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Groot en hecht draagvlak voor  toekomstbeeld 
bevestigd
Afgelopen voorjaar ondertekenden bestuurders 
van ministeries, provincies, gemeenten, water-
schappen, belangenverenigingen en bedrijfsleven 
de Agenda IJsselmeergebied 2050. Pieter den Besten 
en Willemijne Moes vertellen. Ook aandacht voor 
de publicatie van de Uitvoerings-, kennis- en 
innovatieagenda 2019-2020. Verder een verslag van 
3 platformdagen.

Deltaprogramma en Agenda IJsselmeergebied  
kunnen prima samengaan
De deltabeslissing IJsselmeergebied gaat over drie 
strategische keuzes: de afvoer van overtollig water naar 
de Waddenzee, het winterpeil op het IJsselmeer en het 
Markermeer, en het zomerpeil in relatie tot de zoetwater-
voorraad. Hermen Borst, directeur Staf Deltacommissa-
ris, vertelt over de nauwe relatie tussen de verwachte 
versnelde zeespiegelstijging na 2050 en het gewenste 
IJsselmeerpeil. Vanwege de samenhang tussen het 
Deltaprogramma en de Agenda IJsselmeergebied 2050 is 
besloten het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied, dat  
in het kader van het Deltaprogramma opereert, ook de 
bestuurlijke overlegtafel voor de agenda te maken. 

Regio-aanpak IJssel-Vechtdelta lichtend voorbeeld
Regionale overheden, bewoners, ondernemers en maatschappe-
lijke organisaties werken in het programma IJssel-Vechtdelta 
samen aan toekomstbestendige waterveiligheid. Het gaat vooral 
om maatregelen in de stad Zwolle. Volgens de Zwolse wethouder 
Ed Anker heeft het gebied alles om de wereld te laten zien hoe je 
klimaatbestendig kunt bouwen. Een paar voorbeelden: straat-
stenen liggen een beetje uit elkaar, zodat ze makkelijk water 
doorlaten. Rondom de wijk Stadshagen is een geluidswal ver-
sterkt met een extra kleilaag, die de wal ook waterkerend maakt. 
De nieuwe wijk Breezicht in de Mastenbroekerpolder wordt 
gebouwd op terpen met daaromheen veel opslagcapaciteit voor 
water. De Agenda IJsselmeergebied 2050 kan helpen om de 
verbinding te maken met het grotere geheel, verwacht Anker.

Programmatische aanpak Grote Wateren sluit 
goed aan op gebiedsagenda
Regionale overheden, bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties werken in het 
programma IJssel-Vechtdelta samen aan toe-
komstbestendige waterveiligheid. Het gaat vooral 
om maatregelen in de stad Zwolle. Volgens de 
Zwolse wethouder Ed Anker heeft het gebied 
alles om de wereld te laten zien hoe je klimaat-
bestendig kunt bouwen. De verwachting is dat 
Agenda IJsselmeergebied 2050 kan helpen om de 
aanpak in Zwolle tot brede inspiratiebron te 
maken.

Agenda werkt door in plannen voor 
versterking Friese kust
De erosie-aanpak langs de Friese IJssel-
meerkust gaat samen met verbeteringen 
op het gebied van sedimenthuishouding, 
economie en natuur. ‘Van de Agenda 
IJsselmeergebied 2050 hebben we geleerd 
dat we werk met werk moeten maken’, 
zegt wethouder Maarten Offinga van  
de gemeente Súdwest-Fryslân. Er ligt 
inmiddels een voorkeursbeslissing van 
Rijk en regio.

