
  
 
Optimalisatierapport Markermeer - IJmeer 
gepresenteerd: nieuwe energie voor 
toekomstplannen  
 
Dit is de laatste RRAAM Update van het jaar. Het jaar is met een climax afgesloten in de 
vorm van een Bestuurlijk Overleg tussen Rijk en regio en een Algemeen Overleg met de 
Tweede Kamer. Beide overleggen zijn goed verlopen en de uit te werken alternatieven en 
varianten van RRAAM zijn daarmee definitief vastgesteld.  
Al met al was 2011 een heel productief RRAAM-jaar. De werkmaatschappijen hebben 
goede ideeën geconcretiseerd, het Maatschappelijk Proces was actief en constructief 
betrokken en het Woningbehoefte-onderzoek heeft bij de betrokken partijen geleid tot 
een gezamenlijk beeld over nut en noodzaak van RRAAM. 

 

 

Gedeputeerde Anne Bliek en ELI-directeur Herman Wierenga nemen het WMIJ-rapport van Roelof Balk in ontvangst. 
 

Op 21 november presenteerde de Werkmaatschappij Markermeer- IJmeer de resultaten 
van de Optimalisatiefase. Het nieuws trok betrokkenen, belangstellenden en 
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belanghebbenden ondanks de dichte mist naar de Bataviahaven in Lelystad. Daar was 
het goede nieuws te horen over het verbeteren van de natuur.  
De duurzaame versterking van het Markermeer-IJmeer, zoals in het Toekomstbeeld is 
voorzien kost maximaal 631 miljoen, zo‟n 40 procent minder dan de 1 miljard die 

aanvankelijk werd begroot. En met een eerste stap van 200 miljoen euro kan de 
neergaande lijn mogelijk al worden gekeerd. De conclusies werden na de presentatie 
besproken en bediscussieerd met de zaal.  
De urgentie van het versterken van de natuur werd breed ondersteund door de 
aanwezigen. Waar enkelen nog aarzelden, bleek dat vooral om de haalbaarheid te gaan. 
De twijfelaars vreesden dat de Werkmaatschappij zich rijk rekent met inkomsten uit 
zandwinning of bijdragen van bijvoorbeeld exploitanten van windmolens.  
Er werd door sommigen ook twijfel uitgesproken over de grootschaligheid van het plan. 
Dit gaf Roelof Balk, directeur van de Werkmaatschappij de gelegenheid om juist de 
voordelen van die grootschaligheid toe te lichten. Hij gaf uitleg over de reeks van slimme 
maatregelen om de kosten te besparen maar toch de doelstellingen te halen. Zo worden 
„luwtemaatregelen‟ beperkt, kan de zandwinning veel efficiënter en moet de aanleg van 
een groot moerasgebied achter de Houtribdijk gecombineerd worden met noodzakelijke 
dijkversterkingen. „Schijnbare tegenstellingen leiden juist tot voordelen‟.  

 
Goede fasering  
Daarnaast wijst Balk op het belang van een goede fasering: “De totale kosten van het 
volledig herstel berekenen wij nu op maximaal 631 miljoen euro. Maar de veerkracht van 
de natuur laat zich moeilijk voorspellen. Wij denken dat een omslag van verslechtering 
naar verbetering van natuurkwaliteit al mogelijk is bij een investeringsstap van zo‟n 200 
miljoen euro voor de komende 10 tot 15 jaar. Dat is nog steeds een flink bedrag. 
Daarom hebben wij ook al ideeën voor de financiering voorgesteld. De zandwinning in 
het Markermeer biedt bijvoorbeeld een mooi dekkingsperspectief.”  
Gedeputeerde Bliek van de Provincie Flevoland stelde dat het raamwerk voor het Blauwe 
Hart er nu lag: „We weten wat er nodig is. Nu gaat het om de ambtelijke, bestuurlijke en 
politieke wil en moed om het ook te gaan doen.‟ Directeur Herman Wierenga van het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: „Het zijn goede ideeën. Die 
moeten we de komende maanden gaan uitwerken. Dan pas weten we of we verder 

kunnen.‟  
 
Blue deal  
Arthur Helling regiomanager van Recron pleitte – naar analogie van „green deals‟ die al 
her en der worden afgesloten, voor een „blue deal‟ tussen natuurbescherming en 
waterrecreanten: regelvrije zones waar lange procedures kunnen worden doorbroken en 
waar ruimte is voor experiment.  

Opluchting over de optimalisatie klonk er o.a. bij wethouder Ronald Louman van de 
gemeente Hoorn. De eerder geprojecteerde slibschermen die de haven en de recreatie 
zouden kunnen hinderen zijn nu van de baan. In de aangepaste plannen voor de Hoornse 
Hop ziet de wethouder juist mogelijkheden voor recreatie. Een mooi begin voor een „blue 
deal‟.  


