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Programma: 3 Omgeving 
Onderwerp :  I 7 Uitvoering IJsselmeeragenda 2050 
 

 

 
Toelichting: 
Op 17 mei 2018 is naast Minister van Nieuwenhuizen en gedeputeerde de Rouwe namens 
de provincie Fryslân, door 60 andere organisaties zoals provincies, waterschappen, gemeen-
ten en maatschappelijke organisaties, de IJsselmeeragenda 2050 ondertekend.  
De IJsselmeeragenda 2050 is als onderwerp niet rechtstreeks benoemd in het bestuursak-
koord. Als thema en werkwijze komt het wel naar voren, namelijk in hoofdstuk 9, Samenwer-
kend Fryslân. Hierbij is de ambitie: samenwerking is de norm geworden tussen Friese over-
heden onderling en tussen overheden en de Friese maatschappij. Daarnaast uiteraard ook 
met onze collega provincies en het Rijk. Met de IJsselmeeragenda 2050 wordt samenge-
werkt met Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De 
werkwijze van de IJsselmeeragenda past dus naadloos in deze ambitie uit ons bestuursak-
koord. 
Met de IJsselmeeragenda 2050 zijn door Rijk en regio een aantal urgente opgaven benoemd 
op het gebied van waterveiligheid, zoetwater, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling,                 
waterkwaliteit, energieproductie, visserij, toerisme, recreatie en verstedelijking. Samen met 
het Friese ambitiedocument IJsselmeerkust gebied geven deze agenda’s uiteindelijk met 
projecten en investeringen op deze gebieden invulling aan “de brede welvaart” uit ons be-
stuursakkoord waarbij wij als provincie ook inzetten op het verder stimuleren van de sterke 
sociale structuren, de sociale gelijkheid en de leefbaarheid van Fryslân als geheel. 
Met de ondertekening van de IJsselmeeragenda 2050 zijn ook gezamenlijke financiële ver-
plichtingen aangegaan om de uitvoering van deze agenda te bewerkstelligen en met deze 
agenda projecten die binnen de doelstelling van deze agenda passen te genereren. Deze 
meerjarige financiële verplichtingen zijn abusievelijk niet in de begroting terecht gekomen. 
 

 
 

Voorstel: 
Instemmen met onderstaande wijziging en de middelen vanuit het begrotingssaldo toe te 
voegen aan de uitvoering IJsselmeer 2050.  
 

 
 
 
 
 
 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

3 Omgeving 100.000 100.000 100.000 100.000  

 Begrotingssaldo -100.000 -100.000 -100.000 -100.000  

 Totaal lasten 0 0 0 0 0 

Baten 

       

 Totaal baten 0 0 0 0 0 

 
 


