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Eén toekomstperspectief en gebundelde krachten
Terwijl de IJsselmeerprovincies afgelopen zomer hun gezamen
lijke inbreng in de Agenda IJsselmeergebied afrondden, zette het 
kernteam de eerste stappen naar een duidelijke koers en 
samenhang. Daar was op de dialoogdag in april om gevraagd. 
Den Besten: ‘In feite was die vraag de opmaat voor de integra
tiefase. We zijn, om een begin te maken, in vier ontwerpateliers, 
samen met een scala aan deskundigen gaan oefenen met het 
integreren. Opnieuw kijken naar het gebied, maar nu op zoek 
naar verbanden tussen waarden, kansen en kwaliteiten was een 
goede opmaat voor de vervolggesprekken in de regio.’

 

Het gaat om het gemeenschappelijk verhaal
Procesbegeleider Henk Smit is er duidelijk over: integre
ren heeft niets van doen met onderhandelen en uitruilen 
van grote thema’s en belangen. ‘Dan kom je niet toe aan 
een gemeenschappelijk beeld. En juist dat gemeenschap
pelijke verhaal is de hoofddoelstelling in dit proces. Het 
gaat om een breed gedragen, aantrekkelijk toekomst
beeld. Om dat beeld scherp te krijgen, moet je óók 
vaststellen waar het knelt en schuurt. Want elke partij 
zal in eigen kring de bestuurlijke “hittepunten” moeten 
bespreken die aan dat verleidelijke toekomstbeeld 
vastzitten. In dat proces helpen wij de partijen om zelf de 
inhoudelijke richting te bepalen en tot keuzes te komen.’

‘Het echte werk gaat nog beginnen’
De IJsselmeerprovincies zijn unaniem ingegaan op de uitnodiging 
van het rijk om mee te doen met de ontwikkeling van het richting
gevend ruimtelijk perspectief Agenda IJsselmeergebied 2050. 
Zowel rijk als regio zien daarbij het belang van een gedeeld 
eigenaarschap én van één gezamenlijke provinciale visie op de 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Die visie was afgelopen 
zomer klaar. Coördinator van die provinciale agenda Willemijne 
Moes, zegt daar onmiddellijk bij: ‘Omgevingsvisies zijn altijd klaar, 
maar nooit af’. Ze doelt daarmee op de nooit stoppende wissel
werking tussen het eigen provinciale beleid en de bredere samen
hang die je over de grenzen heen in het gehele gebied zoekt.
Tijdens vier regionale werkbijeenkomsten voor het integratie
proces zal dat ten volle blijken.

Kennis en innovatie moeten stromen
Eén van de delen van de Agenda IJsselmeergebied is de 
Kennis en innovatieagenda. ‘De koppeling tussen kennis 
en innovatie is cruciaal’, is het credo van Roel Doef. Als 
trekker van dit ‘product’ is zijn uitgangspunt dat kennis 
tijdens en ook na het opstellen van de  Agenda IJsselmeer
gebied moet stromen. ‘Als je alleen maar mikt op álles 
weten en elke kennisleemte wilt wegwerken, maar er is 
geen kruis bestuiving met de droombeelden waarvoor je  
de kennis kunt inzetten, dan is het “weten” zo dood als  
een pier.’Daarnaast is het volgens Doef zaak dat we bij  
het toepassen van bestaande én nieuwe kennis, een 
gezamenlijk toekomstbeeld niet tegemoet treden met 
oude patronen van denken en werken.

‘Waarden centraal stellen, betekent ook jongeren bij het proces  
betrekken.’ Soemini Kasanmoentalib, bestuurslid van de 
IJsselmeervereniging, breekt een lans voor de participatie 
van jongeren bij zoiets groots als de Agenda IJsselmeer
gebied. ‘We staan op een punt waarop we met welover
wogen keuzes het IJsselmeergebied voor vele decennia 
een ander aanzien kunnen geven, als natuurgebied, maar 
ook als gebied voor wonen, werken en recreëren. Als ze 
dat beseffen, willen jongeren de kans om daarover mee te 
praten niet missen. Het is hùn toekomst, al zijn door 
ouderen aan hen ook belangrijke waarden mee te geven. 
Wij: deskundigen, overheden, betrokken stakeholders 
van middelbare leeftijd, zijn het aan hen verplicht de 
gelegenheid daarvoor te scheppen.’ 
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gedeelde kennisbasis vraagt goede organisatie van het afstemmingsproces
Als zich in een gebied complexe veranderingen voltrekken, vraagt dat 
om betere afstemming tussen beleid en de externe kennisbasis. Het 
Rathenau Instituut ontwikkelt hiervoor op verzoek van het rijk een 
bepaalde methodiek. Themacoördinator Jasper Deuten heeft het graag 
over ‘kennisagendering’. ‘Het gaat niet zozeer over de inhoud van de 
kennis, maar over het proces waarbinnen de afstemming tot stand 
komt. Voor beleidsontwikkeling is kennis nodig. Aan de aanbodzijde zijn 
meerdere bronnen: universiteiten, kennisinstituten, ingenieursbureaus, 
ngo’s en ervaringsdeskundigen zoals vissers. Dat afstemmingsproces 
tussen vraag en aanbod is een enorme uitdaging, temeer omdat vanuit 
een integraal perspectief de discussie over kennis niet alleen nuttig is 
voor het rijk, maar ook voor andere betrokken partijen. Dat moet je op  
de een of andere manier organiseren.’

8
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Pieter den besten

Hij vat de vlotte voortgang als volgt 
samen: ‘2017 was het jaar van de verdie
pende dialoog. De eerste helft van 2017 
was gericht op het ontwikkelen van een 
aantal belangrijke bouwstenen. Onder 
andere die voor de ecologie: welke maat
regelen zijn er nodig om het IJsselmeer
systeem vitaal en toekomstbestendig te 
maken? En er was een verkenning naar 
energie, bedoeld om een aanzet te leveren 
tot een gezamenlijke ruimtelijke afweging 
hoe om te gaan met de energietransitie in 
het IJsselmeergebied. Een andere bouw
steen was de biografie, die helpt om het 
cultuurhistorisch erfgoed te herkennen, 
verbanden te begrijpen en te waarderen 
wat het landschap zo bijzonder maakt. 
Van meet af aan was ook de interprovinci
ale agenda in de verdiepingsfase een 
bijzondere bouwsteen, want eigenlijk 
vormde die de brug naar de integratiefase. 
Daar zitten we nu met z’n allen middenin.’ 

Integratiefase begonnen
De IJsselmeerprovincies NoordHolland, 
Flevoland, Friesland en Overijssel ontwik
kelden de gezamenlijke interprovinciale 
agenda halverwege 2017. Die werd in 
september 2017 in de verschillende GSen 
bestuurlijk bekrachtigd. Ook de provincies 

 Kernteam Agenda IJsselmeergebied 2050

> Pieter den Besten – IenW
> Annette Mulder – IenW
> Clasina Jansen – IenW
> Elisa Bours – IenW
> Bernadette Verstege – IenW 
> Jan Jansen – EZK/LNV
> Albert Remmelzwaal – RWS
> Carla van der Gaag – RWS

> Gerda de Bruijn – RCE, 
 mede namens OCW
> Charles van Schaick – provincie NoordHolland
> Willemijne Moes – provincie Overijssel
> Pepijn Abbink Spaink – provincie Flevoland
> Jack v.d. Wal – provincie Friesland

De provincies Utrecht en Gelderland worden door  
de hierboven genoemde provincies geïnformeerd.

