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Agenda IJsselmeergebied 2050 is bijna af
Projectleider Pieter den Besten blikt terug op een geslaagd ontwik
kelproces voor de Agenda IJsselmeergebied 2050. ‘Na de verdie
pingsfase, de integratiefase, de bestuurlijke werksessies in 2017 en 
de bestuurlijke conferentie op 11 januari van dit jaar, ligt er nu een 
gezamenlijke visie met gedeelde ambities voor het hele IJssel
meergebied.’ Naast de gebiedsbrede uitwerking van belangrijke 
thema’s, zoals natuur en energietransitie, is volgens Den Besten 
ook focus ontstaan op de doorwerking van de gebiedsagenda in 
specifieke deelgebieden. Hij beschouwt dat als basis voor de 
uitvoeringsagenda. In de gebiedsagenda is ook vastgelegd hoe  
de bestuurlijke afstemming en samenwerking met alle gebieds
partners straks wordt georganiseerd: een samenspel tussen 
gebiedsbrede opgaves en lokaal maatwerk.

Deelgebieden hebben een 
aanjaagfunctie
De Agenda IJsselmeergebied 
2050 identificeert een aantal 
deelgebieden waar meerdere 
opgaven en kansen samen
komen. Het zijn interessante 
voorbeelden (of kunnen dat 
worden) van de werkwijze die 
de gebiedsagenda voorstaat, of 
waarvoor deze een aanjaag
functie zal kunnen hebben. De 
werkwijze van de Agenda houdt 
in dat door een ‘ruimtelijke bril’ 
wordt gekeken naar klimaat
opgaven en dat een integraal 
denkkader ontstaat voor de 
uitwerking van ecologische 
ambities, voor het realiseren 
van krachtige kustlandschap
pen, en voor het vinden van een 
goede balans tussen natuur en 
recreatie. De doorwerking van 
de gebiedsagenda in de deel
gebieden vormt tevens een 
opmaat voor de uitvoerings
agenda tot 2030. Vanuit elk 
gebied reflecteert een betrok
kene op de betekenis van de 
Agenda IJsselmeergebied 2050. 

Agenda IJsselmeergebied 2050 geen doel op zich
Donné Slangen, directeur Gebieden en Projecten van het 
ministerie van IenW, geeft als initiator van de Agenda IJssel
meergebied 2050 zijn visie op de status en betekenis van wat 
gezamenlijk is bereikt. ‘De Agenda zal een levend document 
blijven’, voorziet Slangen. ‘De werkelijkheid om ons heen 
verandert voortdurend en snel. Daarom kunnen we er ook niet 
van uitgaan dat de Agenda zoals die er nu ligt in 2050 precies zo 
is uitgevoerd. De Agenda is dan ook geen doel op zich. Waar het 
om gaat, is dat de partijen die elkaar hebben gevonden nu een 
gemeenschappelijk toekomstbeeld hebben en elkaar in de 
komende jaren blijven aanspreken om dat beeld vast te houden 
en zo nodig bij te stellen. Het is daarom van groot belang dat de 
bestuurlijke samenwerking goed wordt georganiseerd.’

Pleidooi voor een IJsselmeerfonds
De Friese gedeputeerde Sander de Rouwe pleit voor  
de instelling van een IJsselmeerfonds. Aan visie en 
ambities is volgens hem geen gebrek, wel aan  
middelen om ook werkelijk iets van de grond te 
krijgen. De Rouwe denkt aan een constructie die 
vergelijkbaar is met het Waddenfonds. Zowel over
heden als private partijen zouden aan een IJsselmeer
fonds kunnen bijdragen. ‘Juist door die gezamenlijk
heid ontstaat commitment. Participeren in een 
gezamenlijk IJsselmeerfonds betekent ook dat er 
daadwerkelijk handelings perspectief ontstaat voor 
nieuwe initiatiefnemers. En van daaruit ontstaat 
nieuwe economische waarde.’

Reacties op het eindconcept van de Agenda IJsselmeergebied 2050
Ongeveer honderd personen die in de afgelopen jaren waren be trokken 
bij de totstandkoming van de Agenda IJsselmeergebied 2050, troffen 
elkaar op 22 februari in Almere. Daar werd het eindconcept  
van de Agenda gepresenteerd, verbeeld en toegelicht. In de plenaire 
discussie daarna kwamen drie aspecten prominent naar voren:
•	waardering	voor	de	procesgang	en	tevredenheid	over	de	gezamenlijke	
 integrale visie op het gebied, maar ook vragen over wat er nu precies 
 gaat gebeuren;
•	onzekerheid	over	de	werking	van	de	Agenda	IJsselmeergebied	als	
 sturingsinstrument als het gaat om het behoud van kwetsbare 
 waarden zoals landschap, natuur en openheid;
•	de	wens	om	nu	ook	de	samenwerking	op	het	gebied	van	recreatie	 
 en toerisme stevig aan te pakken. 
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Pieter den Besten

Den Besten: ‘Na de verdiepingsfase, de 
integratiefase, de bestuurlijke werksessies 
in 2017 en de bestuurlijke conferentie op 
11 januari van dit jaar, ligt er nu een 
gezamenlijke visie met gedeelde ambities 
voor het hele IJsselmeergebied. Op 22 
februari hebben we het eindconcept van 
de gebiedsagenda gepresenteerd op een 
mooie locatie in Almere. Het College van 
Rijksadviseurs heeft ons tot op het laatste 
moment uitgedaagd om de lat nog iets 
hoger te leggen. Hoe concreter en duidelij
ker in de gebiedsagenda al ruimtelijke 
keuzes zijn te maken, des te beter is de 
aansluiting met de vervolgstappen. Zulke 
keuzes gaan er ook wel degelijk komen, 
maar ze zijn deel van een continu proces 
en moeten daarvan een integraal deel 
blijven. De gebiedsagenda biedt daarvoor 
de gezamenlijke ambities, een basis voor 
kwaliteitsdenken en de ontwikkel
principes. In de gebiedsagenda gaat het 
daarnaast ook om gezamenlijke, gebieds
overstijgende beeldvorming en om 
afspraken over de governance oftewel: het 
geheel van sturing, samenwerking en 
organisatie.’ 