Energietransitie in het IJsselmeergebied:  
spannend thema
Er loopt een verkenning om antwoorden  
te vinden op de vraag hoe duurzame  
vormen van energie opwekking, -opslag  
en -infrastructuur zijn te combineren met  
de ruimtelijke en ecologische kwaliteiten  
en de gebruiksfuncties van het gebied.  
Ad Huikeshoven, beleidsmedewerker 
energie transitie bij het ministerie van IenW 
en Jack van der Wal, projectleider van de 
verkenning van provincie Fryslân schetsen 
de stand van zaken.
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Pieter den Besten doet een voorzet: ‘Het 
uitgangspunt van de gezamenlijke agenda 
is dat toekomstige projecten een verbin-
ding leggen tussen ontwikkelingen op en 
in het water en op het daaromheen 
liggende land. Het land moet zijn blik 
meer op het water richten, zoals het van 
oudsher is geweest. Omgekeerd kan het 
water opgaven op het land dienen. 
Initiatieven zoals de Marker Wadden,  
de versterking van de Houtribdijk en de 
vismigratierivier in de Afsluitdijk zijn 
voorbeelden van het succesvol samen-
gaan van verschillende belangen. Rondom 
het IJsselmeergebied staan de komende 
tijd nieuwe projecten op stapel: herijking 
Deltaprogramma, aanpak Erosie Friese 
kust, kustontwikkeling tussen Lelystad  
en Almere en interprovinciale en gemeen-
telijke samenwerking op het vlak van 
recreatie en toerisme, om maar eens een 
greep te doen uit de lijst projecten die in 
de recent gereed gekomen uitvoerings-, 
kennis- en innovatieagenda staan (zie 
kader).
Een belangrijk onderwerp voor de uit-
voeringsagenda is de energietransitie. 
Iedereen beseft dat ons landschap veran-
dert en dat ook in het IJsselmeer moet 
worden gezocht naar mogelijkheden tot 

Op 17 mei 2018 plaatsten bijna zestig bestuurders namens vijf 
ministeries, vier provincies, tweeëndertig gemeenten, zes water-
schappen, een aantal belangenverenigingen en vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven hun handtekening onder de Agenda IJsselmeer-
gebied 2050. Een duidelijker bevestiging van het grote en hechte  
draagvlak voor een gezamenlijk toekomstbeeld van het IJsselmeer-
gebied is niet denkbaar. Het feestelijke moment markeerde een keer-
punt in de geschiedenis van het IJsselmeergebied. Voorheen had elke 
deelregio rond de grote meren vooral oog voor zijn eigen ambities en 
belangen, voortaan voelt elke partij zich mede verantwoordelijk voor  
de kwaliteiten van het geheel. Voor dat geheel bestaat na ruim twee  
jaar samenwerking en overleg een brede consensus.

Willemijne Moes, vertegenwoordiger van de samenwerkende provincies
en Pieter den Besten, programmamanager IJsselmeergebied bij IenW, 
schetsen hoe de Agenda IJsselmeergebied de komende jaren richting geeft 
aan de verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk en karakteristiek 
water- en woongebied, waarin alle functies harmonieus samengaan. 

dubbelinterview 
Groot en hecht draagvlak voor gezamenlijk toekomstbeeld bevestigd

een bijdrage aan de verduurzaming. Maar 
hoe, en waar? De Agenda IJsselmeergebied 
2050 maakt het mogelijk de vraag om te 
draaien: welke projecten kunnen het 

In december 2018 is de Uitvoerings-, 
kennis- en innovatieagenda 2019-2020 
(UKA) van de Agenda IJsselmeergebied 
2050 uitgebracht. Dit is een tweejaar-
lijkse weergave van de vertaling van  
de gebiedsambities en principes (zie 
Agenda IJG 2050) naar concrete maat-
regelen, kennisvragen en investerings-
beslissingen. Het betreft acties die 
direct voortvloeien uit de Agenda 
IJsselmeergebied 2050 en uit afspraken 
van bestuurlijke tafels daaromheen. 
Voorbeelden van acties zijn: De Nieuwe 
Afsluitdijk, IJssel-Vechtdelta, MRA, 
Markermeer-IJmeer en de Gastvrije 
Randmeren. De UKA 2019-2020 geeft 
een overzicht van relevante vragen en 
benoemt kansen. Aan de hand hiervan 
kan het Bestuurlijk Platform IJssel-
meergebied verder praten over kansen 
en dilemma’s.  
De UKA is te downloaden via:  
www. Agendaijsselmeergebied2050.nl

Willemijne Moes Pieter den Besten
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verhaal van IJsselmeergebied op een 
kwalitatief goede manier verder brengen?’