Hoe staat het ervoor met de Agenda IJsselmeergebied 
2050? Projectleider Pieter den besten: ‘Tijdens de vijfde 
gebiedsdialoog op 20 april 2017 had ik niet durven dromen 
dat we een half jaar later al zoveel verder zouden zijn.’ 

Utrecht en Gelderland zijn daarbij betrok
ken, zij het op hun verzoek volgend in 
plaats van actief. De interprovinciale 
agenda verhaalt over de kracht van 
kustlandschappen en kansen voor 
regionale economie, en over het zorgvul
dig omgaan met het IJsselmeergebied als 
energiebron. Den Besten: ‘De provincies 
hebben hun rol als hoeder van de ruimte
lijke kwaliteit echt gezamenlijk opgepakt. 
Dat was een belangrijke stap in het hele 
proces. In het IJsselmeergebied zijn veel 
verantwoordelijkheden verweven. Daar
om is het goed dat de Agenda IJsselmeer
gebied de gelegenheid biedt om alle 
betrokken partijen te laten werken aan 

een gezamenlijk toekomstperspectief en 
een bundeling van krachten.’ 

Ondertussen heeft ook het kernteam niet 
stilgezeten na de vijfde gebiedsdialoog. 
‘De IJsselmeercommunity vroeg ons om 
als eerste stappen te zetten om te komen 
tot een duidelijke koers en samenhang. 
Die boodschap hebben we goed in onze 
oren geknoopt.’ In feite was dat de opmaat 
voor de integratiefase. Maar hoe doe je  
dat vervolgens, integreren? ‘We zijn gaan 
oefenen door opnieuw te kijken naar het 
gebied, op zoek naar nieuwe verbanden 
tussen de eerder verzamelde bouw
stenen.’ Daartoe zijn er vier ontwerp

Verdiepingsfase afgesloten
Om het geheugen op te 
frissen een korte terugblik op 
het proces tot nu toe. In 2016 
(het jaar van de ideeën, 
ambities en gebiedsdialogen) 
was het sleutelwoord 
verkennen. Het was een fase 
vol enthousiasme en creati
viteit waarin veel kennis is 
ver zameld. Alle inbreng is 
terug te vinden op de web-
site. De verkennende fase 
werd in 2017 opgevolgd door 
een verdiepingsfase, met de 
vijfde gebiedsdialoog op 20 
april als kers op de taart. 
Tijdens die verdiepingsfase 
stond de lagenbenadering 
centraal. De lagenbenade
ring, die uitgaat van een 
systeem, netwerk en 
occupatielaag, hielp om de 
gebiedsdialoog te verdiepen 
aan de hand van vijf thema’s: 
water en ecologie; energie
transitie; scheepvaart, 
vaarwegen en havens; de 
IJsselmeerbiografie en ten 
slotte de interprovinciale 
agenda. Projectleider Pieter 
den Besten: ‘De lagenbena
dering heeft goed gewerkt 
om het verdiepende denk
proces te ordenen. Maar nu 
we gaan integreren moeten 
we die manier van werken 
ook weer loslaten. Straks 
moeten immers keuzes 
worden gemaakt, gebaseerd 
op de kwaliteit van het 
gebied als geheel.’ 

Eén toekomstperspectief 
en gebundelde krachten

www.agendaijsselmeergebied.nl
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ateliers georganiseerd. Het kernteam 
vormde steeds de ‘backbone’, aangevuld 
met experts. Om alvast een doorkijkje te 
geven naar het gemeenschappelijke 
toekomstperspectief, beschrijft Pieter den 
Besten de vier ontwerpsessies tot nu toe.

Waterkwaliteit en energieopwekking
De eerste sessie ging over zoet water en 
over energie. Hoe passen deze thema’s in 
een samenhangend ruimtelijk perspec
tief? ‘Om de watervoorraad op de lange 
termijn extra te vergroten zijn de verbin
dingszones tussen het land en het water 
een kansrijke optie. Door functies te 
combineren in de oeverzone blijkt veel 
innovatie mogelijk. Dat oeverconcept kan 
verder worden uitgewerkt op tal van 
plaatsen langs de NoordHollandse, Friese, 
Overijsselse en Flevokust. Denk aan 
oevers met nieuwe vormen van landbouw, 
visteelt, recreatie, sportvisserij en natuur
ontwikkeling. Door met een andere blik 
naar de oevers te kijken, zou je bovendien 
veel toekomstgerichter kunnen inspelen 
op kansen voor de landbouw, ook in relatie 
tot verzilting en bodemdaling. Dan sorteer 
je alvast voor op zulke thema’s.’ 

Het tweede onderwerp, energieopwek
king, is met het oog op de landelijke 
doelstellingen zeer actueel. Daarbij blijft 
vooropstaan dat je een dergelijke opgave 
bekijkt vanuit de ruimtelijke en andere 
kwaliteiten van het gebied. ‘Sommigen 
stellen dat windmolens op den duur niet 
meer als storend zullen worden ervaren. 
Maar windmolens blijken toch smaakge
voelig. Je zou dus op zijn minst een breder 
palet aan energieopwekkingsvormen 
moeten onderzoeken dan wind alleen. 
Warmteenergie uit water is een interes
sante optie. Kansrijk lijken verder combi

naties tussen windenergie en drijvende 
zonnepanelen in bestaande of in ontwik
keling zijnde windmolenparken in het 
IJsselmeer. Sowieso zou er meer kunnen 
met zulke energieparken. Denk aan 
koppeling met recreatieve functies, of  
met gekoppelde doelen voor ecologie en 
visserij. Maar kansrijke ideeën komen ook 
van buiten de ontwerpsessies. Zo stond in 
het Friesch Dagblad laatst een idee voor 
een eiland met zonnepanelen. Dat zou 
dezelfde allure hebben als een Marker
waddeneiland. Dat kan dus ook.’ 

Natuurversterking en klimaatadaptatie
In de tweede ontwerpsessie stonden de 
thema’s natuur en klimaatadaptatie op  
de rol. ‘We komen verder met de natuur
ambities als we zoeken naar integrale 
gebiedsontwikkelingen. Kansen ontstaan 
door verbinding te zoeken met de 
energieop gaven, verstedelijking of met 
recreatie. De bouwsteen ecologie biedt 
hiervoor diverse kansrijke opties. Ook 
moeten we natuur en waterveiligheid 
steeds samen beschouwen. De komende 
decennia zullen we nog veel building with 

naturekansen tegen komen. In de sessies 
over het IJsselmeer gaat het ook over veilig 
wonen en werken. Dat raakt aan de roep 
om krachtige kustlandschappen, zoals 
benoemd in de interprovinciale agenda. 
De uitdaging wordt nu om klimaatbesten
dige kustlandschappen nadrukkelijker te 
bekijken vanuit de kansen om de 
kernkwaliteiten van het Markermeer, 
IJmeer en van het IJsselmeergebied als 
geheel te vergroten. Dan komt de rol van 
natuur weer om de hoek kijken, want die 
zorgt voor meer kwaliteit van de leefom
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geving. Maar klimaatadaptatie gaat 
uiteraard ook over zoetwaterbeschikbaar
heid. En dan zijn we weer terug bij de 
oeverzones van de eerste sessie.’

