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IJsselmeervereniging
Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022

Benno van Tilburg, voorzitter: 50 jaar IJsselmeervereniging!
In 2022 bestaat de IJsselmeervereniging 50 jaar. Op 25 maart 1972 namen vertegenwoordigers
van de ‘Stichting Markerwaard van de kaart’ het initiatief tot het oprichten van de “Vereniging tot
behoud van het IJsselmeer”. Het belangrijke doel van eerst die stichting en toen de vereniging,
geen inpoldering van de Markerwaard, werd bereikt doordat die inpoldering feitelijk niet
plaatsvond. In de negentiger jaren van de vorige eeuw is de Markerwaard zelfs officieel
geschrapt uit het Rijksbeleid en is dat doel ook officieel bereikt. Maar ook na dit succes was er
nog genoeg te doen voor de vereniging die in 2004 is omgedoopt tot IJsselmeervereniging.
In 2022 willen we dit 50-jarig bestaan met u vieren en ik hoop dat we elkaar in 2022 inlevende
lijve kunnen ontmoeten bij de Algemene Ledenvergadering op 26 maart 2022. Bij de officiële
viering op vrijdagmiddag 30 september 2022 in het Zuiderzeemuseum kijken we 50 jaar vooruit
en wel naar het jaar 2072. Tegen welke dilemma’s lopen we dan aan in het IJsselmeergebied
en welke keuzes willen we als IJsselmeervereniging daarin maken. In onze IJsselmeerberichten
zullen we hier uitgebreid op ingaan.
Die viering van het 50-jarig bestaan van de vereniging en in dat verband onze vereniging ‘op de
kaart zetten’ heeft prioriteit bij het bestuur in 2022. Natuurlijk blijven we ons ook inzetten bij alle
lopende en komende plannen voor het behoud van het open landschap en verbetering van de
natuur in het gebied. Ook in 2021 heeft het bestuur samen met de vrijwilligers zich hiervoor
ingezet. Zeer treurig was – en daar stonden we bij stil in ons lijfblad – het overlijden van Kees
Schouten, ons voormalige bestuurslid en hoofdredacteur lange tijd van de IJsselmeerberichten.
Kees had ook de regie bij het jubileumnummer van onze vereniging bij ons 45 jaar jubileum. Wij
missen de inbreng van Kees in ons bestuur en het blad zeer.
Wat we gedaan hebben in 2021 en wat we gaan doen in 2022 leest u verder in deze combinatie
van jaarverslag 2021 en jaarplan 2022.
Doel IJsselmeervereniging
De IJsselmeervereniging is een vereniging van leden die zich betrokken voelen bij het behoud
van de kwaliteiten van het IJsselmeergebied, de voormalige Zuiderzee en omstreken. De
vereniging realiseert zich dat het IJsselmeergebied een levend landschap is en dat het gebied
daardoor aan verandering onderhevig is. Wel is zij van mening dat voorgenomen veranderingen
beoordeeld moeten worden op basis van de mate waarin zij de kernkwaliteiten van het gebied
versterken, of daar schade aan toebrengen. Voor duurzame ontwikkeling van het
IJsselmeergebied is het wezenlijk om veranderingen in de kernkwaliteiten ecologie, economie,
beleving en cultuurhistorie in samenhang te beschouwen. De vereniging kiest voor een kritische
houding, gebaseerd op deskundigheid en wil het draagvlak voor het behoud van een waardevol
IJsselmeergebied bij bevolking en politiek versterken. De vereniging wil haar doelen bereiken
door samen te werken met verwante organisaties.

Bestuur, leden en financiën
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Bestuur
Het bestuur kwam in 2021 zeven keer bijeen. Zes van de zeven keer moesten de
bestuursvergaderingen noodgedwongen digitaal plaatsvinden. Eén keer kwam het bestuur
fysiek bijeen, terwijl op dezelfde dag ook een bijeenkomst plaatsvond met vrijwilligers.
Naast de gebruikelijke onderwerpen, waarover we u in dit verslag informeren was de viering
van ons 50-jarig bestaan dit jaar een belangrijk onderwerp.
