de toename aan 
oppervlak voor de Noord-Hollandse kust. 

Bij de berekening van de potentiele habitatgeschiktheid voor kranswieren kan het volgende worden 

opgemerkt: 
• Er wordt onvoldoende rekening gehouden met het effect van luwte. Het model geeft bijvoorbeeld 

voor het Enkhuizerzand een hoge habitatgeschiktheid terwiji kranswieren hier alleen in de luwte 
van dammen voorkomen, zoals in hockey sticks. 

» De luwte is ook van invloed op de dichtheid van het waterplanten veld. Zeer dichte velden worden 
in de huidige situatie alleen in golfluwe gebieden aangetroffen. Zeer dichte velden zijn weer minder 
geschikt voor jonge vis en siuiten waarschijniijk mosselen uit (zie onder). De meer open 
waterplantenvelden doen dit niet. 

• Oe combinatie met andere waterplanten, zoals hoornblad en fonteinkruiden, is niet in beeld 

gebracht. 
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Figuur 3.3: De ontwikkeling van de potentiele habitatgeschiktheid voor kranswieren in verschillende 
fasen van TBES volgens het HABITAT-modei. In latere fasen is vooral neemt het oppervlak vooral 
toe binnen het moerasgebied. (uit: Harezlak V, M. Maarse en R. Noordhuis, 2012) 

Voor Marker Wadden 1500 ha wordt een beeld verwacht dat lijkt op fase II voor wat betreft de aanwezigheid 
van kranswieren binnen het oermoeras. Een toename van kranswiervelden voor de kust van Noord-Holland 
wordt ook verwacht maar vooral als gevolg van een toename van het doorzicht door het invangen van slib. 
Wat dat betreft wordt een effect vergelijkbaar aan fase III verwacht, waarin een oergeul aanwezig is. Tussen 
fase II en III neemt het oppervlak aan potentieel geschikt habitat voor kranswieren verder toe. Ook zonder 
de luwte structuren mag daarom een sterk effect van het invangen van slib worden verwacht op het 
doorzicht en daarmee op de ontwikkeling van kranswiervelden. 
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figuur 3.4:Bedekkinggraad met waterplanten in de huidige situatie. 
waterplanten wordt woorat aanfroffen in de Gouwzee en de "hockey-sticks™ 
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Figuur 3.5: Verspreiding van habitattypen in het Markermeer. (www.natura2000ijsselmeergebied.nl) 

3.3.Drlehoekmosseten 

Driehoeksmosselen komen vooral voor op plaatsen waar kleiige Zuiderzeeafzettingen aan het oppervlak 
komen. Dit is vooral het geval langs de kust van Noord-Holland. Daar waar sprake is van een dikke laag slib 
ontbreken driehoeksmosselen. In de zone hiertussen en ook op het Enkhuizerzand komen plaatselijk 
mosselen voor maar hun aanwezigheid varieert sterk tussen de opnames. De potentiele habitatgeschiktheid 
hangt sterk af van de zones waar een dikkere sliblaag is aangetroffen. In latere karteringen zijn ook in de 
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Hoornse hop dikkere lagen slib aangetroffen. In grote lijnen komt het beeld zoals geschetst door het model 
HABITAT overeen met de veldmetingen. 

Figuur 3.6 laat de huidige potentiele habitatgeschiktheid zien en die voor de verschillende fasen van TBES. 
Fase I en II laten nauwelijks een verandering zien. In de latere fasen leidt vooral de aanleg van het 
oermoeras tot areaal veriies. Dit komt omdat dit oermoeras in de latere fasen op ondieper water wordt 
gebouwd, op plaatsen die potentieel geschikt zijn voor driehoeksmosselen. Marker Wadden 1500 ha wordt 
in zijn geheel in dieper water gebouwd en leidt daarom niet tot veriies aan habitat. Wel wordt in Marker 
Wadden een veel grotere toename in potentieel geschikt habitat verwacht. Een groot deel van het 
aanwezige slib wordt verwijderd waardoor naar verwachting een groot oppervlak oorspronkelijke 
Zuiderzeebodem vrij komt te liggen. Hierin zijn naar verwachting ook veel zuiderzeeschelpen aanwezig (zie 
figuur 3.8). Een groot deel hiervan is geschikt als vestigingsplaats voor driehoeksmosselen. Naar 
verwachting is daarom de toename in potentiele habitatgeschiktheid groter dan voor de TBES fasen III en IV 
wordt verwacht. 

V \ , 

".'r.m i Mjfeti',. 

i \ ." 

Figuur3.6: De ontwikkeling van de potentiele habitatgeschiktheid voor driehoeksmosselen in 
verschillende fasen van TBES. Er is beperkt sprake van een verbetering op het grensvlak tussen klei 
en slib. Veriies van habitat treedt vooral op in fase III en IV doordat verdere uitbreiding van het 
oermoeras plaatsvindt in een zone met hoge geschiktheid. Het verschil tussen fase II en III en IV is 
het gevolg van de aanleg van een oergeul (uit: Harezlak V, M. Maarse en R. Noordhuis , 2012). 

Bij de habitatgeschiktheid voor mosselen wordt gekeken naar substraat en aanwezige waterplanten. Hierbij 
kan het volgende worden opgemerkt: 

• Mosselen zijn uitgesloten ingeval waterplanten kunnen voorkomen. Veel ondiepe zones, vooral 
voor de Noord-Hollandse kust zijn daarom volgens het model ongeschikt, terwiji hier wel mosselen 
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voorkomen, zelfs in hoge dichtheden, maar in combinatie met waterplantenvelden met een lage 
dichtheid. Waarschijniijk ontbreek de mossel vooral in dichte kranswiervelden zoals in de 
Gouwzee. Het leggen van een relatie met luwte is daarom van belang. 
pp diepere delen van het Markermeer waar slib voorkomt zijn potentieel ongeschikt aangegeven, 
terwiji hier mosselen plaatselijk nog mosselen in lage dichtheden voor kunnen komen. 
De directe relatie met Zuiderzeeschelpen als geschikt substraat wordt gelegd. Hoge dichtheden 
aan mosselen komen alleen voor daar waar geschikt substraat aan het oppervlak voorkomt. 

Met opmaak: Markeren 

/ 

\ -

A ©s 

Figuur 3.8: De samenstelling van de bovenste lagen. De dikke punten geven boringen aan met veel 
schelpen. Deze zijn in hoofdzaak gelegen daar waar het onderwateriandschap van Marker Wadden 
wordt gemaakt. De kans Is dus groot dat veel geschikt schelpensubstraat daarbij aan het oppervlak 
komt, Met opmaak: Lettertype: Vet 
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Figuur 3.9: De ontwikkeling van het doorzicht in verschillende fasen van TBES. Het verschil tussen 
fase II en III en IV is het gevolg van de aanleg van een oergeul (uit: Harezlak V, M Maarse en R 
Noordhuis, 2012). 

3.4.Spiering 

Spiering komt vooral in grotere aantallen voor in de diepere delen van het Markermeer (zie figuur). Spiering 
is maar beperkt aanwezig langs de Noord-Hollandse kust en het Enkhuizerzand. In het HABITAT^nodel is 
vrijwel het gehele Markermeer even geschikt. De factoren doorzicht en temperatuur zijn blijkbaar niet 
voldoende onderscheidend. 

Door de aanleg van het oermoeras en de ontwikkeling van kranswiervelden wordt het leefgebied van de 
Spiering kleiner. Dit wordt in het TBES rapport als een mogelijk negatief effect aangeduid. Aandachtspunten 
voor de effectbeschrijving zijn: 

• De Spiering komt langs de Noord-Hollandse kust in kleinere aantallen voort, mogelijk omdat het 
water nu al helderder is of vanwege de aanwezige waterplanten. Het is vooral langs de Noord-
Hollandse kust dat meer waterplanten worden verwacht. Het effect op de Spiering populatie is 
daarom waarschijniijk minder groot dan alleen op basis van veriies van oppervlak kan worden 
vermoed. 

• Spiering zal ook profiteren van een toename in zooplankton als gevolg van meer groenalgengroei, 
die het gevolg is van een verbetering van het doorzicht. Naast een afname in leefgebied zal ook 
sprake zijn van een kwaliteitsverbetering. 

De aanleg van het oermoeras leidt tot veriies aan oppervlak potentieel geschikt habitat vooral op een plaats 
waar Spiering in grotere dichtheden voorkomt. Wat dit effect betreft scoort Marker Wadden vergelijkbaar aan 
fase II TBES. 

Verwijderd: 
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Figuur 3.10: De ontwikkeling van de potentiele habitatgeschiktheid voor Spiering en Kleine 
Modderkruiper. Voor de Spiering geldt vooral het veriies aan open water door aanleg oermoeras en 
ontwikkeling waterplanten en voor Kleine Modderkruiper de toename van het oppervlak 
moerasgebied. (uit: Harezlak V, M. Maarse en R. Noordhuis, 2012). 
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Tabel 3.1: Vergelijking verandering van verschillende habitattypen In TBES fasen en Marker Wadden 
J j P J M - M k'eur is aangegeven met welke fase TBES Marker Wadden het meest overeenkomt. 
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Effecten op habitattypen 

In het rapport "Effecten van de aanleg van luwtestructuren en moerasgebied op Natura2000 doelen in het 
Markermeer" (Harezlak V, M. Maarse en R. Noordhuis (2012)) worden voor verschillende fasen van TBES 
de veranderingen in oppervlak aangegeven (zie tabel 1). Voor Marker Wadden is deze verandering ook 
geschat. Er is daarbij achtereenvolgens gekeken naar veranderingen die samenhangen met: 

• Het bovenwateriandschap, waaronder de aanleg van 1500 ha oermoeras op diep water, wat leidt 
tot veriies aan oppervlak van diep water zonder mosselen.. 

• Het onderwateriandschap, met daarin een stelsel van geulen en putten waardoor zeer diep water 
ontstaat ten koste van diep water zonder mosselen. Ook wordt orde 2200 ha aan slibarme flanken 
gemaakt door inzet van hydrojetten en de invloed van putten en geulen op slibtransport. Ook dit 
oppervlak gaat ten koste van diep water zonder mosselen. 

• Het systeemeffect dat loop via een toename van het doorzicht door de invang van slib. Hierdoor 
neemt het areaal aan waterplanten toe, vooral daar waar nu sprake is van matig diep water met 
mosselen. Mogelijk is het veriies aan areaal met mosselen kleiner als sprake is van minder dichte 
velden waterplanten. 

• Het systeem effect dat loopt via de invang van slib waardoor de slibdeken in een groot deel van het 
gebied kleiner wordt. Dit effect treedt vooral op daar waar nu sprake is van een slibbodem zonder 
mosselen. De omvang van dit effect is onzeker en is afgeleid van de effecten van de aanleg van 
een oergeul in fase III en IV van TBES. 
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Figuur 3.11: De ontwikkeling van ecotopen voor de verschillende fasen van TBES volgens het 

HABITAT model (uit: Harezlak V, M. Maarse en R. Noordhuis, 2012) 

Marker Wadden leidt tot een grotere afname van diep water zonder mosselen, terwiji er meer diep water met 

mosselen voor terugkomt. Het areaal aan waterplanten dat ontstaat is vergelijkbaar aan fase II in TBES, 

maar het deel voor de Noord-Hollandse kust is minder dicht van samenstelling. In Marker Wadden wordt 

ook dieper water gemaakt, een habitat dat ontbreekt in de TBES fasen. 
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Voorlggencl rapport is een concept rapportage over de effecten van de eerste fase Marker Wadden (1500 ha) op 

de Natura 2000 doelen voor het Markermeer. Het projectteam zal de rapportage afronden in week 42. Het 

irtschatten van de effecten van inrichtingsmaatregelen op de Natura 2000 tfoeien is gebaseerd op verschillende 

kennisbronnen en 'expert judgement'. Vooralsnog kan slechts beperkt gebruik gemaakt worden van 

(geverifieerde) modeler.. Deze concept rapportage zal daarom de komende weken voorgelegd worden voor een 

interne en extern© review. Voor cle externe review zal de projectgroep ANT Markermeer gevraagd worden. 

Doel van deze rapportage 

Het doel van dit document is om inzichtelijk te maken dat met de realisatie van Marker Wadden het aannemelijk is 

dat het Markermeer weer in een 'gunstige staat van instandhouding' zal verkeren. Dat wil zeggen dat voor alle 
doelsoorten het Markermeer weer zodanig geschikt is dat er grotere aantallen van de doelsoorten kunnen 
voorkomen dan wat vanuit wetgeving minimaal vereist is. 

Deze N2000 rapportage combineert daarbij de inzichten van Natura2000 van Natuurmonumenten/ Royal 

HaskoningDHV en de Natura2000 beoordeling conform de beoordeiingsystematiek die is toegepast op het TBES 
en in het kader van WMIJ en RRAAM. 

Deze beschrijving van de effecten van Marker Wadden op Natura 2000 doelstellingen is mede bedoeld om na te 
gaan: 

• Welke effecten het referentieontwerp voor Marker Wadden heeft op Natura 2000 doelen. 
• Welke rol Natura2000 doelen kunnen spelen in het verdere ontwerpproces; 

• Welke verdere onderbouwing nodig is voor het beschrijven van effecten o.m. in het kader van de 
Passende Beoordeling. 

Marker Wadden 

Marker Wadden beoogt met een gefaseerde aanpak een robuust systeemherstel van het Markermeer te 
bereiken door het Markermeer voor een groot deel te ontdoen van de verstikkende slibdeken die nu op de 

meerbodem ligt. Met dit slib wordt een grootschalig wetland gerealiseerd. De oorspronkelijke voedselketens van 
het open water met driehoeksmossels en spiering als sleutelsoorten worden gestimuleerd. Dit systeemherstel 
wordt gecomplementeerd met een uitbreiding van waterplantenvegetaties en natuurlijk de aanleg van een 

weergaloos wetland van formaat en internationale betekenis. De fysieke ingrepen blijven beperkt tot de oostzijde 
van het meer; de ecologische effecten bestrijken het hele gebied. 

Marker Wadden blijkt zicht te bieden op een aanzienlijke kostenreductie ten opzichte van eerdere alternatieven 
en op substantiele private cofinanciering van het ecologisch herstel van het Markermeer. Dat komt omdat Marker 

Wadden een innovatieve aanpak en uitvoeringstrategie kent met aanzienlijke maatschappelijke meerwaarden. 

Het ontwerp en de wijze van aanleg van Marker Wadden ligt nog niet vast. In dit rapport worden daarom de 
effecten op de N2000 doelen op hoofdiijnen beschreven. Voor wat betreft de effectbeschrijving is uitgegaan van 
een referentieontwerp conform het oorspronkelijke idee. Er wordt daarbij gekeken naar een fase van 1500 ha 
groot, waarvan de aanleg orde 10 jaar in beslag zal nemen. Deze oppervlakte komt overeen met de minimale 
omvang binnen het scenario 'behoedzaam Marker Wadden' en met fase II van TBES (Toekomst Bestendig 
Ecologisch Systeem) [bron]. Als tussenstap zijn ook de effecten van een eerste stap van 500 ha verkend. 



?,. a ' k 

m 

n 

LELYSTAD 

C) 
Schematische weergave eerste eiland (500 ha) en onderwateriandschap (slibmotor) 

Systeemeffecten 
Marker Wadden beoogt een fundamentele en systematisch aanpak van de ecologische problemen in het 

Markermeer. Door het versterken van de basis van de voedselketen in het meer. Door het optimaliseren van de 
bestaande voedselbronnen van ook de meest kwetsbare ANT vogelsoorten en het ontwikkelen van 
alternatieve voedselbronnen (risicospreiding) kan Marker Wadden de neergaande trend keren en -bij 

voldoende omvang- ombuigen naar een substantieel herstel. Dit is waar mogelijk kwantitatief onderbouwd. 

De natuur kent echter een zekere mate van onvoorspelbaarheid. De aanpak van Marker Wadden kenmerkt zich 

daarom door: 

1. Een stapsgewijze, gefaseerde aanpak 

2. Met adequate monitoring op de gestelde doelen en 

3. Voldoende mogelijkheden om bij te sturen wanneer de resultaten afwijken van de gestelde doelen. 

In onderstaande tabel zijn de systeemeffecten van een eerste fase Marker Wadden (1500 ha) waar mogelijk 

kwantitatief ingeschat 

Verbeteren vestigingsmogelijkheden 

mosselbanken 

Verwijdering slibdeken 

Zuiderzeeschelpen langs slibvangende slenken 

Verspoelbare sohelpen-banken Enkhuizerzand 

Totaal 

Verbeteren voedselomstandigheden 

mosselbanken 

Tussenfase 500 ha 

1.400-2.800 ha 

50 ha 

200 ha 

1.650-3.050 ha 

Tussenfase 500 ha 

Behoedzaam Marker Wadden fase 

1.5O0 ha 

3.500-7.000 ha 

150 ha (alleen voor toppereenden) 

600-1.500 ha 

4.250-8.650 ha 

Behoedzaam Marker Wadden fase 

1.500 ha 



Verbeterde filtreerefficiecy 

Versnelling P-cyclus 

Totaal 

Verbeteren spierlngstand 

0% 

0% 

0% 

Tussenfase 500 ha 

Toename van diep en koel water 

Muggenlarven als alternatieve voedselbron 

Versnelling P-cyclus 

Verbeterde beschikbaarheid voor vogels 

Totaal 

Vergroten areaal waterplanten 

Vermindering slibstress 

Nieuw areaal op Enkhuizerzand 

Nieuw areaal binnen 'moeras' 

Totaal 

5-20% 

PM 

0% 

PM 

5-20% + PM 

Tussenfase 500 ha 

0-3.000 ha 

200 ha 

250 ha 

450-3.450 ha 

10-50% 

0-15% 

10-65% 

Behoedzaam Marker Wadden fase 

1 ha 

25-50% 

PM 

0-15% 

PM 

25-65% . PM 

Behoedzaam Marker Wadden fase 

1.500 ha 

8.000-22.000 ha 

600-750 ha 

750 ha 

9.350-23.500 ha 

Doorwerking op 'Staat van instandhouding' 

In het rapport is vanuit de verwachte effecten op systeemniveau een inschatting gemaakt op de doorwerking naar 

de Natura 2000 doelstellingen. Aannemelijk is dat de omstandigheden voor de aangewezen N2000 soorten over 

de gehele linie neutraal tot positief beinvloed zullen worden. Dat geldt ook voor de soorten die op dit moment in 

een (zeer) slechte staat van instandhouding verkeren. Voor een aantal soorten is een nadere onderbouwing 

gewenst. De resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel. 

I ? ! 3 6 1 3 1 • Overzicht effecten op prioritaire soorten van Marker Wadden 1500 ha. 

Fuut 
Aalscholver 

i 
Kuifeend 
Topper 
Brilduiker 

Kenmerken 

Kenmerken 

vissen ook op dieper water 
vissen ook op dieper water 

mosselen 
mosselen 
mosselen 

Nadere 
onderbouwina 
Nadere 
onderbouwing 

De letters a, b ene staan voor resp. zeer ongunstige, matige en goede scores voor instandhouding 
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Natuurmonumenten wii met samenwerkingspartners in het Markermeer een weergaloos vogelparadijs creeren 

met volop kansen voor recreatie: de MarkerWadden. De eerste fase van dit plan wordt sinds februari van dit 

jaar uitgewerkt dankzij een bijdrage van 15 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. MarkerWadden 

bestaat straks uit wetlands met een oppervlakte van zo'n tienduizend hectare. Hierbij gaat het om het grootste 

natuurontwikkelingsproject van ons land. 

MarkerWadden maakt ais steisei van natuureilanden boven water en slibvangende slenken en zandputten 

onder water een einde aan de dramatische achteruitgang van de natuur in het Markermeer. De problemen 

worden vooral veroorzaakt door de grote hoeveelheid slib die zich ais een verstikkende deken over de bodem 

van het meer verpiaatst. 

In juni 2012 publiceerde Natuurmonumenten een samenvatting van de verdiepingsslag die wij maakten met 

advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning/DHV. Erzijn waardevolle suggesties in opgenomen die het 

ecologisch systeem van het Markermeer toekomstbestendig kunnen maken, met minder overheidsmiddelen, 

bij een geiijkwaardig resultaat, Hiermee beoogt Natuurmonumenten voeding te geven aan het proces van 

Werkmaatschappij Markermeer Umeer (WMIJ) om te komen tot een robuust en toekomstbestendig ecologisch 

systeem met minder (overheids)middelen dan het door WMIJ opgestelde Publieke Referentie Altematief. De 
in juni gepubliceerde rapportage is ook een 'tussenstand' van de ideeontwikkeling in het kader van het project 
Marker Wadden. 

Onderdeel van voornoemde Quick Scan is een eerste vooriopige beschrijving van de effecten van Marker 

Wadden op Natura 2000 doelstellingen. Dit deel van de quick scan is mede bedoeld om het perspectief verder 

te onderbouwen en na te gaan: 

• Welke effecten het referentieontwerp voor Marker Wadden heeft op Natura 2000 doelen. 

• Welke rol Natura2000 doelen kunnen spelen in het verdere ontwerpproces; 

• Welke verdere onderbouwing nodig is voor het beschrijven van effecten o.m. in het kader van de 
Passende Beoordeling. 

Deze N2000 rapportage combineert de inzichten van Natura2000 van Natuurmonumenten/ Royal 
HaskoningDHV en de Natura2000 beoordeling conform de beoordelingsystematiek die is toegepast op het 
TBES en het kader van WMIJ en RRAAM. 



.9 

i 

i 

10 

11 

12 

15 

-*-CsU 

21 

**Si"y 

29 

.32 

32 

35 

38 

.40 



Wooraf 

'* ' " ' " ' " " Y Y ' " [ • -•• ~,y ,-•, • ', A _>'<.&! -..;ri •Jfverete fase SWd> K«r /feucfei . - . i i i i U ; 

' ' - c ' v" *J ""'•/' -•>'«•' •" -- 'vi-i* f-̂  ... •. - . ,|.x* r-*!1 zoids. laoporfage affi^di-n n w«e»- 4Y .fet 

<. -.- s,r..=>-, /•;, ;, . ;".- — '-.. nr ,~;,_.lym:^.L.'uyz:u, cp uL Mdlura 2000 doelen u gt.Das.eeid op 

verschillende kennisbronnen en 'expert judgement'. Voorafsnog kan slechts beperkt gebruik gemaakt worden 

van (geverileerde) modeller.. Deze concept rapportage zal daarom de komende weken voorgelegd worden 

voor een interne en externe review. Voor de externe review zal cle projectproep ANT Markermeer gevraagd 

worden. 

Doel van deze rapportage 

Het doel van dit document is om inzichtelijk te maken dat met de realisatie van Marker Wadden het 

aannemelijk is dat het Markermeer weer in een 'gunstige staat van instandhouding' zal verkeren. Dat wil 

zeggen dat voor alle doelsoorten het Markermeer weer zodanig geschikt is dat er grotere aantallen van de 

doelsoorten kunnen voorkomen dan wat vanuit wetgeving minimaal vereist is. 

Deze N2000 rapportage combineerf daarbij de inzichten van Natura2000 van Natuurmonumenten/ Royal 

HaskoningDHV en de Natura2000 beoordeling conform de beoordelingsystematiek die is toegepast op het 

TBES en in het kader van WMIJ en RRAAM. 

Deze beschrijving van de effecten van MarkerWadden op Natura 2000 doelstellingen is mede bedoeld om na 
te gaan: 

• Welke effecten het referentieontwerp voor Marker Wadden heeft op Natura 2000 doelen. 

• Welke rol Natura2000 doelen kunnen spelen in het verdere ontwerpproces; 

• Welke verdere onderbouwing nodig is voor het beschrijven van effecten o.m. in het kader van de 
Passende Beoordeling. 

Marker Wadden 

Marker Wadden beoogt met een gefaseerde aanpak een robuust systeemherstel van het Markermeer te 

bereiken door het Markermeer voor een groot deel te ontdoen van de verstikkende slibdeken die nu op de 

meerbodem ligt. Met dit slib wordt een grootschalig wetland gerealiseerd. De oorspronkelijke voedselketens 

van het open water met driehoeksmossels en spiering als sleutelsoorten worden gestimuleerd. Dit 

systeemherstel wordt gecomplementeerd met een uitbreiding van waterplantenvegetaties en natuurlijk de 

aanleg van een weergaloos wetland van formaat en internationale betekenis. De fysieke ingrepen blijven 

beperkt tot de noordoostzijde van het meer; de ecologische effecten bestrijken het hele gebied. 

Marker Wadden blijkt zicht te bieden op een aanzienlijke kostenreductie ten opzichte van eerdere 

alternatieven en op substantiele private cofinanciering van het ecologisch herstel van het Markermeer. Dat 

komt omdat Marker Wadden een innovatieve aanpak en uitvoeringstrategie kent met aanzienlijke 

maatschappelijke meerwaarden. 

Het ontwerp en de wijze van aanleg van Marker Wadden ligt nog niet vast. In dit rapport worden daarom de 

effecten op de N2000 doelen op hoofdiijnen beschreven. Voor wat betreft de effectbeschrijving is uitgegaan 

van een referentieontwerp conform het oorspronkelijke idee. Er wordt daarbij gekeken naar een fase van 1500 

ha groot, waarvan de aanleg orde 10 jaar in beslag zal nemen. Deze oppervlakte komt overeen met de 

minimale omvang binnen het scenario 'behoedzaam Marker Wadden' en met fase II van TBES (Toekomst 

Bestendig Ecologisch Systeem) [bronj. Als tussenstap zijn ook de effecten van de eerste stap van 500 ha 

verkend. 
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Systeemeffecten 

MarkerWadden beoogt een fundamentele en systematische aanpak van de ecologische problemen in het 
Markermeer. De aanpak is innovatief en experimenteel. Het ontbreekt zodoende aan eenduidige referenties 
om de effecten te beschrijven. 

Het weer voldoen aan de Natura2000 instandhoudingsdoelstellingen is niet het doel dat Natuurmonumenten 

nastreeft. Met Marker Wadden beoogt Natuurmonumenten een effect dat veel verder gaat: de natuur in het 

Markermeer in voile glorie hersteld. De in deze rapportage beschreven omvang van 1.500 ha 'moeras', is een 

tussenstap op weg naar de voile omvang van Marker Wadden waarbij binnen een gebied van ca. 10.000 

hectare, duizenden moeras, duizenden hectare waterplantenvegetaties en duizenden hectare rijke vis- en 

mosselgronden liggen. In het eindbeeld is een zodanig groot onderwateriandschap gecreeerd en zodanig veel 

slib uit het Markermeer verwijderd dat het aannemelijk is dat het hele Markermeer weer ecologisch optimaal 

functioneert. Het is veel moeilijker om te duiden wat het effect is van de tussenstap van 1.500 ha 'moeras'. Is 

het ingrijpend genoeg voor het bereiken van het streefbeeld of is het slechts' een flinke stap in de goede 

richting? 