Metropoolontwikkeling en economische 
ontwikkeling
De derde ontwerpsessie ging over de 
thema’s metropoolontwikkeling en 
economie. ‘Voor deze sessie is extra input 
ontvangen van de coalitie Het Blauwe Hart 
en de Vereniging Deltametropool. Die 
hebben voor de Landschapstriënnale 2017 
een essay geschreven: het “Manifest 
IJsselmeergebied: het Blauwe Hart als 
metropolitaanse verademing”. Daarin 
wordt gesteld dat de Metropoolregio 
Amsterdam met het Markermeer – en in 
brede zin met het IJsselmeergebied als 
geheel – een troef in handen heeft als 
belangrijke factor voor een aantrekkelijk 
vestigings en recreatieklimaat.’ 
Dat sluit natuurlijk aan bij het tweede  
deel van de sessie, het thema economie. 
‘Bij dat thema lag de nadruk vooral op de 
ontwikkeling van de havens als kansrijke 
economische factor in het gebied. De 
havens zouden een groot (agrarisch) 
achterland kunnen bedienen. Daarvoor 
zou een meer integrale visie op transport 
moeten worden ontwikkeld. Meer in 
samenhang met de ruimtelijke ontwikke
ling van het achterland en de lokale 
economie. In de sessie kwam ook de 
recreatiesector naar voren, die evenals  
de toeristische sector een belangrijke 
economische factor is in het gebied.  
Toen was het kringetje weer rond: want 
investeren in de natuur en in de kust 
betaalt zich terug via het geld dat verdiend 
wordt met recreatie en toerisme.’

Hoe verder? 
De laatste sessie ging over de vraag: wat is 
de optelsom van de resultaten van de drie 
ontwerpsessies? ‘Tijdens het integreren 
ervaar je hoeveel raakvlakken er zijn 
tussen de verschillende onderwerpen.  
We merkten dat het integraal bezig zijn 
met de zes thema’s vaak bevestiging gaf 
van koppelkansen. Het is natuurlijk een 
goed teken dat je vanuit verschillende 
invalshoeken op hetzelfde perspectief 
uitkomt. Daar gaat het om bij het integre
ren.’ 

Uit het integreren werd meteen ook 
duidelijk hoe belangrijk de kennisagenda 
is. ‘Door feiten en informatie te delen 

krijgen partijen inzicht in elkaars argu
menten. Daardoor kunnen ze zich beter in 
elkaar verplaatsen en uiteindelijk tot 
gezamenlijke standpunten en inzichten 
komen. Als de Agenda IJsselmeergebied  
er volgend jaar is, zal die gezamenlijke 
kennis en innovatieagenda alleen nog 
maar belangrijker worden voor de uit
voering.’ 

Ondertussen heeft het kernteam een 
stappenplan gemaakt om het integratie
proces verder te regisseren. Wat gaat er 
gebeuren? ‘We hebben de resultaten van 
onze integratiesessies inmiddels getoetst 
en er is over gediscussieerd in een eerste 
bestuurlijke werksessie. Dat doen we 

vervolgens ook in vier regiotafels: op 3, 10, 
23 en 29 november 2017. Hopelijk kunnen 
we daarmee ook al een slag maken 
richting concrete plannen voor de uitvoe
ring of voor projecten. Uiteindelijk mondt 
alles begin 2018 uit in een bestuurlijke 
IJsselmeertafel met de bewindslieden van 
het nieuwe kabinet. Ook de bestuurders 
van de gemeenten en de waterschappen 
zijn dan inmiddels aangehaakt. Rond die 
tijd organiseren we weer een bijeenkomst 
om de brede groep betrokkenen te infor
meren over de resultaten. Zo regisseren 
we dus de integratiefase, tot er een 
Agenda IJsselmeergebied 2050 ligt. En dan 
begint het pas echt: samen verder bouwen 
aan het gebied.’ 

‘Door feiten en informatie te  
delen krijgen partijen inzicht in 
elkaars argumenten’
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Smit is er duidelijk over. Een proces
begeleider is in zijn opvatting geen 
onderhandelaar en maakt geen keuzes. 
Hij stuurt evenmin het integratieproces 
inhoudelijk in een door hem wenselijk 
geachte richting. Wat hij wel doet?  
‘We helpen partijen zelf de inhoudelijke 
richting te bepalen en tot keuzes te 
komen. Wij zorgen ervoor dat de partijen 
een zo compleet mogelijk totaalbeeld 
krijgen van wat hen allen bindt. Het gaat 
uiteindelijk om het gemeenschappelijke 
verhaal. Dat is de hoofddoelstelling in dit 
proces: een breed gedragen aantrekkelijk 
toekomstbeeld. Om dat beeld scherp te 
krijgen, moet je ook vaststellen waar het 

knelt en schuurt. Want elke partij zal in 
eigen kring de bestuurlijke “hittepunten” 
moeten bespreken die aan dat verleide
lijke toekomstbeeld vastzitten.’ 

Voortbouwen op wat is bereikt
Smit heeft groot respect voor de enorme 
hoeveelheid werk die in een jaar tijd is 
verzet. ‘Wij troffen in september een 
geëngageerde groep mensen aan die héél 
veel bouwstenen op tafel had liggen, en 
daarnaast nog een wolk van ideeën, 

aangedragen door een sterk betrokken 
“IJsselmeercommunity”. Er was zelfs al 
een begin gemaakt met een zoektocht 
naar samenhang en een mogelijke manier 
van integreren. In vrijwel elk ontwikkel
proces is dat een cruciaal moment. 
Partijen die vrijwillig meedoen in een 
creatieve fase van ideevorming vinden het 
vaak lastig om op eigen kracht om te 
schakelen naar een modus van ordenen 
en integreren. Je bent samen ver gekomen, 
maar om ook samen verder te kunnen 
gaan, is een katalysator nodig. Zo ook in 
dit proces. Als samenwerkende bureaus 
Wing en Strootman proberen we die rol 
van katalysator op ons te nemen.’ 

Koersen op bestuurlijk draagvlak
Smit en collega’s hebben als ongebonden 
externen een krachtig ordenend principe 
willen introduceren. ‘Dat hebben we zowel 
gevonden in de kwaliteiten van het 
gebied, als in de urgentie van bestuurlijke 
vraagstukken die om een oplossing 
vragen. De puzzel die we samen met 
partijen willen leggen, gaat over het slim 
combineren van opgaven. Door die 
bestuurlijk in te steken, werken we toe 
naar een bestuurlijke afweging van de 
aantrekkelijke kansen en mogelijkheden 
van een gezamenlijk toekomstbeeld en de 
eventuele minpunten die partijen voor lief 
moeten nemen.

interview

Procesbegeleider 
Henk Smit over de 
essentie van de 
integratiefase

Orde en samenhang scheppen in een veelheid aan inzichten, ideeën, 
wensen, kansen en drempels voor alle functies in het IJsselmeer-
gebied van de toekomst: dat was deze zomer de grote opgave toen  
het Kernteam Agenda IJsselmeergebied 2050 een punt zette achter  
de fase van ideevorming. Voorafgaand aan de dialoog met de  
regionale partijen, in november 2017, zou de integratie tot één  
kansrijk toekomstbeeld al een eind op streek moeten zijn. Proces-
begeleider Henk Smit legt uit hoe die integratie tot stand komt. 