Het bestuur bestaat uit: Benno van Tilburg (voorzitter), Soemini Kasanmoentalib (secretaris),
Auke Wouda (penningmeester) en de leden Frans de Nooij en Willem Goudswaard.
Bestuursleden van de vereniging waren door het jaar heen en over het algemeen digitaal
aanwezig bij tal van symposia en bijeenkomsten die betrekking hadden op het
IJsselmeergebied en hadden daar hun inbreng.
Het bestuur heeft op langere termijn dringend behoefte aan aanvulling en vervanging. In 2023
loopt de laatste termijn van Frans de Nooij af terwijl van Soemini Kasanmoentalib en Auke
Wouda de laatste termijnen in 2024 aflopen en 2025 gevolgd door Willem Goudswaard. Deze
aankomende vacatures moeten wel vervuld worden terwijl er op het gebied van communicatie
nu al dringend aanvulling nodig is.
Leden (en vrijwilligers)
Ons ledenbestand daalt nog steeds. Begin 2021 waren er 830 leden. Dit is eind 2021 gedaald
tot 784 als gevolg van overlijden of opzegging of het twee jaar achtereen niet betalen van de
contributie. Dertien nieuwe leden hebben zich aangemeld in 2021. De ledenadministratie is
goed op orde en geeft daardoor een goed beeld van ons ledenbestand. Leden zijn van groot
belang voor de vereniging zeker nu we zien dat het aantal plannen voor het IJsselmeergebied
toeneemt. Het belang van een onafhankelijke organisatie als de IJsselmeervereniging wordt
alleen maar groter als pleitbezorger voor het behoud van de landschappelijke waarden en de
natuur van het IJsselmeergebied.
De actieve vrijwilligers dragen de vereniging. Nieuwe actieve leden zijn dan ook meer dan
welkom en kunnen zich eenvoudig melden via info@ijsselmeervereniging.nl en via de website.
Het teruglopende ledental blijft een zorg voor het bestuur. Leden die denken een actieve
bijdrage kunnen leveren aan het werven van nieuwe leden worden dan ook van harte
uitgenodigd om zich bij het bestuur te melden.
Samenwerking
Waar dat kan zoeken we de samenwerking op met de diverse partijen. Bijzondere
samenwerkingsprojecten waren en zijn die van Enkhuizerzand in Enkhuizen en de perikelen
rond de Markermeerdijken. De samenwerking met de coalitie Het Blauwe Hart is in 2021
voortgezet en zullen we blijven voortzetten.
IJsselmeer academie
In 2019 zijn eerste contacten gelegd over het idee van een IJsselmeer academie met
onderzoekers onder andere op de “Living Lab” dag op 18 juni op de Marker Wadden, waar
Natuurmonumenten het KIMA, het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden
presenteerde. Natuurmonumenten stelt het geplande veldlaboratorium op de Marker Wadden
ter beschikking aan alle onderzoekers/onderzoeksgroepen die veldonderzoek willen doen naar
de ecologie en biodiversiteit van het IJsselmeergebied. Het is de bedoeling samen met de
Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk en de Stichting Wetlands IJsselmeergebied, dat veel onderzoek
naar het ecosysteem heeft gedaan, met een voorstel te komen voor onafhankelijk onderzoek
naar de factoren voor het herstel van het ecosysteem en een gegevensbasis voor ecologische
data.
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Een eerste aanzet voor de IJsselmeeracademie zou het onderzoeksproject naar het gedrag van
vogels rond windparken in het IJsselmeergebied kunnen zijn. Dit onderzoeksproject zal
gefinancierd worden door Windplanblauw – het windmolenpark tussen Lelystad en de
Ketelbrug. Het onderzoeksproject zal drie tot vijf jaar gaan duren na de realisatie van dit
windpark. Het natte deel van dit windpark zal naar verwachting in 2023 gereed zijn.
Algemene ledenvergadering (ALV)
De ALV 2021 werd digitaal gehouden op 27 maart 2021. Het oorspronkelijke plan om de
vergadering te houden in het Woudagemaal kon vanwege de maatregelen rond het sars-cov-2
virus niet doorgaan. Op de agenda stonden de vaste punten zoals Jaarplan en Jaarslag.