Vanwege de onzekerheden kan op twee manieren naar de effecten worden gekeken: 

1. streefbeeld bereikt: het Markermeer functioneert ecologisch gezien optimaal; 

2. steviq op weg: neergaande trend gekeerd en grootschalig herstel ingezet. 

Streefbeeld bereikt 

Stel dat het lukt! Stel dat het verwijderen van de helft van de hoeveelheid slib (50 miljoen m3 bij 1.500 ha 

'moeras') het ecosysteem over het dode punt heen helpt en dat het herstel van r„ -sselgebieden en 

waterplantenvegetaties een zichzelf versterkend effect opievert. Stel dat het ecosysteem dan niet meer te 



iijden heeft van de mobieie sliblaag en dat daardoor waterplantenvegetaties, mosselgebieden en visgronden 

ongehinderd tot ontwikkeling kunnen komen. in dat geval zai het Markermeer een ecologisch rijk meer zijn 

met zeer hoge aantaiien aan vogels. in potentie kunnen de effecten op de Natura 2000 doelsoorten heet groot 

zijri. In de jaren '80 van de vorige eeuw waren er bijvoorbeeld 4x zoveei vogels als ten tijde van de 

vaststelling van de Natura200 doelen. Het zandige Usselmeer is nu rijker terwiji mortdiaai juist de meren met 

een kleibodem zoals het Markermeer de meeste vis en meeste draagkracht voor vogels hebben.[ Bron: 

Grimm et al, 199?]. Bij volledig systeemherstel is een veeivoud van de huidige vogelaantallen zeker 

realistisch. 

Vooralsnog lijkt het te optimistisch om te veronderstellen dat 1.500 ha 'moeras' genoeg is om een volledig 

systeem herstel op te leveren. Het Markermeer is een complex ecologisch systeem met tal van mechanismen 

die het effect kunnen dempen of juist versterken. Wat krijgt de overhand? Maar helemaal uitgesloten is een 

volledig systeemherstel ook niet. 

Stewig op weg 

Een zekerdere manier om de effecten van Marker Wadden te beoordelen is het inzoomen op de wijze waarop 

Marker Wadden de basis van de voedselketens in het meer beoogt te versterken. Door het optimaliseren 

van de bestaande voedselbronnen van de meest kwetsbare ANT vogelsoorten en het ontwikkelen van 

alternatieve voedselbronnen (risicospreiding) kan Marker Wadden de neergaande trend keren en -bij 

voldoende omvang- ombuigen naar een substantieel herstel. Dit is in deze rapportage waar mogelijk 

kwantitatief onderbouwd. 

De natuur kent echter een zekere mate van onvoorspelbaarheid. De aanpak van MarkerWadden kenmerkt 
zich daarom door: 

1. Een stapsgewijze, gefaseerde aanpak 

2. Met adequate monitoring op de gestelde doelen en 

3. Voldoende mogelijkheden om bij te sturen wanneer de resultaten afwijken van de gestelde doelen. 

In onderstaande tabel zijn de systeemeffecten van een eerste fase MarkerWadden (1500 ha) waar mogelijk 

kwantitatief ingeschat. Hoewel bij gebrek aan zekerheden veel aannames nodig waren voor de berekeningen, 

is de grote lijn dat met 1.500 ha 'moeras' MarkerWadden op alle voedselketens een meer dan significante 

verbetering kan bewerkstelligen. 

Doorwerking op 'Staat van instandhouding' 

Voor de beoordeling van de 'staat van instandhouding' moeten de systeemeffecten worden afgezet tegen het 

minimaal benodigde effect. Volgens Rijkswaterstaat [2012] is minimaal 3.000 ha aan extra 

waterplantenvegetaties nodig naast het behoud van de bestaande mossel- en spieringbestanden. Marker 

Wadden voldoet daar ruimschoots aan. 

Voor robuust herstel is nodig dat het slib niet na zware stormen de net herstelde waterplantenvegetaties en 

mosselbanken kan vernietigen en dat er veel grotere arealen met waterplanten en mosselbanken zijn 

begroeid dan het minimale areaal van 5.000 hectare (1.600 ha bestaand en 3.000 ha nieuw). Volgens 

Rijkswaterstaat is de bovenzijde van de gewenste bandbreedte 8.000 ha. [in review getallen vaststellen: in 

Deltares 2012 is maximaal begroeid oppervlak ca. 5.500 ha bij eindfase TBES, kaartjes uit RWS 2012 

suggereren veel groter potentieel oppervlak] Het is zeker niet onaannemelijk dat Marker Wadden een dergelijk 

effect opievert. Een duurzame' ji .ibtige staat van instandhouding* is een realistisch perspectief. 



Verbeteren vestigingsmogelijkheden 

mosselbanken 

Verwijdering slibdeken 

Tussenfase 500 ha 

1.400-2.800 ha 

Zuiderzeeschelpen langs slibvangende slenken 

Luwtezone van verspoelbare schelpenbanken 

Enkhuizerzand 

Totaal 

Verbeteren voedselomstandigheden 

mosselbanken 

Verbeterde filtreerefficiency 

Versnelling P-cyclus op slibvrije deel 

Totaal 

50 ha 

200 ha 

1.650-3.050 ha 

Tussenfase 500 ha 

Behoedzaam Marker Wadden fase 

1.500 ha 

3.500-7.000 ha 

150 ha (alleen voor toppereenden) 

600-1.500 ha 

4.250-8.650 ha 

0% 

0% 

0% 

Verbeteren spieringstand 

Toename van diep en koel water 

Muggenlarven als alternatieve voedselbron 

Versnelling P-cyclus 

Verbeterde beschikbaarheid voor vogels 

Totaal 

Vergroten areaal waterplanten 

Vermindering slibstress 

Nieuw areaal op Enkhuizerzand 

Nieuw areaal binnen 'moeras' 

Tussenfase 500 ha 

5-10% 

0% 

Behoedzaam Marker Wadden fase 

1.500 ha 

10-20% 

0-15% 

10-35% 

Behoedzaam Marker Wadden fase 

1.500 ha 

20-25% 

++ 

5-10% en + 

Tussenfase 500 ha 

0-3.000 ha 

200 ha 

Totaal 
250 ha 

450-3.450 ha 

0-15% 

++ 
20-40% en ++ 

Behoedzaam Marker Wadden fase 

1.500 ha 

4.000-5.500 ha * 

600-750 ha 

750 ha 

5.350-7.000 ha 
Tabel. In de tabel zijn de berekende/ingeschatte effecten opgeteld. Dat suggereert dat elk effect afzonderlijk 

optreedt. Dat is niet waarschijniijk. Deels kan het zijn dat meerdere maatregelen leiden tot hetzelfde effect en 

effecten dus dubbel geteld zijn, deels kan juist de combinatie van maatregelen meer effect opieveren dan de som 

der delen. De resultaten en zeker de optellinaen moeten aezien worden als een globale indicatie. 

Doorwerk ing naar de 'ANT-soor ten ' 

In het rapport is vanuit de verwachte effecten op systeemniveau een inschatting gemaakt op de doorwerking 

naar de Natura 2000 doelsoorten. Aannemelijk is dat de omstandigheden voor de aangewezen N2000 soorten 

over de gehele linie positief beinvloed zullen worden. Dat geldt ook voor de soorten die op dit moment in een 

(zeer) slechte staat van instandhouding verkeren. Voor een aantal soorten is een nadere onderbouwing 

gewenst. De relatie tussen de verbeterde omstandigheden en de doelsoorten is weergegeven in tabel x. 

Conclusie effecten MarkerWadden 

Op basis van de vergelijking van de systeemeffecten van MarkerWadden met de referentiewaarden uit de 

rapportage van Rijkswaterstaat (inclusief verwerking van de daarop te maken kanttekeningen), is het 

volgende te concluderen: 

1. Marker Wadden voldoet bij 1.500 ha 'moeras' ruimschoots aan de systeemvereisten om de 

Natura2000 instandhoudingsdoelen te bereiken. 

MarkerWadden kent een veel bredere en daarmee robuustere aanpak dan de referentie waardoor er 

veel meer garantie is op succes. 

Met de tussenfase van 500 ha is erwel sprake van het ombuigen van de negatieve trend maar is er 

onvoldoende garantie dat de Natura 2000 doelen al worden bereikt. 

2. 



Tabel x. Overzicht effecten op prioritaire soorten van Marker Wadden 1500 ha. 
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Verdiepingsslag Marker Wadden 

Juii 2012 heeft Natuurmonumenten in de rapportage 'Marker Wadden, sleutel voor een natuurrijk en 

toekomstbestendig Markermeer' uitgebracht. Dit betrof de samenvatting van de verdiepingsslag en de 

'tussenstand' van de ideeontwikkeiing van het project Marker Wadden. De onderwerpen die in het bijzonder 

aandacht kregen zijn: 

• de visie van Natuurmonumenten op de natuurontwikkeling in het hele Markermeer, 
• de relatie met de Natura 2000-doelstellingen, 

• de technische haalbaarheid en betaalbaarheid en 

• de kosten en financiering. 

Innovatief concept 

MarkerWadden blijkt zicht te bieden op een aanzienlijke kostenreductie ten opzichte van eerdere 

alternatieven en op substantiele private cofinanciering van het ecologisch herstel van het Markermeer. Dat 

komt omdat Marker Wadden een innovatieve aanpak en uitvoeringstrategie kent met aanzienlijke 

maatschappelijke meerwaarden. Kortgezegd wordt met Marker Wadden het Markermeer voor een groot deel 

ontdaan van de verstikkende slibdeken die nu op de meerbodem ligt en wordt met dit slib een grootschalig 

wetland gerealiseerd. Marker Wadden zet in op systeemherstel waarbij de oorspronkelijke voedselketens van 

het open water met driehoeksmossels en spiering als sleutelsoorten worden gestimuleerd. Dit systeemherstel 

wordt gecomplementeerd met een uitbreiding van waterplantenvegetaties en natuurlijk de aanleg van een 

weergaloos wetland van formaat en Internationale betekenis, De fysieke ingrepen blijven beperkt tot de 

noordoostzijde van het meer; de ecologische effecten bestrijken het hele gebied. 

'Behoedzaam Marker Wadden' 

De Werkmaatschappij Markermeer IJmeer (WMIJ) heeft het concept van de Marker Wadden overgenomen in 

twee van de drie scenario's voor de toekomstige ontwikkeling van het Markermeer. Uit deze scenario's zal de 

Rijksoverheid een voorkeursalternatief bepalen waarlangs zij de integratie van het ecologisch en economisch 

ontwikkelingsperspectief van de Noordvleugel van de Randstand wil vormgeven. De regionale overheden en 

maatschappelijke organisaties hebben voor het toekomst bestendig maken van het ecologisch systeem van 

het Markermeer de voorkeur uitgesproken voor het scenario 'behoedzaam Marker Wadden'. Om dit scenario 

over te kunnen nemen in de Rijksstructuurvisie heeft de Rijksoverheid Natuurmonumenten gevraagd een 

nadere onderbouwing te leveren op de mate waarin met MarkerWadden invulling gegeven kan worden aan 

de Natura 2000 doelstellingen. Nederland is vanuit deze Europese wetgeving verplicht het Markermeer weer 

in een gunstige staat van instandhouding' te brengen. 

Het doel van dit document is om inzichtelijk te maken dat met de realisatie van Marker Wadden het 

aannemelijk is dat het Markermeer weer in een zogenaamde 'gunstige staat van instandhouding' za! verkeren 

Dat wil zeggen dat voor alle doelsoorten het Markermeer weer zodanig geschikt is dat er grotere aantallen van 

de doelsoorten kunnen voorkomen dan wat vanuit wetgeving minimaal vereist is. 



Voor een deel van de Natura 2000 doelen zijn geen aanvullende maatregelen nodig boven die welke reeds in 

het beheerplan zijn opgenomen. Voor een ander deel geldt dat sprake is van een autonome neergaande trend 

(ANT). Bij dit onderzoek wordt in het bijzonder uitgegaan van de ANT-vogelsoorten, de andere Natura 2000 

doelen komen zijdelings aan bod. De ANT-vogelsoorten zijn voor deze rapportage verdeeld in twee groepen: 

• benthos(mossel)eters (tafeleend, brilduiker, kuifeend en toppereend); 

• viseters (fuut, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw en zwarte stern). 

In de onderstaande tabel zijn de aantallen per soort opgenomen: 

Soort 

Tafeleend 

Brilduiker 

Kuifeend 

Toppereend 

Fuut 

Nonnetje 

Grote Zaagbek 

Dwergmeeuw* 

Zwarte Stem* 

Gemiddeld 

Voedsel 

Schelpdieren, planten 

Schelpdieren. ongewervelden 

Schelpdieren 

Schelpdieren 

Vis 

Vis 

Vis 

Vis, ongewervelden 

Vis, ongewervelden 

Aantal jaren 

'80 

10.000 

600 

30.000 

2.000 

580 

350 

450 

Aantai 

2006-2010 

5.100 

80 

14.750 

50 

150 

90 

50 

4 

40 

N2000 doel 

(aantal) 

3.200 

170 

18.800 

70 

• ro 

80 

40 

6 

30 

Verhouding 

N2000 doel en / 

aantal jaren '80 

32% 

28% 

63% 

3% 

29% 

23% 

9% 

27% 
Tabel 1: Aantallen vis- en mosseleters in jaren '80, periode 2006/2007 t/m 2010/11 (gemiddelde) en Natura 2000 

doelen (bron: Wetenschappelijk tussentijdsadvies 2011 ANT-IJsselmeergebied). Roodkleuring van het aantal 

benoemd bij doel betekent dat het aantal in periode 2006-2010 wordt onderschreden. 

* geen gekwantificeerd doel beschikbaar. Weergegeven is de situatie in de periode van doelvaststelling (1999-2003). De 

gebruikte tellingen zijn steekproeven die slechts een fractie van de werkelijke aantallen vertegenwoordigen. 

In tabel 1 is ook de Natura 2000 doelstelling afgezet tegen de aantallen vogels die in de jaren '80 toen het 

meer nog 'rijk' was. Opvallend is dat de doelstelling voor Natura 2000 gemiddeld niet meer dan een kwart is 

van de aantallen tijdens de hoogtijdagen. Zelfs met een gedeeltelijk ecosysteemherstel lijken daarom de 

meeste N2000 doelen binnen bereik te liggen. 

Geen bestaand instrumentarium 

Er is nog geen breed gedragen methodiek om de effecten van ingrepen doorte vertalen naar de gevolgen 

voor het behalen van de Natura 2000 doelstellingen. Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied schrijft in haar 

rapportage "Kostenindicatie maatregelen ANT-vogelsoorten Markermeer-Umeer" terecht dat: 

"de effectbeschrijving noodgedwongen vooruit loopt op de hiervoor benodigde kennis die moet voortkomen 

uit de onderzoeksprojecten ANT (Autonome Neergaande Trend - tot eind 2013) en NMIJ (Natuurlijk 

Markermeer IJmeer - tot eind 2015)". Dat betekent dat dit onderzoek, evenals a mere onderzoeken, is 

gebaseerd op de huidige inzichten waarbij expert judgement een belangrijke rol s, teeff. Op grond van 

voorliggend document kunnen dan ook geen harde conclusies worden getrokken ran aanzien van de met de 

beschreven maatregelen te realiseren doelen." 
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Om de vergelijkbaarheid met andere rapportages zo groot mogelijk te laten zijn, is qua methodiek zoveel als 
mogelijk aansluiting gezocht bij: 

- Kostenindicatie maatregelen ANT-vogelsoorten Markermeer-Umeer (Rijkswaterstaat Dienst 
IJsselmeergebied, opgesteld door Royal Haskoning, april 2012); 

Effecten van de aanleg van luwtestructuren en moerasgebied op Natura 2000 doelen in het 
Markermeer (Deltares, augustus 2012). 

Referentie ontwerp 

Het ontwerp en de wijze van aanleg van Marker Wadden iigt nog niet vast. Het betreft daarom een 

beschrijving van effecten op hoofdiijnen, Voor wat betreft de effectbeschrijving is uitgegaan van een 

referentieontwerp dat dicht tegen het oorspronkelijke idee aanligt. Er wordt daarbij gekeken naar een fase van 

1500 ha groot, waarvan de aanleg orde 10 jaar in beslag zai nemen. Deze oppervlakte komt overeen met de 

minimale omvang binnen het scenario 'behoedzaam Marker Wadden' en met fase II van TBES (Toekomst 

Bestendig Ecologisch Systeem) [bron]. 

Natuurmonumenten zal de omvang van 1.500 hectare niet in een keer realiseren. Als eerste stap is een 
omvang van ruim 500 hectare voorgenomen. Deze 'tussenfase' is bij de effectbeschrijving eveneens 
beoordeeld. 

Kwantitatief waar mogelijk, kwalitatief waar nodig 

De Natura 2000 doelen zijn kwantitatieve doelen. In de nog op te stellen Passende Beoordeling moet worden 

aangetoond dat de MarkerWadden geen negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelstellingen. In deze 

rapportage volstaat dat niet omdat daarmee niet inzichtelijk wordt gemaakt of de systeemverbetering van een 

zodanige omvang is datde staat van instandhouding van 'ongunstig' in 'gunstig' verandert. In deze rapportage 

is dan ook zoveel als mogelijk een schatting gemaakt van de mate waarin de beoogde effecten optreden. 

Voor zover dat mogelijk en toelaatbaar wordt geacht zijn daartoe effecten kwantitatief aangegeven, vaak met 

een bandbreedte. Overige relevante effecten worden kwalitatief beschreven waarbij minimaal een richting, 

positief of negatief, wordt aangegeven. 

Alvorens dieper in te gaan op de gevolgen van Marker Wadden voor de Natura2000 doelen, wordt in 

hoofdstuk 2 ingegaan op de relatie tussen Markermeer en Marker Wadden. De eerste paragraaf beschrijft de 

visie van Natuurmonumenten op het ecologisch systeem van het Markermeer; de tweede paragraaf beschrijft 

de filosofie hoe Natuurmonumenten aankijkt tegen het behalen van de Natura 2000 doelen. Dit hoofdstuk is 

gelijk aan de paragrafen 4.1 en 4.2 van de in juli 2012 verschenen rapportage 'MarkerWadden, Sleutel voor 

een natuurrijk en toekomstbestendig Markermeer'. 

Marker Wadden beoogt een fundamentele en systematische aanpak van de ecologische problemen in het 

Markermeer. Door de basis van de voedselketens in het meer te versterken wordt een positief effect bereikt, 

Door het optimaliseren van de bestaande voedselbronnen van ook de meest kwetsbare ANT vogelsoorten en 

het ontwikkelen van alternatieve voedselbronnen (risicospreiding) kan Marker Wadden de neergaande trend 

keren en -bij voldoende omvang- ombuigen naar een substantieel herstel (hoofdstuk 3). Dit is waar mogelijk 

kwantitatief onderbouwd. 

In hoofdstuk vier wordt ingegaan hoe de ontwikkeling van MarkerWadden ertoe zal leiden dai b&; 

Markermeer weer in een 'gunstige staat van instandhouding' zal verkeren. 
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Markermeer als aaneengesloten natuur 

Natuurmonumenten beschouwt het Markermeer als ien groot aaneengesloten natuurgebied. Uiteraard is hier 

sprake van meervoudig gebruik, door bijvoorbeeld watersport en visserij, maar dat geldt voor veel 

natuyrgebieden. Het Markermeer is een yniek natuurgebied dat bijna geheel uit open water bestaat. Een 

prachtig open landschap met oneindige vergezichten. Dat natuurlijke processen hier slecht functioneren, is 

niet zo eenvoudig te zien als bijvoorbeeld in de bosgebieden of op de heide van de Veluwe. Markermeer-

natuur ligt voor een belangrijk deel verscholen onder de waterspiegel. Dat doet niets af aan het belang ervan. 

Net als bij andere natuurgebieden vindt Natuurmonumenten dat ook in het Markermeer de natuur in het hele 

gebied goed uit de verf moet kunnen komen. Dat vraagt om een gebiedsdekkende, integrate aanpak van 

vooriiggende problemen. 

Internationaal foerageergebied watervogels 

Het Markermeer is aangewezen als Natura 2000-gebied. Het is van internationale waarde als open water en 

foerageergebied voor watervogels, waaronder trekvogels. Biodiversiteit en ecosystemen elders in Europa en 

de wereld zijn afhankelijk van de kwaliteit en productiviteit van het Markermeer. 

Het toekomstbestendig maken van het ecologisch systeem is de enige manier om de natuurwaarden van het 

Markermeer duurzaam te behouden. Toekomstbestendig houdt in dat het systeem stabiel moet zijn. Robuust 

tegen klimaatinvloeden en menselijk gebruik. Het Markermeer moet eenvoudig gesteld tegen een stootje 

kunnen. Het ecologisch systeem heeft dus een stevig fundament nodig, met meerdere sleutelsoorten onder 
de voedselketens. 

Internationale behoefte aan moeras 

Als delta van Rijn en Maas speelt Nederland een cruciate rol bij de instandhouding van internationale 

vogelpopulaties. De delta is echter zwaar verstedelijkt. Van onze kenmerkende moerassen is weinig over. Om 

de rol binnen het Europese Natura 2000-netwerk goed te vervullen, heeft Nederland meer grootschalige 

moerassen nodig. Het Markermeer is daarvoor de uitgelezen locatie. Hier zit het andere belangen zoals 

landbouw, verstedelijking en infrastructuur niet in de weg. 

Pijlers van de Marker Wadden 

Voor het Markermeer als duurzaam internationaal natuurgebied is een toekomstbestendig ecosysteem van 

open water nodig, met een moerasarchipel van formaat. De huidige situatie staat daar ver van af. Ten eerste 

is de productiviteit en dus de voedselbeschikbaarheid van het open water bij benadering niet wat het zou 

moeten zijn. Het Markermeer zou soortenrijk moeten zijn, maar is juist arm aan biodiversiteit. Ten tweede 

ontbreekt het aan natuuriijke oevergebieden. Dat is historisch zo gegroeid. Robuuste waterkeringen 

verhinderen dat de natuur optimaal tot ontwikkeling komt. Het verbeteren van de productiviteit van het open 

water en het toevoegen van moerasgebieden in de vorm van eilanden zijn dan ook de twee pijlers onder de 

Marker Wadden. 

Verbeteren productiviteit open water 

Het hele Markermeer is aangewezen als aaneY-^esloten natuurgebied, toch verschilt de aquatische 
natuurkwaliteit binnen het gebied sterk. In de v.sie van Natuurmonumenten valt het Markermeer in ecologisch 
perspectief uiteen in drie delen (zie kaartje): 
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1. in het diepe deei van het Markermeer iigt de slibdeken. Hier is geen autonoom natuurherstel mogelijk. Bij 

storm verspreid! het slib zich naar de ondiepe Noord^Hoiiandse kust en bedreigt daar kwetsbaar herstel. 

Slib verwijderen uit de diepere delen van het Markermeer door aanieg van de MarkerWadden is een 

cryciale eerste stap voor duurzaam herstel van het hele Markermeer. 

2. in het ondiepe deel langs de Noord-Hollandse kust zien we een (kwetsbaar) autonoom herstel. Zoiang 

Marker Wadden niet leidt tot het tot rust komen van mobiele siibwolten blijft dit herstel echter kwetsbaar. 

3. In het ondiepe Markermeer-deel Enkhuizerzand is geen autonoom herstel zichtbaar. Door ondiepte en 

zandbodems is er wel sprake van een hoge natuurpotentie. Daarom is het noodzakelijk om binnen 

MarkerWadden gericht te investeren in kleinschalige herstelmaatregelen op het Enkhuizeizand 

(schelpenriffen en zandbanken). 

Beheersing slib heefi prioriteit 

Zonder goede beheersing van de siibproblematiek blijft het ecosysteem in het Markermeer instabiel en 

kwetsbaar. Oeverbeplanting en driehoeksmossel banken kunnen onder winderige condities zomaar weer 

verdwijnen. De enorme schaal en de grote hoeveelheden slib maakt zichtbaar natuurherstel tot een enorme 

opgave. Er zal ook altijd sprake zijn van aanvoer en productie van nieuw slib. De grootste uitdaging is 

misschien wel de samensteiiing van het slib. Het deel dat zich telkens opnieuw verpiaatst is uiterst fijn van 

samenstelling en bestaat voor een groot deei uit benthische algen en bacterign. 

Aanpak slib: morfologie, siibpomp en natuurlijke zuivering 

De aanpak van het slib vraagt om een allesomvattende aanpak. Zo moet de morfologie van de meerbodem 

zodanig worden aangepast dat het slib kan worden ingevangen en samengebracht in diepe slenken en 

zandwinputten die onderdeel zijn van het zogenoemde 'onderwateriandschap'. Het is echter ondenkbaar dat 

zo'n slibinvangend systeem groot genoeg uitgevoerd kan worden om de enorme slibvoorraad in op te slaan. 

Daarvoor is een siibpomp nodig. Door frequent opgehoopt slib weg te zuigen, is er blijvend capaciteit. De 

'ophoping' van slib is medebepalend bij de keuze voor de juiste locatie voor de eerste eilanden. De 

noordoosthoek van het Markermeer, nabij Lelystad, is het gunstigst. 

Afname slibstress goed voor mosselen 

Cruciaal is dat er ook maximaal ruimte wordt geboden aan de zuiveringsprocessen van de natuur zelf. In het 

open water vervullen mosselen die functie. In die zin is de opkomst van de quaggamossel een welkome 

verschijning. Deze mossel, die ecologisch vergelijkbaar is met de driehoeksmossel, blijkt een robuustere 

soortgenoot. Het aanbieden van substraat en het verminderen van de slibstress zorgt naar verwachting voor 

een sterke toename van de hoeveelheden mossels en daarmee voor een verbetering van de natuurlijke 

filtercapaciteit in het Markermeer. 

Rijke meerbodems 

Een succesvolle aanpak van het slib vergroot niet alleen de groeipotentie en stabiliteit van de 

waterplantenvegetaties en de mosselgebieden, maar zorgt ook voor een ander systeemeigen habitat: die van 

de rijke meerbodem. Zonder verstikkende slibdeken is een kleibodem zoals die van het Markermeer juist rijk 

aan bodemdieren en daarmee aan voedsel voor vis. Van visarm naar visrijk, dat is het ecologisch perspectief 

voor het diepe deel van het Markermeer. 