 Henk Smit, senior adviseur bureau Wing: 

‘Het gaat om het gemeenschappelijke verhaal’
 Hittepunten 

 De bestuurlijke ‘hittepunten’ die tot nu toe zijn onderscheiden  
vallen onder de thema’s ‘veiligheid en zoetwatervoorziening’,  
‘robuust ecosysteem’ en ‘economie’ (met daarbij de energietransitie). 

 Onder het eerste thema krijgen bestuurders (en iedereen in hun  
invloedsfeer) vooral noten te kraken over de onderwerpen:

• afstemming met landbouw over waterverdeling en landgebruik
• voorkomen van nog eens verwikkelingen rond een nieuw peilbesluit
• beleving openheid vanaf de dijk

 Het thema ‘robuust ecosysteem’ brengt hittepunten met zich  
mee rond de onderwerpen: 

• afstemming met andere functies, vooral visserij en landbouw
• beleving openheid vanaf de dijk
• optimalisatie natuurbeheer binnen de grenzen van het peilbeheer

 Het thema ‘energietransitie/economie’ genereert hittepunten over:
• landschappelijke en ecologische inpassing 
• gevolgen voor achterlandverbindingen
• concurrentie tussen havens
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Uitgaande van die spanning zijn we gaan 
ordenen in de oogst van het proces tot nu 
toe. De combinatie van de verbale dialoog 
met de verbeelding van het ontwerpen is 
een krachtig instrument om tot keuzes te 
komen. De gezamenlijke ambitie staat 
bovenaan, de IJsselmeerprincipes (een
heid in diversiteit, het verhaal van het 
landschap, en de beginselen adaptief en 
natuurinclusief) zijn sturend en daaruit 
volgt een reeks opgaven en kansen voor  
de vijf hoofdthema’s. Dit laatste cluster 
hebben we in kaartbeelden uitgewerkt en 
daarbij voor een deel ook al bestuurlijke 
hittepunten aangegeven. Nu ligt er – ik  
zeg het heel voorzichtig – het begin van 
een Agenda IJsselmeergebied 2050. Na de 
regiotafels in november zal dat beeld 
completer zijn. Een verhaal waarmee de 
diverse partijen kunnen thuiskomen.’

Niet uitruilen, maar internaliseren  
In dat ‘begin van een IJsselmeeragenda’ 
zitten tal van spanningen, bijvoorbeeld 
rond de energieopgave, de planologie in  
de oeverzones, de gewenste robuuste 
ecologie en de ruimtelijke beleving. Smit: 
‘Wij denken dat je niet toekomt aan een 
gemeenschappelijk beeld als je probeert 
de belangen rond de grote thema’s tegen 
elkaar uit te ruilen. Integreren is wezenlijk 
iets anders dan winst en verlies verdelen. 
Concreet: wat we doen is kijken of ieder
een zich kan vinden in het uitgangspunt 
dat het IJsselmeergebied een bijdrage 
levert aan de energietransitie. Dat blijkt 
het geval. Tegelijk schaart iedereen zich 
achter de noodzaak om de verantwoorde
lijkheid voor een gaaf landschap goed te 
borgen. Met kaartbeelden schetsen we 
vervolgens meerdere oplossingsrichtin

gen waarin we energie en landschappe
lijke kwaliteit verbinden met nog meer 
gekoppelde functies zoals recreatie en 
natuur, waaruit de partijen gemeenschap
pelijk de meest aantrekkelijke variant 
kiezen. Een wenkend perspectief voor alle 
partijen dat zo aantrekkelijk moet zijn,  
dat ook degenen die aanvankelijk in een 
andere richting dachten, kunnen zeggen: 
dit zou ons ook wel passen.’ 

Knipoog naar Thorbecke
In het verlengde van de integratiefase en 
ook van belang voor de uitvoeringsagenda 
en de kennisagenda ziet Smit een interes
sante ontwikkeling op het gebied van 
governance. ‘Het IJsselmeergebied kent 
een hoge mate aan bestuurlijke versnip
pering. Daar moet de Agenda IJsselmeer
gebied 2050 zich naar voegen, want de 

scheiding van verantwoordelijkheden 
tussen overheidslagen, het “Huis van 
Thorbecke”, zullen wij nooit omverwer
pen. Maar dat hoeft ook niet, want ik zie 
bij bestuurders een duidelijke tendens  
om grensoverschrijdende vraagstukken 
samen te willen op lossen. Zonder te veel 
aan formele verantwoordelijkheden te 
gaan sleutelen, kan een vorm van collegi
aal bestuur ontstaan. Naarmate die 
vrijwillige gemeenschappelijkheid sterker 
geworteld raakt, groeit ook het inclusieve 
denken en komen voor het benutten van 
nieuwe kansen als vanzelf óók oplossings
richtingen naar voren die rekening 
houden met de buren en de overburen. 
Dat is toch een mooie knipoog naar 
Thorbecke.’

‘De gezamenlijke ambitie 
staat bovenaan’



8naar een agenda ijsselmeergebied 2050 | nieuwsbrief #2 | november 2017

interview

Willemijne Moes,  
coördinator van de  
interprovinciale agenda bij  
de provincie Overijssel 

gedeputeerde bert boerman 
van de provincie Overijssel

 Interprovinciale agenda IJsselmeergebied

‘Het echte werk gaat nog beginnen’

De interprovinciale agenda vormt een 
belangrijke bouwsteen voor de Agenda 
IJsselmeergebied 2050. Volgens de gedepu
teerde bestaat de interprovinciale agenda 
uit een compilatie van het bestaande 
ruimtelijkeconomische beleid voor het 
IJsselmeergebied. Dat gezamenlijke beeld 
wordt nu getoetst bij de partners in de 
regio. De bijeenkomst in Zwolle is de 
tweede in een reeks van vier regiotafels. 
Willemijne Moes is er nauw bij betrokken. 
Ze is coördinator van de interprovinciale 
agenda bij de provincie Overijssel en 
vertegenwoordigt de provincie in het 
overkoepelende kernteam van de Agenda 
IJsselmeergebied 2050.

en Gelderland zijn hierbij vanwege de 
Randmeren ook betrokken. De gezamen
lijke provinciale agenda is er in hoog 
tempo gekomen en is op 22 september 
2017 in Lelystad door de vier IJsselmeer
provincies vastgesteld. Dat gebeurde 
zonder wijzigingen, maar wel met veel 
vragen over de uitwerking.’