 Kernteam Agenda IJsselmeergebied 2050

> Pieter den Besten – IenW
> Annette Mulder – IenW
> Ad Huikeshoven – IenW
> Elisa Bours – IenW
> Bernadette Verstege – IenW 
> Jan Jansen – LNV
> Henk Offringa – LNV
> Erik ten Elshof – EZK
> Albert Remmelzwaal – RWS
> Carla van der Gaag – RWS

> Gerda de Bruijn – RCE, mede namens OCW
> Suzanne van den Noort / Charles van Schaick –
 provincie NoordHolland
> Willemijne Moes – provincie Overijssel
> Martin Griffioen – provincie Flevoland
> Jack van der Wal – provincie Fryslân

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

Ruim vijftig partijen worden uitgenodigd om in mei 2018 in 
Enkhuizen hun handtekening onder de Agenda IJsselmeergebied 
2050 te zetten. Voor het zover is, gaat het laatste concept nog één 
keer langs de deelnemers aan het gebiedsproces. Projectleider 
Pieter den Besten licht het eindresultaat toe.

Opmaat voor Uitvoeringsagenda 2030
Bij de gebiedsagenda hoort ook een 
adaptieve uitvoeringsagenda tot 2030 en 
een daaraan gekoppelde kennis en 
innovatieagenda. Die uitvoeringsagenda 
lijkt nog tamelijk open. Volgens Den 
Besten heeft dat te maken met de aard 
van het proces. ‘We gaan stapsgewijs van 
integrale visie naar lokaal maatwerk. De 
gebiedsagenda heeft al wel de belangrijk
ste thema´s geadresseerd waarvoor 
verdere gebiedsbrede uitwerkingen nodig 
zijn.’ Daarbij doelt hij op klimaatadaptatie, 
natuurontwikkeling, energietransitie, 
recreatie en toerisme, scheepvaart en 
nautische economie, duurzame visserij en 
verstedelijking. De uitwerking van deze 
opgaven zal per deelgebied verschillen en 
aansluiten bij regionale processen. 

In de gebiedsagenda is een aantal samen
hangende gebieden geschetst waar een 
gedeelde thematiek speelt. Het gaat om: 
de Afsluitdijk, de Wieringerhoek, de 
NoordHollandse kust, de zone langs de 
Oostvaardersdijk die in een gebied ligt 
waar een initiatief voor een nationaal park 
loopt, de Metropoolregio Amsterdam, de 
Friese kust, de IJsselVechtdelta en de 
Randmeren. Den Besten: ‘Soms lopen in 

deze gebieden al projecten met een 
integrale aanpak. Voor nieuwe projecten is 
het de bedoeling dat de betrokken partijen 
uitgaan van de ambities en werkwijze van 
de gebiedsagenda. De gebiedsbrede 
uitwerkingen en de focus op regionale 
doorwerking zou je dus kunnen beschou
wen als basis voor de uitvoeringsagenda.’

Kennis- en innovatieagenda 
De kennis en innovatieagenda is ook 
geen vast omlijnd document, maar een 
proces dat is gekoppeld aan de uitvoe
ringspraktijk. ‘Om kennisvragen te 
kunnen beantwoorden, ontwikkelen we 

Ontwikkelproces Agenda IJsselmeergebied 
2050 in afrondingsfase

een kennisstructuur die de uitwisseling 
van ervaringen en inzichten tussen 
gebieden en projecten faciliteert. Het gaat 
om de vorming van doelgerichte kennis
allianties. Mogelijk worden ook living lab’s 
georganiseerd. Voor klimaatadaptatie, 
natuurontwikkeling, energietransitie en 
duurzame visserij zijn al enkele urgente 
centrale kennisvragen geïdentificeerd. 
Maar de meeste kennisvragen zullen pas 
in de uitvoeringsfase ontstaan. Daartoe 
organiseren we IJsselmeerplatformdagen. 
Voor 2018 zijn de eerste drie gepland: op 
21 juni over onder andere ontwerpend 
onderzoek en ecologie en op 6 september 
en 15 of 29 november over energie, 
recreatie en toerisme.’

Governance
In de gebiedsagenda is ook vastgelegd hoe 
de bestuurlijke afstemming en samenwer
king met alle gebiedspartners straks wordt 
georganiseerd. Den Besten: ‘In essentie 
gaat het om een bepaalde regierol aan de 
ene kant en het bieden van ruimte voor 
lokale en regionale initiatieven aan de 
andere kant. Regie is nodig als je antwoord 
zoekt op de vraag waar je terecht kunt 
wanneer je iets wilt regelen voor het 
grotere geheel of met zorgen daarover 
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rondloopt. In de Agenda IJsselmeergebied 
2050 is water het verbindende thema. De 
besluitvorming blijft bij de daartoe 
bestemde bestuurlijke tafels. Maar de 
Agenda biedt een nieuwe insteek voor 
stakeholders en overheden om met elkaar 
het gesprek te voeren over ruimtelijke 
samenhang en meerwaarde voor het 
gebied.’ 

Manifest met handtekeningen
Over het vervolg zegt Den Besten: ‘We 
stellen ons voor dat rond de vijftig partijen 
samen met in ieder geval de minister van 
IenW hun handtekening zetten onder  
een instemmingsverklaring die aan de 
gebiedsagenda is gekoppeld. Dat gebeurt 
ergens in mei 2018 in het Zuiderzee
museum in Enkhuizen. Het gaat niet 
alleen om leden van de huidige stuur
groep, bestaande uit directeuren van het 
Rijk en gedeputeerden van provincies, 
maar ook om wethouders, dijkgraven  
en alle andere betrokken stakeholders.  
De uitnodiging voor die gezamenlijke 
ondertekening op zich is al een innovatie.’ 

‘Het ondertekenen is niet vrijblijvend. De 
partijen van de zogenoemde Verenigde 
vergadering IJsselmeergebied onderschrij
ven de visie en de ambities. Zij krijgen een 
stem in de koersbepaling van de Agenda 
die op de IJsselmeertop wordt besproken. 
Ze tekenen ook voor een actieve rol in de 
zoektocht naar goede, integrale concepten 
voor het IJsselmeergebied. Soms gaat het 
ook om gezamenlijke investeringen, 
bijvoorbeeld in kennis die nodig is om 
besluiten te kunnen nemen. Zo wordt de 
Agenda IJsselmeergebied 2050 naast 
richting gevend document ook een werk
vorm.’