Willemijne Moes: ‘Dit overzicht in een 
notendop van Pieter geeft goed aan dat  
we eigenlijk nog maar aan het begin staan 
van een omvangrijk proces. We zijn nu 
ruim twee jaar bezig met het gebieds-
proces en er ligt een gebiedsagenda, maar 
daarmee is de kous niet af. De betrokken 
partijen willen werken aan de kwaliteit 
van het IJsselmeergebied. Door het 
gezamenlijk toekomstbeeld weten we nu 
dat we veel sterker met elkaar verbonden 
zijn dan we dachten. Dat is winst, want 
Noord-Holland blijkt veel meer verbonden 
met bijvoorbeeld de Friese kust dan we 
dachten. Ook in de verhouding tussen 
regio en Rijk zit beweging. Er kantelt iets. 
Dat blijkt wel uit de manier waarop rond 
alle thema’s van de gebiedsagenda de 
mensen van Rijk en regio met elkaar aan 
de slag willen. In het gebiedsproces is de 
vraag wie waarvan is steeds verder op de 
achtergrond geraakt; we zijn gaan denken 
vanuit de opgave en complementariteit. 

De brede en massale ondertekening van 
de gebiedsagenda.

We zullen nu moeten laten zien hoe de 
gebiedsagenda in de praktijk werkt: meer 
doen met de potenties van het gebied en  
samenwerken waar het meerwaarde 
oplevert. Werkend leren, daar heb je een 
productief netwerk voor nodig en dat is er 
nu! Ik denk dat de permanente structuur 
van ontmoeting en overleg die we rond de 
Agenda IJsselmeergebied 2050 hebben 
gebouwd, een belangrijk middel is om het 
netwerk te onderhouden en tot actie met 
meerwaarde over te gaan. Een of twee-
maal per jaar hebben we een bijeenkomst 
van de Verenigde Vergadering van  
bestuurders en driemaal per jaar een 
inhoudelijke platformbijeenkomst voor 
direct betrokkenen bij bepaalde thema’s.’

Pieter: ‘Er schuilt kracht in ontmoeting en 
gesprek. De verbondenheid die tussen de 
partijen is ontstaan door stelselmatig 
elkaar te willen blijven ontmoeten en 
spreken, laten we niet meer schieten. 
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‘In het gebiedsproces is de vraag “wie waarvan 
 is” steeds verder op de achtergrond geraakt’

Daarom worden de bijeenkomsten binnen 
het netwerk verre van vrijblijvend. We 
organiseren ze niet omwille van het 
netwerken op zich. We bereiden ze zo 
voor, dat we echt tot de kern komen van 
wat er speelt en waarover in de Verenigde 
Vergadering een bestuurlijk oordeel nodig 
is. Liggen we goed op koers of moeten we 
iets bijstellen of verscherpen? Hebben we 
de samenhang nog goed in beeld? Welke 
dilemma’s zijn er en hoe gaan we daarmee 
om? Over dat soort vragen moet je de 
discussie kunnen aangaan op bestuurlijk 
niveau, maar ook op andere ontmoetings-
plaatsen waar de inbreng van betrokke-
nen ertoe doet. De structuur daarvan is nu 
in transitie. Willemijne en ik zijn kwartier-
makers in een fusie met het Deltapro-
gramma. Een kwestie van netwerken 
maximaal met elkaar verbinden. Ook het 
Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied 
(ROIJ), waarin vooral stakeholders een 
stem hebben, heeft haar positie herbeves-
tigd en een bredere verantwoordelijkheid 
omarmd. Het gevolg van die bundeling is 
direct zichtbaar. In de ontwikkelfase van 
de Agenda IJsselmeergebied 2050 hadden 
we de klimaatopgave een beetje gepar-
keerd omdat daar elders al veel aan werd 
gedaan. Door het werken aan de fusie is 
klimaatadaptatie een leidend thema op de 
agenda geworden.’