De ALV in 2022 zal worden gehouden op 26 maart 2022. Ook vanwege het 50-jarig bestaan
hoopt het bestuur dat dit jaar die ALV fysiek georganiseerd kan worden.
Financiën
De balans laat ultimo 2021 een algemene reserve van ruim € 23.000 zien. Daarnaast is er een
voorziening op de balans opgenomen met ruim € 15.000 voor inhoudelijke projecten.
Voor 2022 gaat het bestuur volgens de begroting uit van € 24.000 aan inkomsten uit
contributies en donaties. De belangrijkste uitgaven in 2022 betreffen het 50-jarig bestaan (ca. €
30.000), voor € 10.000 gedekt uit de voorziening hiervoor. Voor de publiciteit staat er € 12.000.
De overige uitgaven betreffen vooral de verenigingskosten (€ 5.500). Het negatieve saldo van
ca. € 13.500 kan gedekt worden uit de algemene reserve. De reserve die daarna overblijft van
ruim € 10.000 acht het bestuur voldoende.
Privacy
In verband met de privacy is het bestuur terughoudend in het vermelden van persoonsnamen
op de website en in dit verslag, behalve als het de bestuursleden betreft.

Ruimtelijke en inhoudelijke ontwikkelingen
Gebiedsagenda 2050 IJsselmeergebied
Op 17 mei 2018 is de Gebiedsagenda 2050 IJsselmeergebied ondertekend door alle betrokken
overheden en verschillende maatschappelijke organisaties. Ook de IJsselmeervereniging is een
van de ondertekenaars. In die Gebiedsagenda zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop
integrale keuzes voor het IJsselmeergebied zullen worden gemaakt. In de voorbereiding van die
agenda zijn verkenningen uitgevoerd voor onder andere de energietransitie, recreatie en
ecologie. De keuzes die in de agenda gemaakt worden over de lange termijn voor het
IJsselmeergebied vormen de basis voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die door het rijk
in het kader van de Omgevingswet zal worden vastgesteld.
Het is een losse organisatie, gebaseerd op vrijwillige samenwerking en uitwisseling van
informatie van Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Zie de Uitvoerings-,
Kennis- en Innovatieagenda 2020 op de website Agenda IJsselmeergebied 2050. Er worden
“oplopen” georganiseerd, zoals vier keer per jaar een Platform met een specifiek onderwerp en
een keer per jaar een grote Verenigde Vergadering.
De belangrijkste studies en plannen die op ons af komen zijn:
- Recreatie en toerisme. Eind 2021 is een recreatievisie gepubliceerd. In januari 2022 is daarop
gereageerd. Wat mist is vooral op een visie op de relatie met de natuur en een visie op de in
onze ogen ongewenste ontwikkeling in de richting van huisjesparken (zoals Enkhuizerzand en
Hindeloopen).
- Natuur zit nog niet goed in het werkplan. Behoefte is aan een richtinggevend kader gebaseerd
op een goede monitoring voor de natuur/ecologie. Vanuit onze vereniging moeten we actief
meedenken over noodzakelijke onderzoeken en wensen vanuit de natuuroptiek.
- Communicatiestrategie is in ontwikkeling. Hier moeten we tijdig onze wensen kenbaar maken
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bekijken hoe onze eigen parels, website en nieuwsbrief daar in passen zonder ons eigen geluid
te kort te doen.
- Verkenning voor een visie op het IJsselmeergebied. Het bestuur is benieuwd wat er uit deze
verkenning zal komen. Zeker in het licht van de vele visies die al zijn ontwikkeld in de afgelopen
decennia, maar die nooit geleid hebben tot duidelijke keuzes vóór natuur en landschap.
Natura 2000
Alle wateren in het IJsselmeergebied zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Het hele gebied
op grond van de Vogelrichtlijn en sommige kustgebieden ook op grond van de Habitatrichtlijn.
Het gevolg is, dat alle activiteiten in het gebied maar ook alle activiteiten in de omgeving
getoetst moeten worden aan de wettelijke eisen: er mogen geen significante effecten zijn op de
doelstellingen van het Natura 2000-gebied, tenzij er geen alternatieven zijn en er dwingende
redenen van groot openbaar belang zijn. In die laatste gevallen moeten de negatieve effecten
gecompenseerd worden. Samen is dat de zogenaamde ADC-toets. De doelen
(instandhoudingsdoelen) zijn opgenomen in de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000gebieden. In het IJsselmeergebied gaat het logischerwijs vaak om (water)vogelsoorten.