Organisatorische afspraken 

Bestuurlijk Platform IJsselmeer gebied, 
oftewel BPIJ-integraal: krijgt de rol van 
‘dagelijks bestuur’ van de gebieds
agenda. Het werkt geïntegreerd met het 
huidige BPIJ – het Bestuurlijk Platform 
IJsselmeer – dat nu het Delta programma 
IJsselmeer gebied aanstuurt. 

Maatschappelijk Platform IJsselmeergebied, 
oftewel ROIJ-integraal: daarin bespreken 
belangen behartigers de ontwikkelin
gen in het IJsselmeergebied. De huidige 
klankbordgroep van het Deltaprogram
ma, het huidige Regionaal Overlegorgaan 
IJsselmeer gebied (ROIJ) functioneert al in 
belangrijke mate op deze manier. 

Verenigde vergadering IJsselmeer gebied: 
jaarlijkse bijeenkomst waar alle 
partijen die de gebiedsagenda hebben 
onder tekend elkaar treffen. Doel is 
gezamenlijk agenderen en richting 
geven aan het realiseren van de 
ambities. 

Een coördinatieteam: onder steunende 
ambtelijke basis om de bestuurlijke en 
maatschappelijke inzet te realiseren. 
Dat team treft elkaar wekelijks bij 
toerbeurt bij een van de leden.
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Landschapsarchitect Pieter Veen (bureau 
Strootman) beet de spits af met het presente
ren van de gezamenlijke ambities en princi
pes van de Agenda IJsselmeergebied 2050. 
Samengevat: het IJsselmeergebied is een 
landschap van wereldklasse. Tegelijkertijd  
is het een toekomstbestendig water en 
eco systeem en daarnaast is het van vitaal 
economisch belang voor Nederland. Hij 
illustreerde zijn verhaal rijkelijk met kaart
materiaal uit de gebiedsagenda. 

Bestuurlijk proces
Projectleider Pieter den Besten nam de 
deelnemers mee in de vervolgstappen en 
met name in het bestuurlijk proces. Zijn 
verhaal (zie ook pagina 3) ging over regie, 
kwaliteitsborging, samenwerking en 
kennisuitwisseling, kortom, over het 
organisatiemodel (governance).
Procesbegeleider Henk Smit (bureau Wing) 
ging kort in gesprek met drie belangrijke 
spelers in het proces: Wino Aarnink, 

Op 22 februari 2018 presenteerde de stuurgroep de laatste conceptversie 
van de Agenda IJsselmeergebied 2050 aan bijna honderd vertegen-
woordigers van verschillende overheden, maatschappelijke organisaties 
en bedrijven. De betrokken partijen troffen elkaar op de 26e verdieping 
van het World Trade Centre in Almere, met prachtig uitzicht op het  
Markermeer, en gaven hun reacties op het resultaat. 

Impressie van de gebiedsbijeenkomst
 Ambities 

•	 Het	IJsselmeergebied	is	een	landschap	van	wereldklasse.	Principes:	
cultuurhistorie als leidraad voor ruimtelijke ontwikkeling; ruimtelijke 
eenheid en diversiteit versterken; internationaal voorbeeld voor 
duurzame ontwikkeling in deltagebieden.

•	 Het	IJsselmeergebied	is	een	toekomstbestendig	water-	en	ecosysteem.	
Principes: waterveiligheid geborgd; duurzaam gebruik strategische 
zoetwatervoorraad; robuust ecosysteem in balans met waterbeheer 
en gebruiksfuncties; duurzame energiewinning met behoud van 
kernkwaliteiten.

•	 Het	IJsselmeergebied	is	van	vitaal	economisch	belang	voor	Nederland.	
Principes: aansprekende en gedifferentieerde toeristischrecreatieve 
bestemming; optimale bijdrage aan woon en vestigingsklimaat van 
Nederland; sterke nautische economie en transport over water; 
duurzame visserij in balans met de productiviteit van het ecosysteem.
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directeur netwerkontwikkeling van 
Rijkswaterstaat MiddenNederland, 
Sander de Rouwe, gedeputeerde van 
provincie Fryslân, en Bart Fokkens, 
voorzitter van het Regionale Overleg
orgaan IJsselmeergebied. Aan hen de 
vraag welke veranderingen de Agenda 
IJsselmeergebied 2050 teweegbrengt.

Kader voor afwegen en toetsen
Wino Aarnink: ‘Rijkswaterstaat heeft als 
integraal beheerder van het water in het 
IJsselmeergebied te maken met veel 
partijen. Elk van hen heeft ideeën over wat 
ze met het water zouden kunnen en 
willen doen. Wij toetsen die ideeën, 
leveren kennis en geven vergunningen af. 
Dan rijst steeds weer de vraag: wat 
kunnen die plannen betekenen voor de 
waterkwaliteit, helpen ze mee om die 
weer op orde te krijgen? De gebiedsagenda 
gaat ons helpen bij die afweging.’

Beter kunnen inspelen op nieuwe  
initiatieven
Sander de Rouwe: ‘De provincies vormen 
het ideale middenbestuur. Zonder geza
menlijke gebiedsagenda was het vaak 
lastig om met initiatiefnemers in gesprek 
te gaan. Want waar moet je beginnen met 
afstemmen? Nu de gebiedsagenda er ligt, 
weten overheden en maatschappelijke 
organisaties elkaar beter te vinden. De 
gebiedsagenda gaat ons helpen om meer 
open te staan voor nieuwe initiatieven en 
die te bespreken vanuit de gezamenlijke 
uitgangspunten en principes voor ont
wikkelingen in het gebied. Dat is de 
meerwaarde van de Agenda. Zo krijgen we 
meer toegang tot het onbenutte potentieel 
van het IJsselmeergebied.’

Agenda moet zich in de uitvoering 
bewijzen
Bart Fokkens: ‘In het Regionaal Overleg
orgaan IJsselmeergebied zijn diverse 
stakeholders vertegenwoordigd. We 
onderschrijven vooral de lagenbenadering 
in de gebiedsagenda, die helpt om de 
integraliteit te doorgronden, en ook de 
landschapsontwerpregels die gedurende 
het hele proces mede richting hebben 
gegeven. We kunnen daardoor de 
kernkwaliteiten van het IJsselmeer 
vasthouden en misschien nog versterken. 
De gebiedsagenda moet zich nog wel gaan 
bewijzen als het op de uitvoering aan
komt. In het verleden zijn er meerdere 
plannen voor het IJsselmeergebied 
geweest die niet tot uitvoering zijn 
gekomen door het ontbreken van regie en 
middelen. De Agenda IJsselmeergebied 
2050 geeft wel hoop dat deze voorwaarden 
beter worden georganiseerd.’