Gedeputeerde Boerman heeft het over  
een ‘compilatie van bestaand provinciaal 
beleid’. Betekent dat dat de individuele 
provinciale omgevingsvisies de bouw
stenen vormden voor de interprovinciale 
agenda, of was het juist andersom?
Moes: ‘Omgevingsvisies zijn altijd klaar, 
maar nooit af. In de praktijk is het een 
kwestie van haasjeover. De omgevings
visie van de provincie Overijssel was in 
april 2017 klaar. Daarom kunnen we 
zeggen dat wat er in de interprovinciale 
agenda staat, een compilatie is van 
bestaand beleid. Als er straks uit de 

Hoe is de interprovinciale agenda tot 
stand gekomen?
Moes: ‘Begin 2017 vroeg het rijk de provin
cies om bestuurlijk aan te haken bij de 
Agenda IJsselmeergebied 2050. Het rijk wil 
in 2018 een richtinggevend perspectief, 
een uitvoeringsagenda en een kennis
agenda voor het IJsselmeergebied op
leveren en had daarbij nadrukkelijk de 
wens om bestuurlijk samen te werken.  
De provincies NoordHolland, Flevoland, 
Overijssel en Friesland deelden die wens, 
maar wel op voorwaarde dat dat zou 
gebeuren op basis van een gezamenlijke 
provinciale visie op de ruimtelijke kwali
teit van het gebied. De provincies Utrecht 

gebiedsagenda voor het IJsselmeer weer 
nieuw beleid ontstaat – wat niet ondenk
baar is gezien de vergaande samenwer
king – dan passen we onze omgevingsvisie 
in de volgende ronde daarop aan. Andere 
provincies waren begin 2017 nog bezig 
met hun eigen omgevingsvisies, terwijl we 
ondertussen werkten aan een gezamen
lijke agenda. In die gevallen was het meer 
een kwestie van anticiperen op gewenst 
omgevingsbeleid. Het is ons gelukt om 
snel tot een gezamenlijke agenda te 
komen. De wil om samen te werken was 
en is buitengewoon sterk.’

Waar staan de gezamenlijke  
IJsselmeerprovincies voor?
Moes: ‘Voor krachtige samenwerking in 
het IJsselmeergebied. Dat was het doel  
van de interprovinciale agenda, maar het 
vormt tegelijkertijd ook het resultaat. In 
2017 kijken we voor het eerst samen naar 
het IJsselmeer vanuit een brede ruimte
lijkeconomische insteek. We waren van 
oudsher gewend om samen te werken aan 
waterveiligheid. Dan denk je vanuit de 
zorg voor droge voeten en kijk je naar 
dijken. Maar als je vanuit de cultuurhisto
rische waarde naar het gebied kijkt, 
ontdek je ook een gedeelde identiteit met 
regionale verschillen waarmee we elkaar 
kunnen versterken. Dan zie je kansen voor 
meer ruimtelijke kwaliteit en bijvoorbeeld 
voor sterkere toeristische ontwikkeling. 
Van daaruit ontstond de wens om geza
menlijke regie te voeren op cruciale 
punten in de verdere ontwikkeling van  
het IJsselmeergebied.’

Op welke punten willen de provincies 
gezamenlijke regie voeren?
Moes: ‘Op vijf punten. Ze vormen samen 
de interprovinciale agenda. In de eerste 
plaats gaat het ons om de kracht van water- 

Op 10 november 2017 is gedeputeerde bert boerman  
van de provincie Overijssel gastheer voor de regiotafel 
over de Agenda IJsselmeergebied 2050. boerman:  
‘De regiotafels vormen het begin van de samenwerking 
voor een krachtig IJsselmeergebied.’
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en kustlandschappen. We willen gezamen
lijke regie op het bewaken en het verder 
ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit 
van het landschap als geheel. Dat is een 
belangrijke factor in het vestigingsklimaat 
en voor woon en werkfuncties. Als tweede 
punt willen we gezamenlijke regie om de 
regionale economie van het IJsselmeer
gebied te kunnen stimuleren. Daarbij gaat 
het om veel aspecten tegelijk: om de 
schoonheid van het gebied, maar ook om 
het praktische gebruik van het IJsselmeer. 
Denk aan het beheer van vaarroutes, 
sluizen, de ontwikkeling van recreatie.  
Het derde punt waarop we gezamenlijke 
regie willen voeren is de ruimtelijke 
economische energiestrategie voor het 
IJsselmeergebied. Daarbij sluiten we aan 
op het eerdere aanbod aan het rijk van het 
Inter provinciaal Overleg, de Unie van 
Waterschappen en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. De provincies 
willen samen zorgdragen voor duurzame 
vormen van energieopwekking, opslag en 
transport die passen bij de waarden van 
het gebied. De omvang en de karakteris
tieken van het IJsselmeergebied vragen 
om een breed palet aan maatregelen. 

Het vierde punt waarop de provincies 
samen regie willen voeren, is de ecologische 
gezondheid van het IJsselmeergebied. Het rijk 
gaat over de ecologie van het IJsselmeer
water, en wij over de gebieden eromheen. 
We merken dat juist de verbindingen 
belangrijk zijn voor het functioneren van 
het hele systeem. Daarom willen we 
gezamenlijke regie voeren op de verbete
ring van het ecologische systeem van het 
achterland, de kustzone en de ecologische 
verbindingen. Het gaat over alles wat er 
van en naar het IJsselmeer zwemt of 
vliegt. Het vijfde en laatste punt van de 
interprovinciale agenda is het IJsselmeer als 
zoetwaterbron. Dat gaat over drinkwater en 

over water voor de economie en voor 
ondernemingen. Onze gezamenlijke 
ambitie is om de regionale afhankelijk
heid van het gebruik van zoetwater niet 
verder te vergroten. Zo dragen we bij aan 
het voorkomen van een verdere peil
stijging na 2050. We voeren gezamenlijke 
regie om afspraken die daarover gaan,  
te blijven uitvoeren.’

Nu komt het echte werk
Tot slot even terug naar gedeputeerde  
Bert Boerman die alvast een doorkijkje 
geeft van wat er gebeurt na de regiotafels. 
Boerman: ‘Tot nu toe waren de gebieds
dialogen van het rijk nog tamelijk abstract. 
Veel gemeenten en waterschappen zijn  
er daardoor nog niet echt bij betrokken.  
Dat is logisch. Het is nu aan ons als 
provincie om te inventariseren hoe de 
regionale partners er wél bij betrokken 
willen zijn. De regiotafels zullen ons 
daarvoor een goede indicatie geven.  
Er zijn veel praktische vragen over de 
uitwerking van de Agenda IJsselmeer
gebied. De belangrijkste: hoe kom je tot 
uitvoerbare plannen die kunnen rekenen 
op draagvlak uit het gebied? Dat gaat tijd 
kosten. En dat biedt kansen voor het 
gebied. Kortom: het echte werk gaat nog 
beginnen. We zien uit naar de bestuurlijke 
IJsselmeertafel die het rijk in het voorjaar 
2018 organiseert met de verantwoordelijk 
bewindslieden en de provincies. Het is een 
belangrijke stap in een veel langer proces 
van goede samenwerking.’ 

laatste nieuws

Rijksdienst voor Cultureel  
Erfgoed presenteert biografie  
van het IJsselmeer

Op donderdag 2 november heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) tijdens het Nationaal Deltacongres in Leeuwarden een cultuur
historische biografie van het IJsselmeergebied gepresenteerd. De RCE heeft 
dit document, samen met een tijdlijn en een kaart, willen maken als 
hulpmiddel bij het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit  
en de bijzondere karakteristieken van het IJsselmeergebied. Dit tegen de 
achtergrond van de grote veranderingen die zich in en rond het IJsselmeer
gebied voltrekken en nog in het verschiet liggen. 

‘Elke lijn in het landschap verraadt geschiedenis’, zegt Susan Lammers , 
directeur van de RCE. ‘Geen dorpssilhouet zonder verhaal. In de Cultuur
historische IJsselmeerbiografie zijn voor het eerst voor het hele gebied de 
waardevolle karakteristieken vastgelegd. Ze zijn bedoeld om de toekomst 
een verleden te geven. Ruimtelijke professionals zijn verantwoordelijk  
voor de toekomstige verhalen, lijnen en sporen rondom het IJsselmeer.  
De IJsselmeerbiografie geeft hen richting om de waardevolle karakteristie
ken van het gebied te integreren in de hedendaagse ruimtelijke opgaven. 
De IJsselmeerbiografie is voor provincies en gemeenten rond het IJsselmeer 
onmisbare input voor hun omgevingsvisies.’ 