Veel Natura 2000-doelen in het IJsselmeergebied worden op dit moment niet gehaald. Om
doelen te halen is het niet alleen nodig om te voorkomen dat er projecten worden gerealiseerd
met (significant) negatieve projecten maar zullen ook maatregelen moeten worden genomen
om de staat van instandhouding van de natuur te herstellen. Daarvoor dienen onder meer de
beheerplannen. Die beheerplannen zijn in een lang traject in de voorgaande jaren opgesteld en
met veel vertraging in 2017 vastgesteld. Ze gelden voor zes jaren en lopen dus af in 2023.
Door het lange traject waren deze beheerplannen al verouderd bij de vaststelling. Laat staan in
2023. Desondanks heeft Rijkswaterstaat eind 2021 aangekondigd, dat de Natura 2000
beheerplannen zullen worden verlengd en dat alle beheerplannen van de grote wateren
geleidelijk zullen worden opgepakt. Het bestuur is van mening, dat er voldoende redenen zijn
om de beheerplannen, in ieder geval van het Markermeer en het IJsselmeer op tijd te herzien.
Regionale energiestrategieën
Als gevolg van het nationale Klimaatakkoord worden in 30 gebieden energiestrategieën
ontwikkeld. Die strategieën zijn in 2021 vastgesteld. Voor het IJsselmeergebied zijn de
energiestrategieën van Fryslân, Flevoland, Noord-Holland noord en Noord-Holland zuid het
meest van belang. De effecten op het natte deel van het IJsselmeergebied lijken mee te vallen.
Alle ontwikkelingen van die energiestrategieën kennen een participatietraject. Het bestuur heeft
de taken verdeeld voor de deelname aan die participatietrajecten. Daarbij zet het bestuur in op
het voorkomen van nieuwe windparken in het IJsselmeergebied en op het voorkomen van
zonneparken in het open water. Daarbij maakt het niet uit of die parken op het water of op
eilanden komen. Het bestuur blijft van mening, dat de zonzijde van de dijken in het
IJsselmeergebied wel geschikt zijn voor zonnepanelen.
Windmolens
Fryslân:
Het windpark Fryslân is gebouwd. De negatieve gevolgen voor het landschap zijn nu goed
zichtbaar. Het windpark Nij Hiddum Houw,vlakbij kop Afsluitdijk aan de Friese kant, is in
aanbouw. Zoals bekend heeft de Raad van State in 2020 in ons beroep samen met de
Waddenvereniging geoordeeld dat de bouw door mag gaan. Eind 2021 komt het plan van de
gemeente Sûdwest Fryslân en Wetterskip Fryslân naar buiten om enkele van deze molens te
kopen.
Flevoland:
In 2018 zijn zowel het ontwerp als het definitieve plan gepubliceerd voor het windpark Blauw
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(het noorden van de polder Oostelijk Flevoland). Langs de dijk tussen Lelystad en de Ketelbrug
komen twee rijen van ieder 12 zeer grote molens. Met de initiatiefnemers van windpark Blauw
zijn afspraken gemaakt over een gedegen onderzoek naar de gevolgen van windparken in het
IJsselmeergebied voor vogels. Dit onderzoek zal starten als het natte deel van windpark Blauw
is aangelegd.
Omgevingswet/Omgevingsvisies
De regelgeving voor de Omgevingswet is afgerond. Waarschijnlijk zal de Omgevingswet per 1
oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking treden, ondanks dat er nog twijfels zijn bij het Digitale
Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit DSO moet ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot
initiatieven en overheidsbesluiten over de omgeving. Het bestuur van de IJsselmeervereniging
maakt zich samen met andere natuurorganisaties ernstig zorgen over de vindbaarheid en
kenbaarheid van die initiatieven en overheidsbesluiten, ook al omdat niet toegerust is op de
publicatie van besluiten over een heel gebied, zoals het IJsselmeergebied.