Natuur in Markermeer vraagt om beheer 

Slibvorming is een proces dat een evenwichtige en rijke biodiversiteit in de weg zit. De productie van het slib 

stopt nooit, terwiji de natuurlijke afvoer gestremd blijft door de Houtribdijk. Het slib beheersen, vraagt om 

continue beheer, net zoals dat geldt voor alle infrastructuur en de meeste natuurgebieden. Door de juiste 

inrichtingsmaatregelen te treffen in de vorm van een slibverzamelsysteem als onderwateriandschap en 

slibdepots (eilanden) in het bovenwaterlandschap, is de infrastructuur op orde. Beheer komt neer op jaarlijks 
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onderhoud. Het mooie van het concept MarkerWadden is dat de beheerinspanning wordt omgezet in groei 
van het vogelparadijs en groei van het zelfregulerend vermogen van het systeem, waardoor op termijn de 
onderhoudsinspanning afneemt. 

Archipel van eilanden 

Het meest zichtbare en meest spraakmakende van MarkerWadden is uiteraard de aartteg van een archipel 

van eilanden, verspreid over een gebied van zo'n 10.000 hectare. Hier is plaats voor de ontwikkeling van een 

vogelgebied waar op internationale scliaai behoefte aan is en dat tegelijk van enorme toegevoegde waarde is 

voor de natuur en natuurbeleving van het Markermeer. 

Landschapsbeeld 

De opzet ais archipel is heel geschikt om openheid en vergezichten te combineren met beslotenheid 

waarbinnen eigen werelden ontstaan. De vergezichten zijn vanaf het water en de oever te beleven, de meer 

besloten werelden worden verkend per voet. Beredeneerd vanuit een kosteneffectieve aanleg zijn veel 

eilanden als het ware atollen waarbij de omranding stevig is en de 'opvulttng* niet. Behoudens de randen 

zullen de atollen vooral bestaan uit slikken, waterplanten- en oevervegetaties. De kans op grootschalige 

bosvorming is gering vanwege zeer gering hoy vast, De eigenschap van deze zachte bodem is dat na 

eventueie vestiging bomen en stryiken 'werdrinken' door onttrekking van water uit de bodem door verdamping 

en daardoor het dalen van de bodem. Wateruitwisseling met het aangrenzende Markermeer zorgt voor 

krekenpatronen en lokale erosie en sedimentatie. 

Rijkdom en schaal 

MarkerWadden biedt perspectief op een attractie van ongekende omvang en rijkdom. Vanaf een schaal van 

ongeveer 1.000 hectare gaan hoge natuurwaarden en recreatief gebruik goed samen. 

De kernen van de atollen zijn door de slappe bodem ontoegankelijk en dus heel geschikt als broed- en 

rustgebied voor vogels. Zelfs met aanzienlijke bezoekersaantallen is er altijd wat te zien. Ook kwetsbare en 

zeldzame vogelsoorten zijn in de MarkerWadden te verwachten. Te denken valt in dit verband aan grote 

roofvogels als vis- en zeearend en koloniebroeders als kleine zilverreigers en lepelaars. De voedselrijke 

bodem staat garant voor een goed voedselaanbod voor de vogels en daarmee voor hoge vogelwaarden. 

Een bijzonder gegeven is dat de Marker Wadden alleen bereikbaar zijn via het water en dat het gebied op 

afstand ligt van bewoning. De verstoring is er minimaal. 

Moeras werkt als filter 

Het moeras draagt ook bij aan de biologische zuivering. Het is onwaarschijnlijk dat moeras significante invloed 

heeft op de kwaliteit van het langsstromend water. Daarvoor is er teveel slib in het water en te weinig 

uitwisseling met het moeras. Wezenlijker is de werking als helofytenfilter aan het eind van de siibpomp. De 

grovere fracties bezinken gemakkelijk in de bassins. Door de fijne organische fractie via de eerder 

gerealiseerde moerascompartimenten te leiden, wordt voorkomen dat deze weer in het Markermeer 

terechtkomen. [zie plaatje] 

Natuurlijke processen als het kan, techniek ais het moet 

Het zou mooi zijn als natuurlijke processen mogelijk zijn die zelf leiden tot het gewenste onderwateriandschap 

en tot de archipel van eilanden. In het Markermeer zijn helaas op het hoogste schaalniveau vooral 

nivellerende natuurlijke processen actief. MarkerWadden is alleen mogelijk door te starten met een 'civiel' 

werk. Bij i i uitvoering van dit werk kan wel gezocht worden naarzo natuurlijk mogelijke opiossingen: 
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1. Gebruik van natuurlijke materialen. De voorkeur gaat aitijd uit naar gebiedseigen materiaal zoals zand, 

klei, siib en Zuiderzeescheipen. Ook natuuriijke materialen van elders (denk aan wilgeoterien, schelpen, 

grind en rtatuursteen) kunnen worden gebruikt, mocht dit nodig zijn; 

2. Zo min mogelijk compartimertering. Het is belangrijk om juist het ecologisch potentieel van uitwisseling 

tussen onderdelen van het ecosysteem te benutten. Moerasgebieden zijn dan alleen te creeren door 

ophoging en niet door een rirtgdijk en 'droog' malen. Er komt dus geen tweede in een polder gelegen 

Oostvaardersplassen maar een moerasgebied dat vergelijkbaar is met wetlands rond Lake Peipsi op de 

grens van Estlarid en Rusiand; 

3. Spontane instandhouding. Zodra de juiste randvoorwaarden zijn geschapen, doet de natuur de rest. 
Spontane processen bepalen het uiteindelijke beeid. 

Natuurlijk peilverloop 

Het peilverloop in het Markermeer is momenteel niet gunstig voor de natuur. Er is vanuit de natuur een wens 

om in het Markermeer (eventueel stapsgewijs) te komen tot een peilverloop met hoge waterstanden in het 

voorjaar en lage in de nazomer. Zo'n peilverloop is niet randvoorwaardelijk voor de start van 

natuurontwikkeling, maar het zou de natuurkwaliteit wel versterken. De realisering van MarkerWadden maakt' 

invoeren van een aangepast peilbeheer in het Markermeer wel kansrijker. Over een groot gebied levert dat 
een direct zichtbaar resultaat met meer oeverbegroeiing en meer vogeis. 

Europese doelstelling voor het Markermeer 

Natura 2000 instandhoudingsdoelen gaan in het Markermeer over de natuurwaarden van het open water. Een 

aantal soorten uit de instandhoudingsdoelen neemt af. Zolang er voor deze soorten sprake is van een slechte 

staat van instandhouding, zijn plannen en initiatieven die deze waarden kunnen bedreigen zoals het maken 

van recreatieve eilanden en uitbreidingen van jachthavens, hoe minimaal ook, niet toegestaan. Nederland is 

verplicht om alle Natura 2000-natuurgebieden in een gunstige staat van instandhouding te brengen. 

In het Natura 2000 doelendocument zijn voor het Natura 2000 landschap waartoe het Markermeer behoort (te 

weten Afgesloten zeearmen en randmeren) zogeheten 'kernopgaven' geformuleerd, die wel verwijzen naar de 

ontwikkeling van een volledig en robuust ecosysteem, namelijk a) evenwichtig systeem; b) rust- en 

ruiplaatsen; c) moerasranden; d) plas-drassituaties (zie biz 97 Doelendocument). Gezien de huidige toestand 

van het Markermeer is er bij de landelijke toedeling van instandhoudingsdoelen aan gebied niet voor gekozen 

om aan het Markermeer met deze kernopgaven samenhangende doelen toe te kennen, Dat kan anders 

worden, wanneer het ecosysteem robuuster en completer wordt. 

Vigerende Natura 2000 doelen als tussenstap 

Voor Natuurmonumenten is het halen van de Natura 2000-doelstellingen niet het na te streven doel. Het is 
eerder te zien als tussenstation naar een robuust en toekomstbestendig systeem. De mate waarin Natura 
2000 is verworden tot een technisch e juridische haarkloverij staat ver af van de oorspronkelijke visie op een 
samenhangend internationaal natuurnetwerk. 

Het kan voor Natuurmonumenten ook geen doel zijn, omdat de instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld 

op een moment dat het Markermeer ecologisch al slecht functioneerde en omdat deze doelen destijds zijn 

geschoeid op de leest van een Jong en instabiel ecosysteem. Natura 2000 is dus niet volledig representatief 
voor het na te streven robuuste en toekomstbestendige systeem. 

15 



Het halen van de nu vigerende doelen voor het Markermeer is dan ook eerder te zien als tussenstation naar 

dit robuust en toekomstbestendig systeem waarin aan de vier bovengenoemde kernopgaven is voldaan. 

Voor de overheid zijn de nu geldende instandhoudingsdoelen van Natura 2000 belangrijk ais 

Europeesrechtelijk aangegane verplichting. Op Nederland rust namelijk de piicht om de noodzakelijke 

instandhoudingsmaatregelen te treffen (artikel 8.1 Habitatrichtlijn) en de rijksoverheid wordt door' Brussel' 

aansprakelijk gesteld indien het de doelen niet bereikt. Met de uitvoering van Marker Wadden wordt een deel 

van de nodige instandhoudingsmaatregelen getroffen en komen de vigerende Natura 2000-doeistelIingen 

binnen bereik. 

Natyor boven water en onder water profiteert van Marker Wadcfen 

Voor de beschrijving van de relatie tussen Marker Wadden en de Natura 2000-doelstellingen is het belangrijk 

om een bovenwater ontwerp (grootschalig moeras) en een onderwater ontwerp (stelsel van geulen en 

ontgravingen) te onderscheiden. Het bovenwater ontwerp draagt bij aan de zogeheten kernopgaven uit het 

Natura 2000 Doelendocument voor het Natura 2000 landschap Open zeearmen en randmeren. Daarmee kan 

het Markermeer een bijdrage gaan leveren aan de landelijke Natura 2000-doelen voor dit landschapstype. Het 

onderwater ontwerp draagt vooral bij aan de vigerende Natura 2000-doelstellingen voor het Markermeer zelf 

(toename mossel- en visetende watervogels), Het unieke van Marker Wadden is dat het onderwater ontwerp 

direct gekoppeld is aan het bovenwater ontwerp. Dat zijn twee vliegen in e6n klap. 

Uitgangspunten voor de aanpak 

De primaire focus ligt op de voedselhoeveelheid en -beschikbaarheid voor de mossel- en visetende 

watervogels. Natuurmonumenten deelt de uitgangspunten van Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied op dit 
punt: 

• Belangrijke (oorspronkelijke) voedselbronnen als driehoeksmossel en spiering zijn door middel van 
inrichtings- en beheermaatregelen waarschijniijk niet volledig te herstellen tot het niveau van de jaren 
tachtig; 

• Hoewel er onzekerheid bestaat over de bestendigheid van de recente ontwikkelingen, kunnen 

mosseletende soorten naar verwachting profiteren van de opkomst van de quagga-mossel; 

• Sommige mosseletende vogelsoorten reageren in het najaar positief op de toename van 

waterplanten en de daaraan verbonden ongewervelden; 

• Voor de visetende soorten (aalscholver, fuut, zaagbek) is autonoom herstel niet waarschijniijk. Om de 
afgenomen hoeveelheid spiering te compenseren kunnen de condities voor baars en blankvoorn 
worden verbeterd; 

• De populatie spiering kan worden versterkt door visbeperkende maatregelen van de spieringvisserij. 

Effecten van het onderwateriandschap: optimaliseren en risico's spreiden 

Visetende vogels eten niet alleen spiering en benthosetende (dat zijn mossel en andere bodemdieren etende) 

vogels, zoals kuifeend, tafeleend en brilduiker leven van meer dan alleen driehoeksmosselen. Ze hebben er 

wel een voorkeur voor en dat is niet voor niets. In vergelijking met de inspanning die het kost is het een 

efficiente voedselbron. Daarom kiest Natuurmonumenten met Marker Wadden met betrekking tot de Natura 

2000-soorten voor een drieledige aanpak: 

• optimaliseren van de hoeveelheid en de beschikbaarheid van spiering en (driehoeks)mossels; 

• spreiden van risico's door alternatieve voedselbronnen te stimuleren; 

• aanleg van een groot moerasgebied als vogelparadijs. 

Optimaliseren mosselgebieden 

Na de sterke afname van de driehoeksmossel is met de recente kolonisatie van de quaggamos «l de 

mosselstand in sommige delen weer vergelijkbaar met de goede jaren. Deze soort is concurrent ekrachtiger 

dan zijn voorganger waardoor het waarschijniijk is dat mossels in het Markermeer een grotere ro_ kunnen 
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speien dan voorheen. De huidige slibdeken verhindert de vestiging ten zuiden van de lijn Enkhuizen-Aimere 
Pampus, terwiji het herstel in de rest van het Markermeer door de opwerveiing van het slib bij stormert weinig 
stabiel is. 

Marker Wadden stimuleert de uitbreiding van mosselgebieden door het verbeteren van de duurzame 

vestigingsmogelijkheden en door het verbeteren van de voedselsituatie voor de mosselen. 

Het verbeteren van de duurzame vestigingsmogelijkheden vindt plaats door: 

• verwijdering van naar schatting zo'n 20% van de totale siibhoeveeiheid in het Markermeer met de 

eerste fase van Marker Wadden; de fase van 1500 ha gaat uit ervan uit dat tot maximaal ca 50% van 

de totale siibhoeveeiheid is verwijderd; 

• met het afnemen van de hoeveelheid neemt ook het oppervlak aan met slib bedekte bodem af; 

• het blootleggen van oude lagen Zuiderzeeschelpen langs slibvangende slenken. Hier kunnen nieuwe 
mosselbanken op ontstaan. 

• het aanleggen van (verspoelbare) schelpenbanken op het Enkhuizerzand. Hiermee wordt de 
vestiging van mossels mogelijk omdat de golfdynamiek vermindert en de schelpen een prima 
vestigingsplaats vormen voor jonge mosselen. 

Het verbeteren van de voedselomstandigheden voor mosselen is mogelijk door: 

• herstel van het bodemleven zorgt voor een snellere afbraak van afgestorven algen en bacterien 

waardoor nutrienten sneller beschikbaar komen . Deze hypothese vergt nog nader onderzoek. 

• het verminderen van de slibgehalten in het water waardoor de mosselen efficienter kunnen eten. 

De verwachting is dat het uitbreiden van de mosselgebieden een zichzelf versterkend proces is. Hoe meer 

mosselen, des te groter de filtratiecapaciteit en dus de hoeveelheid fijn slib die uit het systeem wordt gehaald 

en wordt omgezet in pseudofaeces. Daardoor verbeteren de voedselomstandigheden van mossels en neemt 

het aantal mosselen toe. Marker Wadden kan op deze manier het hele Markermeer naar een nieuw 

ecologisch evenwicht brengen. 

Optimaliseren spiering 

Spiering eet vooral dieriijk plankton dat op zijn beurt plantaardig plankton eet. Spiering ervaart echter meer 

problemen dan alleen het voedselaanbod. Als zaimachtige hoort het thuis in zuurstofrijk en koel water. De 

beperkte diepte van het Markermeer en de mondiale temperatuurstijging maakt dat de leefomstandigheden 

van spiering naar verwachting nu en in de toekomst verslechteren. 

Marker Wadden stimuleert de spieringstand door: 

• De in potentie voedselrijke kleibodems te ontdoen van de verstikkende sliblaag. Dit leidt tot een 
sterke toename van bodemdieren (o.a. muggenlarven) die kunnen dienen als altematief voedsel voor 
spiering (het eten van muggenlarven door spiering is aangetoond met maagonderzoek) voor 
perioden dat dieriijk plankton schaars is. 

• Meer bodemdieren betekent een snellere omzetting van afgestorven algen en bacterien, dus een 
snellere beschikbaarheid van voedingsstoffen. Dezelfde hoeveelheid voedingstoffen zorgt voor een 
(veel) hogere productie aan algen en dus ook aan dieriijk plankton. Spiering profiteert van meer 
dieriijk plankton (stapelvoedsel). 

• Toename van diep en koel water. Tijdens warme perioden treedt gelaagdheid op in het water. De 

onderliggende laag is koel en in principe het meest geschikt voor overleving van de koudebehoeftige 

spiering. Het beperkte volume in de bestaande waterkolom zorgt dat de omzetting van organische 

stof op de bodem verhoudingsgewijs grote invloed heeft op de zuurstofgehalten in het water. De 

bovenste laag is te warm, de onderste laag wordt na verloop van tijd te zuurstofarm. Door meer en 

grotere dieptes aan te brengen is er ten opzichte van het bodemoppervlak een veel groter volume 
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aan koel water zodat het zyurstofgehalte langer hoog b i p , Voor de aanleg van Marter-Wadden 

wordt vanuit een of meerdere zandwirtputten gewerkt met een oppervlak orde 20 ha. Ook wordt een 

omvangrijk stelsel van 4 tot 6 meter diepe geulen aangelegd. Doordat slib continue wordt gewonnen 

blijven deze putten en geylen op diepte. Gevolg een betere overleving van spiering tijdens warme 

perioden, met als gevoig een gemiddeld grotere en stabieiere populatie. 

Rislcospreiding; stimuleren waterplantenvegetaties voor alternatieve voedselbronnen 

Tijdens vaststelling van de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen waren er in het Markermeer nauwelijks 

waterplantenvegetaties. Die zijn er nu wei, zij het deels nog iji en kwetsbaar. Binnen deze vegetaties ievert 

alternatieve voedselbronnen voor de Natura 2000-doeisoorten. Mosseletende vogels eten siakjes die op 

waterplanten leven. Visetende watervogels proiteren van jonge vis die tussen de waterplanten opgroeit. 

MarkerWadden stimuleert de ontwikkeling van waterplantenvegetaties op de volgende manieren: 

• Door het verminderen van de voorraad opwervelbaar slib neemt de kans af dat grote delen van de 

waterplantenvegetaties verdwijnen in jaren met relatief veel wind; 

• In tegenstelling tot de kust bij Waterland is er op de ondiepte van het Enkhuizerzand nog geen 

sprake van waterplantenvelden. Waarschijniijk komt dat door de hoge dynamiek. Door aanleg van 

luwtestrycturen (boven water uitstekende scheipenrichels) verbeteren de vestigingsomstandigheden 

van waterplanten; 

• Binnen het moeras liggen straks grote delen ondiep water. Ook dit zijn uitstekende plekken voor 
waterplanten. 

Moerasgebied van formaat 

Met Marker Wadden wordt ook een vogelparadijs geschapen, waar vooral grote aantallen moerasvogels en 

ook steltlopers worden verwacht. Veel van deze soorten zijn aangemerkt als prioritaire soort onder de Natura 

2000 instandhoudingsdoelstellingen. Ook worden er soorten verwacht waarvoor het Markermeer zich nu nog 

niet kwalificeert als Natura 2000-gebied, maar in de toekomst mogelijk wel. Met MarkerWadden draagt het 

Markermeer voor een groter deel bij aan de landelijke instandhoudingsdoelstellingen. Vogelsoorten die op 

nationaal niveau niet in een 'gunstige staat van instandhouding' verkeren en waarvoor het moerasgebied van 

formaat significante aantallen kan herbergen, zijn: soorten nog toevoegen. 

Behoedzaam Marker Wadden 

Het vogelparadijs Marker Wadden wordt in fasen gebouwd. Er wordt geexperimenteerd met innovatieve 

technieken en de effecten van de aanleg worden gemonitord. Er wordt daarbij gekeken naar 

natuurontwikkeling in het bovenwateriandschap, het onder. nierlandschap en naar het systeemeffect op het 

niveau van het Markermeer. Het is daarom mogelijk in latere fasen bij te sturen. Zo kan meer of minder slib 

worden ingevangen afhankelijk van het waargenomen en be.ogde systeemeffect. Hetzelfde geldt voor de 

verdere invulling van het moerasgebied, waar afhankelijk van t-ntwikkelingen en wensen de nadruk op 
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verschillende habitats kan worden gelegd. Vanwege deze ingebouwde flexibiliteit kunnen moeilijk te 

voorspellen maar negatieve effecten worden voorkomen en juist positieve effecten worden versterkt. 

Kijkend naar de Natura 2000-doelen enerzijds en de nu bestaande beelden van Marker Wadden anderzijds, is 
de eerste indruk: 

1. dat Marker Wadden - met inachtneming van nog bestaande onzekerheden - een belangrijke 
bijdrage iijkt te leveren aan het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van tal van 
soorten waarvoor het Markermeer nu is aangewezen; 

2. dat Marker Wadden daarnaast aan de kernopgaven voor het Natura 2000 landschap Afgesloten 
zeearmen en randmeren een impuls geeft. 

In het volgende hoofdstuk is met name het eerste punt verder uitgewerkt. 
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%1 

MarkerWadden beoogt het ecologisch systeem van het Markermeer als geheel te be'i'nvloeden. De aanpak is 

innovatief en experimenteel. Het ontbreekt zodoende aan eenduidige referenties om de effecten te 

beschrijven. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Marker Wadden leidt tot het optimaliseren van de 

aanwezigheid en beschikbaarheid van voedselbronnen, zowel de oorspronkelijke (mossels en spiering) als de 

nieuwe (waterplantenvegetaties). Tot slot wordt kort ingegaan op de systeemeffecten van het 'moeras'. 

3.1 Systeemeffect 

Met MarkerWadden beoogt Natuurmonumenten een effect dai veel verder gaat dan het bereiken van de 

Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen: de natuur in het Markermeer in voile glorie hersteld. 

De in deze rapportage beschreven omvang van 1 500 ha 'moeras'. is een tussenstap op weg naar de voile 

omvang van MarkerWadden waarbij binnen een gebied van ca. 10 000 hectare, duizenden moeras, 

duizenden hectare waterplantenvegetaties en duizenden hectare rijke vis- en mosselgronden liggen. In het 

eindbeeld is een zodanig groot onderwateriandschap gecreeerd en zodanig veel slib uit het Mari-emuer 

verwijderd dat het aannemelijk is dat het hele Markermeer weer ecologisch optimaal functioneert H^t is veel 

moeilijker om te duiden wat het effect is van de tussenstap van 1,500 ha "moeras' Is het ingnjpend genoeg 

voor het bereiken van het streefbeeld of is het slechts' een flinke stap in dn goede richting? 

Vanwege de onzekerheden met betrekking totde effecten. vindt hot beschrijven van de effecten van Marker 

Wadden twee via twee insteken plaats 

1 • streefbeeld bereikt: het Markermeer functioneert ecologisch gezien optimaal; 

2- steviqopweq: neergaande trend gekeerd en grootschalig herstel ingezet 

Streefbeeld bereikt 

Stel dat het lukt! Stel dat het verwijderen van de helft van de hoeveelheid slib (50 miljoen m3 bij 1.500 ha 

'moeras') het ecosysteem over het dode punt heen helpt en dat het herstel van mosselgebieden en 

waterplantenvegetaties een zichzelf versterkend effect opievert Stel dat het ecosysteem dan niet meer te 

lijden heeft van de mobiele sliblaag en dat daardoor waterplantenvegetaties, mosselgebieden en visgronden 

ongehinderd tot ontwikkeling kunnen komen. In dat geval zal het Markermeer een ecologisch rijk meer zijn 

met zeer hoge aantallen aan vogels. In potentie kunnen de effecten op de Natura 2000 doelsoorten heel groot 

zijn. In de jaren '80 van de vorige eeuw waren er bijvoorbeeld 4x zoveel vogels als ten tijde van de 

vaststelling van de Natura200 doelen Het zandige Usselmeer is nu rijker terwiji mondiaal juist de meren met 

een kleibodem zoals het Markermeer de meeste vis en meeste draagkracht voor vogels hebben,[ Bron: 

Grimm et al, 199?]. Bij volledig systeemherstel is een veelvoud van de huidige vogelaantallen zeker 

realistisch. 

Vooralsnog lijkt het te optimistisch om te veronderstellen dat 1.500 ha 'moeras' genoeg is om een volledig 

systeem herstel op te leveren. Het Markermeer is een complex ecologisch systeem met tal van mechanismen 

die het effect kunnen dempen of juist versterken, Wat krijgt de overhand? Maar helemaal uitgesloten is een 

volledig systeemherstel ook niet. 
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Stevig op weg 

Een zekerclere manier om de effecten van MarkerWadden te beoordelen is het inzoomen op de wijze waarop 

Marker Wadden cle basis van de voedselketens in het meer beoogt te versterken. Door het optimaliseren 

wan cle bestaande woedselbronnen van de meest kwetsbare ANT vogelsoorten en het ontwikkelen van 

alternatieve woedselbronnen (risicospreiding) kan MarkerWadden de neergaande trend keren en -bij 

voldoende omvang^ ombuigert naar een substantieel herstel. In de volgende paragrafen is dit waar mogelijk 

kwantitatief onderbouwd. 

Het ontwerp voor MarkerWadden ligt nog niet vast. Er is ruimte om de inrichting en de wijze van aanleg 

optimaal afte stemmen op de effecten die worden beoogd. Ten behoeve van deze rapportage wordt gebruik 

gemaakt van een referentieontwerp. Aangezien binnen RRAAM wordt uitgegaan van minimaal 1.500 ha 

moeras, zien de contouren van het referentieontwerp Marker Wadden er als volgt uit: 

Locatie 

Het gebied ligt op orde 4 tot 5 kilometer voor de Hoytribdijk. Het water ter plekke is gemiddeld 4 meter diep en 

afgedekt met een dikke sliblaag. Driehoeksmosselen komen op de beoogde locatie niet tot nauwelijks voor. 

Bovenwateriandschap: 

Het bovenwateriandschap omvat 1500 ha moerasgebied dat bestaat uit ondiep, luw gelegen open water, zeer 

ondiepe oeverzones, moeras en riet-land, slikken en randen die deel begroeid zijn met bos. De oppervlakte 

van de verschillende habitats is nog variabel. Er wordt in hoofdzaak gebouwd met slib waardoor sprake is van 
een voedselrijke bodem. 

In het Referentieontwerp wordt deels uitgegaan van een combinatie van een vooroeverdam en een beschut 
gelegen dynamisch strand. 

Het moeras wordt in de vorm van atollen stapsgewijs ontwikkeld. Zodra een atol voldoende ver ontwikkelt is 
en het slib voldoende is geconsolideerd wordt een verbinding met het Markermeer mogelijk gemaakt. Er is 
sprake van wisselende peildynamiek. 

Onderwateriandschap 

Het onderwateriandschap bestaat uit 20 ha aan zandwinputten die tot 20 meter diep zijn en 340 ha aan 

slibgeulen die 4 tot 6 meter diep zijn. Een deel van het geulenstelsel staat loodrecht op Marker Wadden. 

In deze putten en geulen wordt slib ingevangen dat ook periodiek wordt verwijderd. Dit betekent dat de putten 
en geulen op diepte blijven. In de zomermaanden bieden deze koeler water. 