Hoofdlijnen in overige reacties 
Ook de andere deelnemers konden hun 
oordeel over de conceptgebiedsagenda 
geven. Dat gebeurde in een plenaire 
discussie en door reacties op schrift te 
inventariseren.
In de plenaire discussie kwamen drie 
aspecten prominent naar voren. Al was 
men tevreden over de gezamenlijke 
integrale visie op het gebied, voor veel 
deelnemers bleef de vraag wat er nu 
precies gaat gebeuren. Er was duidelijk 
behoefte aan meer uitvoeringsgerichte 
sturing. 
Het tweede aspect betrof de natuur
functie. In de Agenda gaat het om de 
zoektocht naar samenhang tussen 
verschillende functies, vanuit het besef 
dat de wereld om ons heen verandert, en 
dat dit het IJsselmeergebied niet onge
moeid zal laten. De Agenda gaat ervan uit 
dat hieruit ook weer kansen kunnen 

ontstaan. Verschillende deelnemers 
vroegen zich echter af of het kader wel 
stevig genoeg is om kwetsbare waarden 
zoals landschap, natuur en openheid echt 
te beschermen. Een aantal deelnemers 
wilde een duidelijker uitspraak dat natuur 
voorop staat en andere functies volgen. 
Als derde aspect kwam naar voren dat het 
belang van het thema recreatie en toe
risme onvoldoende werd herkend. Men 
miste concrete handvatten richting de 
uitvoering. Veel lokale partijen en belan
gen zijn daarbij gediend en zij hebben 
behoefte aan steun en richting vanuit de 
Agenda.

Aandachtspunten
De hoofdlijnen van de individuele reacties 
sloten aan bij de uitkomsten van de 
plenaire discussie. 
De deelnemers gaven de stuurgroep en  
het projectteam aandachtspunten mee.  
Ze waarschuwden dat de uitwerking van 
het voorgestelde organisatiemodel 
(governance) om waakzaamheid vraagt, 

vooral op het vlak van sociale cohesie. 
Gemeenten en maatschappelijke organi
saties zouden een grotere rol moeten 
krijgen in het organisatiemodel, en het 
zou goed zijn er (jongere) burgers en 
bedrijven meer en beter bij te betrekken. 
Deelnemers zetten ook vraagtekens bij de 
toepassing van de principes uit de ge
biedsagenda in de uitvoeringspraktijk, 
vooral wanneer afwegingen en keuzes 
moeten worden gemaakt. Men wilde erin 
kunnen geloven dat de integrale aanpak 
zich in de praktijk zal voortzetten. Enkele 
concrete uitingen in deze sfeer: ‘bewaak 
de gebiedsoverstijgende belangen en 
voorkom afwenteling’, en ‘borg de functie 
natuur als basis en icoon, want hardere 
belangen winnen vaak in een integrale 
benadering’.
Een ander aandachtspunt betrof het 
behoud van het open water. ‘Hoe werken 
de principes, die sterk zijn gericht op de 
randen en oeverzones, midden op het 
water? Wordt dat geen onbeschermde 
zone?’
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Nog een aandachtspunt: de financiering. 
Eén van de reacties: ‘zorg voor structurele 
borging en financiering van beheer, anders 
worden de visies nooit werkelijkheid’. Een 
gebiedsfonds zou volgens sommigen een 
goede basis kunnen zijn: ‘organiseer een 
gebiedsfonds voor inspirerende integrale 
projecten die innovatief zijn, maar op de 
grens van haalbaarheid balanceren.’ 
Ten slotte werd het ontbreken van een 
uitvoeringsagenda expliciet onder de 
aandacht gebracht: ‘maak een concreet 
uitvoeringsprogramma met middelen en 
planning’, en last but not least: ‘let op dat 
we niet alleen blijven praten en afstem
men, maar ook echt wat gaan realiseren  
in het gebied.’

Positief over proceskant
Positieve geluiden waren er vooral over de 
proceskant. De aanwezigen bleken het 
meest enthousiast over de integrale 
aanpak. De reacties liepen uiteen van 
‘eindelijk een integraal stuk’, ‘een vertrek
punt naar integrale ontwikkeling’, ‘ruimte 
om alle opgaves te koppelen’ tot ‘goed 
overzicht van de vele thema’s, aandachts
punten en kansen’.
Ook voor de integratie van de vele ver
schillende processen rondom het IJssel
meergebied toonden de deelnemers 
waardering. Daarbij klonk de verwachting 
door dat de integrale aanpak de basis 
vormt voor nieuwe kansen. 
Deelnemers waren erg te spreken over het 
gezamenlijke draagvlak voor het proces 

en het product. Enkele sprekende one
liners: ‘breed gedragen ambities’, ‘provin
cies zijn aangehaakt en hebben ervaring 
met bottomup werken’, ‘bouwen aan een 
gemeenschap voor het IJsselmeergebied’ 
en ‘betrokkenheid van zoveel partijen 
geeft energie!’.
Positief scoorden bovendien de serieuze 
aandacht voor het organisatiemodel (de 
governance), de erkenning van ‘stuur
groepen’ in de verschillende gebieden en 
de gebiedsbrede coördinatie en sturing. 
Ook het samenspel van bestuurlijke 
organen én het samenbrengen van 
bestaande gremia (Stuurgroep gebieds
agenda en BPIJ) kregen een positieve 
waardering.

Op inhoudelijk vlak was men positief over 
onder meer de geformuleerde ambities, de 
aandacht voor de ecologie, de kennisinfra
structuur, de cultuurhistorie, de energie
transitie en over duurzame visserij. Maar 
er was ook bezorgdheid: over de risico’s en 
neveneffecten van de energietransitie, de 
aansluiting bij bestaande initiatieven en 
projecten, de kwetsbaarheid van de 
watersport en recreatie, de cultuurhistorie 
en de praktische toepassing van de tien 
gouden regels, waaronder het behoud van 
de unieke openheid.