Willemijne: ‘Ik wil nog even teruggrijpen 
op dat vervagen van compartimenten en 
grenzen. We spreken daar makkelijk over 
in termen als Rijk en regio, maar in 
werkelijkheid ligt dat natuurlijk veel 
genuanceerder. Er is niet één Rijk, ook al 

suggereert het Rijk dat soms zelf in zijn 
publiekscommunicatie. Er zijn nog steeds 
verschillende ministeries, alle met hun 
eigen bevoegdheden. Rond de Agenda 
IJsselmeergebied 2050 zien we weliswaar 
de grenzen vervagen, maar dat is iets 
anders dan álle bevoegdheden samenpak-
ken in één stem van het Rijk in de vorm 
van een soort IJsselmeerautoriteit. Dat zou 
ook niet goed zijn want de verhoudingen 
liggen veel complexer. We moeten juist 
vanuit verschillende invalshoeken blijven 
agenderen, elkaar opzoeken en met elkaar 
in gesprek blijven. Dat komt ten goede aan 
ruimtelijke ontwikkelingen mét kwaliteit 
in het mooie IJsselmeergebied.’ 

De bestuurders ondertekenden op 17 mei letterlijk samen de agenda IJsselmeergebied 2050.
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platformbijeenkomst 21 juni

Bijpraten over ecologie en mijlpaal 
ruimtelijke kwaliteit

Ecologie en ruimtelijke kwaliteit waren de 
thema’s op de eerste platformdag in juni 
van dit jaar. Met presentaties over de 
ecologische ambitie voor het IJsselmeer-
gebied werd nog eens duidelijk wat de 
potenties van het gebied zijn voor de 
natuur, maar ook welke knelpunten nog 
tot een grote opgave leiden. Een van de 
inleidingen greep terug op de vergelijken-
de studie die in 2007 is afgerond over de 
ecosystemen van het IJsselmeer en Lake 
Peipsi in Estland. Het grote meer in 
Estland was destijds de best beschikbare 
referentie voor ecologische waterkwaliteit 
voor het opstellen van het KRW-beheer-
plan voor het IJsselmeer. 

Deelnemers aan de platformdag kregen 
ook zelf de gelegenheid om aandacht te 
vestigen op ideeën of problemen die hen 
bezig houden. Daarvoor was een zeepkist 
geplaats, waarvan gretig gebruik is 
gemaakt. Enkele opvallende uitingen:

•	 de	aankondiging	van	een	Archeologi-
sche IJsselmeerkaart die in productie is 
bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

•	 het	idee	om	een	zone	in	te	stellen	waar	
niemand iets doet en die dus vrij is van 
effecten van menselijk handelen

•	 het	Nationaal	Park	Nieuw	Land	uit
breiden tot ‘Nationaal Park IJsselmeer-
gebied’

•	 om	partijen	aangehaakt	te	houden,	 
is een goed verhaal nodig over het 
IJsselmeergebied

•	 het	aanbod	om	een	film	te	maken	 
op basis van dertig interviews met 
stakeholders.