Rijk en provincies lopen vooruit op de invoering van de Omgevingswet en stellen al
Omgevingsvisies op. Voor de IJsselmeervereniging zijn de visies van het Rijk en de provincies
Fryslân, Flevoland en Noord-Holland het belangrijkste. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is
eind 2020 vastgesteld. Op het ontwerp voor de Friese Omgevingsvisie heeft het bestuur
gereageerd. De visie voor Flevoland is in ontwikkeling. Noord-Holland heeft al eerder een
Omgevingsvisie vastgesteld, maar die zal de komende jaren moeten worden herzien.
Ook waterschappen werken – hoewel dat op grond van de Omgevingswet niet verplicht is – aan
Blauwe Omgevingsvisies (BOVI). Het bestuur volgt deze ontwikkelingen en zal zorgen bij de
meest relevante waterschappen hierbij betrokken te zijn.
Het bestuur maakt zich ook zorgen over de uitwerking van de Omgevingswet op het
IJsselmeergebied. Overheden krijgen meer ruimte om beslissingen te nemen en uit die wet
volgt het principe ‘ja, mits’, waardoor overheden zelf en andere initiatiefnemers alle ruimte lijken
te krijgen ten koste van landschap, natuur en milieu.
Waterprogramma’s en regionale waterbeheerprogramma’s
Op grond van Europese regelgeving, de KaderRichtlijn Water (KRW), moeten om de zes jaar
een Nationaal Waterprogramma (NWP) en stroomgebiedsbeheerplannen opgesteld worden.
In 2021 heeft de IJsselmeervereniging een uitgebreide zienswijze ingediend als reactie op het
ontwerp voor het NWP. Pas in 2022 zal de Rijksoverheid dit NWP vaststellen.
Inmiddels hebben verschillende provincies en waterschappen hun ontwerpen voor
waterprogramma’s en waterbeheerprogramma’s gepubliceerd. Het bestuur zal reageren op de
waterprogramma’s van de provincies Noord-Holland en Fryslân, omdat die voor het
IJsselmeergebied het meest relevant zijn.
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (haven Urk).
Nadat in mei 2019 de Raad van State het eerdere plan voor een Maritieme Servicehaven bij
Urk heeft vernietigd heeft de provincie Flevoland vlak voor de zomervakantie in 2021 een
gewijzigd plan vastgesteld. Op de zienswijze die de IJsselmeervereniging heeft ingediend op
het ontwerp is nauwelijks ingegaan. Het bestuur heeft opnieuw beroep ingesteld tegen dit plan
en na ampel beraad besloten om dit beroep te laten ondersteunen door een contra-expertise
door AT-KB/Buro Bakker. De kosten van deze contra-expertise worden gedekt uit de
voorziening inhoudelijk werk. Het saldo van die voorziening is daarvoor ruim voldoende. In het
voorjaar van 2022 zal dit beroep behandeld worden op een zitting bij de Raad van State, zodat
een uitspraak in of voor de zomer van 2022 is te verwachten.
Dijkversterking Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam
De dijkversterking van de Markermeerdijk blijft ons bezig houden. In de praktijk blijkt, zoals al
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gevreesd werd, de Alliantie Markermeerdijken veel problemen te veroorzaken bij de
omwonenden en zich weinig flexibel op te stellen en niet bereid tot passende oplossingen. Dit
leidt tot veel ergernis bij de omwonenden. Zelfs voor de hand liggende kleine aanpassingen
blijken niet tot de mogelijkheden te behoren. Allemaal redenen om de samenwerking met de
Stichting Zuyderzeedijk en bewoners ook in 2022 voort te zetten over de uitvoering van de
werkzaamheden.
Recreatieve ontwikkelingen
Op veel plaatsen rond het IJsselmeergebied zien we een verschuiving van campings en
(sta)caravanparken naar huisjesparken of bungalowparken. Door het grotere bouwvolume en
daardoor grotere zichtbaarheid is landschappelijke achteruitgang. Het zijn meestal buitendijkse
gebieden die nu vol worden gezet met bebouwing waardoor ook geleidelijke overgangen van
water naar land verloren gaan.
het Enkhuizerzand in Enkhuizen en Schuilenburg bij Hindeloopen zijn daarvan recente
voorbeelden.