Het bleef die middag niet bij instemming 
of bedenking. De deelnemers aan de 
bijeenkomst lichtten hun suggesties en 
aandachtspunten toe in enkele verdie
pende discussiesessies. In de definitieve 
agendatekst en het verdere proces wordt 
zo goed mogelijk rekening gehouden met 
alle reacties en aandachtspunten. Wordt 
vervolgd…
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1    IJssel-Vechtdelta
De provincie Overijssel werkt samen met waterschappen, gemeenten 
en de Veiligheidsregio aan een klimaatbestendige en waterveilige 
IJsselVechtdelta (IJVD). De IJVD is de landelijke proeftuin voor het 
Deltaprogramma. De integrale gebiedsaanpak die de Agenda IJssel
meergebied 2050 voorstaat, is in de IJVD al in de praktijk gebracht.  
Daar kunnen andere deelgebieden mogelijk van leren.

Willemijne Moes van de provincie Overijssel: ‘De prachtige IJssel
Vechtdelta is de delta van het IJsselmeer. Maar de lage ligging maakt 
ook kwetsbaar. En dat is de reden dat we de landelijke proeftuin zijn 
voor het Deltaprogramma. De Agenda IJsselmeergebied 2050 betekent 
dat we nog meer kunnen leren van elkaar. Ook is het tijd om  
gebiedsbrede opgaven met impact op het gehele IJsselmeergebied, 
zoals energietransitie, klimaatadaptatie en natuurontwikkeling, 
gezamenlijk op te pakken. Versterkte samenwerking ten dienste van 
het IJsselmeergebied, daar profiteren we allemaal van.’

De gebiedsagenda identificeert een aantal 
gebieden waar meerdere opgaven en kansen 
samenkomen. Ze zijn, of kunnen interessante 
voorbeelden worden van de aanpak die de 
gebiedsagenda voorstaat en vormen een 
opmaat voor een uitvoeringsagenda 2030.  
Hoe reageren tijdens de bijeenkomst op  
22 februari deelnemers uit die gebieden op  
het gepresenteerde concept? Concreet: hoe 
gaat de Agenda juist in die gebieden het  
verschil maken? 

Hoe gaat de 
gebiedsagenda 
het verschil maken?

IJSSEL-VECHTDELTA: hier gaat de 
aandacht uit naar klimaatbestendigheid 
en waterveiligheid. Omdat dit proces al 
gaande is, kan het gebied een ‘proeftuin’ 
zijn voor het Deltaprogramma en een 
aanjager voor samenwerking met andere 
deelgebieden.

Randmeren: grote ontwikkelpoten-
tie als blauwgroene schakel tussen 
delen van IJsselmeergebied én als 
verbinding van metropoolregio 
Amsterdam met de groene ruimte 
van Flevoland en Veluwezoom.

Wieringerhoek: potenties om in 
harmonie met maatschappelijk 
gebruik een wezenlijke bijdrage te 
leveren aan het ecosysteem van 
het IJsselmeer.

Noord-Hollandse 
Markermeerkust:  
noodzakelijke 
dijkversterking 
koppelen aan 
ontwikkeling van 
toekomstbestendig 
landschap met hoge 
ruimtelijke kwaliteit 
voor mensen en 
natuur.

Kustzone Lelystad-Almere: 
aantrekkelijke kansen tot 
koppelen van dijkver
sterking rond 2030 met 
ruimtelijke/ecologische/
maatschap pelijke kwaliteits
impuls.

Friese IJsselmeerkust: 
combineren van verbeter-
maatregelen van het 
Deltaprogramma met lokale 
en regionale initiatieven op 
het gebied van recreatie, 
natuur, cultuurhistorie en 
visserij.
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2    Wieringerhoek
De hoek van de Wieringermeer en de 
Afsluitdijk is een spannend gebied. Het 
grenst aan het historische Wieringen, de 
monumentale Afsluitdijk en de strak 
ingerichte Wieringermeer. Dit gebied is in 
de Ecologische Verkenning Grote Wateren 
naar voren gekomen als een kansrijk 
gebied voor versterking van het ecosys
teem van het IJsselmeer en ook van het 
Waddengebied. 

Mascha Lichtendahl van Rijkswaterstaat: 
‘Ik heb samen met heel veel andere 
partijen gewerkt aan de ecologische 
ambitie voor het IJsselmeer. Daaruit blijkt 
dat er een grote opgave ligt voor het 
gebied in zijn geheel. Maar je moet ook 
kijken naar de verschillende opgaven in de 
deelgebieden. Juist in de Wieringenhoek 
zijn er niet alleen grote opgaven, maar  
ook grote kansen om een wezenlijke 
verbetering in het ecosysteem te brengen. 
Overigens verbinden we ecologische 
maatregelen van meet af aan met andere 
aspecten zoals recreatie, die ook in de 
gebiedsagenda zijn benoemd. Daardoor 
ontstaat er meerwaarde.’

3    Kustlandschap Oostvaardersdijk en 
Nationaal Park Nieuw Land in oprichting
De oeverzone tussen Lelystad en Almere 
levert een groot aantal ingrediënten om de 
ambities van de gebiedsagenda te verwe
zenlijken. Rond 2030 is er dijkversterking 
nodig. Dat levert kansen op om de ecologie 
van het Markermeer (en daarmee het hele 
IJsselmeergebied) robuuster te maken, 
bijvoorbeeld door vismigratieverbindin
gen met de Oostvaardersplassen. Zulke 
ingrepen worden ook gezien als een 
impuls voor het Nationaal Park Nieuw 
Land. 

Arno van der Ven, werkzaam als ecoloog 
bij de gemeente Lelystad: ‘Op dit moment 
is er nog een harde overgang tussen de 
Oostvaardersplassen en het Markermeer: 
de Oostvaardersdijk. We vinden het 
belangrijk dat het hele gebied ecologisch 
gezien beter wordt en dat tegelijkertijd de 
toeristischrecreatieve waarde wordt 
versterkt. In feite komen er drie opgaven 
samen: de ecologische verbinding tussen 
het Markermeer en de Oostvaardersplas
sen, de dijkversterkingsopgave voor de 
Oostvaardersdijk (op termijn) en de 
ontwikkeling van het Nationaal Park 
Nieuw Land. 