Het maken van een biografie is een vernieuwende, integrale aanpak die 
voor het IJsselmeergebied nog niet eerder is toegepast. Van de fysieke 
omgeving is een levensbeschrijving gemaakt, van de vroegste oorsprong tot 
het heden. Speciale aandacht krijgen de karakteristieken die bepalend zijn 
voor de ruimtelijke kwaliteit die we nu in het gebied ervaren. De IJssel
meerbiografie onderscheidt vier karakteristieken en destilleert hieruit per 
karakteristiek richtinggevende ontwikkelprincipes. 
Op de Deltaparade van het Deltacongres zijn ook een digitale tijdlijn van 
het IJsselmeergebied gepresenteerd en een kaart met de cultuurhistorische 
karakteristieken. Deze zijn zeer binnenkort te bekijken op de site www.
erfgoedenruimte.nl. De site bevat inspirerende artikelen en praktische 
informatie over de toegevoegde waarde van erfgoed in ruimtelijke opgaven. 
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interview

Roel Doef, trekker van de 
kennis- en innovatieagenda

foto’s Jeroen Determan

‘Kennis en innovatie moeten stromen’
De IJsselmeeragenda 2050 heeft drie componenten: visie, maat-
regelenpakket en een kennis- en innovatieagenda. Het visieverhaal  
is een eind op dreef, de kennisagenda nog niet. ‘Dat is niet verwonder-
lijk’, zegt de trekker van het kennistraject Roel Doef. ‘Kennis en  
innovatie zijn beweeglijk en spelen in op nieuwe inzichten. Dat laat 
zich niet programmeren tot een soort boodschappenlijstje voor de 
komende dertig jaar.’ 

Welke status heeft de kennisagenda 
inmiddels?
Doef: ‘Stop! Even pas op de plaats. Ik wil 
het nadrukkelijk niet alleen hebben over 
kennis, maar ook over innovatie. Het 
begrip kennisagenda komt in een ontwik
kelproces al heel gauw op tafel en ieder
een heeft daar vanuit de eigen achter
grond een eigen beeld bij. Mijn opvatting 
is dat het belang van innovatie nogal eens 
wordt vergeten. Dat leidt dan tot een dood 
spoor, want kennis in brede zin ligt heel 
dicht tegen innovatie aan. Het gaat 

immers niet om het weten alleen, maar 
ook om het toepassen. De koppeling 
tussen kennis en innovatie is dus cruciaal! 
Als je alleen maar mikt op álles weten en 
elke kennisleemte wilt wegwerken, maar 
er is geen kruisbestuiving met de droom
beelden waarvoor je de kennis kunt 
inzetten, dan is het “weten” zo dood als 
een pier. Innoveren zonder kennis van 
zaken is misschien nog wel erger! Dus zet 
maar een duidelijk accent op de “en” als 
we het over de kennis én innovatie
agenda hebben.

Maar terug naar de vraag. De visie komt 
steeds scherper in beeld, en daarmee de 
richting voor uit te voeren maatregelen. 
Waar de richting niet te bepalen is, 
vanwege kennishiaten, grote onzekerhe
den of andere redenen, ontstaat een lijst 
van vragen en ideeën. Deze kunnen een 
plek krijgen in de kennis én innovatie
agenda. Het proces van scheiden en 
clusteren van rijp en groen is gestart en 
ook het programmeren van kennisvragen 
en initiatieven tot innovatie.’

Wordt die context van alles wat ertoe  
doen daarmee niet heel erg groot?
Doef: ‘Nee, hij kan niet ruim genoeg zijn. 
Er hoort bijvoorbeeld vanwege de vis
migratie en de vogeltrekroutes ook een 
internationaal perspectief bij. En van groot 
belang zijn alle vormen van verbindingen 
met het achterland, dichtbij en ver weg. 
Denk aan recreatieve verbindingen tussen 
water en achterland, of aan de effecten die 
windmolens kunnen hebben op een groot 
gebied.

De vraagstukken waar we nu voor staan, 
maken het nodig dat  we zoeken naar 
ruimte voor veranderingen en voor 
mogelijke nieuwe functies. Dat doen we 
gezamenlijk als overheden, maatschappe
lijke organisaties, kennis en onderwijsin
stituten, ondernemers, stakeholders en 
bevolking. Ook dat vraagt ruimte, namelijk 
om inclusief te kunnen denken. In die 
beweging moet je de betekenis van de 
kennisagenda zien.’

Het ‘verbinden’ wordt tegenwoordig als 
een groot goed gezien in elk ontwikkel
proces, maar hoe relevant is dat voor de 
kennis en innovatieagenda? 
Doef: ‘Neem als voorbeeld een dijk.  
De werelden aan beide kanten zijn 
volstrekt gescheiden. Die tweedeling zit zo 

diep, dat niemand vragen stelt bij de 
vermeende logica dat land en water 
bestuurlijk, organisatorisch, financieel, 
beleids en beheersmatig, logistiek en qua 
plan vorming volkomen los van elkaar 
staan. Wat gebeurt er nu als je een ruimte
lijke visie ontwikkelt waarin het hele 
gebied als een integrale eenheid wordt 
benaderd? Dan ontstaan op vele terreinen 
kennis vragen omdat tegenover de zeker
heden van de status quo ineens onzeker
heden komen te staan. Het zijn kennis
vragen die voortkomen uit een 
innovatieve beweging. Uiterst zinvol om 
die vragen goed op te pakken. Maar 
daarbij moet je wel kritisch onderzoeken 
waarin je tijd, geld en energie investeert. 
Op dat punt sluit de kennis agenda dus 
nauw aan bij de visie die je aan het 
ontwikkelen bent.’ 

Nieuwe kennis kun je niet op afroep 
bestellen. Bestaat niet het risico van  
een vlucht in kennisvragen, die enorm 
vertragend gaat werken? 
Doef: ‘Daar ben ik niet bang voor. Pas op  
de plaats maken is voor de fundamentele 
keuzes nog altijd beter dan stappen zetten 
zonder te weten wat de consequenties 
zijn. En als het om nadere invulling gaat, 
moet je niet bang zijn en kan uit een 
beetje lef iets moois ontstaan. Een gesig
naleerde kennisleemte hoeft bovendien 
lang niet altijd tot stagnatie te leiden. In 
werkelijkheid is er namelijk bijna nooit 
een harde scheiding tussen zoiets als 
“oude kennis waaraan je niets hebt”, 
versus “nieuwe kennis die van de grond  
af aan moet worden ontwikkeld”. Voor 
veel kennisvragen zullen we gedeeltelijk 
kunnen teruggrijpen naar bestaande 
kennis. Maar daarbij moeten we er wel 
voor waken dat we de werkelijkheid van 
ons nieuwe toekomstbeeld niet tegemoet 
treden met de oude patronen van denken 
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en werken. Het is daarom één van de 
opdrachten voor de kennis én innovatie
agenda om het bestaande kennisland
schap te toetsen op bruikbaarheid voor de  
Agenda IJsselmeergebied. Dat is een 
proces op zich, dat je niet eenvoudigweg 
kunt programmeren. Denk bijvoorbeeld 
eens aan de mensen die uit volle overtui
ging jarenlang bezig zijn geweest met het 
schoner en helderder maken van het 
water. Ik kan mij voorstellen dat zij grote 
moeite hebben met het idee dat het wel 

eens zo zou kunnen zijn dat het water te 
voedselarm is geworden.’ 