Onder de noemer ‘ruimtelijke kwaliteit’ 
vertelde Frits Palmboom over zijn boek  
IJsselmeergebied, een ruimtelijk perspectief. 
Het verhaal dat daarin is uitgewerkt, is 
met recht te typeren als het landschappe-
lijk en cultuurhistorisch geweten van de 
Agenda IJsselmeergebied 2050. De ‘Tien 
gouden regels’ van Palmboom vormden 
van meet af aan een leidraad bij de 
ontwikkeling van de gebiedsagenda. 
Aansluitend is het boek door Hilde Blank, 
voorzitter van de Van Eesteren-Fluck & 
Van Lohuizen Stichting, aangeboden aan 
dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap 
Zuiderzeeland en Donné Slangen van het 
ministerie van IenW.

platformdag 6 september

Ambities maar ook onzekerheid,  
veranderende waterrecreatie en  
plagende waterplanten

De tweede Platformbijeenkomst bracht 
een behoorlijk aantal deelnemers bijeen 
rond het thema recreatie & toerisme en 
over de aanpak van de waterplanten-
problematiek. Vertegenwoordigers van  
de recreatiesector, gemeenten, belangen-
groeperingen, provincies en het Rijk 
hoorden van Rob Vrolijks (Projectbureau 
Vrolijks - watersportadvies) dat het aantal 
bootbezitters afneemt terwijl het aantal 
havens in het IJsselmeergebied toeneemt. 
De waterrecreatiesector moet volgens 
hem goed nadenken over zijn toekomst in 
het gebied. Deze aanbeveling sluit goed 
aan bij een presentatie over de nog op te 
starten verkenning Recreatie & Toerisme. 
Deze verkenning zal worden begeleid door 
vertegenwoordigers van Waterrecreatie 
Nederland, Coöperatie Gastvrije Rand-
meren, jachthaven Andijk, provincie 
Noord-Holland en het Rijk. Essentieel in 
de verkenning is goede informatie over 

Platformdagen zijn brandpunt van  
betrokkenheid en creativiteit

De bestuurlijke ondertekening op 17 mei van de Agenda IJssel-
meergebied 2050 sloot een fase af, maar was ook de start van een 
vele jaren durende periode van uitvoering. Het team Agenda 
IJsselmeergebied wil in die komende jaren de gegroeide samen-
werking borgen door met regelmaat op verschillende niveaus de 
partijen elkaar te laten ontmoeten. Zo is besloten om driemaal per 
jaar een ‘Platform IJsselmeergebied’ te organiseren om concrete 
vragen uit de praktijk, wetenschappelijke kennis en inzichten,  
én praktijkervaring uit te wisselen. De platformbijeenkomsten 
dragen bij aan het onderhoud van het grote netwerk van betrok-
ken partijen. Ze voeden tevens de kennis-, innovatie- en 
uitvoerings agenda van de Agenda IJsselmeergebied 2050. 
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recreatief gedrag: hoeveel mensen lopen, 
fietsen of varen? Wie zijn die mensen? En 
wat zijn hun vertrekpunten en favoriete 
bestemmingen?

Uit de discussie die volgt, blijkt een 
algemeen gevoel dat de recreatiesector in 
het gebied op diverse terreinen nog beter 
kan presteren: de unieke waarden van het 
IJsselmeergebied zouden nog duidelijker 
kunnen worden geëtaleerd en effectiever 
worden verkocht; de waterrecreatie moet 
uitgaan van een breed geschakeerde 
beleving en zich minder toespitsen op 
boten; er moeten betere voorzieningen 
komen om een groter publiek te kunnen 
ontvangen (maar weer niet het massa-
toerisme met rolkoffers en evenmin de 
‘snellehaptenten’); het recreatieaanbod 
moet sterker de seizoenen volgen, ‘niet 
alles hoeft altijd te kunnen’; en er zou een 
wensbeeld van recreatie, watersport en 
toerisme moeten zijn dat geënt is op de 
gouden regels van Palmboom.

