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Geachte Heer/Mevrouw,  
 
Graag wil de VBIJ* een zienswijze indienen over AmvB/Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening, en met name over dat gedeelte dat over het IJsselmeergebied 
gaat, genoemd in het artikel 2.12 IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte): 
 
Artikel 2.12.2 (bestemmingsplannen) 
Het eerste lid geldt niet voor woningbouw en daaraan gerelateerde activiteiten, 
watergerelateerde activiteiten anders dan grootschalige 
industriële activiteiten, inpolderingen of andere landaanwinningen met een totale 
oppervlakte per gemeente van ten hoogste: 
a. 350 hectare voor de gemeente Amsterdam, ten behoeve van IJburg tweede fase; 
b. 700 hectare voor de gemeente Almere ten behoeve van de Schaalsprong Almere; 
c. 5 hectare voor de gemeente Almere in de Randmeren, welke wordt afgetrokken 
van de in onderdeel b genoemde 700 hectare; 
d. 150 hectare voor de gemeente Lelystad; 
e. 35 hectare voor de gemeente Harderwijk ten behoeve van het project Waterfront 
Harderwijk; 
f. 5 hectare, aansluitend op de bestaande bebouwing, voor de overige gemeenten. 
3. Het eerste lid is niet van toepassing op overstroombare natuurontwikkeling. 
4. De maximaal toegestane uitbreiding van de oppervlakte, bedoeld in het tweede 
lid, wordt bepaald op basis van de gemeentelijke indeling op 22 december 2009. 
 
De VBIJ uit haar zorgen over deze ontwikkeling en vindt het onwenselijk dat het rijk 
op eenzijdige gronden, en vooruitlopend op onderzoek en strategie (bijv. over de 
zoetwatervraag) van het Deltaprogramma in dit stadium het buitendijks bouwen 
denkt te moeten faciliteren. 
 
De VBIJ pleit ervoor dat het rijk ten aanzien van het IJsselmeergebied geen 
besluiten neemt die de toekomstige veerkracht en klimaatadaptatie in de weg 
kunnen staan, zoals een natuurlijker peilbeheer onmogelijk maken door buitendijkse 
bebouwing toe te staan. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ruimtelijke kwaliteit is geen nationaal ruimtelijk belang, maar een decentrale 
opgave, zo is het nieuwe standpunt van het rijk. In dit besluit worden daarom met 
betrekking tot ruimtelijke kwaliteit geen eisen gesteld aan de inhoud of toelichting 
van bestemmingsplannen voor de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. 
 
Het rijk is niet consistent in haar ruimtelijke beleid t.a.v. het IJsselmeergebied. Aan 
de ene kant wil het een aantal grote ruimtelijke ingrepen in het gebied:  
- energievoorziening (Het IJsselmeergebied is als zoekgebied aangewezen voor 
windenergie, netwerk- infrastructuur),  
- weg- en waterinfrastructuur (IJmeerverbinding).  
- buitendijkse ontwikkelingen, zoals benoemd in Artikel 2.12.2 
(bestemmingsplannen) 
- peilstijging in het IJsselmeer (wat een enorme impact heeft op de randen van het 
IJsselmeer) 
Hiervoor worden door het Rijk stevige claims op het gebied gelegd, die ook vrijwel 
niet om te buigen lijken.  
Aan de andere kant laat men ruimtelijk beleid (en kwaliteit) en natuur beleid graag 
over aan de regio. Dit kan alleen maar leiden tot een dubbele aanspraak op de 
ruimte (vanuit de regio, en vanuit het rijk) tot conflicterende belangen, en tot verdere 
verrommeling van het gebied, waarbij de natuur het onderspit zal delven, zo vreest 
de VBIJ. 
 
Het rijk erkent, bijvoorbeeld in het Nationaal Waterplan, dat het IJsselmeer een 
aantal kernwaarden heeft die van grote waarde zijn. (openheid, ruimte, unieke 
natuur). Het rijk zou zich in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening moeten 
uitspreken over hoe zij deze kernwaarden denkt te beschermen. Dan is zij 
consequent in haar beleid en geeft zij de burger vertrouwen. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw F.F. Fleischer         
directeur VBIJ   
 
 
 
*Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ) is een samenwerkingsverband tussen 
Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, It Fryske Gea, Het Flevo-landschap en 
IJsselmeervereniging. Samen bundelen zij hun krachten om de natuurlijke en 
landschappelijke waarden van het IJsselmeergebied te bevorderen.  
 

 