In de eerste fasen wordt door hydrojetten de sliblaag in de directe omgeving verwijderd en naar de putten en 

geulen toe gedreven. De flanken van de geulen worden slibvrij gemaakt en zullen dat onder invloed van de 

nabije geulen en putten dat ook blijven. Uitgaande van een 200 meter slibvrije zone gaat het om in totaal 2200 

ha slibvrij bodemoppervlak in de directe omgeving van MarkerWadden. Het onderwateriandschap heeft 
daarmee een dimensie vergelijkbaar aan het bovenwateriandschap. 

In zandwinr u^rt.en geulen wordt gedurende een periode van 10-15 jaar maximaal ca 50 miljoen m3 slib 

ingevangen, D t is orde 50% van het totale volume aan slib dat in het Markermeer aanwezig is. Per jaar wordt 

ook veel mee slib verwijderd dan er door het systeem wordt geproduceerd. De eerste fase van 500 ha wordt 

met orde 20 m. toen m3 slib gebouwd. 
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Marker Wadden stimuleert de uitbreiding van mosselgebieden door het verbeteren van de duurzame 

vestigingsmogelijkheden en door het verbeteren van de voedselsituatie voor de mosselen. 

verbeteren van de duurzame vestiqinqsmoqeliikheden 

verwijdering deel slibdeken 

Het verwijderen van de slibdeken maakt dat over grote delen van het Markermeer mosselen zich weer kunnen 
vestigen: 

• Naar schatting ligt er ongeveer 100 miljoen kubieke meter 'mobiel slib' op de bodem van het 

Markermeer [bron]. Voor de realisatie van 1.500 ha 'moeras'/wetland wordt ongeveer 50 miljoen 

kubieke meter slib verwijderd (= 50% van de huidige siibhoeveeiheid). Voor de tussenstap van 500 

ha is dat ongeveer 20 miljoen kuub (20%). 

• De huidige slibdeken is over een oppervlakte van ca. 28.000 hectare zodanig dik dat het de vestiging 
van mosselen verhindert [bron: Deltares, 2012]. 

• Vermindering van de hoeveelheid mobiel slib leidt tot vermindering van de oppervlakte waarover het 

slib verspreid ligt. Rekenexercities/eerste schattingen leiden tot het beeld dat een lineair verband 

aannemelijk is: halvering van de hoeveelheid mobiel slib leidt tot halvering van de oppervlakte 

waarover een slibdeken is gelegen. Om het effect van MarkerWadden niet te overschatten is als 

bandbreedte opgenomen: 1:1 tot 1:0,5. 

• Het areaal dat slib vrij gemaakt wordt bedraagt bij 1.500 hectare moeras in dat geval 7.000-14.000 

hectare (0,5 (halvering siibhoeveeiheid) * 0,5-1 (factor hoeveelheid-oppervlakte) * 28.000 ha). Voor 

500 ha moeras is dat 2.800-5.600 hectare. 

Het areaal dat vrijkomt is vooral in de zone tussen Enkhuizen en Almere gelegen. Een 

overgangsgebied waar dan weer wel en dan weer geen dikkere sliblaag wordt aangetroffen. 

• Uitgaande dat de helft van de slibvrije gronden bestaat uit geschikt substraat voor vestiging van 

mosselen en de helft niet (conservatieve schatting gezien de vroegere ruimtelijke verdeling van 

driehoeksmossels) is de toename van het areaal mosselgebied door uitvoering van Marker Wadden 

3.500-7.000 hectare. 
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Figuur X: habitatgeschiktheid driehoeksmossels in huidige situatie (modelberekening HABITAT, Deltares 2012) 
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Hoofdi i jnen advies- ftRAAft-werk 
25 oktober 2012 

Ten behoeve van de besluitvorming over RRAAM in het najaar van 2012 heeft het 
RRAAM-werk de onderstaande hoofdiijnen opgesteld. Een eerdere versie is op 1 oktober 
201.2 getoetst bij hei brede RRAAM-netwerk. Dat heeft input opgeleverd voor dit advies 
dat een goed zicht geeft op de gedeel.de waarden, belangen en opvattingen in het 
maatschappelijk veld. Op basis van het gesprek mei de Minister van Infrastructuur en 
Milieu zal het RRAAM-werk deze hoofdiijnen uitwerken ter ondersteuning van de concept 
Rijksstructuurvisie in het voorjaar van 2013. 

¥ersterken Internationale concurrentieposltie als vertrekpunt 

1 , De in het kader van RRAAM te nemen besluiten moeten worden gezien in het licht 
van het streven om de internationale concurrentiepositie van de Noordelijke 
Randstad te versterken. Drie jaar geleden is daarvoor in de RAAM-brief de ambitie 
geformuleerd om tot een sterke Metropoolregio te komen. Die ambitie is vertaald in 
een drievoudige opgave ten aanzien van ecologie, verstedelijking en bereikbaarheid. 
Daarmee ligt bij de RRAAM-opgave het accent sterk op de fysiek-ruimtelijke 
maatregelen. Terecht wijzen het rapport van de London School of Economics en het 
stadsmanifest op tal van andere factoren die bepalend zijn voor het 
concurrentievermogen. Het RRAAM-werk adviseert daarom de RRAAM-opgave te 
beschouwen als een onderdeel van een bredere strategie voor de ontwikkeling van 
de Noordelijke Randstad tot een duurzame metropoolregio. Die bredere strategie zal 
ertoe moeten leiden dat er een aantrekkelijk metropolitaan leefkiimaat ontstaat, Dat 
vraagt om aandacht voor zowel de culturele, educatieve en innovatieve dimensie, als 
voor de kwaliteit van de leefomgeving. 

Een hoge a m b i t i e met realiteitszin in de yitvoering 

2. De huidige economische situatie mag niet leiden tot een verlaging van het in de 
RAAM-brief geformuleerde ambitieniveau. Sterker nog; om Nederland sterker uit de 
crisis te laten komen is juist het vergroten van de internationale concurrentiekracht 
actueler dan ooit. Het zijn bovendien vooral de metropoolregie's die de komende t i jd 
het verschil zullen maken en als trekker zullen fungeren van de nationale economie. 
Dit maakt de ontwikkeling van de Noordelijke Randstad mede tot een nationale 
opgave, die blijvende betrokkenheid van de rijksoverheid rechtvaardigt in 
samenwerking met andere publieke, maatschappelijke en private partijen, Ook de 
uitkomsten van de door RRAAM uitgevoerde onderzoeken geven geen aanleiding om 
de ambitie naar beneden bij te stellen, De gewijzigde economische omstandigheden 
maken wel dat voor het bereiken van de hoge ambitie meer tijd moet worden 
uitgetrokken. Daarmee komt een zwaarder accent te liggen op de eerder door het 
RRAAM-werk bepleitte stapsgewijze aanpak. Realisme in de uitvoering blijft dus het 
parool. 

3, Bij een stapsgewijze strategie past geen gefixeerc e ndbeeld. Wel is het van belang 
om de ambitie te vertalen in een streefbeeld voor de toekomst. Dat geeft richting 
aan de te nemen stappen, is motiverend voor betrokkenen en werkt als een magneet 



voor tussentijdse beslissingen. De toekomst is echter onzeker. Daarom is het van 
belang dat het streefbeeld ruim wordt geformuleerd, zodat voldoende opties voor de 
langere termi jn open bli jven. Het streefbeeld kent geen scherpe pianningshorizors in 
de t i jd . De nadruk ligt daarbij op de kwalitatieve ambitie voor de ontwikkeling van de 
Metropoolregio en niet op de kwantitatieve opgave voor de verstedeli jking, Mede in 
het licht van de telkens naar boven bijgestelde ramingen voor de woning behoefte 
kan het aantal van 80.000 woningen op termi jn worden overschreden. Omgekeerd 
kan ti jdens het ontwikkelingsproces blijken dat de marktomstandigheden voiiedige 
realisatie van dat aantai niet toelaten. Dit brengt met zich mee dat iedere stap zowel 
opschaalbaar als afrondbaar moet kunnen zi jn. 

4 . Het RRAAM-werk zal nu geen voorkeur uitspraken voor een van de onderzochte 
alternatieven. De flexibiliteit van de voorgestelde stapsgewijze aanpak is niet 
gediend bij het in dit stadium laten afvallen van alternatieven. Het RRAAM-werk 
heeft de alternatieven getoetst aan de opgestelde checklist van gedeelde waarden en 
criteria en geconstateerd dat aile alternatieven hun specifieke eigen sterke punten 
kennen. Bij het samenstellen van het streefbeeld biedt een combinatie van deze 
sterke punten de meeste kwaliteit en kansen voor metropolitane ontwikkeling. Het 
RRAAM-werk ki jkt daarbij naar de meerwaarde van de ingrepen voor de netwerken 
op regionaal niveau. 

Een iwenkend pe rspec t ie f a ls s t ree fbee ld 

5. Het streefbeeld voor de lange termijn bevat de volgende samenhangende 
kernelementen: een ecologisch robuust Markermeer en Dmeer met grote 
belevingswaarde en recreatieve gebruikswaarde voor alle inwoners van de 
metropoolregio, een metropolitaan OV-netwerk met sterke verbindingen en de 
ontwikkeling van nieuwe duurzame woon- en werkmilieus in Almere die boven de 
middelmaat uitsti jgen. Daarmee ontwikkelt Almere zich tot een meer evenwichtiger 
stad met een eigen profiel binnen de Metropoolregio. 

6. In een metropoolregio is het belangrijk dat de afzonderlijke steden op een eigen 
wijze sterk z i jn, diversiteit bieden en elkaar aanvullen. Die kwaliteiten en de 
rolverdeling moeten groeien. De kracht van Almere ligt nu in ruime, groene, 
duurzame en betaalbare woonmilieus en dat biedt meerwaarde aan de 
metropoolregio. Verbreding met meer exclusieve milieus met groene en/of blauwe 
kwaliteiten in lagere dichtheden sluit daar goed op aan. De stap naar meer stedelijke 
milieus in hogere dichtheden is gewenst om voldoende draagvlak voor voorzieningen 
te scheppen en de diversiteit aan woonmilieus verder te vergroten. Dat zal het 
resultaat moeten zijn van een groeiproces dat vanuit bestaande centra op gang 
komt. Dit kan worden gestimuleerd met gerichte investeringen in voorzieningen en 
met goede verbindingen. 

7. Dat betekent dat een IJmeerverbinding op termijn de ontbrekende schakel op 
regionaal niveau kan invullen tussen Amsterdam en Almere. De keuze voor een van 
de onderzochte alternatieven dient in de visie van het RRAAM-werk op een later 
moment te worden gemaakt. Afhankelijk van hoe de ontwikkeling zich in de regio 
voltrekt kunnen alle alternatieven waardevol zi jn. Het RRAAM-werk ziet geen 
dringende reden om in dit stadium al nadere afwegingen te maken en adviseert 
daarom de verschillende alternatieven geiijkwaardig mee te nemen in het vervolg. 



8. Binnen het streefbeeld past ook het uitbouwen van Almere haar onderscheidende 
kenmerken zoals ruimte, water, duurzaamheid en groen. Het RRAAM-werk pleit net 
als de London School of Economics en het Stadsmanifest voor hogere dichtheden 
rond de knooppunten, zodat de verstedelijking begint vanuit de bestaande stad en 
de druk op de vervoersassen groter wordt. Dat maakt dat Weerwater een 
multifunctioneel knooppunt moet worden met hogere dichtheden. 

9. Het geschetste streefbeeld brengt met zich mee dat het ecologisch systeem van het 
Markermeer en IJmeer moet worden verbeterd, zodat het toekomstbestendig en 
robuust «s en er ontwikkelingsruimte voor passende gebruiksfuncties kan ontstaan 
Het RRAAM-werk staat achter het concept van TBES en vraagt aandacht voor de 
intensieve samenwerking tussen alle betrokken parti jen, die nodig is om evenwichtiq 
invulling te geven aan de multifunctionele ontwikkeling van dit gebied. 

10. Met het streefbeeld in de hand kunnen op korte termijn al eerste stappen worden 
gezet. Stappen die zelfstandig betekenis hebben, een afgeronde kwaliteit kennen en 
die het bereiken van de geformuleerde ambitie op de lange termijn niet belemmeren. 
Deze altijd goed -maatregelen gelden zeker voor het op orde brengen van bestaande 
systemen. 

De toekomst beg in t b i j he t v e r s t e r k e n van he t bes taande 

1 1 . Het op orde brengen van het ecologisch systeem volgens de aanpak van TBES is stap 
een. Eerst moet de natuur tegen een stootje kunnen en de neergaande trend zoals 
beschreven in de evaluatie van de ANT-studie, gekeerd worden. Die studie zal ook 
uitwijzen welke maatregelen daar voor nodig zi jn. Omdat het RRAAM-werk 
nadrukkelijk wil inzetten op een ontwikkelingsgerichte strategie ziet het de Marker 
Wadden als een passende start. De Marker Wadden kan gefaseerd worden 
mtgevoerc1 en afhankelijk van de bereikte verbetering zijn nog vervolgstappen nodig 
Om u.temdelijk tot een robuust systeem te komen is een pakket aan maatregelen 
met een innovatief karakter essentieel. Naast de ecologische waarde heeft het 
Markermeer en Umeer ook een recreatieve en landschappelijke waarde Dit geldt 
zowel voor de huidige als voor de toekomstige inwoners van de noordelijke 
Randstad. De brede groenblauwe opgave is weliswaar verbonden met de andere 
opgaven, maar heeft nadrukkelijk ook een zelfstandige betekenis. Het inzetten op 
het TBES is daarmee een 'alt i jd goed'-maatregei. 

12. De schaal, weidsheid en open horizon van het Markermeer en IJmeer zoals 

beschreven in het Nationaal Waterplan (2009, p l 6 1 ) , is uniek en heeft meerwaarde 
voor het vestigingsklimaat van de Metropoolregio. Het gebied functioneert als een 
bufferzone tussen de stedelijke ontwikkeicentra. Om zorgvuldig met dit unieke 
gebied om te gaan stelt het RRAAM-werk voor dit gebied, inclusief de kustiijn en als 
onderdeel van het Usselmeer, expliciet als het 'Blauwe Hart' van de metropoolregio 
te benoemen en d e identiteit en kwaliteit vast te leggen in de Rijksstructuurvisie 
Omdat het Blauwe Hart' onder de verantwoordelijkheid valt van diverse overheden 
stelt het RRAAM-werk voor om een gezamenlijk overleg in te stellen van de 
betrokken overheden en maatschappelijke parti jen, dat in gezamenlijkheid bepaalt 
hoe ua kwaliteiten behouden en ontwikkeld kunnen worden. Ter inspiratie kan 



gedacht worden aan het benoemen van het Biauwe Hart als Geopark. Hierbij vormen 
geologie en cultuurhistorie de basis voor een gezamenlijke visie, zonder het gebied 
op slot te zetten. Ook kan inspiratie worden opgedaan in de kwaiiteitsatias van het 
Groene Hart en de door het RRAAM-werk opgestelde checklist. 

13. Voor het op orde brengen van het mobillteitsnetwerk zijn al maatregelen getroffen. 
* Aanvullend daarop is het zaak om nu ook daadwerkelijk te investeren in de 

middellange termijn van OV-SAAL. Daarmee wordt de corridor over de Hollandse 
Brug verder versterkt en kan deze zich als Noordoostelijke ontwikkelingsas van de 
Metropoolregio ontwikkelen. Voor een aanzienlijk deel van de verstedelijkingsopgave 
in Almere biedt dit voldoende basis. Met de komst van de Floriade zal bovendien op 
tijd een goede ontsluiting van het Weerwater noodzakelijk zijn, zowel via de weg als 
met het openbaar vervoer. 

14. Ten aanzien van die verstedelijkingsopgave zal de aandacht eerst liggen op het goed 
afronden van de huidige plannen en het versterken van de bestaande stad. Vooral 
het programma van niet-ruimtelijke maatregelen heeft prioriteit, zoals verkend in de 
thematische sporen van cultuur, onderwijs, sport, duurzaamheid, werkgelegenheid, 
etc. (zie hiervoor ook de Afspraken Duurzaam Almere 2012-2014 en het rapport van 
de London School of Economics). Dit zou moeten leiden tot een sociaaleconomische 
investeringsagenda voor de stad, onderschreven door de bij de uitvoering betrokken 
partijen. Het is belangrijk om zichtbaar te maken wat de toekomstige groei nu al 
voor de stad kan betekenen. Een voorbeeld daarvan kan zijn om de ontsluiting van 
de Floriade te beschouwen als een stap in het realiseren van een metropolitaan OV-
netwerk. Op het vlak van duurzaamheid en werkgelegenheid liggen door de Floriade 
vergeiijkbare kansen voor zichtbaarheid. 

Kiemen woor ontwikkel ing 

15 In een volgende stap kunnen kiemen worden gelegd voor ambitieuzere 
ontwikkelingen, afhankelijk van de omstandigheden in de markt. Aangrijpingspunten 
daarvoor kunnen zijn: De Floriade als proeftuin voor duurzame stadsontwikkeling 
met hoge dichtheden in een groene setting, Oosterwold als levend laboratorium voor 
de nieuwe vorm van stedebouw en duurzame organische groei in Almere, Marker 
Wadden als particulier initiatief om de natuurwaarden van het Biauwe Hart te 
versterken en de kustzone als kristallisatiepunt en voorbode van toekomstige 
(recreatieve en creatieve) ontwikkelingen. Deze kiemen werken als een katalysator 
voor de toekomstige woningbouw, maar ook voor het versterken van de 
werkgelegenheid, de sociaal-culturele voorzieningen en de groenblauwe structuur. 

Spoorboekje en arrangementen 

16. Bij elke stap zal worden bezien of er aanleiding is om het streefbeeld bij te stellen of 
aan te scherpen. Het aantal opties dat in eerste instantie is open gehouden kan dan 
telkens worden beperkt. Daarbij zijn voor de grote investeringsbeslissingen ten 
aanzien van de IJmeerverbinding (traces, eindhaltes, modaliteiten, uitvoering), de 
ontwikkeling op Ramp*is- (dichtheden, voorzieningen) en TBES (vervolgstappen 
Marker Wadden) een a.irtal sieutelmomenten aan te wijzen waarop besluiten 
hierover niet langer kunnen worden uitgesteld. Deze momenten zijn mede 
afhankelijk van de marktvaag, het ecologische herstel, etc. Het RRAAM-werk ziet de 



groei van de woningmarkt als een voorwaarde voor het starten met de 
ontwikkelingen rond Pampus en de IJmeerverbinding, waarbij niet alleen het aantal 
gerealiseerde woningen belangrijk is, maar ook de gerealiseerde mix van functies en 
de beieefde stedelijke kwaliteit. Daarvoor dient een helder spoorboekje met 
indicatoren voor beslissingen te worden opgesteld. Het RRAAM-werk zal dit noq 
verder uitwerken. 

17. Bij een stapsgewijze ontwikkeling is een intensieve samenwerking op lange termijn 
noodzakelijk. Het RRAAM-werk kan een voedsngsbodem zijn voor het creeren van 
arrangementen en allianties voor de uitvoering en monitoring van de 
Rijksstructuurvisie RRAAM. 



QD-H- 2ot^ 
Markerwadden & Deltares 

Reactie Deltares mbt 
project Marker Wadden 

Vraag" 
Per email is op 29 oktober 2012 door \ van RWS-IJG gevraagd om een reactie 
namens ANT op het concept-rapport "Verdiepingsslag Marker Wadden - Effecten op Natura 2000". 

Reactie: 
• Van belang is te melden dat Deltares niet heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het 

rapport en ook geen initiatiefnemer is voor het project Marker Wadden. Wel is Deltares 
door Natuurmonumenten tijdens een overleg gevolgd door een korte brainstorm 
geinformeerd over de inhoud van het plan Marker Wadden. 

• Op 12 november 2012 heeft een overleg plaatsgevonden waarbij de volgende Deltarianen 
aanwezig waren: 1 \ 

• Hier is o.a. 
gesproken over de inhoud van het concept rapport "Verdiepingsslag Marker Wadden -
Effecten op Natura 2000". 

• Er spelen een aantal gerelateerde zaken in het Markermeer, waarvan de volgende de meest 
in het oog springende zijn: (1) de slibhuishouding en de daaraan gerelateerde helderheid en 
hchtklimaat, (2) de voedselketen met de mossel en spiering als sleutelsoorten voor de 
watervogels, (3) de waterplantenvegetatie, en (4) de aanleg van een groot wetland. Tijdens 
de bijeenkomst is vooral gesproken over de aspecten die samenhangen met de 
slibhuishouding en de aanleg van een groot wetland zoals de Marker Wadden. 

• De slibhuishouding in het Markermeer is complex, maar kenmerkt zich door een weke 
slibdeken op de bodem van waaruit materiaal door windinvloeden en stroming in de 
waterfase terechtkomt. Dit slib wordt (o.a. via activiteit van bodemdieren) geproduceerd uit 
de onderliggende zuiderzee-afzetting, maar vervolgens wordt deze productie beperkt waar 
het slib accumuleert door een beschermende werking van het onderste, anoxische deel van 
de sllbdeken, dat alleen nog bij storm in opwerveling komt. Als de hoeveelheid materiaal 
die in de waterfase terechtkomt (middels te nemen maatregelen) kan worden afgevoerd kan 
zich een nieuw evenwicht insteilen met een lager slibgehalte in de waterfase.' De 
hoeveelheid beschikbaar bodemmateriaal is echter buitengewoon groot (ordegrootte 100 
miljoen m ), dus het blijft in principe "dweilen met de kraan open". Naarmate men harder 
dweilt, wordt het slibgehalte in principe lager. 

• Het dilemma is dat door slibmaatregelen die tot doel hebben bodemmateriaal af te voeren 
(dweilen) ook de bescherming van de zuiderzee-afzetting kan verminderen, zodat de 
productie van slib weer toeneemt (de kraan gaat verder open) waardoor de effectiviteit van 
de maatregel wordt verkleind. 



biz. 2 van. memo 

• Belangrijk is derhalve dat er een goede (kwantitatieve) onderbouwing komt van deze 
slfbbalaiis. Daarvoor is aanvullende kwantitatieve inforniatie/kemiis nodig over de 
eigenschappen van het slib onder zowel oxische en anoxische omstandigheden. 

• Daamaast is van belang om na te gaan of het vrijkomende bodemmateriaal iiberhaupt kan 
worden gebruikt voor de aanleg van een grootschalig moeras (grondmechanische aspecten). 

• Schaalgrootte is van belang: om in een afzienbare tijd (jaren) voldoende bodemmateriaal te 
kunnen afvoerm om daarmee het slibprobleem "op te lossen". Daarvoor is een voldoende 
groot oppervlak aan wetland nodig dat een grote hoeveelheid water kan filteren zonder de 
kans dat het resterende (afstromende) water zorgt voor een nieuw slibprobleem. 

De algehele conclusie voor de slibaspecten is dat het plan Marker Wadden zeker potentie heeft. De 
veelbelovende maatregelen zoals geschetst in het rapport kunnen echter ook negatieve effecten 
hebben. Bij een onjuist gekozen schaalgrootte of ondoordachte uitvoering kan het zelfs resulteren in 
een verslechtering van de situatie in het Markermeer. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als 
de Zuiderzee-afzetting grootschalig bloot komt te liggen en de huidige voorraad fluffy materiaal 
niet goed wordt vastgelegd, waardoor de hoeveelheid slib in het systeem verder kan toenemen. De 
uitvoeringsaspecten van het plan behoeven daarom nadere studie om tot een goed ontwerp en een 
succesvolle uitvoering van. het plan Marker Wadden te komen. Maatwerk en een analyse van de 
grondmechanische eigenschappen van het slib en bodemmateriaal zijn daarbij belangrijke aspecten. 
Met de inmiddels verfijnde slibmodellen zijn de mogelijkheden om de juiste balans tussen de 
betreffende processen te vinden en om de potentie van het plan Marker Wadden tot z'n recht te 
laten komen verbeterd. 

Met betrekking tot de ecologische aspecten: 

De onzekerheid omtrent de haalbaarheid van slibreductie op de voorgestelde wijze maakt ook de 
stuurbaarheid van mosselen en waterplanten langs deze weg onzeker. Daarnaast komen vragen 
voort uit nieuwe inzichten vanuit het ANT project. In het concept rapport "Verdiepingsslag Marker 
Wadden" ligt het accent wat ecologie betreft op mosseletende watervogels, terwiji de uitdaging 
voor visetende watervogels groter is. De uitgangssituatie voor maatregelen ten behoeve van 
mosseleters is gewijzigd door de sterke autonome opkomst van de Quagga-mossel. De betreffende 
vogelsoorten reageren vooralsnog niet met aantalstoename op de opkomst van deze mossel 
(ondanks dat deze wel wordt gegeten), die de nauw verwante Driehoeksmossel inmiddels 
grotendeels heeft vervangen. Het nut van specifiek op (Driehoeks)mosselen gerichte maatregelen 
staat daardoor ter discussie. 

Een goed ontwerp van het "onderwateriandschap" met variatie in diepte zorgt daardoor in elk geval 
voor een toename van de habitatdiversiteit. Met name van belang is hierbij de ondiepere zone met 
structuurrijke ondergedoken vegetatie waarmee ruimte wordt geboden aan diverse soorten 
macrofauna en vis. Hiermee kan altematief voedsel voor zowel mossel- als visetende watervogels 
beschikbaar komen. Er is echter ook sprake van areaalverlies voor de "sleutelsoort" spiering, die 
helder water en waterplanten mijdt. Effecten van het ontwerp op de haalbaarheid van Natura 2000 
doelen voor viseters moeten daarom worden bezien in combinatie met maatregelen ten behoeve van 
de spieringpopulatie en de behoeften van de afzonderlijke visetende vogelsoorten. 
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De Marker Wadden is een archipel van natuureilanden waar mensen welkom zijn. 
Een waterbouwkundig innovatieve oplossing voor het slibprobleem in het Markermeer. 