En hoe kan kennis de visievorming en de 
uitvoering van maatregelen versnellen? 
Doef: ‘Een visie is een kompas dat richting 
geeft aan de maatregelen waarmee je het 
doel wilt bereiken. Maar de maatregelen 
voor het realiseren van een transitie kun 
je slechts ten dele programmeren. In een 
veranderende context  moet je gevoel 
krijgen voor wat het juiste moment is voor 

welke stappen. Kennis speelt daarbij een 
belangrijke rol. Het is een kwestie van 
signalen verstaan. Plotseling is er geld, of 
onrust, of een maatschappelijke beweging 
die aanslaat. Een kans die zich voordoet 
moet je eerst zien om er adequaat naar te 
kunnen handelen. Kennis mag daarom 
niet ergens op een bepaalde plaats zijn 
opgeborgen, maar moet stromen. Dat gaat 
het best als je in een kring van betrokken 
partijen een kennisplatform creëert. Dat 
hoeft geen instituut te zijn met muren 

eromheen. Ik denk meer aan de bundeling 
op een virtueel platform van kennis
instituten, ondernemers, NGO’s, maar ook 
het onderwijs van MBO tot universitair,  
en natuurlijk alle lagen van de overheid. 
Als ervaren ouderen samen met jongeren 
op zo’n platform of in een aantal living labs 
samenwerken, geeft dat zoveel energie  
dat de kennis die daarin stroomt ook 
werkelijk leeft en zich vanzelf gaat 
vermeerderen in de gewenste richting.’  
We gaan het zien!

‘Een visie is een 
kompas dat  
richting geeft aan 
de maatregelen 
waarmee je het 
doel wilt bereiken’ 
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‘gedeelde kennisbasis over het 
IJsselmeergebied vraagt goede  
organisatie van het afstemmingsproces’

Waarom houdt het Rathenau Instituut 
zich bezig met de Agenda IJsselmeer
gebied 2050? 
‘Vroeger hadden de ministeries veel eigen 
kennis in huis. Door marktwerking is 
kennisontwikkeling steeds meer een 
extern proces geworden. De ministeries 
zijn daardoor afhankelijker geworden van 
externe kennisbronnen en partijen. Om te 
zorgen dat de externe kennispartijen als 
het erop aankomt de benodigde kennis 
kunnen leveren, is er strategisch kennis-
beleid nodig. Binnen die context heeft de 
directie Kennis, Innovatie en Strategie 
(KIS) van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat ons ingeschakeld. De vraag 
was om een methode te ontwikkelen om 
beter zicht te krijgen op knelpunten en 
risico’s in de aansluiting van de externe 
kennis basis op de kennisbehoeften van 
het beleid. Er bestaan wel allerlei aanpak
ken om een kennisagenda te maken, maar 
een systematische methode om knelpunten 
in de kennisvoorziening te identificeren 
ontbreekt nog. Het ministerie wil over zo’n 
methode beschikken om niet ineens voor 
verrassingen te komen staan.’

‘KIS heeft ons ook gevraagd om een 
handelingsperspectief te ontwikkelen om 
afstemming tussen beleid en de externe 
kennisbasis waar nodig te versterken.  
Ons instituut ontwikkelt hiervoor een 
‘KennisbasisinBeeldmethode’. We 
proberen deze methode stapsgewijs uit op 
drie verschillende beleidsdossiers: het OV 
en Spoor (afgerond), het IJsselmeergebied 
(loopt), en de Circulaire Economie (wordt 
gestart).’ 

‘We hadden eigenlijk twee doelen met de 
exercitie voor het IJsselmeergebied. 
Behalve het ontwikkelen van een goede 
methode, wilden we ook inhoudelijk iets 

bijdragen aan de kennisagenda van het 
IJsselmeergebied. Want juist in dat 
gebiedsproces bestaat bij veel verschil
lende partijen de behoefte aan regie op 
kennis: bij betrokken overheden, gebrui
kers zoals vissers, maar ook bewoners. 
Met andere woorden: de discussie over 
kennis is niet alleen nuttig voor het rijk, 
maar ook voor andere betrokken partijen.’

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
‘Voor de casus IJsselmeergebied zijn 
gesprekken gevoerd met achttien experts 
binnen en buiten het ministerie van IenW. 
De gesprekken vormden de basis voor de 
expertbijeenkomst op 12 oktober. Het 
ochtendprogramma ging over knelpunten 
in kennis over de werking van het voedsel
web in het IJsselmeer en Markermeer.  
Kort door de bocht: hoeveel van welke 
nutriënten zijn nou goed of slecht voor  
het ecosysteem? Antwoorden zijn nodig 
om goed beleid te kunnen ontwikkelen. 
Het middagprogramma ging over de 
aanpak van de gebiedsagenda, cocreatie, 
de integrale benadering waarbij alles in 
samenhang moet worden bekeken. Dat 
integrale denken levert een nieuw soort 
kennisbehoeftes op.’ 

Wat bedoelen jullie met kennisagenda?
‘Wij hebben het meer over kennis
agendering. Dat gaat niet zozeer over de 
inhoud, maar over het proces waarbinnen 
de afstemming tot stand komt. Het gaat 
enerzijds om mensen die kennis nodig 
hebben om beleid te kunnen ontwikkelen 
en uitvoeren, en anderzijds om mensen 
die kennis kunnen leveren. Denk aan 
universiteiten, kennisinstituten, ingeni
eursbureaus, ngo’s en vissers. Dat afstem
mingsproces tussen vraag en aanbod is 
een enorme uitdaging, zeker als je dat 
vanuit een integraal perspectief probeert 

‘Dit interview komt veel te vroeg!’ Jasper Deuten, themacoördi-
nator onderzoeks- en innovatiebeleid bij het Rathenau Instituut, 
is nog druk bezig met de verwerking van de resultaten van de 
expertsessie die het instituut op 12 oktober organiseerde over de 
Kennisagenda voor het IJsselmeergebied. Toch is hij bereid alvast 
een paar inzichten te delen. De sessie maakt deel uit van een 
veel breder onderzoek naar de relatie tussen kennis en beleid. 

interview

Jasper Deuten,  
thema coördinator  
onderzoeks- en  
innovatiebeleid bij het  
Rathenau Instituut
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te gaan doen. Dat moet je op de een of 
andere manier organiseren.
Bedenk daarbij dat kennis ook een sociale 
dimensie heeft. Vaak wordt gezegd dat 
kennis draait om feiten. Maar soms 
spreken verschillende feiten elkaar tegen, 
of wordt getwijfeld aan de manier waarop 
informatie is verzameld. Soms worden 
feiten niet gedeeld, want kennis is ook 
macht en niet iedereen heeft er belang bij 
om bepaalde feiten te delen. Je zou het 
delen van kennis daarom kunnen be
schouwen als het geven van maximaal 
inzicht in de interpretatie van feiten. 
Kortom: werken aan een gedeelde kennis
basis over het IJsselmeergebied vraagt om 
een goede organisatie van het afstem
mingsproces.’ 