Het plan van de gemeente Enkhuizen voor het Enkhuizerzand is in de uitspaak van de Raad
van State op 21 augustus 2021 niet gesneuveld, maar er zijn wel twee opdrachten aan de
gemeente meegegeven. De gemeente moet nu die opdrachten, een moerasgebied en en een
groensingel rond de nieuwe camping aanleggen, wel eerst uitvoeren voordat de exploitant het
bungalowpark in gebruik mag nemen.
Het bestuur is tevreden met dit resultaat. De eerste plannen voor een bungalowpark ver het
IJsselmeer in met 200 bungalows is in de loop van het proces gewijzigd naar een opener plan
binnen de bestaande kustlijn met 160 bungalows. Ook is de afstand tot het buitenmuseum van
het Zuiderzeemuseum groter geworden en blijven er zichtlijnen vanaf de historische Omringdijk.
Dat de camping verandert in een huisjespark blijft jammer, maar het zicht erop zal door de
groensingel verbeteren. Het verdwijnen en ophogen van het gebied van de nieuwe camping
wordt gecompenseerd door het nieuwe nog aan te leggen moerasgebied wat de natuur van het
IJsselmeer ten goede komt. Het bestuur zal in 2022 de aanpassingen nauwlettend blijven
volgen.
Iets ten zuiden van Hindeloopen is er voor het buitendijkse gebied waar nu een stacaravanpark
is (Schuilenburg) een aantal jaren geleden door de gemeente al een nieuw bestemmingsplan
vastgesteld. Hier mogen 120 recreatiewoningen komen met een maximale hoogte van 7 m met
een oppervlakte van gemiddeld 125 m2.
Vismigratierivier en aanpassing Afsluitdijk
De aanpassing van de Afsluitdijk is in 2019 begonnen. In 2022 zal de Nieuwe Afsluitdijk klaar
zijn was het plan, maar door fouten in het ontwerp bij Den Oever zal dat tenminste drie jaren
langer duren en zal naar verwachting pas in 2026 het project klaar zijn. Ook de hinder, zoals de
afsluiting van de fietspaden zal langer duren.
Begin 2022 is de aanleg van de vismigratierivier zover gevorderd, dat de spuikoker in de
Afsluitdijk gereed is. Als die vismigratierivier klaar is hebben vissen een mogelijkheid erbij om te
migreren tussen Waddenzee en IJsselmeer, zonder dat het zoete water van het IJsselmeer in
gevaar komt. Hopelijk bevordert dat herstel van de visstand in het IJsselmeergebied. Bezoekers
kunnen als de vismigratierivier klaar is de vissen ook daadwerkelijk door de Afsluitdijk zien
zwemmen.
Nieuwe eilanden
Het aanleggen van nieuwe eilanden vraagt om een voortdurend kritisch volgen van deze
plannen. Het betreft de Marker Wadden, waar zowel de inrichting als de aanleg met grove
ingrepen in de bodem van het Markermeer aandachtspunten zijn. Na de eerste fase van de
Marker Wadden zal eerst geëvalueerd moeten worden of deze aanpak helpt bij het oplossen
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van het slibprobleem van het Markermeer. Ondanks dat die evaluarie nog niet klaar is, is in
2021 besloten om nog twee eilanden erbij aan te leggen.
Behoud van de open natte ruimte staat voor ons voorop. Alleen als deze eilanden daadwerkelijk
bijdragen aan het oplossen van een natuurprobleem is het aantasten van die openheid
aanvaardbaar. Ook voor de Friese kust worden nu plannen voor eilanden gepresenteerd die
een kritisch oog verdienen.
Programmatische aanpak grote wateren (PAGW)
In juli 2019 publiceerde de minister van LNV de programmatische aan pak grote wateren
(PAGW). Onder die grote wateren valt ook het IJsselmeergebied. In die PAGW zijn plannen op
genomen en is geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van ondiepe waterzones met landwaterovergangen, herstel van ecologische verbindingen tussen IJsselmeer, Waddenzee,
rivieren en regionale wateren, vergroten van de ecologische draagkracht door vergroten van de
voedselbeschikbaarheid en het creëren van paai-, rust- en broedgebied voor vissen en vogels.