CONTEXT 

Noordvleugel Randstad 
RRAAM 
Markermeer 
Natura 2000 
Topsector Water 

ESSENTIE MARKER WADDEN 

• Grootste natuurontwikkelingsproject in Nederland 

• Haalt Markermeer juridisch van het slot 

• Maakt einde aan ecologische teloorgang van het 

Markermeer 

• NGO Natuurmonumenten als initiatienemer, private 
partijen betalen vele miljoenen bij 

• Innovatief: bouwen met slib een wereldwijde primeur 

en exportproduct voor het internationaal opererende 

bedrijfsleven zoals baggeraars 

• Nieuw icoon van de Nederlandse waterwerken 

• Natuur draagt bij aan economische groei van de regio 

• Geen aankoop van grond nodig 

• Snel uitvoerbaar: werkzaamheden in 2017 rond 

Cruciafe besluiten begin 2013 

• Kiezen in Rijksstructuurvisie RRAAM voor 'Behoedzaam Marker Wadden' 

• Toezeggen 30 miljoen rijksgeld als cofinanciering 

Randvoorwaarden 
Bestuurlijk draagvlak 

Maatschappelijk draagvlak 

Economische waarde regionaal 

Economische waarde topsectoren 

Effectief 

Efficient 

Vergunbaar 

Eerste geld beschikbaar 

Businesscase 

Financiering rond 

Unaniem advies RRAAM/WMIJ van regionale partijen 

97% neutraal tot positief op social media 

Tientallen miljoenen investeringen (juridisch slot van Markermeer wegnemen) 

Voorbeeld innovatieve technieken opaansprekende locatie; Industrie met miljardenomzet 
Werkzaam op systeemniveau 

Goedkoopste oplossing volgens Werkmaatschappij MM-IJM 

Geen beletsels 

Nationale Postcode Loterij: € 15 miljoen 

Realistische samenhang tussen baten en beoogde financiers 

Kosten totaal: € 75 miljoen; bijdrage Rijk € 30 miljoen volstaat 

<&y Natuurmonumenten 
***** ™ 
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Marker Wadden combineert de oplossing van een probleem (slibprobleem Markermeer) met positieve elementen 

{vogelparadijs, mensen welkom, innovaties waterbouw en economische spin off) op een plek waar dat niemand hinder! 

Het vraagstuk in een riotenelop 

De omslag van verslechtering naar verbetering van cle natuurkwaliteit van het Markermeer vraagt vofgens de Werkmaatschappij 
Markermeer Umeer een investering van 200 miijoen in de komende 10-15 jaar (= opbouw van een Toekomst Bestendig 
Ecologisch Systeem (TBES)). 

De door Natuurmortuineriteii bedachte aanpak 'Behoedzaam Marker Wadden' blijkt de meest piausibeie aanpak: minste kosten, 

grootste meerwaarde en meeste draagvlak. Regionale overheden en maatschappelijke organisaties kiezen er unaniem voor. 

Marker Wadden is in 2012 door Topsector Water aangemerkt als 'Proeftuin NL project' en door iUCN/Platform Biodiversiteit en 
Economie als pilot voor 'no net loss' (habitatbanking). 

Marker Wadden is ondertussen uitgewerkt tot een realistisch project. De aanpak gaat stapsgewijs vanwege de omvang, net 

zoals was beoogd bij de andere TBES-varianten. Een significante eerste stap ter grootte van 1.000 ha (waarvan de helft onder 

water| met zicht op systeemeffecten kost € 75 miijoen, mits maximaal ingezet op kostenreductie en innovaties. 

De Nationale Postcode Loterij beoordeelde Marker Wadden als een nieuw, moedig en baartbrekend initiatief er» heeft aan 

Natuurmonumenten € 15 miijoen toegekend om ruimte te creeren om groots en oplossingsgericht te denken. De ontbindende 

voorwaarde is binnen een jaar zicht op zeggenschap over het gebied en voldoende cofinanciering (€ 30 miljoen). 

Op 1 februari 2013 verloopt de termijn van de Nationale Postcode Loterij. De Rijksoverheid staat voor de keuze om, alles 
overwegende, wel of niet de eerste fase van Marker Wadden (en daarmee TBES) mogelijk te maken: 

!• MQMMLliES^arifiak in de vorm van 'Behoedzaam Marker Wadden' in Rijksstructuurvisie RRAAM 
2- fecfaiibaarsteJieiiO als cofinanciering voor ls te fase en daarmee veiligstellen bijdrage NPL en mogelijk 

maken 'hefboomwerking' naar overige publieke en private partijen. 

De Rijksoverheid lijkt in beginsel bereid positief te besluiten. Zij vraagt in ruil commitment van de regio. 

Startkapitaal = sti 'ojectl 

Bij Rijksbijdrage van € 30 miljoen gaat, wat Natuurmonumenten betreft, Marker Wadden definitief door. Binnen het project 
starten dan de volgende werkzaamheden: 

1. 

3. 

4. 

vormgeven projectorganisatie (inci. Samenwerkingsvorm overheden en Natuurmonumenten) 
verkrijgen resterende financiering (in samenwerking met regionale partijen) 

• regionale ontwikkeling/ontwikkelen systeem van 'ontwikkelrechten TBES' 

• ontwikkelen systeem van habitatbanking/'no net loss' 

• uitwerken 'werk met werk'/grondstromensynergie 

• start fondsenwerving en (Europese) subsidieaanvragen 
voorbereiding planologische procedures 

voorbereiding aanbestedingsprocedure 

Prajectoverstijgencte dimensies wan Marker Wadden (showcases overheidsambltiesf 

i . Non-profit privaat geld voor publieke doelen 
2. Ontwikkelingsgerichte ftatura 2000 strategie 

3. Ruimte voor economisch perspectief noordelijke Randstad 

4. Grootschalige toepassing internationaal te vermarfrten waterbouwkyndige innovaties 



Beoogde financiering Marker Wadden - f a s e 1 (2013-2018) 

Marker Wadden fase 1 kost € 75 miljoen. De baten zijn divers. Financiering is haaibaar als partijen met baten ook financieren. 

Financiering MarkerWadden - fase 1: € 75 miijoen 

NPl.-DioornfcuicI'. 
C IS miljoen 

Natuurmonumeiiteri 
€ 3-5 miljoen 

e « ^ e S 
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restopgave 

€ 16-18 miljoe 

Rijk bijdrage RRAAM / 
i l'i ri-Hjoen 

Provincie FL+NH 
€7-10 miljoen \ ' ' 

Totaal: benodigd € 75 miljoen 

Beoogde verdeling: 

• 25-40% privaat 

• 40% Rijksoverheid 

• 10-15% Provincies 

Febr. 2013: benodigd toezegging 

€ 45 miljoen als 'startkapitaal' 

Beoogde verdeling: 

• € 15 miljoen NPL 

• € 30 miljoen Rijksoverheid 

Vanwege: 

• veilig stellen bijdrage NPL 

• vastleggen commitment 

eerstverantwoordelijke partij 

voor 'hefboomwerking' naar 

publieke en private partijen 

en blijvend zicht op resterende 

€ 30 miijoen. 

Nationale Postcode Loterij - Droomfonds 

€ 15 miljoen reeds overgemaakt aan Natuurmonumenten 

Voorwaarden: 

• cofinanciering voor project van € 75 miljoen (1.000 ha, 

waarvan helft boven water) 

• binnen 1 jaar gegarandeerd startkapitaal van € 45 miljoen 

+ zeggenschap over gebied 

Rijk - Natuurimpuls regeerakkoord 

€ 15 miljoen is limiet volgens concept-regeling 

Belang: beschermen bestaande natuur. 

Voorwaarden: 

• bijdrage aan Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen 

Markermeer 

• binnen 4 jaar afgerond 

Rijk - bijdrage RRAAM 

€ 15 miljoen voor 'opstart' TBES-Marker Wadden 

Belang: perspectief op robuust TBES waarbij Natura 2000 

groei Noordflank Randstad niet meer belemmert (tT-belang) 

Voorwaarden: 

• Provincies nemen financiele mede-verantwoordelijkheid 

voor TBES 

• 'pilot' op praktijkschaal tbv verkleinen risico's innovatie 

Provincies Flevoland en Noord-Holland 

€ 10 miljoen is eerder toegezegd voor start TBES (daarvan is 

€ 3 miljoen gereserveerd voor 'Hoornse Hop') 

Belang: ontwikkelruimte regionale economie + kwaliteit 

leefomgeving/recreatie regio 

Voorwaarden: 

• Rijk neemt financiele verantwoordelijkheid voor Natura 

2000 Markermeer 

• Provincies ontvangen 'rechten' voor lokale regionale 

ontwikkelingen (Natura 2000 'credits') 

• Rijk legt TBES-'behoedzaam Marker Wadden' vast in 

Rijksstructuurvisie (incl. LT-financiering) 

Natuurmonumenten 

€ 3 miljoen is hoogste 'eigen bijdrage' NM ooit; perspectief op 

€ 5 miljoen 

Belang: beschermen bestaande natuur. 

Voorwaarden: 

• Rijk en Provincies nemen financiele verantwoordelijkheid 

• Initiatiefnemersrol + zeggenschap gebied 

Restopgave 

€ 15-18 miljoen is restopgave = inspanningsverplichting 

initiatiefnemer (NM), samen met regio. 

Bronnen: Europese (natuur)subsidies, particuliere fondsen, 

ontwikkeling natuurcompensatie-credits ('no net loss'), etc. 

Voorwaarden: 

• Initiatiefnemersrol NM + zeggenschap gebied 



Startkapitaal van € 45 miljoen met zicht oi iljoen 

Marker Wadden is het resultaat van een lange rij optimalisaties om tegen zo min mogelijk kosten de versiechtering van de 

natuurkwaliteit van het Markermeer om te laten siaan in een robuust ecologisch systeem dat 'tegen een stootje kan'. Binnen het 

project Marker Wadden wordt gewerkt met drie getailen: 

• € 45 miijoen: 'binnen 1 jaar zeker te stellen startkapitaal' 

• € 75 miljoen benodigd voor uitvoering eerste fase 

• € 110-170 miijoen voor uitvoering 'Behoedzaam Marker Wadden' {TBES-fase II) conform eindadvies RRAAM (tot 2025) 

De eerste twee bedragen zijn op korte termijn relevant. Het derde bedrag is onderdeel van de 'stip op de horizon' en vereist op 
termijn nieuwe bestuurlijke besluitvorming. 

M f i t S J i f t t a f i t o l l M a Vanzelfsprekend is voor dat bedrag we! iets te maken, maar 
niet iets dat voldoet aan de verwachtingen van financierende partijen. Dat hangt samen me t : 

1. Het maken van de rand is zeer kostbaar, het maken van het land juist goedkoop. Een groot eiland heeft relatief weinig 

randlengte en is verhoudingsgewijs veel goedkoper. De grotere oppervlakte is ook cruciaal voor de combinatie recreatie / 

vogelparadijs (eis NPL) en voor het verwijderen van een significante hoeveelheid slib. 

2. Het verwijderen van het slib is van doorslaggevende betekenis voor de positieve effecten op het watersysteem / N2000. En 

dat is juist het belangrijkste financieringsmotief van het Rijk. 

45 m l j oen (startkapitaal) 

150-200 ha 'eiland', 250 ha geulen etc. 

< 5% verwijderen slibdeken 

of veel vogels of mensen welkom 

geen systeemeffecten te verwachten 

geen bijdrage aan Natura 2000 doelen 

**S mii joen (1.000 ha -vartero'} 

500 ha 'eiland', 500 ha geulen etc 

20% verwijdering slibdeken 

en veel vogels en mensen welkom 

eerste systeemeffecten 

wel bijdrage aan Natura 2000 doelen 

5,10-170 miijoen {TBES -fase Pf 

1.500 ha 'eilanden', 1.000 ha geulen etc 

>60 94 

en veel vogels en mensen welkom en economische spin off 
onomkeerbare systeemeffecten 

robuuste invulling Natura 2000 doelen 

Omdat € 45 miljoen niet voldoet voor de l s t e fase, is yerkrjiggn.resterende financiering een onlosmakelijk onderdeel van de 

grpiectaanpak. Dat vraagt een gezamenlijke wil van partijen om fase 1 van Marker Wadden in voile omvang mogelijk te maken. 

Marker Wadden vereist daarom niet alleen technische innovaties maar ook procesinnovaties en innovaties met betrekking tot 

financieringsconstructies. 

Marke r Wadden 

fase 1 



Planning financiering Marker Wadden 

De (economische) omstandigheden waarbinnen Fase 1 van Marker Wadden tot stand moet komen nopen met betrekking tot de 

financiering tot een planning in drie stappen. Bij elke stap zijn andere financiers in beeld (partijen en bedragen staan in 

taartdiagram). 

1. Initiele toekenning (gerealiseerd per februari 2012): 15 miljoen door Nationale Postcode Loterij (NPL) 

2. Startkapitaal (te realiseren voor februari 2013): 30 miljoen door Rijksoverheid 

3. 100% dekking (te realiseren voor ± 2016): 30 miljoen door diverse publieke en private partijen 

75 milj. 

60 milj. 

45 milj. 

multinationals/Leaders for Nature 'no net loss' 

Provinciale bijdrage 'ontwikkelrechten TBES' 

Nationale en Europese (innovatie)fondsen 

bijdrage in natura: Werk met Werk 

particulieren/fondsenwerving 

startkapitaal t^~~ 

30 milj. 

De derde stap (tussen verkrijgen startkapitaal en 100% dekking van de kosten l s t e fase) vereist nadere toelichting: 

• Financiele toezeggingen komen logischerwijs stapsgewijs beschikbaar aangezien de derde stap diverse 

financieringsconstructies en diverse partijen betreft met grotere en kleinere bedragen. 

• De aanbestedingsprocedure wordt parallel aan het verkrijgen van de resterende financiering opgestart zodat maximaal 

vaart kan worden gemaakt (= vereiste financierende partijen). 

• Na het onherroepelijk worden van de publiekrechtelijke besluiten in 2014-2015 vindt de definitieve gunning plaats aan de 

aannemende partij. De op dat moment verkregen financiering is de aanneemsom als taakstellend budget. 

• Gelden beschikbaar gekregen na gunning worden aangewend in de vorm van vooraf uitonderhandeld meerwerk zodat er 

geen financiele risico's worden gelopen en toch alle beschikbaar te krijgen gelden doelmatig kunnen worden aangewend. 

• De aanbestedingsprocedure leidt zodoende tot tussenmijipalen mbt het verkrijgen van aanvullende financiering. 

ituurmonumenten 
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Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen 
Minister van Infrastructuur en Milieu 
Postbus 20901 
2500 EX DEN HAAG 

Maas Geesteranus, 

Darum 2 1 januar i 2 0 1 3 

Behandeld door , 

onderwerp M a r k e r W a d d e n 

Afgelopen week heeft u samen met de Staatssecretaris van Economische Zaken besloten om 
elk 15 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de aanleg van de Marker Wadden. Langs 
deze weg wil ik u voor deze toezegging zeer hartelijk bedanken. De aanleg van dit 
schitterende natuurgebied komt hiermee zeer nabij, met als bijkomende voordelen de 
vergroting van de recreatiemogelijkheden in deze omgeving. de vergroting van ruimtelijke 
ontwikkelmgsmogelijkheden, de stimulans voor het bedrijfsleven voor innovatie. en tenslotte 
het kunnen voldoen aan internationale afspraken met betrekking tot de natuur in het 
Markermeer. Dankzij uw beider bijdragen kunnen we nu volop aan de slag met de verdere 
voorbereiding' 

Met vriendelijke groet. 

algemeen directeur 
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MOGELIJKE OPTIES MBT ERFPACHTVERLENING MARKERWADDEN NATUURMONUMENTEN 

21 jan 2013 

in vervolg op gesprek RWS, RVOB van 10 jan 2013 zijn -giobaal- de volgende opties in beeld 
gebracht: 

1. Marktuitvraag WMIJ TBES kan warden gezien als open en transparante marktbenadering op 

grond waarvan -onder voorwaarden- tot verlening erfpacht aan Natuurmonumenten kan 

worden overgegaan 

Hiervoor pleit : open, brede en transparante marktbenadering mbt uitwerking TBES; 

hoogste score Markerwadden op dezelfde criteria ais inzending marktpartijen 

Hiertegen pleit: beperkte scope opdracht (geen zicht op uitvoering en beheer; erfpacht niet 

expliciet benoemd); inzending Natuurmonumenten parallel aan marktuitvraag. 

Tav van iaatste punt wordt onderzocht of voorstel Natuurmonumenten kan worden gezien 

als een zgn unsolicited proposal, op grond waarvan het voorstel een vergeiijkbare 

behandeling moet krijgen ais de andere inzendingen (jurisprudentie Prorail). 

oordeel: De marktuitvraag WMIJ is gericht op pianvorming zonder zicht op uitvoering. De 

marktuitvraag betreft in wezen een prijsvraag, waarbij de rechten bij de opdrachtgever 

komen te liggen. Derhalve kan de marktuitvraag WMIJ niet worden gezien ais transparante 

en open marktbenadering in het licht van erfpachtverlening. De vraag of het voorstel van 

natuurmonumenten als unsolicited proposal kan worden gezien is daarmee niet relevant 

2. Openbaar maken plan Markerwadden en marktpartijen 15 dagen de gelegenheid geven om 

met een beter altematief te komen (aanleg, beheer en onderhoud). Hierbij nadrukkelijk 

erfpacht mee in beschouwing nemen in kostenplaatje. 

Deze mogelijkheid is beschreven in art 33 van het Besluit aanbestedingsregels voor 
overheidsopdrachten. 

Nog uit te zoeken: 

• definitief oordeel of deze mogelijkheid opgaat voor de situatie van de 
Markerwadden; 

• precieze formulering en procedure uitvraag; bij wie ligt het initiatief? 

3. Uitvoering Markerwadden door het rijk (RWS) ism Natuurmonumenten, waarbij op voorhand 

garanties worden gegeven aan Natuurmonumenten over erfpacht na afronding project. 

Nog uit te zoeken: juridische houdbaarheid 

• welke voorwaarden worden daarbij gesteld aan de samenwerkingsconstructie (PPS)? Kan 
RWS op voorhand met een private partij een PPS-constructie aan gaan? 



Kan op deze wijze op voorhand garanties over erfpacht aan Natuurmonumenten worden 

gegeven? Wanneer kan deze ingaan? Is hier dan geen sprake van onderhandse overdracht 

van erfpacht aan natuurmonumenten zonder transparante en open marktbenadering? 

4. overeenkomst zonder erfpacht 

NB: bij alle opties geldt dat: 

• openheid en transparantie in het voortraject ook een voorwaarde is om een 

samenwerkingsverband (PPS) met Natuurmonumenten aan te gaan 

• bij cofinanciering vanuit het rijk voorwaarden worden gesteld tav uitvoering, aanbesteding 

ed 



Rijkswaterstaat 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

BBium 

23 januari 2013 

memo 

Dit memo beschrijft de wijze waarop de samenwerking en borging van zeggenschap 

over het project Markerwadden vorm kan krijgen. 

Aanleiding 

Op 10 januari 2013 heeft een gesprek plaatsgevonden met RWS, RVOB en Monu

menten. Tijdens dit gesprek is gesproken over de wens van Natuurmonumenten om 

het projectgebied van de Markerwadden in erfpacht te krijgen. 

Hierbij is een aantal opties in beeid gebracht: 

1. Marktuitvraag WMIJ TBES kan worden gezien als open en transparante markt

benadering op grond waarvan -onder voorwaarden- tot verlening erfpacht aan 

Natuurmonumenten kan worden overgegaan; 

2. Openbaar maken van het plan de Markerwadden en marktpartijen 15 dagen de 

gelegenheid geven om met een beter altematief te komen voor aanleg, beheer 

en onderhoud. Hierbij dient nadrukkelijk erfpacht mee in beschouwing te wor

den genomen (ook in kostenplaatje). 

3. Uitvoering Markerwadden in PPS door het rijk (RWS) en Natuurmonumenten, 

waarbij op voorhand garanties worden gegeven aan Natuurmonumenten als 

eindbeheerder over de erfpacht na realisatie/afronding (deel)project. 

Samen werkingsopties 

1. Erfpachtverlening onder de vlag van de Marktuitvraag WMIJ TBES 

De marktuitvraag door de WMIJ is een ontwerpopdracht. De uitvraag geeft 

weliswaar een doorkijk de uitvoering, maar deze uitvoering vormt geen onder

deel van de opdracht. 

Pagina 1 van 3 
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Door deze gescheiden projectopzet kan de marktuitvraag voor een ontwerp 

door de WMIJ niet worden gezien als een transparante en een open marktbe- Datam 

nadering. De uitgifte van de erfpachtrechten voldoet daarom ook niet aan het 23 januari 2013 

openbaarheidscriterium zoals vereist door RVOB (het privaatrechtelijk beheer is 

slechts voorbehouden aan het RVOB). 

2. Aanbesteden van de realisatie van de Markerwadden 

Aanvankelijk is als optie gesuggereerd dat artikel 33 van het BAO (Besluit Aan

bestedingsregels voor Overheidsopdrachten) de mogelijkheid biedt om markt

partijen 15 dagen de gelegenheid te geven om met een beter altematief te ko

men. Dit artikel ziet echter op het gebruik van een dynamisch aankoopsysteem 

en daar is hier geen sprake van. Dit betekent dat deze optie dus helaas niet van 

toepassing is. 

Een altematief hiervoor zou kunnen zijn om de realisatie van de Markerwadden 

als werk aan te besteden. Aanbestedingsrechtelijk is dit vanzelfsprekend een 

zeer robuuste oplossing. Of deze oplossing in dit het geval van de Markerwad

den haaibaar is, lijkt de vraag om de volgende redenen: 

Intellectuele eigendom van het ontwerp. 

In de marktuitvraag wordt een doorkijk geboden naar de realisatie van de 

natuurontwikkeling in het Markermeer. Het Intellectuee! Eigendom van de 

ontwerpen die uit de marktuitvraag zijn gekomen, berust bij opdrachtgever. 

Dit geldt echter niet voor het ontwerp van de Markerwadden. Deze is, los 

van de marktuitvraag, door Natuurmonumenten als unsollicited proposal 

ingediend. Deze unsollicited proposal is, aan de hand van dezelfde criteria 

als in de marktuitvraag beoordeeld. 

Consequentie is, dat het intellectuele eigendom niet naar de opdrachtgever 

is gegaan, maar bij Natuurmonumenten berust. 

Het voorgaande betekent dat aanbesteding van het ontwerp van Marker

wadden niet kan worden aanbesteed (door RWS ) zonder een regeiing voor 

dit intellectuele eigendom. 

Daarnaast is een zorgpunt of de bekostiging van het project op de manier 

kan plaatsvinden, zoals op dit moment voorligt; 

De doorlooptijd van een dergelijke aanbesteding, inclusief de voorbereiding 

daarvan, zal naar verwachting tenminste driekwart jaar duren. 
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Dienst Infrastructuur 

Uiteraard zal de zeggenschap over het natuurgebied in het kader van deze aan- Da,ym 

besteding vormgegeven moeten worden. Zonder regeiing op dit punt zal de 23januari 2013 

zeggenschap bi j RWS als opd rach tgeve r be rus ten . 

3. Uitvoering Markerwadden in Samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Natuur-

momenten en mogelijk andere deelnemers 

De bekostigende pa r t i j en kunnen een samenwerkingsovereenkomst met elkaar 

siuiten. Hierbij worden afspraken gemaakt over sturing, risicoverdeling en rol-

len. Gelet op het feit dat het Rijk deelnemer is bij deze samenwerking zal hier

voor geen afzonderlijke rechtspersoon voor worden opgericht. 

Elke partij neemt voor eigen rekening en risico deel aan dit samenwerkingsver

band. Deze kosten en risicoverdeling moet zorgvuldig gebeuren, om te voorko

men dat de samenwerkingsovereenkomst aanbestedingsplichtig zou worden. 

Het ligt voor de hand om een dergelijk samenwerkingsovereenkomst te publice
ren. 

Essentiele element van deze samenwerking is dat de realisatie, beheer- en/of 

onderhoudswerkzaamheden openbaar worden aanbesteed. Het ligt voor de 

hand dat Rijkswaterstaat in dat verband de aanbesteding vorm geeft. 

De samenwerkingsovereenkomst kan de zeggenschap over de natuurontwikke

ling en het betreffende gebied op verschillende manieren borgen. 
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Intentieverklaring Marker Wadden 

Datum 
Status 

4 februari 2013 
definitief 

P 



De Ondergetekenden 

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 
gevestigd te 's-Graveland, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door directeur natuurbeheer, de heer drs. T J . Wams, 
hierna aangeduid als "Natuurmonumenten", 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
gevestigd te 's-Gravenhage, 
ten deze vertegenwoordigd door de Waarnemend Hoofdingenieur- Directeur van de 
dienst IJsselmeergebied en Utrecht van het Directoraat- generaal Rijkswaterstaat, de 
heer i rT .FJ . van de Gazelle, 
hierna aangeduid als Rijkswaterstaat, 

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties), 
Gevestigd te 's-Gravenhage, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door waarnemend directeur Ontwikkeling 
mevrouw mr. drs. C.T.M. Schippers, hierna aangeduid als "RVOB", 

de ondergetekenden worden hiema gezamenlijk aangeduid als "de parti jen" 

Partijen nemen het volgende in aanmerking 
o Op 6 november 2009 heeft het Kabinet de brief Rijksbesluiten Amsterdam-

Almere-Markermeer/IJmeer (RAAMbrief) vastgesteld. Deze brief verwoordt een 
drievoudige schaalsprong in verstedeli jking, infrastructuur en ecologie; 

o Het Markermeer en het IJmeer zijn tezamen in december 2009 aangewezen als 
Natura 2000 gebied. Dit betekent dat de in het Aanwijzingsbesluit Natura 2000 
gebied Markermeer&Dmeer beschreven natuurwaarden zijn beschermd door mid-
del van het regime van de Natuurbeschermingswet; 

o Het Markermeer&Dmeer vormen een onderdeel van een groot ecosysteem. De 
ecologische kwaliteit van het Markermeer-Umeer is de laatste decennia fors ach
teruit gegaan; 

o Op 7 maart 2012 zijn marktpart i jen door middel van een marktuitvraag van de 
Werkmaatschappij Markermeer IJmeer uitgedaagd om met kosteneffectievere op
iossingen te komen voor de verbetering van de natuur in het Markermeer; 

o Parallel aan deze marktuitvraag heeft Natuurmonumenten op eigen initiatief een 
ontwerp ingediend onder de naam "Marker Wadden"; 

o Marker Wadden is het door Natuurmonumenten ontwikkelde natuurherstelpian 
voor het Markermeer, onder meer bestaande uit aanleg van natuureilanden en 
slibgeulen in het Markermeer; 

o Voor de Marker Wadden heeft Natuurmonumenten financiele steun weten te ver
werven van de Postcodeloterij ter hoogte van 15 miljoen Euro. Voorwaarde voor 
deze steun is dat Natuurmonumenten een aanvullende cofinanciering verkri jgt ter 
hoogte van 30 miljoen Euro van het Rijk en tot een regeiing komt over de zeg
genschap in het projectgebied; 

o Inmiddels hebben het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu een bijdrage toegezegd van in totaal 30 miljoen Euro en 
bestaat de intentie tussen partijen om tot een passende zeggenschapsregeling te 
komen; 

o Het voorgaande is voldoende om een start te maken met de voorbereiding van de 
eerste fase van de Marker Wadden; 
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o Partijen onderstrepen dat het project Marker Wadden een vernieuwende en kosteneffectieve 
oplossing is om te komen tot een toekomstbestendig ecologisch systeem in het Markermeer
lJmeer, waarbij meerdere maatschappelijke belangen worden gediend; 

o Marker Wadden is een innovatief project waar het gaat om techniek, besturing en 
financiering. Het project maakt deel uit van ProeftuinNL binnen de topsector Water. Voor 
partijen is het bevorderen van deze innovaties een belangrijke drijfveer. 

o Partijen willen daarom met elkaar samenwerken in de realisatie van de eerste fase van de 
Marker Wadden en hebben daartoe de in deze overeenkomst de volgende afspraken 
gemaakt: 

Partijen komen het volgende overeen 

Artikel 1. Doel van deze intentieverklaring 
1. Doel van deze intentieverklaring is: 

a) het vastleggen van afspraken tussen partijen over hoe op korte termijn 
te komen tot een samenwerkingsoverkomst gericht op het ontwikkelen 
en beheren van de eerste fase Marker Wadden 

b) het vastleggen van afspraken over hoe op korte termijn te komen tot een 
afdoende regeiing met betrekking tot de zeggenschap van Natuurmonu
menten en Rijkswaterstaat over het projectgebied Marker Wadden. 