De waterplantenplaag
De werkgroep Waterplanten zuidelijk 
IJsselmeergebied (in oprichting), samen-
gesteld uit vertegenwoordigers van de 
provincie Noord-Holland, Waterrecreatie 
Nederland, Gastvrije Randmeren en 
Rijkswaterstaat, presenteerde een over-
zicht van de maai-activiteiten in het 
afgelopen seizoen. Om beter met water-
recreanten te kunnen communiceren en 
waarnemingen van recreanten te kunnen 
registreren, is een nieuwe versie uitge-
bracht van de app Waterplantenmelder, 
die sinds 2017 in omloop is. Voor de toe - 
komst wordt gedacht aan het markeren 
van gebieden met doorgroeid fonteinkruid. 
In de sfeer van het beheer presenteerden 
vertegenwoordigers van onderzoeks-
instituut FLORON, de Universiteit van 

Amsterdam en Rijkswaterstaat meer 
feitelijke informatie over onderzoek naar 
de groei van fonteinkruid en hoe je die 
mogelijk kunt beïnvloeden. Ook de rol van 
fonteinkruid in de ecologie onder water ,  
en het mogelijke gebruik van geoogst 
fonteinkruid kwamen aan de orde.
Algemeen is het oordeel dat meer kennis 
nodig is over de groei van fonteinkruid en 
over technieken om daar invloed op uit te 
oefenen. Ook over de functie van fontein-
kruid in het ecosysteem zijn nog veel 
vragen. Evenals als bij het thema recreatie 
en toerisme bleek ook hier dat bij de 
zoektocht naar oplossingsrichtingen met 
meerdere invalshoeken rekening moet 
worden gehouden. 

Platformdag 15 november

Bijdrage IJsselmeergebied aan 
energietransitie houdt velen bezig

Op 15 november was de laatste Platform-
dag van dit jaar, die over Energietransitie. 
Zo’n 70 bezoekers waren in het Smeding-
huis bij elkaar gekomen voor een boeiend 
programma.

In de ochtend deed Jack van der Wal  
(provincie Fryslân) ook namens de provin-
cies Noord-Holland, Flevoland, Overijssel 
uit de doeken hoe het er voor staat met de 
Verkenning Energietransitie in het 
IJsselmeergebied. 

Vervolgens ging Erik ten Elshof van EZK  
in op het klimaat- en energiebeleid in het 
regeerakkoord. Rik Jonker (IenW/RWS)  
gaf een presentatie over de pilot Gebruik 
RWS-areaal voor hernieuwbare energie. 
En ten slotte vertelde Petra Meijboom 
(RVB) over uitgave van rijksgronden voor 
hernieuwbare energie op basis van 

tenders. Uit de discussies in het ochtend-
deel kwam duidelijk naar voren dat de 
aanwezigen zorgen hebben over de 
ruimtelijke inpassing van energie, over 
effecten op natuur en waterkwaliteit en 
op gebruiksfuncties zoals recreatie en 
watersport.

In de middag was er veel ruimte voor 
innovaties. Presentaties van Stefan Mol 
(Waternet), Bart Schrijnen (gemeente 
Almere) en Ronald Roosjen (Deltares). Een 
aanstormende innovatieve techniek is 
warmtewinning uit water. Niet alleen uit 
oppervlaktewater, maar ook uit afvalwater 
en zelfs uit drinkwater is energie te winnen, 
aquathermie. IJburg wordt uitgebreid met 
het Strandeiland, waar 8000 energieneu-
trale huizen worden gebouwd, verwarmd 
met aquathermie, en door ook warmte uit 
het eigen afvalwater terug te winnen. Ook 
in het kader van de Floriade in Almere 
(thema Growing Green Cities, te houden in 
2022) wordt geïnnoveerd met energievoor-
ziening in de woonwijk.

Ten slotte nam Diederik Samsom ons met 
zijn presentatie mee in de strijd om 
Nederland ‘van het gas af’ te krijgen. Hij 
noemt het ‘de grote verbouwing: NL 
duurzaam in 3 decennia’. Dit is een 
enorme transitie, die over veel meer gaat 
dan over techniek. ‘Vergeet de mens niet, 
ga voor een wijkgerichte aanpak, infor-
meer de mensen.’