Alvast vooruitlopend op jullie onderzoeks
resultaten: wat geven jullie straks mee 
aan het kernteam van de Kennisagenda 
IJsselmeergebied?
‘In het geval van het IJsselmeer bestaat er 
een soort gedeeld idee dat het zoveel beter 
kan in het IJsselmeergebied. Daar is 
iedereen het over eens. Maar wat ont
breekt is een gedeelde en samenhangende 
kennisbasis met een gezamenlijke stand 
van zaken en gedeelde ideeën over hoe 
het IJsselmeergebied functioneert. Dat zal 
niet eenvoudig zijn, want het IJsselmeer
gebied is een enorm complex ecosysteem 
dat uniek is in de wereld. Er zijn veel 
partijen die ieder een deel van de kennis
puzzel in handen hebben. Bij de bewoners 
en de gebruikers is ook veel lokale kennis. 
De kunst is om alle puzzelstukjes samen 
te brengen. Wat volgens de deelnemers 
aan de expertsessie kan helpen, is een 

wervend verhaal over het bijzondere 
karakter van het gebied. Met een bindend 
verhaal zullen organisaties naar verwach
ting meer bereid zijn om te (blijven) 
investeren in een onderling afgestemde 
kennisontwikkeling. Te beginnen met een 
gezamenlijke systematiek voor de moni
toring van het IJsselmeergebied.’

‘Het IJsselmeergebied is een enorm complex
 ecosysteem dat uniek is in de wereld’

‘De volgende vraag is: hoe organiseer en 
onderhoud je een gezamenlijke kennis
basis voor het IJsselmeergebied? Partijen 
moeten elkaar weten te vinden en elkaar 
begrijpen en vertrouwen. Om de kennis
agendering goed te kunnen organiseren, 
pleitten de deelnemers aan de expertses

sies eigenlijk voor een brede community of 
practice. Een actief platform waarbij 
mensen vanuit beleid, de kenniswereld en 
de praktijk elkaar regelmatig ontmoeten 
om kennis uit te wisselen. Zo kunnen ze 
een gezamenlijke kennisbasis opbouwen 
en onderhouden, waardoor de agenda 
levendig blijft. Tijd voor een “IJsselmeren
academie”? Hoe dat uiteindelijk vorm 
krijgt, is een kwestie van cocreatie van 
vele betrokken partijen.’
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interview

Soemini Kasanmoentalib, 
bestuurslid 
IJsselmeervereniging

‘Waarden centraal stellen, betekent ook 
 jongeren bij het proces betrekken’

Kasanmoentalib heeft een lange staat van 
dienst als betrokkene bij de ontwikkelin
gen in het IJsselmeergebied. Juist die 
betrokkenheid bij wat in de omgeving 
gebeurt, gaf haar de overtuiging dat 
ruimtelijke planvorming een zaak is van 
alle leeftijden. ‘Ik heb dat ontdekt doordat 
ik volg waar mijn kinderen en hun vrien
denkring zich druk over maken. Ze 
discussiëren over kwesties als natuur of 
woningen in het overgangsgebied van het 
Markermeer naar het Oostelijke haven
gebied van Amsterdam. Ik merk hoe 
jongeren soms heel anders tegen toekomst, 
belangen en waarden aankijken dan 
oudere generaties. Als het dan gaat om 
ingrepen die doorwerken in de toekomst, 
denk ik: dat is vooral hún toekomst. Het 
kan niet zo zijn dat iedereen erover praat, 
terwijl zij er niet bij zijn. Omgekeerd heb je 
als ouderen ook de plicht om het besef van 
de waarden van ruimte, gezond milieu, 
rijke natuur en gaaf landschap aan 
jongeren door te geven. Er is dus een 

wisselwerking nodig, tweerichtingsver
keer over standpunten en belangen, maar 
ook over fundamentele waarden. We 
zouden een goede vorm moeten vinden 
om de stem van jongeren in de Agenda 
IJsselmeergebied 2050 te laten doorklinken.’

Jongerenforum
Een aanzet tot die ‘goede vorm’ is al 
gegeven met de wens van de leden van de 
IJsselmeervereniging om die betrokken
heid van jongeren te gaan organiseren. 
Kasanmoentalib schetst hoe die wens 
ineens vleugels kreeg: ‘Docenten aan het 
Da Vinci College in Purmerend pakten het 
thema op met een paar projecten over de 
Gouwzee en het ruimere IJsselmeergebied. 
Zij werden ondersteund door vrijwillige 
deskundigen van buiten. De Bruine vloot, 
georganiseerd in de Muider Hardzeil
dagen, deed een flinke duit in de pot om 
de aanloopkosten te dekken. Je kunt echt 
wel spreken van participatie van onderop. 
Jongeren tussen de 15 en 25 die zich dit 

jaar aanmeldden, zijn uitgenodigd voor 
een varende workshop op het Markermeer 
en krijgen de kans om tijdens het 
jubileum symposium van de IJsselmeer
vereniging op 4 november ook zelf een 
workshop te leiden. Het nu zestien 
deel nemers tellende jongerenforum krijgt 
op het symposium pittige thema’s voor 
zijn kiezen. Dat zijn bijvoorbeeld vragen 
over de staat van het ecosysteem en wat 
daaraan met nieuwe waterbouwkundige 
maatregelen is te doen. Maar ook het 
belang van cultuurhistorische en land
schappelijke waarden staan op de rol.  
En vanzelfsprekend ook de altijd actuele 
vraag of en hoe economie en ecologie 
kunnen samengaan.’ 

Dialoog tussen jong en oud
Kasanmoentalib: ‘We doen er alles aan om 
het tot een dialoog tussen jong en oud te 
laten komen. Op de eerste plaats door 
jongeren de leiding te geven. Het zijn hun 
workshops. Daarnaast vragen we elke 

deelnemer aan het symposium om 
jongeren uit hun omgeving mee te nemen. 
We willen echt een dialoog, dwars door de 
leeftijdsgrenzen heen. En misschien wel 
het belangrijkst: we zijn ons er allemaal 
sterk van bewust dat er met de Agenda 
IJsselmeergebied 2050 iets groots op het 
spel staat. Lely wijzigde met zijn water
werk het wezen en karakter van het 
gebied voorgoed. Ook nu staan we op een 
punt waarop we met weloverwogen 
keuzes het IJsselmeergebied voor vele 
decennia een ander aanzien kunnen 
geven, als natuurgebied, maar ook als 
gebied voor wonen, werken en recreëren. 
Als ze dat beseffen, willen jongeren de 
kans om daarover mee te praten niet 
missen. En wij, deskundigen, overheden, 
betrokken stakeholders van middelbare 
leeftijd, zijn het aan hen verplicht ze die 
kans te geven. Hoe dat precies zou moeten 
worden georganiseerd, weet ik nog niet, 
maar dat is gelukkig niet alleen een vraag 
voor mij.’ 

In de aanloop naar de Agenda IJsselmeergebied 2050 staan de ken-
merkende waarden van het gebied centraal. In de zoektocht naar een 
gezamenlijk ruimtelijk kader klonk het pleidooi om ook de stem van 
jongeren in het proces mee te nemen. Soemini Kasanmoentalib, be-
stuurslid van de IJsselmeervereniging, onderstreept het belang hiervan.