2. De eerste fase Marker Wadden betreft de realisatie van een natuureiland van 
500 ha boven water met een bijbehorend onderwateriandschap van voldoende 
omvang om slib uit het watersysteem van het Markermeer te verwijderen. 

Artikel 2. Samenwerkingsovereenkomst 
Partijen streven ernaar om samen met DG Ruimte en Water van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken voor 1 jul i 2013 
ten behoeve van de realisatie van het project Eerste fase Marker Wadden een sa
menwerkingsovereenkomst te siuiten, waarin de rollen en verantwoordelijkheden van 
partijen ten aanzien van de projectrealisatie, de zeggenschap over de Marker Wadden 
en het toekomstig beheer nader worden geregeld. De mogelijkheid bestaat dat bij 
deze samenwerkingsovereenkomst ook derden aansluiten. 

Artikel 3. Rollen en verantwoordelijkheden 
1. Partijen streven naar een effectieve samenwerking waarbij: 

a) Natuurmonumenten: 
(i) Als initiatiefnemer het gezicht vormt van het project Marker Wad

den; 
(ii) zorg draagt voor een samenhangend ontwerp dat: 

(i) realisatie van de Eerste fase Marker Wadden mogelijk maakt; 
(ii) maximaal bijdraagt aan de instandhoudingsdoelen die in het 

kader van Natura 2000 aan het Markermeer-Umeer zijn toe
gekend; 

(iii) koppeling aan grondstromen uit andere projecten mogelijk 
maakt; 

b) Rijkswaterstaat: 
(i) beheerderskennis en areaalkennis van het gebied inbrengt; 
(ii) uitvoeringstoets doet bij overgang van planfase naar uitvoering van 

het project; 
(iii) inkoop- en aanbestedingskennis in brengt. 

2. RVOB draagt zorg voor de inbreng van kennis van de vastgoedcomponent en 
daar waar deze noodzakelijk is om tot realisatie van de Marker Wadden te ko
men zal zij met inachtneming van de geldende regelgeving en het ter zake gel 
dende beleid medewerking verlenen. 
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3. Partijen vormen met IenM/DGRW-RRAAM een initiatiefgroep onder leiding van 
Natuurmonumenten om tot de samenwerkingsovereenkomst te komen. 

4. Voor de looptijd van deze intentieovereenkomst wordt een begeleidingsgroep 
gevormd die bestaat uit vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, RVOB, 
RRAAM en Rijkswaterstaat, eventueel aangevuld met andere parti jen. 

Artikel 4. Beheer van de Eerste fase Marker Wadden 
1. Natuurmonumenten is de beoogd natuurbeheerder van de Marker Wadden. 

Rijkswaterstaat is de waterbeheerder van het Markermeer. 
Over de exacte aard en omvang en de wijze waarop de beheerrol van Natuur
monumenten in het wetland Marker Wadden wordt ingevuld zal in de Samen
werkingsovereenkomst een nadere uitwerking plaatsvinden. 

2. Partijen willen tot een passende zeggenschapsregeling voor Natuurmonumen
ten komen, waarbij de volgende elementen van belang zi jn: 
a) De regeiing borgt dat het natuurgebied langjarig kan blijven bestaan. 
b) De Marker Wadden wordt voor het publiek opengesteld voor zover dat de 

natuurdoelen voor het gebied niet in de weg staat. 
c) Rijkswaterstaat is op grond van de geldende Regelgeving beheerder op 

het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit. Tevens is Rijkswaterstaat 
vaarwegbeheerder. Bij haar activiteiten neemt Natuurmonumenten de 
aanwijzingen, die Rijkswaterstaat in het kader van deze beheerstaak 
geeft, in acht. 

3. Partijen behouden zich het recht voor om de regeiing op dit punt juridisch te 
(laten) toetsen. 

Artikel 5. Uitgangspunten financien en spelregels 
1. Iedere partij draagt de, in het kader van deze intentieovereenkomst, door haar 

zelf gemaakte kosten en de kosten van door haar ingeschakelde derden; 
2. Voor de pianvorming en realisatie van de eerste fase zijn nu de volgende bi j 

dragen toegezegd: 
a) Natuurmonumenten via de Postcodeloterij: 15 miljoen Euro; 
b) Via een bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu: 15 mi l 

joen Euro; 
c) Via een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken: 15 miljoen 

Euro; 
3. Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in het vorige lid 2 onder b 

en c bedoelde rijksbijdragen door het Ministerie van Economische Zaken en het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar worden gesteld. In de sa
menwerkingsovereenkomst worden deze voorwaarden vastgelegd. 

4. De bijdragen in artikel 5, lid 2 dekken niet de volledige ambitie van de eerste 
fase Marker Wadden. Natuurmonumenten draagt de primaire verantwoordelijk
heid voor het aantrekken van de overige benodigde middelen voor de uitvoe
ring van de gehele l e fase. De bijdrage van het Rijk zal niet meer bedragen 
dan het bedrag van 15 miljoen Euro (inclusief BTW) van het Ministerie van In 
frastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken zal niet meer be
dragen dan het bedrag van 15 miljoen Euro (inclusief BTW), genoemd in het 
vorige lid 2 onder b en c; 
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Artikel 6. Wijziging intentieverklaring 
Van deze intentieverklaring kan worden afgeweken indien deze wijziging door Partijen schriftelijk 
is overeengekomen en ondertekend. 

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur 
Deze intentieverklaring treedt in werking na ondertekening ervan door de Partijen en eindigt door 
de inwerkingtreding van de in artikel 2 omschreven Samenwerkingsovereenkomst uiterlijk 1 juli 
2013. 

Artikel 8. Publicatie 
De zakelijke inhoud van deze intentieverklaring wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 

Opgemaakt en in drievoud ondertekend op 31 januari 2013 te 

T 
De Vereniging tot Behoud van\Nbtuurmonumenten in Nederland, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd,door, 

Rijkswaterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

Oh^yyyiyc,^ 

Rijksvastgoed- en ofjtwikkelingsbedrijf (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties), 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

H ii.e_. / 
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Bijlage 3b 

Redeneerlijn RRAAM - versie 13 februari 2013 

De opgave 

De Noordelijke Randstad is een Europese topregio en is van substantieei beiang voor de nationale 
economie en welvaart in Nederland. Op dit moment wonen er zo'n 3,4 miijoen mensen die zo'n 
25% van het BNP leveren. De afgelopen decennia heeft deze regio een krachtige groei 
doorgemaakt: de economie en bevolking ontwikkelden zich sterk en de groei was op Nederlandse 
schaal bovengemiddeld. Stedelijke regie's zoals deze worden steeds meer de centra waar de 
internationale kracht op het vlak van economie, cultuur en kennis zich concentreert. Recente 
onderzoeken laten zien dat ondanks de huidige situatie op de woningmarkt, de vraag naar 
woningen in de Noordelijke Randstad tot 2040 zelfs groter is dan tot nu toe werd voorzien-
440.000 extra woningen voor de hele regio. Dit betekent dat er, na verbetering van de situatie op 
de woningmarkt, een grote opgave ligt, waarop nu geanticipeerd moet worden om straks aan de 
wonmgvraag te kunnen voldoen. De ruimte in deze regio is schaars en daarom zijn meerdere 
bouwlocaties nodig om de woningvraag te accommoderen, zoals bijvoorbeeld Zaan-U-oevers 
Bloemendalerpolder, IJburg I I en binnenstedelijke verdichting. Almere biedt de mogelijkheden om 
een aanzienlijk deel van de woningbehoefte van de Noordelijke Randstad te accommoderen-
nchtpunt is 60.000 woningen. Almere heeft zowel de ruimte voor aantrekkelijke woonmilieus als 
de mogelijkheden om concurrerende vestigingsmilieus te bieden. Een goede ontsluiting is hierbij 
noodzakelijk, evenals een aantrekkelijke leefomgeving met voldoende ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen en recreatie. 

In de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) zijn de verschillende alternatieven 
doorgerekend. De MKBA brengt het effect in kaart van de maatregelen in de 
projectalternatieven die verbeteringen beogen ten opzichte van het gedefinieerde 
nulalternatief (met 60.000 woningen). De baten-kostenratio van sec de Umeerverbinding 
(brug) is 0,4 uitgaande van het GE-scenario en 0,15 uitgaande van het RC-scenario. Bij het 
ROscenario is met de helft minder woningen (30.000) gerekend. Met de regio is afgesproken 
dat de Umeerverbinding niet zal worden gebouwd als de woningbouw in Almere beperkt blijft 
tot 30.000 woningen ten opzichte van 2010. Het welvaartssaldo blijft voor een nieuwe 
verbinding dus zwaar negatief. Het altematief Hollandse brug met HOVplus kent een positief 
baten-kostenratio van 1,9 bij het GE-scenario en 1,0 bij het RC-scenario. Nadeel van dit 
Hollandse Brug altematief met HOVplus is beperkt regionaal draagvlak omdat de regio vindt 
dat het de stedelijke gebieden van de metropoolregio minder goed met elkaar verbindt en het 
een negatief effect heeft op de sociaal economische ontwikkeling van Almere. Overigens 
worden deze negatieve effecten ook meegenomen in de MKBA scores. 

Gezien de uitkomsten van de onderzoeken, de consultatie en de ontwikkeling van de woningbouw 
is een keuze voor de infrastructuuralternatieven nu niet noodzakelijk. Voor de voortzetting van de 
verstedelijking van Almere is de westelijke ontwikkeling met IJmeerverbinding als stip op de 
horizon van belang. Een go/no-go-besluit voor de Umeerverbinding wordt op een later moment 
genomen op basis van een brede afweging van alternatieven met en zonder Umeerverbinding 
(waaronder een Hollandse brugvariant). 

De strategie; een gefaseerde aanpak 
De ontwikkelingen in het gebied Amsterdam-Almere-Markermeer worden gefaseerd aangepakt 
Hierbij gaan Rijk en regio uit van vraaggestuurde ontwikkeling en initiatieven van onderop Bij de 
gefaseerde aanpak wordt uitgegaan van geleidelijkheid, adaptieve planning, organische groei en 
het benutten van kansen. Dit betekent dat het tempo en de kwaliteit van de te bouwen woningen 
aansluiten op de marktvraag en dat er geen einddatum wordt vastgelegd. De overheid zal ook niet 
grootschalig en risicovol voorinvesteren, maar de groei zo goed mogelijk faciliteren op het moment 
dat het nodig is. Rijk en regio stellen hierbij de kaders om ontwikkelingen mogelijk te maken Met 
deze strategie kunnen de plannen meebewegen met perioden van hoog- en laagconjunctuur en 
met de wensen van initiatiefnemers (bijvoorbeeld bedrijven, instellingen, woonconsumenten) 



Fact Sheet 

Nut en noodzaak MarkerWadden 

Context 

Tot enige jaren geleden was het Markermeer gereserveerd voor de aanieg van de laatste 
Usselmeerpolder, de Markerwaard. In 2006 is besloten om de Markermeer nie* in te 
polderen. Intussen staan de ontwikkeling niet sll. Allerlei partijen maken plannen voor het 
Markermeer en idmeer. Het waterrijke en gevarieerde landschap van deze twee aaneenqesloten 
meren draagt aanzienlijk bij aan het noordelijke deel van de Randstad. Op een grotere schaal 
gezien maKen de meren en oevers deel uit van het Europese netwerk van beschermde 
natuurgebieden. Maar de natuur staat er niet goed voor. Op zichzelf al een reden om actief te 
worden. Ondertussen neemt de stedelijke druk in het gebeid toe, Dat versterkt de neqatieve trend 
in de natuur als er niets aan de natuur wordt gedaan. Bij zo'n achteruitgang in natuurwaarden 
mag er ook niet ontwikkeld worden in het gebied. Redenen genoeq om te investeren in PPn 
veerkrachtig natuursysteem! 

Wat Is er aan de hand? 

Het Markermeer is van het Usselmeer afgesloten door de Houtribdijk die is aanqeleqd om het 
Markermeer in te polderen en inmiddels een belangrijke verbinding vormt tussen tussen Noord 
Holland en Flevoland en een vervult in de waterveiligheid. Het Markermeer vormt hierdoor nu een 
nagenoeg gesloten systeem met een bodem van klei die erodeert en tot slib. Die slib komt onder 
invloed van wind in beweging en veroorzaakt troebel water en verstikt het bodemleven Daardoor 
is de voedselketen van diverse soorten verstoord en neemt de biodiversiteit af Andere voor de 
natuur minder gunstige aspecten van het Markermeer zijn de temperatuurstijging van het water 
de steile en harde oevers en het onvoldoende verbindingen met het Ussselmeer (te weinio 
vismigratie) en het achterland. Dominant in het ecologische systeem is echter de werking van het 
zich verplaatsende slib op de natuur. y 

Wettelijke opgave Natuurbescherming 

Natura 2000 

Het Markermeer is een bijzonder europees beschermd natuurgebied. Met name voor het 
habitaitype kranswieren, watervogels, de vis rivierdonderpad en de meervleermuis heeft het 
Markermeer op Europese schaal betekenis en zijn deze beschermd door de Natura 2000 
wetgeving. De instandhoudingdoelen worden niet gehaald omdat de voedselketen is doorbroken 
Met name de spiering en de driehoeksmossel komt te weinig meer voor vanweae de 
siibproblematiek. a 

Kaderrichtlijn water 

De kaderrichtlijn water beoogt voldoende schoon en helder water. Het verminderen van de 
vertroebeling door slib en het creeren van heldere zones en overgangsgebieden naar troebel 
water maakt verbetert de leefomgeving voor flora en fauna. Ook is de aanleg van vispassages 
onderdeel van de maatregelen in het kader van KRW i*>P<̂ s»ages 

Toekomstbestendig ecologisch systeem 

Overheden en maatschappelijke organisaties hebben met elkaar onderkend dat het doorbreken 
van de neerwaartse trend, het opvangen van de stedelijke druk en de behoefte om het 



Markermeerook recreatief te benutten vraagt om een wezenlijk herstel naar een 
Toekomstbestendig ecologisch systeem van het Markermeer. Alleen met grootschalige 
natuurontwikkeling en aanpakken van het probleem bij de bron kan een rubuuste ontwikkeling 
worden bereikt Een grootschalige moerasnatuurontwikkeling is door de partijen 

Nut en noodzaak MarkerWadden 

Marker Wadden is het project dat de ecologische doorbraak kan realiseren en tegelijkertijd 
andere opgaven hieraan koppelt. 

Marker Wadden is in staat de wettelijke 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, Driehoeksrr ossel, spiering, rivierdonderpad, de 
meervleermuis.en de diverse bedreigde vogelsoorten komen alle ruim in 
voldoende mate terug om aan de wettelijke vereisten te voldoen, ook bij een 
toenemende stedelijke en recreatieve druk. 

Marker Wadden realiseert de kern van het toekomstbestendig Ecologisch systeem mits 
op voldoende schaal uitgevoerd. 

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

o Bovenwaterlandschappen en overgangsgebieden zijn zeer gevarieerd en hebben 
de potentie om de biodiversiteit op een niveau te laten ontwikkelen die op 
Europese schaal van belang is 

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

o MarkerWadden realiseert natuur die door de recreant ook beleefd kan worden 
o MarkerWadden realiseert een interessante bestemming en aanlegmogelijkheden 

voor recreatievaart 
o Markerwadden realisoort een bezoekerscentrum dat recreatief en educatief 

interessant is. 

Marker Wadden functioneert als showcase voor de topsector water 
o Innovatie aanpak van grootschalige slibvang en zuivering 
o Innovatieve aanpak van realiseren van waterbouwkundige elementen zoals riffen 

en structuren op natuurlijke wijze 
o Natuurlijke creatie van onderwaterlandschappen 
o Mogelijke bijdrage aan waterveiligheidsopgave Houtribdijk 
o Innovatieve wijze van realiseren door initiatief, 

• verantwoordelijkheid, zeggenschap en beheer bij private organisatie 
Natuurmonumenten 

« Gezamenlijke financiering door overheid en private partijen met 
ongekend hoog aandeel private financiering 

o Onder regie Natuurmonumenten met bedrijven in topsector wate' order de vlag 
van ProeftuinNL gerealiseerd internationale uitstaling en spin of. 



Van; , , CSIVIc 
Ygfzoncteii; dinsdag 19 iuni 2012 14:13 
Aan; . DGW 
Ondsrwerp. RE: Markermeer 
BIjtaien; terugkoppeling NM 

Natuurmonumenten heeft samen met Postcoldeloterij plan Marker Wadden gepresenteerd (aanleg 
moeras in Markermeer). 

(vanuit RRAAM) en ' (clirecteor WMD) hebben hier met hen over gesproken. 
Ook is NM bij RWSyA . langs geweest. 
Interne terugmeiding var .. van het gesprek is bijgevoegd. 
Er is geen afspraak anders dat we het plan meenemen in discussie over TBES. 
Grost, 

—Oorspronkeli jk bericht-—-
Van: F ' -DGW 
Verzonden: Qinsoag l y j un i 2012 12:31 
Aan; I DGMo 
Onderwerp: Fw; Markermeer 

Dag ." 

a is nog met verlof geioof ik. Weet j i j het antwoord op vraag P._ dan wel weet iemand die 
het antwoord zou moeten kunnen gen? 

Groet, 

it vriendelijke groet 

Plv. Afdelingsmanaget Projecten 
Dossierhouder Wind op Zee 

Afdeling Projecten 
Directie Gebieden en Projecten 
Directoraat-Generaal Ruimte en Water 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Bezoekadres:Plesmanweg 1-6, Kamer G 02-13 
Postadres: Postbus 20904, 2500 EX Den Haag 

E-mail: , @.miniehm.nl 
fax; -. i 

Oorspronkelijk bericht — 
Van: _ , DGW 
Verzonden: Monday, June 18, 2012 04:28 PM 
Aan: . ^ ; DGMe 
Onderwerp: FW: Markermeer 



Dag 

Weet j i j meer? 

Groet, 

Plv. Afdelingsmanager Projecten 
Dossierhouder Wind op Zee 
Afdeling Projecten 
Directie Gebieden en Projecten 
Directoraat-Generaal Ryimte en Water 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Bezoekadres: Plesmanweg 1-6 
Kamer G 02-13 
Postbus 20904, 2500 EX Den Haag 
Tel,: 
Tel. secretariaat: •< 
E-mail- • 
Fax : ._ *̂  

--—Oorspronkelijk bericht—— 
Van: _ DGW DGW 
Verzonden: maandag 18 juni 2012 15:11 
Aan: !._. , . - DGW 
Onderwerp: RE: Markermeer 

Is er een afspraak over Markermeer met Natuurmonumenten? 

Groet 

—Oorspronkeli jk bericht—— 
Van: K „ . . . DGW 
Verzonden: dinsdag 12 juni 2012 19:53 
Aan: ' _ DGW 
Onderwerp: Re: Markermeer 

Dag . 

Het dossier is overgenomen door 

Groet, 

Met vriendelijke groet 

Plv. Afdelingsmanager Projecten 
Dossierhouder Wind op Zee 

Afdeling Projecten 
Directie Gebieden en Projecten 
Directoraat-Generaal Ruimte en Water 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Bezoekadres:Plesmanweg 1-6, Kamer G 02-13 
Postadres: Postbus 20904, 2500 EX Den Haag 



I • 1 

Is a W w. ... .. 

I. Secretariaat: 0 
Tia11* ©i!iifiieriin_iii 

----- Oorspronkelijk bericht — 
Van: Pc , DGW 
Verzonden: Wednesday, June 06, 2012 10:20 AM 
Aan: M , DUVV 
Onderwerp: Markermeer 

Ha 
Wie doet bij joy Markermeer nu is vertrokken? Namo wii met mij komen praten over innovaties. 
Op zijn minst juliie erbij zou ik zeggen. Stuur de mail van hen door. 
Gr 



Wan: 
Eonden: 

Onderwerp: 

Categorie@n: 

' (UG) , 
donderdaa 28 iuni 2012 10:4ft 

Rrws.nl] 

- DGRW: 

@flevol3 nci.nl; 

RE: Agenda en stukken 

URGENT 

-DGMo 

DGRW; 

DGRW; 

Korte info overleg Natuurmonumenten Markerwadden met RWS U G : 
o DHV maakt iov Natuurmonumenten een uitwerking van het ontwerp van de 

Markerwadden met expliciet aandacht voor het onderwaterdeel en de bijdrage aan 
N2000 incl ANT-soorten 

o Deltares en de WD van RWS zijn hierbij betrokken 
o 

o Afgesproken dat ik -samen met Deltares en WD- een beoordeling doe van de 
bijdrage aan N2000 en ANT van het nieuwe ontwerp van de Markerwadden; dit advies 
sluis ik ook door naar WMIJ en het RRAAM-team, waar - dezelfde 
vraag had gekregen. 

Groet, 

senior adviseur watersystemen 

Pi jkswaterstaat IJsselmeergebied 
"ui derwagenplein 2 
osthus 600 
8200 AP Lelystad 

Vein _ 
-Oorspronkel i jk b e r i c h t -

•af l evo land .n l 

DGMO; 

DGMc-

Verzond«rr dinsdag 26 juni 2012 03:5? 

tSfdevoland^nl• 
DGMo 

Onderwerp: RE: Agenda en stukken 

Voor vergadering van 27 mei nog een nazending van bijlage (conceptverslag) betreffende 
het agendapunt "terugblik stuurgroepvergadering 21 juni" 

Ik plaats dat document op den site, 

*̂ 4 JL. \J *£_£ w $ 



V e i n : _ 

Verzonden ; ma 2 c i - f i - ' f t i ' i f t -M 
Aan; V . DGMo; 

en HI 

Onderwerp; Agenda en stukken 

Hierbij de agenda en stukken voor aankomend wmij overleg van 27 juni op de woensdag. 

Stukken en de agenda zijn weer beschikbaar via de site. 

groet. 

Met vriendelijke groet. 

Programmamedewerker TMIJ 

Provincie Flevoland 

Maandag en woensdag aanwezig 

* * ^d i sc lc i i ine r * * * 
hJd^pj_/j/jwww^ 



Wan: 
V«Roni*n : 
Aan: 
Onderwerp: 

Cat«§©fi«ir§: 

-DGRW 
maandafl S november 2012 10:27 

DGRW 
RE: terygkoppeling N2000 toets Markerwadden 

URGENT 

Ok, wi j hoeven dus ev. 
Ik zal wei 11 
PS: ernailadres van 

Gr. 

#e hadden nog niks laten weten vetxler. 

¥a«; OC->PW 
Verzonden; mmndm £ -,0¥ember 2012 tO:Cfc 

C'Mterwerp: f- -- ^.jgKoppel;rg N200G loete (4i*mima$ce~ 
DGRW 

•(j i ven ce ; •e * i fo i v e i tA.a*ref WarjfK-

i v ".'-'5h»t'- dtY-;rr_J-j ' j . j * -r/. ' !;] r r i2G0"''' o ' " . i 
*. Yi ' . hiph'jfeo ge-J-?q» . r:-^ ;>_«i j e AH '» t l " , t ^ *» f c ^ 

e toets 
an 
dat 

Daarna hebben we besproken of er nog wei een toets op PB niveau zou moeten plaatsvinden wie dat 
zou moeten doen en wie dat zou moeten betalen. Conclusie is: 

- Ja er moet nog een toets op PB niveau 
- Het beste zoy je dit aan DHV kunnen vragen en vervolgens een ander bureau om een second 

opinion erop te geven. 

' M a t M M 0 n a n M m f i l t e a ^ f l M . . i l t . 2 e i f l a ten dogn. Het is in de wet zo geregeld dat de' 
initiatiefnemer hiervoor zorg moet dragen. 

aarom heeft ten onderstaande mail gestuurd. Ter info ook even naar jul l ie. 

roet. 

Rtjk-Regioprogramma Amsterdam - Almere - Markermeer (RRAAM) 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
DG Ruimte- en Water 
Plesmanweg 1 I Postbus 2.0901 i 2500 EX Den Haag 

1 i *ftMJ3IMMiM 
let op! Mijn oude mailadres is vervallen (@minvroi_i.nl) 

Warn; ; 
Verzonden: vrijdag 2 noweinber 2012 1«:20 
Mmm 



fC€_! "•• * )-DGRW; . 

~ * " j - DGRW; I* poord-hollarj4; * ^(DG) 

Onierwerp: terygkoppeling N2000 toets Markerwadden 

lestc 
Afgelopen donderdag hebben wij in de WMiJ jullie concept toetsing besproken van de MarkerWadden in relatie tot 
Natura 2000. Wij beseffen dat jullie onder tijdsdruk staan, zeker als je het vergelijkt met het TBES. in 200f was 
het voor ons moeilijk om aan te geven wat het ecologisch rendement van de maatregelen zou worden, Zeker 
omdat wij fen jullie ook) kiezen voor een systeemaanpak, Dan heb je als eerste al het risico dat de aanpak anders 
uitpakt dan je verwacht en daarnaast heb je het probleem dat de natuur altijd nog zelf bepaalt op welke manier 
zij gebruik maakt van de verbeterde omstandigheden. 

inmiddels zijn wij drie jaar verder, is er veel expert inpyt geweest en is binnen RRMM een passende beoordeling 
van de TBES maatregelen gemaakt. 

Om jullie inzending vergelijkbaar in het RRAAM proces te hebben denken wij dat er minimaal naar gestreeft moet 
worden een vergeiijkbare beoordeling te krijgen. De toets die jullie nu gedaan hebben is beperkt tot het 
benoemen van de verwachte positieve doorwerking van de te nemen maatregelen. De passende beoordeling van 
RRAAM is door Haskoning/DH¥ opgesteld. Misschen dat jullie gebruik kutwn maken van hun kennis en werk om de 
toets vergelijkbaar te krijgen. trok die opdracht I 

' Het zou jammer zijn als door een mindere diepgang er twijfels ontstaan over de bijdrage van MarkerWadden aan 
de Natura 2000 doelen binnen RRAAM. 