We denken dat de gebiedsagenda ons gaat 
helpen bij de samenwerking met alle 
betrokken partijen. Misschien kunnen we 
dan ook gezamenlijk zoeken naar finan
ciering. Denk aan nieuwe mogelijkheden 
die ontstaan als bijvoorbeeld de winst uit 
woningbouw beschikbaar komt voor 
natuurontwikkeling.’

4    Randmeren
Tussen NoordHolland en de Veluwe 
liggen de Randmeren. Het uitgestrekte 
water verbindt de Gooi en Vechtstreek en 
de Veluwe met Flevoland. De langgerekte 
merenreeks tussen Hollandse Brug en 
Ketelbrug vormt een ruim tachtig kilome
ter lang recreatiegebied. Gemeenten van 
de coöperatie Gastvrije Randmeren 
organiseren aandacht voor de recreatieve 
waarde van de Randmeren.

Rita Braam van de coöperatie Gastvrije 
Randmeren: ‘Dankzij de Agenda IJssel
meergebied 2050 wordt het voor ons 
gemakkelijker om dwarsverbanden te 
leggen tussen verschillende delen in het 
IJsselmeergebied. Door de afspraken over 
governance zijn andere partijen voor ons 
makkelijker aanspreekbaar. Ze hebben 
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immers hun handtekening gezet om 
zaken te kunnen doen. Daardoor kunnen 
we beter samenwerken. Dat geldt bijvoor
beeld voor de aanpak van de waterplan
tenproblematiek, voor het verbinden van 
natuur en recreatie, of voor de ontwikke
ling van transport over water. Maar het 
geldt ook voor het opdoen van gezamen
lijke inspiratie. Wat kunnen we bijvoor
beeld zien en ontdekken in andere 
Europese Natura 2000gebieden? Daar 
zouden we van kunnen leren.’

Jacques Pronk is op de bijeenkomst 
namens de Nederlandse Vereniging van 
Toerzeilers. ‘De discussie over de gebieds
agenda heeft ons – nu alle facetten 
worden belicht – min of meer voor het 
blok gezet om na te denken over de vraag 
wat we als waterrecreatiepartijen écht 
willen bereiken in het gebied. Het smeden 
van coalities met natuurorganisaties, 
zoals bij het opstellen van de Gedragscode 
IJsselmeer, moet belangrijker worden dan 
het achteraf bezwaar maken. Die gedrags
code geeft aan waar we kunnen varen en 
waar we moeten wegblijven. Dankzij de 
gebiedsagenda is de waterrecreatielobby 
naar een hoger plan getild.’

5    Noord-Hollandse Markermeerkust
De komende jaren wordt de dijk tussen 
Hoorn en Amsterdam versterkt als 
onderdeel van het landelijke Hoogwater
beschermingsprogramma. Provincie 
NoordHolland werkt samen met lokale en 
regionale partijen aan een toekomstbe
stendig landschap, de leefomgeving en 
natuur met een hoge ruimtelijke kwaliteit. 
Daartoe is het ‘Ambitieprogramma 
Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn
Amsterdam’ opgestart.

Hester Faber is omgevingsmanager bij de 
Alliantie Markermeerdijken, een samen
werking tussen Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en de private 
partijen Boskalis en bedrijven van Volker
Wessels. Hoe gaat de gebiedsagenda voor 
het IJsselmeergebied de dijkversterking 
tussen Hoorn en Amsterdam helpen? ‘We 
verwachten nog dit jaar te kunnen starten 
met de uitvoering van de dijkversterking. 
In 2021 moet de waterveiligheid in dit deel 
van NoordHolland voor de komende 
vijftig jaar op orde zijn. De interactie zit 
vooral in de vraag: hoe kunnen wij de 
beoogde ruimtelijke ontwikkeling het 
beste faciliteren? Deze integrale manier 
van denken heeft al invloed gehad op de 
ontwerpkeuzes voor de alliantie. Het is 
maatwerk per locatie.’ 

Charles van Schaik van de provincie 
NoordHolland ziet het ‘Ambitieprogramma 
Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn
Amsterdam’ als een mooi voorbeeld van 
werken in de geest van de Agenda IJssel
meergebied 2050. ‘De Markermeerkust van 
NoordHolland is buiten de voormalige 
Zuiderzeestadjes nog bijna onontdekt. Dit 
gebied kan een grotere rol gaan vervullen 
in de recreatieftoeristische ontwikkeling 
en de internationale concurrentiepositie 
van de metropool regio. We koppelen de 
kwaliteitsontwikkeling van de kust aan  
de dijkversterking en de waterveiligheids
maatregelen van het Hoogwater
beschermingsprogramma. Het proces en 
de uitgangspunten lijken sterk op die van 
de Agenda IJsselmeergebied 2050. Als 
grote winst van de Agenda zie ik mogelijke 
interactie met de andere regio’s. De 
metropoolregio grenst immers aan de 
Noordzee, die al bekend en geliefd is, en 
aan de Markermeerkusten van Flevoland 
en NoordHolland, die ook zeer attractieve 
landschappen worden.’

6    Koppelkansen Friese kust
Het peilbeheer in het IJsselmeer heeft 
negatieve effecten op buitendijkse 
natuurgebieden langs de Friese kust. 
Vanuit het Deltafonds reserveert het Rijk 
12 miljoen euro voor verbeteringen. 
Provincie Fryslân werkt samen met 
gemeenten, waterschappen en het Rijk 
aan een plan om dit geld optimaal in te 
zetten. 

