MANIFEST
Een duurzame toekomst voor
IJmeer en Markermeer

Februari 2007

De groenblauwe kwaliteiten van het IJmeer en het Markermeer (het blauwe
hart van Nederland) dienen een even volwaardige plaats te krijgen in het
ontwikkelingsproces van de Noordvleugel als de rode en infrastructurele
aspecten. Dat is de boodschap in dit manifest van de ondertekenende
partijen aan het rijk en de betrokken provincies en gemeenten.
Het IJmeer staat in het brandpunt van de belangstelling. Begrijpelijk, gezien de
hoeveelheid ruimtelijke vraagstukken die in het gebied samenvallen. Rijk en
provincies buigen zich nu over de toekomst van het IJmeer en het Markermeer.
Tot nog toe wordt de discussie over de toekomst van het IJmeer en het
Markermeer teveel gedomineerd door het debat over de wenselijkheid van
verstedelijking en ontsluiting. De ondertekenende organisaties vinden dat de
ontwikkeling van het gebied juist zijn basis moet vinden in de functies natuur,
water en recreatie.
In het kader van afspraken over de Noordvleugel is besloten dat in 2007 een
langetermijnvisie moet worden opgesteld voor het IJmeer en het Markermeer.
De provincies Flevoland en Noord-Holland voeren de regie van dit proces. Met
dit manifest willen we richting geven aan de langetermijnvisie.
De urgentie is groot want de kwaliteit van de natuur is slecht, de waterkwaliteit
is bedroevend en de kansen op het gebied van recreatie blijven onbenut. De
langetermijnvisie biedt een uitgelezen kans om deze trend te keren, en het
IJmeer en het Markermeer te ontwikkelen tot een aansprekend en duurzaam
natuur- en recreatiegebied.
Dit manifest adresseren wij met nadruk richting de besluitvormers en beslissers
in de Noordvleugel: de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten
grenzend aan IJmeer en Markermeer en het Rijk. Maar natuurlijk ook richting
alle maatschappelijke en private partijen die hierbij een rol kunnen vervullen.
Op het gebied van onder andere natuur, landschap, waterhuishouding,
recreatie, visserij en cultuurhistorie vervullen het IJmeer en het Markermeer een
belangrijke rol. De kwaliteiten die met deze functies samenhangen zoals
bijvoorbeeld rust, ruimte, weidsheid, schoon water, gevarieerde natuur en
bereikbare plekken om te recreëren, moeten bewaard en versterkt worden.
De delta waarin de Noordvleugel ligt is ook internationaal van belang. Niet voor
niets is het gebied aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied. In onze
optiek is het noodzaak de natuurlijke relaties in de delta te herstellen, en ligt nu
de kans voor het grijpen om het gebied te ontwikkelen als kern van een robuust
en klimaatbestendig wetlandsysteem dat verbindingen heeft met Waterland, de
Vechtplassen en de Oostvaardersplassen.
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Wij zien het IJmeer en het Markermeer als het hart van het groenblauwe
netwerk van de Noordvleugel: de Vlinderstrik
Om dat op termijn te bereiken moet de waterkwaliteit omhoog, moet worden
gewerkt aan natuurlijke vooroevers en binnendijkse natuurontwikkeling. Door
uitgekiende zonering van het gebied kan de ecologische kwaliteit worden
versterkt en kunnen de recreatieve mogelijkheden optimaal worden ontwikkeld.
Het gebied moet voor recreatie en natuurbeleving bereikbaar en beleefbaar zijn.
Een aantrekkelijk IJmeer en Markermeer draagt op die manier bij aan een
prettige leefomgeving en een gunstig vestigingsklimaat van de Noordvleugel.
Aanbevelingen
Wij nodigen de Noordvleugelbestuurders uit om de gewenste landschappelijke,
ecologische en recreatieve kwaliteiten van het IJmeer en het Markermeer als
uitgangspunt en toetssteen te nemen voor hun metropolitaan beleid.
Wij roepen hierbij de besluitvormers op om met daadkracht en passie dit
blauwgroene manifest te gebruiken als bouwsteen bij de integrale planvorming
voor IJmeer, Markermeer en aangrenzende binnendijkse gebieden.
Wij vinden het belangrijk dat, gezien de complexiteit en de omvang van het
proces een coördinerend minister wordt benoemd en de benodigde budgetten
worden gereserveerd.
Wij verzoeken de betrokken bestuurders om relevante maatschappelijke
organisaties nadrukkelijk te betrekken bij het opstellen van de langetermijnvisie.
Wij bieden u een maatschappelijke coalitie met draagvlak in de samenleving, en
inhoudelijke bijdragen aan de gewenste groenblauwe kwaliteit van het gebied.

Onze coalitie komt op voor de waarden van het IJmeer-Markermeergebied, en
bestaat uit Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Natuur en Milieu,
Milieucentrum Amsterdam en de milieufederaties van Flevoland, Utrecht en
Noord-Holland. Voor meer informatie over onze coalitie: p.de.nobel@mnh.nl.
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Staatsbosbeheer
Yvon Horsten (directeur Regio West)
Natuurmonumenten
Krijn Jan Provoost (directeur Regio Noord-Holland en Utrecht)
Natuur en Milieu
Mirjam de Rijk (algemeen directeur)
Milieucentrum Amsterdam
Saskia de Jonge (directeur)
Natuur en Milieu Flevoland
Vera Dam (directeur)
Natuur en Milieufederatie Utrecht
Joris Hogenboom (directeur)
Milieufederatie Noord-Holland
Hugh Gallacher (directeur)
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