Het bestuur neemt hier zo veel mogelijk aan deel ook met de intentie om ‘eilandisering’ van het
open gebied te voorkomen.
Er zijn in eerste instantie plannen in ontwikkeling voor het gebied langs de Wieringermeerpolder
(Wieringerhoek), bij de Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen (Oostvaardersoevers) en
langs de Friese IJsselmeerkust. Ook langs de Noord-Hollandse kust van het Markermeer wordt
aan plannen in het kader van PAGW gewerkt. Mede door de langdurige kabinetsformatie is
geen van deze plannen al een formeel besluitvormingstraject ingegaan.
Het bestuur zorgt dat de IJsselmeervereniging bij al deze plannen betrokken blijft en dient ook
zienswijzen in.
Zandwinning
Rijkswaterstaat (RWS) heeft een dubbele opdracht over de zandwinning in het
IJsselmeergebied. Eerst moeten ze de bestaande beleidsregels actualiseren. Daarna dient
RWS een zandwinstrategie te ontwikkelen voor de langere termijn. De zandwinners lopen daar
al op vooruit en stellen dat er meer ruimte moet komen voor zandwinning in het
IJsselmeergebied. Het bestuur vreest, dat de acties van RWS er vooral op gericht zijn om de
zandwinners meer ruimte te bieden. Het bestuur heeft onder andere ingebracht, dat de
behoefte aan zand in de toekomst zal dalen, ook door de klimaattransitie. Immers, beton en
metselspecie, waar dat zand voor gebruikt zal worden zijn grote uitstoters van CO2.
Markermeer
De zand- en kleiwinning in het Markermeer, waarvan we dachten dat die “over” was steekt toch
weer de kop op. Het kan een majeure bedreiging van de kwaliteit van het Markermeer blijken te
zijn, al wordt het op dubieuze gronden “verkocht” als een bijdrage aan het milieu. Het bestuur
houdt hier de vinger aan de pols.
IJsselmeer
Ondanks dat de zandwinner Smals geen gehoor gekregen heeft bij de gemeente om
grootschalig zand te winnen voor de Friese kust proberen ze toch nieuwe plannen te maken. De
samenwerkende organisaties die zich indertijd tegen deze winning verzetten hebben
afgesproken alleen gezamenlijk Smals aan te willen horen over hun plannen.

Communicatie en Publiciteit
Onze digitale en gedrukte publicaties vinden hun weg naar onze lezers en journalisten.
Geregeld duiken journalisten in onze artikelen en worden we om commentaar gevraagd bij
actuele zaken als zonnepanelen in het IJsselmeer, Zandwinning Smals, Markerwadden en
Markermeerdijk. Ook in sociale media zijn we zeer actief en worden onze tweets en posts
opgepakt en verspreid. De website is nog niet af, maar onze bestuursleden vullen hem aan en
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houden hem actueel.
De nieuwe koers voor de uitgave van het verenigingsblad IJsselmeerberichten is om vanaf
2020 een jaarlijkse publicatie van IJsselmeerberichten uit te brengen. Inhoudelijk zal deze
vooral gericht zijn op de ontwikkelingen, ten goede en ten kwade, waar de IJsselmeervereniging
zelf bij betrokken is. Dit geldt voor de communicatie van alle kanalen. Voor de website, de
facebook-pagina, de nieuwsberichten en de Nieuwsbrief geldt mutatis mutandis dat zij zich
eveneens zullen toespitsen op de ontwikkelingen waar de vereniging actief bij betrokken is.
De taken op het gebied van communicatie zijn opgesplitst en opnieuw verdeeld. In 2019 is de
nieuwe verdeling van de taken in werking getreden. Soemini Kasanmoentalib heeft de redactie
van de nieuwsberichten op de website op zich genomen. Samen met webmaster Rini Kikkert
zorgt zij dat de Nieuwsbrief met enige regelmaat uitkomt. Het bestuur heeft Frans de Nooij
aangewezen als hoofdredacteur van de IJsselmeerberichten. Samen met Willem Goudswaard
is hij verantwoordelijk voor de nieuwe opzet van de IJsselmeerberichten. Alle bestuursleden en
een aantal andere vrijwilligers die nu de redactie van IJsselmeerberichten vormen zullen zorgen
voor de inhoud.