Wim van Gorkum, secretaris van de 
stuurgroep Gebiedsagenda Súdwesthoeke, 
de streekagenda waarvan de Friese kust 
deel uitmaakt: ‘Onze aanpak van de Friese 
IJsselmeerkust lijkt op die van de Agenda 
IJsselmeergebied 2050. Onze kust ken
merkt zich door vele ondiepten met 

specifieke natuur, we hebben te maken 
met vaargeulen die op diepte moeten 
blijven en met stranden die we op peil 
willen houden. Onder de noemer Koppel
kansen Friese IJsselmeerkust combineren 
we nu de verbetermaatregelen van het 
Deltaprogramma met initiatieven op het 
gebied van recreatie, natuur, cultuurhisto
rie en visserij. Daarbij werken we per 
definitie integraal. Als we de Agenda 
IJsselmeergebied 2050 ietsje eerder 
hadden gehad zouden we sommige 
thema’s misschien nog wat meer hebben 
belicht. Wellicht was er dan ook al meer 
kruisbestuiving geweest met de andere 
regio’s. Samenwerking met andere 
IJsselmeerregio’s zie ik als de grote winst 
van de Agenda IJsselmeergebied 2050.’



interview

Donné Slangen,  
vertrekkend directeur  
Gebieden en Projecten bij het 
ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat

‘Gedeeld beeld over de kwaliteit en waarden van het gebied zal zich blijven ontwikkelen’
 Donné Slangen

‘Als het op uitvoeren aankomt, 
geloof ik sterk in de lokale aanpak’
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aanspreken als het op de uitvoering van 
maatregelen aankomt. Kortom: voor mij is 
de Agenda voor 2050 geen doel op zich, 
maar een middel om vandaag al de juiste 
gesprekken te kunnen voeren.’ 

Verandert het saamhorigheidsgevoel niet 
snel nu de Agenda klaar is en het werk is 
afgerond?

‘Natuurlijk bestaat het risico dat betrok
ken partijen in oude patronen terugvallen. 
Daarom is het zo belangrijk om de uitvoe
ringsagenda en de kennisagenda goed te 
blijven vullen, en er regelmatig over te 
spreken aan de bestuurlijke tafels die 
erover gaan. Dat vraagt om een zekere 
waakzaamheid. Om toekomstige samen
werking te waarborgen is een organisato
rische structuur in de maak, het Bestuur
lijke Platform IJsselmeergebied.’

Wat gaat als eerste veranderen in het 
IJsselmeergebied dankzij de Agenda, waar 
is ‘laaghangend fruit’?

‘In de Agenda is een aantal gebieden 
geïdentificeerd waar veel opgaven en 
kansen samenkomen, maar in de praktijk 
zijn er vast meer. In die gebieden zijn 
diverse kansen om daadwerkelijk in de 

De Agenda IJsselmeergebied 2050 is klaar. Er ligt een breed gedragen 
inhoudelijke visie met ambities voor het IJsselmeergebied als geheel. 
Voor een adaptieve uitvoeringsagenda en een kennisagenda zijn flinke 
voorzetten gedaan. Om dat alles ook toekomstbestendig te maken, zijn 
concrete organisatorische afspraken gemaakt. Feitelijk vormen die de 
sleutel tot het succes. ‘Door de bestuurlijke afstemming blijvend te 
organiseren, zal de agenda tot in 2050 een levend document zijn’, 
voorspelt Donné Slangen. 

Afspraken over governance lijken geen 
overbodige luxe in onze snel veranderen
de samenleving. Donné Slangen nam drie 
jaar geleden, als directeur Gebieden en 
Projecten van toen nog IenM, het initiatief 
tot een gezamenlijke agenda voor het 
IJsselmeergebied. Tijd dus om de balans op 
te maken en hem een paar vragen voor te 
leggen.

Waar gaat de Agenda IJsselmeergebied 
2050 daadwerkelijk het verschil maken? 

‘De gebiedsagenda maakt sowieso verschil 
omdat er door alle partijen gezamenlijk is 
nagedacht over wat er met het IJsselmeer
gebied mogelijk is. Voor het eerst ligt er nu 
een gezamenlijk beeld dat is ontwikkeld 
vanuit het perspectief van het water zelf 
en voor het eerst ging iedereen met elkaar 
in debat. Nu er een gedeelde visie ligt, 
kunnen bestuurlijke partijen elkaar ook 

geest van de gezamenlijke ambities uit de 
Agenda te gaan werken. Er liggen namelijk 
concrete opgaven, er zijn duidelijke 
wensen en er worden initiatieven ont
plooid. Als het op uitvoeren aankomt, 
geloof ik sterk in de lokale aanpak. Op 
lokaal niveau is bestuurskracht aanwezig 
en zijn praktische middelen beschikbaar. 
Met andere woorden: daar is een hoop 
kracht om zaken te organiseren.’ 

Hoe gaat dat straks dan met de uitvoering 
van gebiedsoverstijgende ambities, zoals 
voor energie?

‘Voor het oplossen van gebiedsover
stijgende opgaven – zoals voedsel, natuur 
en energie – zullen we als ministerie van 
IenW de betrokken partijen blijven aan  
spreken om te zorgen dat het IJsselmeer
gebied in samenhang wordt besproken. 
Voorbeeld: als vanuit de bestuurlijke 
klimaattafel – van waaruit de energie
opgave wordt georganiseerd – geen 
coördinatie zou komen voor dit gebied, 
zullen we als ministerie de betrokken 
partijen daarop aanspreken. Dat geldt 
zowel voor onze collegadepartementen 
als voor collegaoverheden. De energie
opgave wordt straks immers decentraal 
uitgevoerd.’
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Wat betekenen de afspraken over gover
nance uit de agenda straks in de praktijk?

‘Iedereen houdt zijn eigen bevoegdheden. 
Het is daarom belangrijk dat er bestuur
lijke tafels zijn waar je elkaar kunt aan
spreken en waarbij je over de gebieden 
heen kunt sturen. Voor het IJsselmeer
gebied is die coördinatie straks belegd bij 
het Bestuurlijke Platform IJsselmeer
gebied. Maar ik kan me voorstellen dat 
voor de energieopgave nog een aparte 
tafel wordt ingericht, alleen al omdat er 
nog zoveel te bespreken valt. Ik vind het 
belangrijk dat mensen zich organiseren 
rond de opgaves die er liggen. De ene keer 
is dat een lokale opgave, de andere keer 
een nationale of internationale.’

Gaat het lukken om straks zo’n 50 betrok
ken partijen hun handtekening onder de 
agenda te laten zetten?

‘De betrokken partijen zijn allemaal erg 
gedreven om samen hun verantwoorde
lijkheid te nemen voor de Agenda, dus dat 
komt vast goed. Toch vind ik de handteke
ning geen doel op zich, dat is een bestuur
lijke neerslag van alles wat al is gebeurd. 
En het kan best zijn dat sommige gemeen
ten de instemmingsverklaring niet 
kunnen ondertekenen omdat gemeente
lijke bestuurders geen mandaat krijgen 
van hun gemeenteraad. Maar dan kan die 
gemeente inhoudelijk gezien toch best 
achter de gezamenlijke ambities uit de 
Agenda staan. Met andere woorden: de 
ondertekening zelf is niet noodzakelijk, 
maar het is wel noodzakelijk dat we elkaar 
blijven aanspreken op de uitvoering van 
de gezamenlijke visie.’