De platformdagen slaan aan. Dat blijkt uit 
het aantal deelnemers en hun betrokken-
heid in de discussies. De ‘zeepkist-sessies’ 
zijn daarvoor een goede vorm. De plat-
formdagen zullen daarom zeker een 
belangrijke pijler van de Agenda IJssel-
meergebied 2050 blijven. We zien deze 
dagen als een ontmoetingsplaats waar 
open discussies en nieuwe ideeën een 
grote groep praktijkmensen en omwonen-
den meer bekend maken met de dilemma´s 
en uitdagingen in het IJsselmeergebied. 
Volgend jaar zijn platformdagen gepland 
op 14 maart, 20 juni en 7 november. 
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Borst: ‘Het Deltaprogramma heeft drie 
doelen: Nederland ook voor de volgende 
generaties te beschermen tegen hoog water, 
te zorgen voor voldoende zoet water, en 
ons land zo in te richten dat het klimaat-
bestendig en waterrobuust wordt. Dit alles 
om grote schade te voorkomen.
Nederland is op dit moment goed beschermd 
en met het Deltaprogramma bereiden we 
ons verder voor op de toekomst, omdat 
klimaatverandering in ons laaggelegen 
land grote effecten kan hebben. We blijven 
alert op de ontwikkeling van de opwar-
ming van de aarde, en alle betrokken 
partijen moeten doelgericht tempo blijven 
houden in de uitvoering van het nationale 
Deltaprogramma. En we blijven doorwer-
ken aan de delta, zodat we Nederland 
tijdig aanpassen aan klimaatverandering. 
Het naleven van de Parijse klimaatafspra-
ken is cruciaal om de wateropgaven in ons 
land beheersbaar te houden.’

Hoe zien we dat concreet terug  
in het IJsselmeer?

‘Ook in het IJsselmeergebied moeten we 
ons voorbereiden, en dat doen we ook. Het 
IJsselmeergebied is een onmisbare bron 
van zoetwater voor bijna een derde van 
Nederland. Dit jaar is een belangrijke 
mijlpaal bereikt: minister Cora van 
Nieuwenhuizen van IenW heeft in juni het 
nieuwe Peilbesluit voor het IJsselmeer-
gebied getekend zoals dat in 2014 in de 
Deltabeslissing IJsselmeergebied was 
voorgesteld. Het nieuwe Peilbesluit maakt 
het mogelijk beter in te spelen op de 
veranderende weersomstandigheden en 

‘Deltaprogramma en Agenda IJsselmeergebied 
kunnen prima samengaan’

Doorwerken aan het IJsselmeergebied

Al eerder in deze nieuwsbrief is het aan 
de orde geweest: ‘de grote opgaven zijn 
nooit af.’ Geheel volgens planning 
kwam met Prinsjesdag de negende 
editie uit van het Deltaprogramma 
(DP2019). Er was een bijlage aan toege-
voegd, want hoewel de uitvoering van 
het Deltaprogramma op schema ligt, 
werpen een rapport van Deltares over 
de versnelde zeespiegelstijging en het 
recenter uitgebrachte IPCC-rapport 
daarover nieuwe vragen op. Misschien 
is ook een heroverweging nodig van 
eerder gemaakte keuzes.
Dat geldt ook voor het IJsselmeergebied. 
Verandert er iets aan het tempo van de 
uitvoering van maatregelen, zoals de 
keuze voor ‘pompen en spuien’? En wat 
leren we van het zichtbaar worden van 
enkele kwetsbaarheden in de drink-
watervoorziening in Noord-Holland, 
terwijl de zoetwaterbuffer van het 
IJsselmeergebied op zich voldoende 
stabiel bleef? Dit soort onzekerheden 
zullen in het kader van het Delta-
programma nader worden onderzocht. 
De Agenda IJsselmeergebied 2050 is bij 
uitstek het platform om de verbinding 
te zoeken met andere opgaven in het 
IJsselmeergebied. Denk bijvoorbeeld 
aan meer zoetwateropslag geïntegreerd 
in landinrichting, of meer nadruk op 
transitie naar zilte teelten, of andere 
manieren om minder afhankelijk te 
worden van 100 procent zoetwater in 
het IJsselmeer. Zo blijken het Deltapro-
gramma en de Agenda IJsselmeergebied 
2015 prima samen te gaan, qua doel-
stelling, in de beleidsontwikkeling, in de 
afstemming en samenwerking en ook 
bestuurlijk.