IJsselmeerberichten, en persberichten
Het blad IJsselmeerberichten verscheen in het jaar 2019 voor de laatste keer tweemaal. De
gedrukte oplage in 2021 bedroeg zo’n 900 gedrukte exemplaren. Digitaal neemt de verspreiding
nog steeds toe.
Bij de verschijning van de IJsselmeerberichten wordt standaard een persbericht uitgebracht.
Daarnaast verschijnen persberichten wanneer er nieuws is rond belangrijke ontwikkelingen in
het IJsselmeergebied.
In 2021 is het jaarlijkse nummer van de IJsselmeerberichten in het najaar verschenen. In 2022
zal de IJsselmeerberichten in september verschijnen voorafgaand aan onze jubileumvering op
30 september 2022 in Enkhuizen (Zuiderzeemuseum). Voor uitvoerende werkzaamheden, de
eindredactie en de verzending zal het bestuur wederom gebruik maken van betaalde
ondersteuning.
Website, twitter en facebook-pagina
In 2021 werden de website en facebookpagina goed bezocht. Onze voorzitter Benno van
Tilburg is een welkome bron van nieuws via twitter. Het bezoek aan de website is gekoppeld
aan de nieuwsbrief, die regelmatig voor verdere informatie naar de website verwijst.
Het bestuur wil in de toekomst verder gaan met het beleid om de website meer toe te spitsen op
de activiteiten die door de vereniging wordt ontplooid. Het is de bedoeling dat de website
bruikbaarder en toegankelijker wordt als ondersteuning voor dat verenigingswerk. De website
kan zo tevens een functie vervullen in de (digitale) archivering van de vereniging.
Ook de facebook-pagina zal zich vooral gaan richten op de ontwikkelingen waar de vereniging
inhoudelijk bij betrokken is.
Digitale Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief vervult volgens het bestuur een essentiële functie en is voor de
vereniging onmisbaar. De Nieuwsbrief is de bundeling van de nieuwsberichten/items die eerder
op de website geplaatst zijn, die zo nodig worden geactualiseerd. Tot publicatie van een
Nieuwsbrief wordt overgegaan wanneer er voldoende nieuwsberichten op de website zijn
verschenen om ze te bundelen.
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Wij streven ernaar in 2022 minstens zes keer de Nieuwsbrief uit te brengen. Net als bij de
website zal het speerpunt liggen bij ontwikkelingen waar de vereniging daadwerkelijk actief bij
betrokken is.
Auteursrechten
In 2018 is het bestuur er mee geconfronteerd, dat fotografen auteursrecht claimden op door de
vereniging gebruikte foto’s. Die claims waren terecht. Het heeft het bestuur doen besluiten, dat
in onze communicatie-uitingen zeer voorzichtig zal worden omgegaan met materiaal dat via
internet vrij beschikbaar lijkt maat lang niet altijd is. De voorkeur verdient het dan ook om van
eigen materiaal gebruik te maken en – als dat niet mogelijk blijkt in alle gevallen goed te
onderzoek of er auteursrechten op rusten.
Wij roepen alle vrijwilligers en leden op om zelf foto’s te maken en ter beschikking te stellen
voor onze communicatie. Maak foto’s als je op een bijeenkomst of manifestatie bent, of als je
prachtige beelden van de natuur of cultuurhistorie treft. Stuur ze naar ons op via het email
adres: info@ijsselmeervereniging.nl. Alvast hartelijk dank.
Personeel
De huidige redactie van het blad de IJsselmeerberichten zal blijven bestaan met vrijwel
dezelfde bezetting. Wel zal aan de leden van die redactie gevraagd worden om vaker ook
inhoudelijke stukjes aan te leveren voor de nieuwsbrief. Twee leden van het bestuur, Frans de
Nooij en Willem Goudswaard zullen deel uitmaken van de redactie en zo de koppeling met het
bestuur waarborgen. Eind 2021 heeft een nieuwe vrijwilliger voor de redactie zich aangemeld.
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