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Bestuursovereenkomst Rijk–Regioprogramma
Amsterdam – Almere Markermeer (BO RRAAM)
Afspraken over uitvoering drievoudige ambitie:
– Verstedelijking
– Bereikbaarheid
– Natuur & Recreatie
13 november 2013
Instelling Stuurgroep Markermeer-IJmeer (SMIJ)
Partijen:
Provincie Flevoland, Provincie Noord-Holland, EZ, I&M, RWS, …
En ook:
– HHNK (namens omliggende Waterschappen);
– Hoorn, Lelystad (namens omliggende gemeenten)
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Afspraak van Rijk, Provincie Flevoland, Provincie Noord-Holland
“gezamenlijk de juridische en praktische mogelijkheden uitwerken
om te komen tot een ecologisch boekhoudsysteem.”
Provincie Flevoland: voortouw, (financieel) verantwoordelijk
De ambitie is:
– vastleggen dat initiatiefnemers van grootschalige ruimtelijke
ingrepen (met effect op ecologie) bijdragen aan TBES
– investeerders in ecologisch systeem Markermeer-IJmeer krijgen
mogelijkheid voor ruimtelijke/recreatieve ingrepen.
“ten behoeve van het boekhoudsysteem de voortgang van het TBES
bijhouden door de effecten van de natuurmaatregelen en van de
ruimtelijke ingrepen op het Markermeer-IJmeer te monitoren.”
“bezien … op basis van het boekhoudsysteem of en welke
vervolgstappen wanneer nodig zijn ten behoeve van het TBES.”
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Ecologische ambitie BO RRAAM
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Ecologische ambitie: TBES in het Markermeer en IJmeer
TBES = Toekomstbestendig Ecologisch Systeem
Voldoet (onder meer) aan de Natura 2000 eisen
Creëert juridische ontwikkelruimte voor … ontwikkelingen.

Partijen onderschrijven het volgende toekomstperspectief:
• “Het Markermeer-IJmeer is een Toekomstbestendig Ecologisch
Systeem (TBES) waardoor een kwalitatief hoogwaardige
leefomgeving ontstaat met aantrekkelijke natuur- en
recreatiegebieden. Hierbij wordt ook invulling gegeven aan Natura
2000-instandhoudingsdoelstellingen. Het robuuste ecologische
systeem creëert juridische ontwikkelruimte voor onder meer
recreatieve, infrastructurele en stedelijke ontwikkelingen in en rond
het Markermeer-IJmeer.”
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Uitgangspunten voor het boekhoudsysteem
Uitgangspunten:
•Pragmatisch;
•Aansluiten op bestaande organisaties/systemen/structuren/modellen;
•Bestaande monitoring op instandhouding van natuurdoelen volgens Natura 2000 en
Kaderrichtlijn Water (RWS voert deze uit);
•Aanvullende monitoring naar de effecten van de natuurmaatregelen wordt voor zolang nodig
opgenomen in de bestaande monitoring; RWS is hiervoor verantwoordelijk. Aanvullende
financiering voor uitvoering moet worden geborgd vanuit de natuurmaatregelen;
•Provincie Flevoland (vergunning verlenend bevoegd gezag voor Natuurbeschermingswet) is
(financieel) verantwoordelijk voor registratie en waar nodig de monitoring van de effecten
van ruimtelijke ingrepen op Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water.
Ecologisch Boekhoudsysteem wordt uitgewerkt in:
• “Thermometer” (Grontmij)
• Vergunningen registratie
• Uitvoeringsprogramma (nu spelregelkader)
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