Hoop dat deze terugkoppeling van de WMIJ je verder helpt. 

Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur Natuur (ecoloog) 

Provincie Flevoland 

Afdeling Ruimte en Mobiliteit 

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

telefoon: 

mobiel: 

e-mail: 



Van: . @Natuurmonurr.enten.nn r 
Hf'iatuurrnonurnenten.rl] 

Verzonden: dinsdag 20 november 2012 16:50 
Aan: "' • ': (SDG) 
Onderwerp: RE: Marker Wadden 

Van; " " &Natuurrnonumenten.nij Namens 
Verzoncfen: vrijdag 12 oktober 2012 14:50 
Aan_ 

Jndetwerp; Marker Wadden 

Dag 

Zoals ik je eerder vertelde, zijn wij met steun van de Postcode Loterij bezig om de Marker Wadden van de grond te 
tillen. Dat is een project met veel waterbouwkundige innovatie, waarbij het bedrijfsleven momenteel nauw betrokken 
is. Wij zoeken momenteel verbinding met de topsector Water, onderdeel proeftuin NL, waar jij bij betrokken bent. 
Voor ons is het belangrijk dat het project Marker Wadden in deze topsector hoog scoort, zodat wij met behulp van dat 
'keurmerk' het project verder kunnen brengen, ook in financiele zin. Mag ik de komende weken een keer een half uur 
van je tijd lenen om dit met jou te verkennen? 

Harteliike qroet, 



w 
Van: 

Verzonden: 

': . :(RDUi\.—.— 
van de (SDG) !@rws.nij 
dinsdag 18 december 2012 14:19 

grws.nl] 

• 

V-fol Alfntswrifrafi !nfr<mmmbm atMffia 

Weekbericht 
Rapportage week 50 
14 december 2013 



2. Erfpacht Marker Wadden 
heeft overleg gevoerd met Natuurmonumenten over de 

erfpacht van het project Marker Wadden. naakt in 
samenwerking met CD en sDG een bespreeknotitie voor het overleg 
met RVOB en Vastgoed. Daarna zai ik een voorstel aan de DG-
RWS/DGRW doen. Dtt voorstel moet passen in het opgestelde kader 
voor de coordinatie van de grondstromen Markermeer. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onclerwerp: 

, -DGRW 
maandag 14 januari 2013 11:54 

. . . . . . ..... _DGRW« 
- DGRW; . . DGRW. 
, -DGRW 

FW: RRAAM, Spies, Ambassadeurs, Wind op Zee 

,-DGRW; 



Marker Wadden 
Natuurmonumenten vraagt liet rijk een bijdrage van totaal €30 min. voor de 1 t fase Marker 
Wadden (MW). De Postcode loterij financier! dan ook €15 min 

MW draagt bij aan de doelen van zowel EZ als IenM. Het Markermeer en het Umeer is 
namelijk Rijkswater. Rijkswaterstaat is beheerder van dit gebied. Daarnaast is het 
Markermeer-Umeer een Natura2000-gebied. Op dit moment worden voor een beperkt aantal 
vogelsoorten de Natura2000-doelstellingen niet gehaald. Daarom is de beheerder van het 
gebied, in dit geval dus Rijkswaterstaat, veiplicht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat de Natura2000-doelstellingen worden gehaald. Dit is en blijft daarmee een Rijksopgave, 
ook nu het natuurbeleid is gedecentraliseerd. De MW is een manier om te voldoen aan de 
N200G-eisen en kan tevens worden gepresenteerd als een begin maken met het TBES 
(toekomstbestendig ecologisch systeem) in RRAAM-verband. Doel is om met een "geringe" 
bijdrage, middels vliegwieleffect, een bijdrage aan de oplossing van de beheertaak 
rijkswateren te bewerkstelligen. 



Van: UG) _ @rws.nl] 
Verzonden: zondag 3 februari 2013 19;5i 
Aan: (UG) 
Onderwerp: Fw: Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 
Bijlagen: Startovereenkomst Marker Wadden definitief concept 1 feb 2013 DEF schoon doc-

Startovereenkomst Marker Wadden definitief concept 1 feb 2013 DEF rev doc 

V 

Van: (SDG) 
Veraonden: Friday, February 01, 2013 01:52 PM W, Europe Standard Time 
# a n : ' "(SDG):: - ti.rvob.nl>-
!» fflNatuurmnnumenten.nl>: (gmatuurmonumenten.nl ©natuurmonumenten nl>-

i@natutirmonumenten.nl @natuurmonumenten.nl> " ' 
Cc: .(CDR): . . JJG); @rvob.nl>; 

D G R W ; • D G R W ; > D G R W ; • ' (SDG ; 
(SDG); (CDR); (CDR) l h 

Onderwerp: RE: Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 

Beste alien, 

ri^nldldnr S ^ ! m e
h l a k k o o r d v a n d e D G Rijkswaterstaat. Bijgevoegd een versie met daarin gemarkeerd 

de door de DG RWS ingebrachte wijzigingen en een 'schone' versie. 

Gezien het late tijdstip van verzending en vanwege praktische agendaproblemen is er -in overleq met 
-voor gekozen om vandaag niet tot ondertekening over te gaan en hiervoor op korte termijn een nieuw 

moment te zoeken. J meuw 

Het verzoek aan ' en is om in overleg met de andere partijen OD zoek te cjaan naar 
een nieuwe datum en de verdere afhandeling over te nemen. J P 9 n a a r 

Met vriendelijke groet, 
mede namens 



Senior bestuyrlijk-juridisch adviseyr 

Staf DG Rljlcswiaterstaat 
Stafdirectie Netwerken 
Bezoekadres: Koningskade 4, Den Haag 
Postadres: Postbys 20908, 2500 EX Den Haag 
Factuuradres: Postbus 8185, 3505 RD Utrecht 

T: 070 456 69 47 
f: 070 456 80 87 
M: 06 52 59 62 45 
etiJYravesMinilfwSiM 
w«w_ 

Water. Wegen. Werken. Ri j lcswaterstaat. 

Ik ben aanwezig van maandag t /m vrijdag 

Van: \ (CDR) 
Verzonden: donderdag 31 januari 2013 12:20 
Aan: (CDR); _ , (SDG); 

anatuurmonumenten.nl; ,@natuurmonumenten.nl 
cc : ~ (DG); • . , -DGRW;. . . . - DGRW; 

- DGRW; i (SDG); , (SDG); . (SDG); XuK) 
(CDR) 

Omefetniferp; RE: Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 

Allen, 

Hierbij het concept van de intentieverklaring zoals die op dit moment luidt. 
Ondertekening wacht nu nog op laatste goedkeuring van de kant van RVOB en de DG-RWS, 

Met vriendelijke groet, 



Van: (CDR) '@rws.nl] 
Verzonden: maandaci 4 februari 2013 14:33 
Aan: (IJG) (SDG) 
CC: . DGRW 
Onderwerp: Re: Defintie? concept intentieverklaring Marker Wadden 

Urgentie: Hoog 

Wan: j fmailto: ©natuurmonumpntv.. ,.r.H ; 

Venonden: maandag 4 februari 2013 13:0? 
Aan; -aiG); s@rvob~.m' 
CC:' :SDG); 
Onderwerp; RE: Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 
Urgentie; Hoog 

Beste mensen, 

Er is een wijziging in se concept intentieverklaring doorgevoerd waar wij niet mee uit de voeten kunnen In artikel 4 lid 
2 is de datum 1 J-.f 2013 verwijderd. Voor Natuurmonumenten is het cruciaal dat de zeggenschap in de vorm van 

i 



een fttekende reqeling tegelijk met de samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd, dus uiterlijk i juli 2013. Voor 
het aan kunnen trekken van (private) financiering voor de ontwikkeling van de eerste fase Marker Wadden is deze 
zeggenschap een randvoorwaarde. 

Met vriendelijke groet 
Roel Posthoorn 



r r ^ 

3l 

Van: _ i'RDU)' gjrws.nll 
(SDG). .grws.nl] 

Verzonden: dinsdag 5 februari 2013 11:24 

unaerwerp: Weekbericht; week 5 

- IPS Rijkswaterstaat 
YWKArM Mlnhterievgninfra$irucim:renM.Uk!i 

Weekbericht 
Rapportage week 5 
1 februari 2013 



11. Project Markerwadden 
In een overleg met Natuurmonumenten, RVOB, DGRW en RWS hebben we 
de conceptteksten voor de Intentieverklaring Markerwadden doorgeakkerd. 
Deze intentieverklaring heeft tot doel om voor 1 juli 2013 tot een 
samenwerkingsovereenkomst tussen Natuurmonumenten en RWS te komen 
inzake de realisatie en zeggenschap over het beheer van dit Wetland. De 
finale-tekst wordt donderdagochtend voorgelegd en vrijdag tijdens de 
afscheidbijeenkomst van Jan Jaap de Graeff getekend. 



Van: 
""-—widen: 

Onderwerp: 

vriidaa 17 februari 2012~14:49 

SVZ 

Wi f i j : 

vVMIJ -

i 

'UG) 
fIJG) 

NMy - i«anctuitvraag -

^gmmmmmmmmmm^mmm 

• Markerwadden • 

^^/^^®^mmmgmtm^&Mmm®m®&BMmm> 

' DGW; : 
• • DGMo" 

- Houtribdijk 

imsgrn^f^Mmmm 

*y 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen 
Markeringsstatus: Voltooid 

Categorieen: URGENT 

Beste WMIJ-ers, 

Het griepje dat zich woensdag bij mij openbaarde heeft me aardig te pakken. Maar vandaag gaat het wel weer. In 
elk geval zo achter de computer gaat het best. 

*%e hebben het woensdag intern uitgebreid gehad over de relatie NMU-Marktuitvraag-WMU-Markenwadden-
Houtribdijk. Die is ingewikkeld te communiceren, maar een fact of life. Omdat daar woensdag vraag naar was en om 
iedereen mee te nemen in de ontwikkelingen, zet ik de dingen graag logisch op een rij, op basis van 'de kennis van 
nu'. Dit ook voor de communicatie naar derden. Laat me svp weten als je dingen anders ziet / niet kloppen. Ik wil 
onderstaande lijn nl. ook onder de aandacht van het RRAAM-team brengen. 

1. Er ging een gerucht dat NMIJ de pilot oermoeras zou uitstellen, maar dat is ongegrond. NMU gaat gewoon 
door volgens planning, en dat is maar goed ook, want hoe eerder de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn 
hoe beter. 

2. De WMU Marktuitvraag dient om datgene wat we met z'n alien bedacht hebben nog een keer goed tegen 
het licht te 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 MarkermeerlJmeer, 
waaruit gekozen kan worden. Hoe de Marktuitvraag er preeies uit gaat zien komt in een integraal 
aanbestedingsdocument dat eind deze maand beschikbaar is. 

| 3. De Marktuitvraag en NMIJ moeten/zuifen elkaar gaan versterken. Die relatie zullen we als WMIJ dus goed in 
het aanbestedingsdocument zetten. NMIJ en Marktuitvraag versterken elkaar omdat: 

• Partijen die inschrijven op de marktuitvraag toegang krijgen tot de NMU-gegevens. Daardoor krijgen ze 
ook begrip in de achtergronden op basis waarvan we tot TBES gekomen zijn. Er volgt ook een 
dialoogmoment halverwege, waarbij NMU goed betrokken wordt. Roval Haskoning zal niet meedoen 
aan de marktuitvraag om conflict of interest te voorkomen, en zal wel (in de persoon van i 
betrokken worden bij de informatieuitwisseling naar marktpartijen. Dit wordt de komende tijd verder 
uitgewerkt. 

• Omgekeerd zal NMIJ de resultaten van de marktuitvraag mee kunnen nemen in hun advisering. Dat is 
mede een van de overwegingen waarom NMU de financiering van de marktuitvraag (grotendeels) voor 
baar rekening heeft genomen. 

Belangrijk is dat we dit ook vanuit WMU rommuniceren: NMIJ en marktuitvraag ondersteunen elkaar, en de 
resultaten zullen meegnomen worden bij de RSWRRAAM. (Met toevoeging van de mantra dat NMU e'en 
doorlooptijd heeft die langer loopt dat het RSV-RRAAM-traject, dus dat we de tussenadviezen en best 
beschikbare kennis zullen gebruiken). 

4. Het Markerwadden^verhaal is een zelfstandig initiatief van Natuurmonumenten, maar natuurlijk wel 
gebaseerd op hetzelfde gedachtengoed als TBES. Natuurmonumenten is een van de partners in het 
Samenwerkingsverband TMIJ. Iedereen 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 

t 



alleen al is (volgens Natuurmonumenten) minsten 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 allereerst zelf aan zet, maar ook voor WMIJ wordt daar een 
katalyserende rol verwacht. 
Wij communiceren: fantastisch dat de private sector zijn nek uitsteekt voor de ecologische verbetering van 
het Markermeer, een stimulans om alie lijntjes nu bij elkaar te krijgen voor het TBES, ook financieel. 

5. Versterking van de Houtribdijk is een zelfstandig doel vanuit het HWBP, ern vindt daar zijn urgentie. Op het 
hoogste niveau (minister aan de Kamer) is bevestigd dat zeer serieus gekeken gaat worden naar 
mogelijkheden om de HWBP-doelstellingen te combineren met de RRAAM-doelstellingen voor TBES. Dat is 
echter nog geen toezegging om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Er ligt een 'bewijslast' om aan te tonen 
dat de combinatie inderdaad win-win opleve:T. nis WMIJ hebben we aan die discussie bijgedragen met ons 
(Deltares)rapport, en dragen we verder bij via bijvoo. jeeld de CoP van vandaag over dat thema (verslag zal 
binnenkort verschijnen). 
Communicatie: de versterking van de Houtribdijk biedt een mooie kans om veiligheid en natuuraanleg te 
combineren. Dat is relatief nieuw en vereist zorgvuldig onderzoek. De wil is er, de kennis of het echt kan is 
nog niet voldoende beschikbaar. Daar komt eind 2012 duidelijkheid over (verkenning Houtribdijk inkader 
HWBP). 

Met vriendelijke groet, 

directeur 
Werkmaatschappij Markermeer-Umeer 

•- Markermeer - Umeer 
ontwikkelen 



LA *\ 

Y,am ^ ••--• ll" ..©natuurmonumfenten.nll 
verzonden: donderdag 5 aprii _w.«_ .3:17 
Aan: , • / y s ) 
Onderwerp: concept agenda 

Dag«. 

Voor het overleg van morgen tussen 1 m ; m Qm beidm sM j k d e v o | d CQ 

agenda voor. Aanvullingen/wijzigingen ? c W , ^ C M l 

i Vaststelling agenda 

2 Voorstelronde 

3 Toelichting initiatief Marker Wadden 
» verkenning raakvlakken Rijkswaterstaat - Natuurmonumenten 

4 Beheertaak Rijkswaterstaat IJsselmeergebied irt beheertaak natuur Natuurmonumenten 
• verkenning raakvlakken 
• projectgebied Marker Wadden 

5 Lopende initiatieven Markermeergebied Rijkswaterstaat 
• NMIJ (oa 'Proefeiland') 
• Houtribdijk 

6 Vervolgafspraken 

Vriendfiini'o groet 

Van; ^ ' (DG) §>rws.nn 

Veraonden: donderdag 3 november 2011 17:21 
Aan: (Plan+Prores Advies) 
CC; .__„ . .__ (DG) 
Onderwerp: RE: Moeras 

Projectmanager Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk/ Natuurlijker Markermeer Dmeer 

Rijkswaterstaat Usselmeergebied 

Zuiderwagenplein 2 | 8224 AD Lelystad 

Postbus 600 | 8200 AP Lelystad 



WMMJiikswaterstaatril 

Water, Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

-Ham - " ' i#planenprocc5 N"" 
Verz®ntfen; donderdag 3 november 2011 17:17 
Aan: Beek, J (UG^ 
CC;F ' ••••, • - - . • ' D G ) 
Onderwerp; RE: Moeras 

Ook op die suggestie komen wij terug. Je hoort (ruim) voor 14 november van ons. 

Overigens, met wie van SBB heb je overleg? 

Groet, 

r.an+Proces Advies 

<-- • -"-esuii 
_, „„»«.pianenproces.nl 

Corresponded tie: 
Botter 19-76 
8232 JH Lelystad 

KVK 32138692 

Partner in Waterzaten.com 

V a n : " - ' - : '. . - v *3>rws Z 
Verzonden: donderdag 3 november 2011 17:13 
Aan " (Plan+Proces Advies^ 
CC: K ~ ' @natuunr.onumenten.nl: 'DG) 
Onderwerp: RE: Moeras 

Beste 

Mooi om te zien hoe mail naar algemeen adres in sneiie tijd de directie bereikt... © 

Volgende week prima. 

Naast de onderzoeksvragen zou ik ook eens me je van gedachten willen wisselen over de mogelijkheid dat jullie onze 
pilot adopteren. (natuurlijk als jullie de prijs winnen) Wij starten in September 2012 met de aanleg en doen zo ervaring 
op met aanleg van een moeras. Jullie kunnen gebruik maken van de door ons opgedane kennis en nemen uiteindelijk 
het beheer van de eerste fase van het moerasgebied mee in het grote beheer. 

Graag hoor ik van je hoe jullie over denken. (14 november hebben we een gesprek met Staatsbosbeheer, handig om 
voor die tijd te horen hoe jullie in bovenstaande staan.) 

Groet, 



Projectmanager Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk/ Natuurlijker Markermeer Dmeer 

Rijkswaterstaat Usselmeergebied 

Zuiderwagenplein 2 1 8224 AD Lelystad 

Postbus 600 I 8200 AP Lelystad 

www.riikswaterstaat.nl 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

Van: " ^p^'ionproces.ni] 
Verzonden: donderdag 3 november 2011 17:00 
A a n - " ' .. (DG) 
CC: h "TSnatuurmonumenten.n1, (EG) 
Onderwerp: Kt: Moeras 

Beste ' " 

Dat wil ik met plezier doen. Is begin volgende week snel genoeg? 

Groet, 

Plan+Proces Advies 
- r . ~ - • - 7 

1: .......,,,*,,.cnjjiuces.nl 

Correspondentie: 
Better 19-76 
8232 JH Lelystad 

KVK 32138692 

Partner in Waterzaten.com 

Van: (DG) [ _ .©ws^ ' ] 



info ioianenproces.nl 
f •' • i ! (tonatuurn^akrPGiMQMVJt «.DG) 

iderwerp; Moeras 

ste 

tar u» aanleiding van gisteren nog eens zitten nadenken. Ik wil kijken of we met pilot Moeras een aantal nog te 
derzoeken punten van jullie mee kunnen nemen. Kun jij me helpen door (onderzoeks)vragen die jullie nog hebben 
ar mij te mailen? Dan kan ik verkennen wat de mogelijkheden zijn. 

ink en groet. 

Djectmanager Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk/ Natuurlijker Markermeer IJmeer 

jkswaterstaat Usselmeergebied 

jiderwagenplein 2 | 8224 AD Lelystad 

>stbus 600 1 8200 AP telystad 

'ww.riikswaterstaat.nl 

Hater. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 



H 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

. -DGRW 
woensdag 17 oktober 2012 16:11 

, DGRW 
RE: CONCEPT N2000 rapportage Marker Wadden 

Beste 
Dank voor het versturen. 
We zullen deze conceptversie nog niet rondsturen, maar wel de rijks- en regionale partijen kort 
informeren over de voorlopige conclusies uit jull ie studie. 

Van: i [mailto: @natuurmonumenten.nl] 
Verzonden: woensdag 17 oktober "?m 2 15:31 
Aan: " - DGRW; - DGRW 
CC: @planenproces.nl; _ @xs4all.nl'; 
Onderwerp: CONCEPT N2000 rapportage Marker Wadden 

f -Beste , an > 

•"Hierbij stuur ik jullie conform de afspraak met . een concept uitwerking en onderbouwing van de effecten 
van Marker Wadden op de N2000 status van hetlvtarRefmeer ter bespreking in de rijksregiegroep. Waar mogelijk 
hebben we er voor gekozen om de systeemeffecten van het uitvoeren van de eerste fase van het project Marker 
Wadden (1500 ha) kwantitatief in beeld te brengen. De effecten van de systeemverbetering op de aangewezen 
N2000 soorten is op dit moment overwegend kwalitatief ingeschat, vooral omdat de natuur in zichzelf een zekere 
mate van onvoorspelbaarheid kent. De Natura 2000 strategie van MarkerWadden is daarom mede gebaseerd op-

• een robuust systeemherstel, 
• een gefaseerde aanpak, 
* adequate monitoring en 
* afdoende mogelijkheden om bij te sturen door de flexibiliteit van het concept. 

Deze aanpak sluit goed aan bij de juridische strategie die ten grondslag ligt aan het RRAAM programma. 

Bijgaande concept rapportage is daarbij letteriijk werk in uitvoering, ik stuur jullie de versie van vandaag 17 oktober 
2012. Komende vrijdag zullen wij het document intern afronden. Met het oog op de kwaliteitsborging -een deel van 
de effecten is ingeschat op basis van best professional judgement- zullen wij deze rapportage in de komende weken 
zowel intern als extern laten reviewen. 

Met vriendelijke groet 

Projectdirecteur Marker Wadden 
Natuurmonumenten 

- T f r w_u _̂. ' 

Natuurmonumenten 
Noordereir.de 60 1243 J J 's-Graveland 
Postbus 9955 1243 ZS "s-Graveland 
T (035)655 97 22 - F(035) 656 31 74 
M 06 29036868 



Z\ 

Van: ^ @xs4all.nl] 
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2012 15:20 
Aan: DGRW: 

t DGPW: i _ _ (noord-nolland! 
(UG) 

Onderwerp: FW: CONCEPT N2000 rapportage Marker Wadden 
Bijlagen: Verdiepingsslag Marker Wadden - Effecten op Natura 2000 - concept tbv reviews.pdf 

Tkn. Interessante materie, speelt een belangrijke rol bij 'waardering' MarkerWadden. 
Groet, 

Van: A- ©pianenproces.ni 
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2012 y:<u 
Aar #miniennn.nl; ' 1 ' (aminienm.n! 
CC: . . . ibxslal_.nl; " . 
Onderwerp: RE: CONCEPT N2000 rapportage Marker Wadden 

iBeste 

Bij deze stuur ik jullie het concept van het rapport Verdiepingsslag Marker Wadden - Effecten op Natura 2000. De 
komende weken gaan we deze versie intern en extern laten reviewen. We houden jullie daarvan op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

Plao+Proces Advies 
Botter 19-76 
8232JH telystad 

E: infcxaplanenproces.nl 

W: www.planenproces.nl 

,Partner in Waterzaken.com 

V a n : ' _-_-_---__-____-_̂_____ g.ne^uMrrr.oriuritf-riten.nn 
Verzonden: woensdag 17 oktober 2012 15:31 
Aan: :'n)min.e..m.nr i@min.enm.p!' 
CC: ^pianenproces.nl, . . . .3ixs4all.nl', _... 
Onderwerp: CONCEPT N2000 rapportage Marker wadden 

Beste 

Hierbij stuur ik jullie conform de afspraak met een concept uitwerking en onderbouwing van de effecten 
van Marker Wadden op de N2000 status van het Markermeer ter bespreking in de rijksregiegroep. Waar mogelijk 
hebben we er voor gekozen om de systeemeffecten van het uitvoeren van de eerste fase van het project Marker 
Wadden (1500 ha) kwantitatief in beeld te brengen. De effecten van de systeemverbetering op de aangewezen 
N2000 soorten is op dit moment overwegend kwalitatief ingeschat, vooral omdat de natuur in zichzelf een zekere 
mate van onvoorspelbaarheid kent. De Natura 2000 strategie van Marker Wadden is daarom mede gebaseerd op: 

• een robuust systeemherstel, 
• een gefaseerde aanpak, 
• adequate monitoring en 
• afdoende mogelijkheden om bij te sturen door de flexibiliteit van het concept. 

Deze aanpak sluit goed aan bij de juridische strategie die ten grondslag ligt aan het RRAAM programma. 



Bijgaande concept rapportage is daarbij letteriijk werk in uitvoering, ik stuur jullie de versie van vandaag 17 oktober 
2012. Komende vrijdag zullen wij het document intern afronden. Met het oog op de kwaliteitsborging -een deel van 
de effecten is ingeschat op basis van best professional judgement- zullen wij deze rapportage in de komende weken 
zowel intern als extern laten reviewen. 

Met vriendelijke groet 

Projectdirecteur Marker Wadden 
Natuurm onu menten 

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

www.natuurmonumenten.nl 



Page 1 of 1 

V a n : (SDG; 
Verzonden: woensdag 28 november 2012 12:17 
Aan: _ - " ( S D G ) , (SDG).."'" (SDG) 
CC: _ . fSDG'i (UG); " ' (UG) ' ' (WDY 

(SPffl " ~ rCDR); ' -{SDGn ' ' (SDG>, 
(SDQ) 

Onderwerp; terugkoppeling overleg Markerwadden 

Urgentie: Hoog 

Terugkoppeling overleg met Natuurmonumenten over Markerwadden. 

NM gaf aan 3 punten te willen bespreken: 
1. werk met werk: hoe gaan we in de toekomst om met grondstoffen die vrijkomen bij werkzaamheden in 

Markermeer/IJmeer, zoals zand. Mogelijk om te gebruiken voor projecten? 
2. Zeggenschap. Voorwaarde die de Postcodeloterij stelt aan het toekennen van de 15 min is dat de 

grond in eigendom van NM komt: de erfpachtkwestie. 
3. Topsector Water: NM vraagt of hem de positieve signalen over de innovatieve aspecten van de 

Markerwadden bereiken.. 
NM is zich er van bewust dat het financiele aspect een beleidsmatige kwestie is en is niet van plan dit in het 
onderhavige overleg aan de orde fe stellen. 

Reactie __ 
Ad 1) niet ter sprake gekomen 
Ad 2) M.b.t. de kwestie van erfpacht is vooralsnog de aanbestedingslijn van kracht. 
Ad 3) deelt mee dat er in de huidige periode te weinig budget is en is van mening dat dit mede van invloed 
is op het gebrek aan gevoel van gezamenlijkheid bij diverse partijen. Dit mist ook op dit 
onderwerp:'Markerwadden is nog te veel van NM en te weinig van ons samen' 
Afspraak: is van mening dat de lijn van innovatie het meest kansrijk is. Hij wil graag verder met 
innovaties en dit op de n't zetten door hiervan een innovatief project te maken en ermee aan de slag te gaan 

zal hiervooi benaderen. 

