


Agenda IJsselmeergebied



Ontwikkelingen en opgaven

• waterveiligheid

• zoetwatervoorraad en -beschikbaarheid

• drinkwaterproductie

• natuurontwikkeling

• cultuurhistorische erfgoed 

• klimaatadaptatie

• energietransitie

• (sport)visserij 

• scheepvaart 

• nautische economie

• recreatie en toerisme

• verstedelijking

• omgevingskwaliteit 

….

IJsselmeergebied: veelzijdig, divers, uniek, waardevol landschap in ontwikkeling
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Visie Noord Hollandse IJsselmeerkust

Regio: RES (zo nne eilanden)
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Opstellen visie: 
Aanpak

• Identiteitsstudie (IMA)

• Ruimtelijk-economische uitwerking (WING/Witteveen&Bos)

• Redactie (Het Schrijfburo)

Organisatie

• Opdrachtgevers Provincie en gemeenten samen met HHNK, PWN, en RWS

• o.l.v. stuurgroep

• ambtelijke begeleidingsgroep 

• Met inbreng van en in samenspraak met burgers, bedrijven en 
belangenbehartigers

Waar staan we nu:

• Eindconcept gereed

• Externe raadpleging/kustweek

• Raden en Staten 5 oktober

• Burgers, Bedrijven, Belangenbehartigers  en Belangstellenden 11 en 
12 oktober

• Daarna pas besluitvorming



Opbouw kustvisie

1. Analyse identiteit en kwaliteiten

2. Trends en beleid

3. Visie 

4. Projectenoverzicht



Visie

• Deze kustvisie is een bouwsteen voor (uitwerkingen van) omgevingsvisie

• Bestuurlijk/politiek richtinggevend (geen burger bindend instrument)

• Uitnodigend voor andere partijen om met aanvullende projecten/ideeën te komen

• Zoeken naar kansen voor integreren, combineren en mee koppelen

Accent op:

• Recreatie en toerisme

• Beter benutten van de unieke kwaliteiten (maar die moet je wel (h)(er)kennen)

• Creëren van overzicht!



Visie

IJsselmeerwaarde

Hoofdprincipes:

1. Een nieuwe relatie tussen water en land

2. De kust als verbinding

3. Beleving van internationale allure





Planning besluitvorming concept Kustvisie

 

September

9

 

Stuurgroep IJsselmeerkust

Oktober

4, 5, 11, 12

 

Kustweken:

Gemeenteraden en Staten (beeldvorming)

Gebied

 

Oktober/November

 

Gemeenteraden (oordeelsvorming, besluitvorming)

 

Staten (oordeelsvorming)

 

December – later

 

Staten (besluitvorming i.r.t. beantwoording motie 115)

Voorjaar 2022

 

Gemeenteraadsverkiezingen
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