Als u vanuit het jaar 2050 zou terugkijken, 
wat ziet u in het IJsselmeergebied dan 
allemaal gebeuren om het gezamenlijk 
toekomstbeeld te verwezenlijken? 

‘Ik geloof niet dat we in 2050 alles van  
de huidige agenda hebben uitgevoerd.  
Dan zouden we immers weinig begrip 
hebben gehad voor de altijd veranderende 
werkelijkheid om ons heen. Kennis over  
waterbeheer en waterveiligheid is steeds 
in ontwikkeling. Steeds komen er nieuwe 
cijfers en feiten bij. Denk aan voortschrij
dend inzicht bij het KNMI en Deltares over 
de zeespiegelstijging. Zulke veranderende 
inzichten zullen in 2050 zeker invloed 

hebben gehad op de uitvoering van 
maatregelen in het IJsselmeergebied.  
Wat er dan wel is gebeurd met de Agenda? 
Ik denk dat in 2050 alle huidige partijen 
nog steeds gezamenlijk betrokken zijn  
bij de ontwikkeling van het gebied en  
dat er dan nog steeds een gedeeld beeld 
bestaat over de kwaliteit en de waarde  
van het gebied, ook al is dat beeld wellicht 
veranderd ten opzichte van nu. Doordat  
de governance in de Agenda – via het 

Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied – 
goed geregeld gaat worden, zullen betrok
ken partijen elkaar ook in 2050 nog 
bestuurlijk blijven aanspreken en meer de 
krachten bundelen in de uitvoering en 
kennisontwikkeling.’



interview

Sander de Rouwe, 
gedeputeerde van
provincie Fryslân 

‘Het IJsselmeer is een schatkamer die we pas net aan het ontdekken zijn’
 Sander de Rouwe:

‘Als we echt iets moois willen maken  
van het IJsselmeergebied, moet er ook  
boter bij de vis’
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In de Agenda IJsselmeergebied 2050 lezen 
we bij het kopje Onderzoek Gebiedsfonds 
een opvallende suggestie. Een bijzondere 
vorm van koppeling van geldstromen is 
verevening, waarbij opbrengsten uit ‘harde’ 
economische investeringen in bijvoorbeeld 
energietransitie of verstedelijking worden 
teruggesluisd naar extra investeringen in 
‘zachte’ maatschappelijke doelen zoals natuur, 
landschapsbouw of leefbaarheid. Het idee 
van een dergelijk investeringsfonds is 
afkomstig van gedeputeerde Sander de 
Rouwe, die het concept graag toelicht.

‘Ik zie een IJsselmeerfonds als mogelijk 
sluitstuk van de agendavorming, het 
eerste deel van het proces. Aan visie en 
ambities geen gebrek, maar als we vervol
gens echt iets moois willen maken van het 
IJsselmeergebied, moet er ook boter bij de 
vis. Daarmee bedoel ik een gezamenlijke 
pot waarop iedereen die iets wil onder
nemen in het gebied, een beroep kan 
doen. Publieke en private partijen zouden 
er gezamenlijk in moeten investeren. Juist 
door die gezamenlijkheid ontstaat 
commitment. Participeren in een geza
menlijk IJsselmeerfonds betekent ook dat 
er daadwerkelijk handelingsperspectief 

ontstaat voor nieuwe initiatiefnemers. En 
vandaaruit ontstaat nieuwe economische 
waarde.’

Hoe zou zo’n fonds kunnen werken in  
de praktijk? 

‘Om te beginnen zou het mooi zijn als het 
Rijk het initiatief neemt en bijvoorbeeld  
50 miljoen inlegt voor de komende twintig 
jaar. Provincies en gemeenten volgen op 
de voet, want het Rijk is immers niet de 
pinautomaat voor regionale initiatieven. 
Voor de rol van de private sector moet je 
denken aan investeringen door onder
nemers uit de recreatiesector, uit de hoek 
van de duurzame energie (windmolens en 
zonneparken), zandwinningsbedrijven of 
natuurorganisaties die koppelkansen zien. 
Kortom: iedereen die bijdraagt aan het 
etaleren van het IJsselmeer en aan het 
oplossen van de geformuleerde maat
schappelijke opgaven, kan in het IJssel
meerfonds participeren.’

Zijn van deze aanpak vergelijkbare 
voorbeelden?

‘Alle vergelijkingen roepen per definitie 
discussie op, maar je zou kunnen leren 
van het Waddenfonds. Door dat fonds zijn 
er veel partijen betrokken bij het wadden

gebied om het daadwerkelijk als wereld
erfgoed te kunnen laten schitteren.  
Het fonds zorgt daar voor gezamenlijk 
enthousiasme.’

Wie zou zo’n IJsselmeerfonds moeten 
beheren, en hoe raakt het aan de  
afspraken over de governance?

‘Geen idee. Voor discussie daarover is het 
nog veel te vroeg. Je zou het fonds kunnen 
onderbrengen bij een ministerie, of een 
provincie, of ergens anders. Maar die vraag 
is op dit moment niet het belangrijkste. 
Waar het om gaat, is dat veel meer par
tijen zich betrokken gaan voelen bij het 
IJsselmeer. Kijk, de Wadden hebben 
wereldwijd naam en faam. De vernieuwde 
Afsluitdijk zal wereldwijd bekendheid 
krijgen. Waarom het IJsselmeer dan niet 
ook? Ik zie het IJsselmeer als onze onont
dekte schatkamer. Ontwikkeling daarvan 
begint met een gezamenlijke wens en 
concrete vervolgstappen, zoals een 
gebiedsfonds. Daarmee kunnen we méér 
uit het IJsselmeer halen.’

Gedeputeerde Sander de Rouwe van Fryslân pleit voor een publiek-
privaat IJsselmeerfonds. ‘Het zou de kroon zijn op ons gezamenlijke 
werk voor de Agenda IJsselmeergebied 2050, en een belangrijke stap 
richting uitvoering van de ambities. Een fonds kan helpen om méér 
uit het IJsselmeer te halen.’