De suggestie om de scope te wijzigen en hiermee het project financieel haaibaar te maken is volgens NB niet 
mogelijk. 1000 ha zou de ondergrens zijn voor een robuust project dat ook daadwerkelijk effecten heeft. 

Als er nog vragen/opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op. 

vr groet, 

Sr. Adviseur Netwerkr&gie 'Water en Scheepvaart 

Staf Directeur Generaal 

Rijkswaterstaat 

Koningskade 4, 2596 AA Den Haag 

Postbus 20906, 2500 EX Den Haag 

fi!e://P:\dgmo\RRAAMM Projecten\WMIJ\Market Wadden\WOB-verzoek\Informatie\D... 6-3-2013 



ha 

Werzonisn: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

- (UG) 
donderdag 13 december 2012 13:49 

. - DGRW; I - DGRW 
Erfpachtregeling Markerwadden verzoek RVOB 13cfeci2.doc 
Erfpachtregeling Markerwadden verzoek RVOB 13dee12.doc 

Onder voorbehoud van instemming door" 
donderdag. 
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag 

hier alvast de notitie voor de bespreking van volgende week 

groet, 



Van: . , - DGRW 
¥erzonden: donderdag 13 december 2012 18:08 
Aan: ir. " ) - DGRW 
Onderwerp: Wetgevingsoverleg Water 

Categorieen: URGENT 

Uit het ongecorrigeerde stenogram-verslag van bet Wetgevingsoverleg Water: 

vroeg voigende: 
"Ik heb kennisgenomen van het plan voor de Markerwadden. Dit is een ambitieus plan om de 
Houtribdijk te versterken samen met natuurontwikkeling in het Markermeer. De Postcodeloterij heeft 
hier een prijs van 15 miljoen euro aan verbonden. Wordt dit project uitgewerkt op het ministerie of 
ziet de minister er niets in? Is hiervoor geld beschikbaar en, zoja, hoeveel? Is er een mogelijkheid om 
ook voor dit project financiering te vinden in bijvoorbeeld een cohesiefonds?" 

%Antwoord Minister IenM: 
*" Erzijn vragen gesteld over de Marker Wadden. Zijn wij bezig met de uitwerking van het project? Hoe 
kijk ik ertegenaan? Is er geld voor beschikbaar? Het project Marker Wadden is op dit moment een van 
de projecten die worden onderzocht in het kader van RAAM. Daar zijn wij naar aan het kijken. Het 
ministerie van Economische Zaken had daar in het verleden een bijdrage voor. Ik hoop dat het die 
bijdrage in de toekomst nog steeds heeft. In het voorjaar van 2013 zal blijken of het project doorgaat 
in de vorm zoals nu voorgesteld wordt. Dat is ook afhankelijk van financiering uit de regio. Er is 
gekeken of het bijvoorbeeld ook gecombineerd kan worden met waterveiligheid bij de houtribdijk, 
maar dat bleek helaas toch niet haaibaar te zijn. We moeten dus gewoon goed kijken waar we het geld 
vandaan kunnen halen. Ik weet dat ook andere partijen van buiten willen meefinancieren. Dan is het 
natuurlijk extra interessant om de middelen bij elkaar te kunnen krijgen, ook omdat RAAM een project 
is dat veel verdergaat dan alleen maar infrastructuur en het bouwen van huizen. Het heeft ook nog 
een heel natuurontwikkelingsdeel in zich. Wij hopen dat het lukt, maar ik kan het nog niet zeggen." 

10 



Wan; 
Yerzondert; 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Categorlein: 

i@planenprocej 

3GRW 

donderdag 17 januari 2013 10:08 
, ,-PGRW 

FW: 1ste aanzet 
Beoogd besluit Rijk in relatie tot gevraagd commitment van de regio.docx 

URGENT 

Bij deze. 

Groet, 

Plan+Proces Advies 
Botter 19-76 
8232JH Lelystad 

""E: Jnfo.(S>planenproces.nl 

W: www.planenproces.nl 

Partner in Waterzaken.com 

v »n : , rp [Plan+Proces Advies] [ 
Verzonden: woensdag 16 januari 2013 23:U3 
A a n : i@natuurmonumenten.nl 
Onderwerp: lste aanzet 

Graag morgenochtend even (telefonisch) samen sparren. 

Groet, 

Plan+Proces Advies 
Botter 19-76 
8232JH Lelystad 

E: info^planennrnrpg n] 

W: www.planenprocps.nl 

Partner in Waterzaken.com 



Beoogd besluit 

De Ministeries van Economische Zaken ers van infrastryctuur en Milieu hebben besloten gezamenlijk 

30 miijoen euro beschikbaar te steilen voor het project IVIarker Wadden onder de voorwaarde dat op 

korte termijn met de regio afspraken worden gemaakt over het commitment van de regio om te 

komen tot een sluitende financiering van een ls t e fase van in totaal 75 miijoen euro. 



Commitment regio t.a.v. financiering Marker Wa i i en 

De Rijksoverheid overweegt 30 miijoen euro beschikbaar te steilen als cofinanciering woor de realisatie van 

Marker Wadden ais opmaat voor het bereiken van een Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem in het 

Markermeer. Het Rijk verbindt hieraan de voorwaarde dat de regio de realisatie van Marker Wadden 

beschouwt als eers geiamertlijte opgave en niet enkel als een rijksopgave. 

Het Rijk wenst dat de regionale partijen iich committeren aan het werkrijgen van de resterende 30 miljoen. 

Hiertoe dienen iich de volgende mogelijkheden aan: 

Benutten yriikomende grondstromen (werk met werk] 

Regionale partijen kunnen (onderling en met het Rijk) overeenkomen dat zij bij het uitvoeren van werken 

voorschrijven dat alleen zand uit het Markermeer mag worden toegepast. Zandwinconcessiehouders worden 

verplicht de onbruikbare bovengrond om niet afte zetten binnen Marker Wadden. Daarmee is sprake van een 

bijdrage in natura. De RVOB dient daarvoor wel haar domeinpenningenbeleid te synchroniseren. Tevens 

kunnen partijen overeenkomen bij ontgravingen (havenaanleg, vaargeulverdieping, etc) vrijkomende (schone) 

grond voor eigen rekening te transporteren naar Marker Wadden. 

Verkrijgen Europese subsidies 

Regionale partijen kunnen in aanmerking komen voor het aanvragen van Europese subsidies. Veelal op basis 

van cofinanciering. De Regio kan met het Rijk afspreken alle daartoe geeigende mogelijkheden aan te grijpen. 

Ontwikkeling en exploitatie ontwikkelrechten Natura 2000 

De juridische strategie van TBES biedt onder voorwaarden de mogelijkheid om, vooruitlopend op het behalen 

van de instandhoudingsdoelstellingen, het realiseren van natuurherstel te koppelen aan het op passende 

schaal mogen toestaan van ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Marker Wadden leent zich bij uitstek voor 

een dergelijke aanpak. De Regio kan met het Rijk overeenkomen om (voor eigen rekening en risico) zich in te 

spannen om in overleg met de Europese Commissie te komen tot een systeem van verhandelbare rechten 

inclusies de daarbij noodzakelijke monitoring en administratie. Tevens kan de regio met het Rijk overeenkomen 

om (al dan niet revolving) voor een bepaalde waarde ontwikkelrechten afte nemen. 

Qperationaliseren systeem van habitatbanking (verhandelbare natuurcompensatie a la CQ2-emissierechten) 

IUCN, VNO-NCW en Nederlandse multinationals ontwikkelen onder de noemer van 'no net loss' een systeem 

van habitatbanking. Marker Wadden is aangewezen als voorbeeldproject om dit systeem verder uit te 

ontwikkelen. Er zijn perspectiefvolle raakvlakken met de 'ontwikkelrechten Natura 2000'. De regio kan met het 

Rijk overeenkomen om in samenwerking met o.a. Natuurmonumenten en de IUCN de systematiek te 

operationaliseren en vanuit haar positie als openbaar bestuur al het mogelijke te doen om bedrijven te 

faciliteren om in Marker Wadden te participeren. 



f{CXJ) 

Van: ^ DGRW 
Yeraonden: donderclao i 7 ianuari 2013 12:25 
Aan: .. . DGRW; i . DGRW; 

DGRW 
Onderwerp: Fw: Marker Wadden; laatste overzicht factsheet en finacieringsstrategie 

Urgentie: Hoog 

Categorieen: URGENT 

Verzonden per blackberry 

F r o n i : 'natuurmonumenten.nl] 
Sent: Thursday. January 17, 2013 12:03 PM 

% To: - DGRW 

JCc. _..(g»Nauiumnonumenten.nl5/ ..@Natuurmom«:nenten.nl> 
Subject: RE: Mamer wadden; laatste overzicht factsheet en finacieringsstrategie 

Beste 

We hopen op een positief besluit op de heel korte termijn. Zoals je gisteren al aangaf is het goed om dat moment 
publicitair goed te benutten. Heb het met onze persvoorlichter vanochtend besproken. Wat ons betreft gaat de 
voorkeur uit naar een persbijeenkomst op initiatief van de beide bewindspersonen en de gedeputeerde van Flevoland 
(als coordinerend bestuurder voor de ecologische doelen binnen RRAAM) samen met i 

jschikbaarheid op korte termijn = ??). Wij schatten in dat dat de meeste aandacht zal 
trekken. 

Coordinator van onze kant is ioofd public affairs. Hii kan evt ook afstemmen met de PA's van de 
bewindspersonen, •— - jcg.natuurmonun^pten.nl 
Onze oersvoorlichter om eea mee kort te siuiten is: 

tCdjnatuurmonumenteri.n! 

Vriendeliike groet 

V a n : _ > - DGRW [mailto:. .,@min_enm„n.| 
Verzonden: woensdag 16 januari 2013 18:32 
Aan: 
Onderwerp: Re: Marker Wadden; laatste overzicht factsheet en finacieringsstrategie 

Ha 
Ga eerst hapje eten, ben net thuis en heb honger! 

Verzonden per blackberry 

F r o m : @natuurrnonurr.enten.nl] 
Sent: Wednesday, January 16, 2013 06:29 PM 
To: 
Subject: Re: Marker Wadden; laatste overzicht factsheet en finacieringsstrategie 

Dag 



kan nu of tegen achten. 
Morgen kan ook einde ochtend. 

Vriendelijke groet 

Verstuurd vanaf mijn telefoon 

Op 16 Jan. 2013 om 17:43 heett " / - DGRW" <? " _ ' " het volgende 
geschreven: 

jen je vanavond of morgen te bereiken? Wat is je 06? 

Verzonden per blackberry 

F r o m : t . „.--, iPnatuurmor.umenten.nn 
Sent: Monday. Januarv 14. 2013 04:02 PM 
To: i@mine_eni.nl' < i@£nJ0§iSDLol>- ' " J G R W 

Subject: Marker Wadden; laatste overzicht factsheet en finacieringsstrategie 

Beste 

Het zijn spannende weken voor het project MarkerWadden nu de besluitvorming over RRAAM / 
Rijksstructuurvisie aanstaande is. Net voor de kerstvakantie heb ik bijgaande informatie gedeeld met 
de regionale bestuurders uit het regionale samenwerkingsverband Markermeer IJmeer. Aanleiding 
was een discussie over de betekenis van het startkapitaal (45M) ten opzichte van de totale kosten 
van de eerste fase (75M). Een eerdere versie was al gedeeld met * 
Omdat ik niet zeker weet of jullie dit laatste overzicht tot jullie beschikking hebben stuur ik jullie -
wellicht ten overvloede- deze laatste versie rechtstreeks toe. 
Hoewel de uitkomst van alle inspanningen nog onzeker is, heb ik gemerkt dat in de slotfase van het 
RRAAM-proces een groot aantal betrokkenen zich enorm heeft ingespannen om de drievoudige 
schaalsprong op een betekenisvolle manier in de ontwerp-Rijksstructuurvisie op te nemen, inclusief 
het 'toekomstbestendig ecologisch systeem' / Marker Wadden. 
Bijgaand factsheet hebben we ook benut in de diverse contacten met bestuurders en politic!. De 
reacties zijn veelal bemoedigend, maar het gaat natuurlijk om de uiteindelijke bestuurlijke 
besluitvorming. Die wachten we dus nu maar even af.... 
Mocht er bij jullie nog behoefte zijn aan nadere informatie, aarzel niet om contact op te nemen. 

Met vriendelijke groet 

<image001.jpg> 
Natuurmonumenten 
Noordereinde 60 1243 JJ 's-Graveland 
Postbus 9955 1243 ZS 's-Graveland 

www.natuurmonumenten.nl 



ilOij 

__ DGRW 

V a n : V" (WD) .. -@rws.nll 
Verzonden: woensdag 23 ianuari 2013 13 « , 
Aan: - (SDG): (WD) 
5 C i • CWD>- ' - (CDR);.._0 . . , . _-_... (DI) 
Onderwerp: terugmeiding kernteam Deitatechnologie 22/1 

Even op een paar punten een terugmeiding. 
ik heb namens Rijkswatestaat deelgenomen aart het kernteam Deitatechnologie 

Het oroject Markerwadden werd gepresenteerd door Natuurmonumenten. 
- enadrukte dat we niet meteen in de traditionele opdrachtgever -opdrachtnemer verhouding 

moeien schieten, ook ai gaat wellicht uiteindelijk 1 partij het uitvoeren. Ook in de voorbereiding zal in het kader van 
de topsector gedachte samen met bedrijfsleven opgetrokken moeten worden 
Belangrijk is hoe besteed je het innovatief aan., zodat de vernieuwingskansen die dit project biedt ook echt uit de verf 
komen 

In het yerlengde van het kabinetsbesluit heb ik heb aangegeven dat Rijkswaterstaat als beheerder en uitvoerder van 
projecten positief mee wil werken en denken met de realisatie en het vinden van opiossingen. 

|Ook op het vlak van benutten van de mogelijkheden van innovatief aanbesteden willen we ons inspannen de iuiste 
"mensen vanuit Rijkswaterstaat mee te laten denken. 

MuitiWaterW«rk werd gepresenteerd door. , _. _. Centrale vraag was betrokkenhP.iri v a n bedrijfsleven 
nuen gaf in dit verband aan dat Waterbouwers, samen met 

adviesbureau meer power van de kant van het bedrijfsleven willen organiseren. Daarvoorzal men samenwerken in 
een taskforce van ca 6 fte op als een soort vliegende brigade initiatieven van de grond te krijqen uit te werken en uit 
te dragen.. 
Ik heb gezegd dat een goede zaak te vinden, juist ook als dat helpt grenzen van individuele bedrijven te 
overschrijden. 
Voor Multiwaterwerk zal _. in tact opnemen met Bouwend Nederland en Advieswereld met onze 
vraag naar betrokkenheid. 

Programmaeommissie deitatechnologie 
Voorkeur van het kernteam is voor een lichte structuur van deze programmering van kennis. Gebruik maken van 
bestaande netwerken. 
De afzonderlijke CEO's zullen nog wel worden geraadpleegd, ook over de bemensing vanuit hun organisatie Met 

j l hiervoor ook een afspraak worden gemaakt. 

Groet 



I . . . -DGRW 

Van: (UG) j 
Verzonden: woensdaa 30 jam.?ri 2013 ?0:02 
Aan: ' <jG$m.ne!eni.ni' 
C C : • iCDRj; . (SDG) 
Onderwerp: Fw: Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 
Bijlagen: Startovereenkomst Marker Wadden definitief concept 30 jan 2013.docx 

Opvolgingsmarkerinfl: Opvolgen 
Markeringsstatus: Gemarkeerd 

Beste 

Conform afspraak hierbij de definitieve irrtentieverkiaring Markerwadden. De notie van EZ is hierin opgenomen. 

Groet, 

RWS IJsselmeergebied 

Van: \ 
Verzonden: Wednesday, January 30, 2013 06:28 PM W. Europe Standard Time 
Aan- .'SDG); £ < <t ©wefaM* " '" ' 

—feMuurmonumenteryTl>; < @natuurmonumenten.nl #natuurmonumenien.ni>; 
inatuurmoiBJJ^^ • Jurmonumenten.nl> 

Cc: - ,. 
DGRW; , ' ' " 

* DR); . (CDR) 
Onderwerp: Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 

Allen, 

Dank alien voor de inbreng bij de intentieverklaring voor Marker Wadden. 
Naar aanleiding van het overleg van vanmiddag is in soepeie samenwerking met Natuurmonumenten en DGRW bijgaand 

I definitief concept uit de bus gekomen. 

Afgesproken is om met deze tekst nog een nachtje te slapen en dat dijk morgen 12.00 hun 
definitief go/no-go geven met cc aan eenieder. 
Bij groen licht zal de Intentieverklaring vrijdag aan het einde van de middag worden getekend. 

Groet en fijne avond. 



Van: "-• ; "'.„.-.;;j DGRW 
Verzonden: vritdag 1 februari 2013 17:02 
Aan: ' " '"•-•-=-» IJ I ^RW -DGRW; - DGRW-

DGRW-1 . sSo-Fcni 
CC: • . y_;y..__t DG'^W 
Onderwerp: Fwd: Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 
Bijlagen: Startovereenkomst Marker Wadden definitief concept 1 feb 2013 DEF schoon doc-

ATT00001 .htm ' " 

Bekend? Ik sprat /anmiddag bij cie BSR en die vertelde dat de intentieverklaring al getekend 
was. Ik had nog niets gezien dus hij heeft het op laten sturen. 
Groeten, 

jBegin forwarded message: 

From: "J , .., __i (SDG)" < ' ' ' ' %wsjij> 
Date: 1 februari 2013 15:49:46 CET 
To:" I _ - DGRW" <] . gminienm.nl> 
Subject: FW: Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 

Beste 

Namens • tuur ik je hierbij de intentieovereenkomst Marker Wadden. 

Met vriendelijke qroet. 

Van: I , , (SDG) 
Verzonden: vrijdag 1 februari 2013 13-^? 
Aan: G • fSDG); 5 

@natu;;mionumenten.n;; '%^wrmonum«ritei^n. 
C C : ' " . . . . . <DG) " - • . . 
DGRW; r- DGRW; I) - DGRW; I ' (SDG); 

DG);R §(CDR); (CDR) 
Onderwerp: RE: Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 

Beste alien, 

Hierbij de definitieve versie met akkoord van de DG Rijkswaterstaat. Bijgevoegd een versie met 
daarin gemarkeerd de door de DG RWS ingebrachte wijzigingen en een 'schone' versie. 

Gezien het late tijdstip van verzending en vanwege praktische agendaproblemen is er -in overleg met 
te- voor gekozen om vandaag niet tot ondertekening over te gaan en hiervoor op 

korte termijn een nieuw moment te zoeken. 

Het verzoek aan is om in overleg met de andere partijen op 
zoek te gaan naar een nieuwe datum en de verdere afhandeling over te nemen. 

Met vriendelijke groet, 
mede namens C 



Staf DG Ri jkswaterstaat 
Stafdirect le Netwerken 
Bezoekadres: Kortingskade 4, Den Haag 
Postadres: Postbus 20908, 2500 EX Den Haag 
Factuuradres: Postbus 8185, 3505 RD Utrecht 

www. rittewaterstaat. ol 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

Ik ben aanwezig van maandag ifm vrijdag 

Van: , (CDR) 
Verzonden: donderdag 31 januari 2013 12:20 
Aan:W. (CDR); G (SDG); . , . . , „ . . _ _ _ 

rn@natuurmonumenten.nl 
CC:' _ , . . _ „ _ . . ); . , DGRW; , % 

DGRW; DGRW; i __._ , „ , . „ . . (SDG); . . _5DG); 
(SDG); (CDR);F ; (CDR) 
Onderwerp: RE: Defintief concept intentieverklaring Marker Wadden 

Allen, 

Hierbij het concept van de intentieverklaring zoals die op dit moment luidt. 
Ondertekenina wacht nu nog op laatste goedkeuring van de kant van RVOB en de DG-RWS, 

Met vriendelijke groet, 



Van: ' " - " - _^rws.n!J 
Werzonefen; maandag 4 februari 2013 13:18 
Aan: ' " 
Cf*-

Onderwerp: RE: Marktconsuitatie Marker Wadden 6 februari 2013 

Opwolgingsmarkeriiifl: Opvolgen 
Markeringsstatiis: Gemarkeerd 

Beste 

RWS zai niet aanwezig zijn op deze bijeenkomst. Gelet op de fase van het project, lijkt het ons beter om nu nog even 
niet in beeid te zijn. Zeker ook met het oog op eventuele latere aanbestedingen. 
Tip: met het oog op transparantie en uitsluiten van voorkennis van marktpartijen, lijkt het ons goed schriftelijk vast te 
leggen wat wordt uitgewisseld op deze bijeenkomsten. 

Groet, 

I senior adviseur watersystemen 
Mobiel: 
E-mail. 

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied 
Zuiderwagenplein 2 
Postbus 600 
8200 AP Lelystad 

Van: 3Natuurmonurner.ten.nl] 
Verzonden- maandag 4 februari z u i i 9:54 .„,. 
Aan- (UG) 
CC: 
Onderwerp: FW: Mamcconsultatie Marker Wadden 6 februari 2013 

Geachte heer 

h Onderstaand treft u de uitnodiging aan die vanuit Vereniging van Waterbouwers is verstuurd voor het bijwonen van 
reen marktconsuitatie voor de Marker Wadden op 6 februari a.s. in Utrecht. 

Het programma voor de bijeenkomst is als volgt: 
14:30-15:00 Inloop 
15:00 - 15:30 Presentatie doer projectdirecteur Marker Wadden (Natuurmonumenten) 
15:30 - 17:00 Ruimte voor aanvullende vragen 

Aansluitend is er gelegenheid om na te praten tijdens een borrel. 

Graag horen wij of u of een van uw collega's van RWS als toehoorder aanwezig zult zijn. 

Met vriendelijke groet, 

•>roJ8Cf,se~.V_..-ii-;_'- ._k_r',_.: Wade. . 



From, ,-fiwaterbouvf es'SJ ii] 
Sent; dinsaag i^jmmu,,«_«__ ~/:i>5 
Ton,.' .._.* - .. 
Cc; t 
Subject; Marktconsuitatie Marker Wadden 6 februari 2013 

Goedemorgen alien, 

Namens de heer ~ , Natuurmonumenten, mail ik u onderstaand bericht. 

Met vriendelijke groet, 

Geachte heer, mevrouw, 

Graag nodigen we u uit voor een marktconsuitatie voor de Marker Wadden op woensdag 6 februari om 15:00 bij 
Mammoni, Mariaplaats 14 in Utrecht (inloop vanaf 14:30). De Marker Wadden is een initiatief van 
Natuurmonumenten, waarmee grootschalige natuureilanden worden gerealiseerd, en waarmee ook de ecologische 
en siibproblematiek in het Markermeer kan worden aangepakt. In deze mail leest u meer informatie over de Marker 
Wadden en over het doel en de werkwijze van de marktconsuitatie, Graag horen we uiterlijk woensdag 30 janyari 
van u of u aanwezig bent. 

De Marker Wadden 
De Marker Wadden wordt een natuurgebied in het noordelijk deel van het Markermeer met zandplaten, slikvelden, 
rietoevers, vioedbossen en stranden. Een vogelparadijs met volop ruimte voor recreatie. Het totale werkgebied 
omvat ruim 10.000 hectare. De eerste fase richt zich op een gebied van 1.000 - 2.000 ha. Marker Wadden is het 
antwoord van Natuurmonumenten op de voortdurende ecologische problemen het Markerkeer. Een mobiele 
sliblaag verstikt het bodemleven, oevers zijn hard en steii. Op veel plaatsen is het water te diep voor waterplanten. 
Deze omstandigheden belemmeren een duurzame ecologische ontwikkeling van het meer. 
Marker Wadden combineert de aanpak van twee problemen: verminderen van de hoeveelheid mobiel slib en 
vergroten van het areaal natuurlijke oevergebieden. Het slecht functionerende ecologische systeem verbetert 
duurzaam door de aanleg van een innovatief 'onder-water landschap' waarmee een grote hoeveelheden slib kan 
worden ingevangen. Dit slib wordt vervolgens gebruikt om op grote schaal oevermiiieus te ontwikkelen in de vorm 
van eilanden. Marker Wadden moet niet alleen leiden tot een zogenoemde 'gunstige staat van instandhouding' 
(Natura 2000), maar de investering in het ecologische systeem passen ook in de ruimtelijke ontwikkelstrategie voor 
de Noordelijke Randstad zoals uitgewerkt in het RRAAM programma. 
In het voorjaar van 2013 wordt duidelijk op welke wijze Marker Wadden wordt opgenomen in de ontwerp-
Rijksstructuurvisie RRAAM. Dit kan invloed hebben op de marktconsuitatie. 

Doel marktconsuitatie 
Deze marktconsuitatie richt zich op de eerste fase van Marker Wadden. De marktconsuitatie heeft twee doelen: 
- De maakbaarheid van het plan van Natuurmonumenten voor de Marker Wadden toetsen 
- De haalbaarheid van de voorgestelde bouworganisatie toetsen 

Deze informatie is nodig om het vertrouwen van mogelijke financiers in het project te versterken en hen daarmee te 
doen besluiten over te gaan tot medefinanciering. Ook zal het resultaat van de consultatie worden gebruikt door 
Natuurmonumenten bij hun besluitvorming over de bouworganisatievorm. 
Het is op dit moment nog niet duidelijk of en op welke wijze de overheden gaan bijdragen aan Marker Wadden. 
Besluitvorming met betrekking tot financiering en participatie van de overheden kan invloed hebben op deze 

marktconsuitatie. 



Informatieve bijeenkomst 6 februari 2013 
Tijdens deze bijeenkomst geeft Natuyrmonumenten een presentatie over de aanleiding en het doel van de 
Markerwadden en de verwachtte etndsituatie. Ook laat Natuurmonumenten zien welke ideeen zij heet over de 
aanieg en onderhoud van de Marker Wadden en over de ideeen betreffende de boyworganisatie. Uiteraai - ,s er 
ruim gelegenheid voor het stellen van aanvullende vragen. 

Individuele bijeenkomst drie weken later 
Na de informatiebijeenkomst krijgt een select aantal partijen gedurende drie weken de gelegenheid om zich over 
onze vraag te buigen. Na deze drie weken organiseren we individuele bijeenkomsten zodat u uw ideeen kunt 
presenteren. We willen hierbij concrete antwoorden op de vraag of de Marker Wadden technisch, financieel en 
pracedureel haaibaar en maakbaar zijn en op weike manier dat ingevuld zou kunnen worden. 

We zien u graag op woensdag 8 februari eo kijken uit naar uw aanmelding. 

Met vriendelijke groet, 

Project.!:-ectc^.rMartssrVlbtMm- t^taJtummonumerv^n 

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by 
others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat 
this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately. 
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