interview

Op donderdag 1 november 2018 was de gemeente Zwolle 
het episch centrum van de Nederlandse Delta community. 
Bijna 2000 mensen bezochten daar het Negende Nationaal 
Deltacongres, dat in het teken stond van ‘Doorwerken aan de 
delta: Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering.’ 

In Zwolle was vanzelfsprekend ook Hermen Borst, sinds  
december 2015 directeur van de staf deltacommissaris,  
aanwezig. Aan hem een aantal vragen over de bijzondere 
wisselwerking tussen het Deltaprogramma en de Agenda 
IJsselmeergebied 2050.

Hermen Borst
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de behoefte aan zoetwater. Dat laatste 
bleek deze zomer al, het peilbesluit is 
direct toegepast. Door het peil verder uit  
te laten zakken, was er deze zomer meer 
zoetwater beschikbaar dan er zonder het 
nieuwe peilbesluit zou zijn geweest. Deze 
zomer laat zien dat Nederland goed voor- 
bereid is op een periode van water tekort. 

Tegelijkertijd kwam er ook een aantal 
knelpunten in beeld. In het geval van het 
IJsselmeergebied betrof het de verzilting 
in combinatie met de inname van drink-
water bij Andijk. Dit betekent voor het 
IJsselmeergebied dat we een antwoord 
moeten gaan vinden op de vraag hoe we 
dit in de toekomst zoveel mogelijk kunnen 
voorkomen. Dit doen we met alle betrok-
kenen, overheden en onder andere het 
drinkwaterbedrijf, in het Deltaplan 
Zoetwater.’

Om de zoetwatervoorraad in het IJssel-
meergebied op orde te houden is er een 
voorkeursstrategie voor zoetwater in het 
IJsselmeergebied. Welke grote vragen 
spelen er nog?

‘Er is nog veel onzekerheid over de vraag 
of de zeespiegelstijging sterker zal ver-
snellen, en zo ja in welke mate. Het KNMI 
geeft aan dat een mogelijke versnelling 
van de zeespiegelstijging op zijn vroegst 
vanaf 2050 merkbaar wordt. Op basis van 
het eerste verkennend onderzoek van 
Deltares lijkt het pakket aan maatregelen 
waar het Deltaprogramma op dit moment 
van uitgaat (de voorkeursstrategieën) in 
elk geval tot 2050 voldoende om onze 
delta leefbaar en bewoonbaar te houden. 
Een van de vragen die speelt, is hoe de 
verwachte versnelde zeespiegelstijging na 
2050 zich zou verhouden tot het gewenste 
IJsselmeerpeil.

bijvoorbeeld de droogte of versnelde 
zeespiegelstijging veranderingen in de 
deltabeslissing en/of de voorkeursstrate-
gie voor het IJsselmeergebied nodig zijn, 
zal blijken uit de eerder genoemde 
herijking die in het Deltaprogramma 2021 
(in 2020) verschijnt.’

Wat betekent de adaptieve manier van 
werken uit het Deltaprogramma in de 
praktijk?

‘In het Deltaprogramma is gekozen voor 
een adaptieve benadering. Dit houdt in dat 
we inspelen op nieuwe ontwikkelingen en 
inzichten, dat inspanningen kunnen 
worden versneld of vertraagd en dat kan 
worden overgestapt op een andere 
strategie. In de praktijk is sprake van een 
continu proces van nadere uitwerking en 
uitvoering van de strategieën en deltabe-
slissingen. Daarbij kan de strategie, als 
daar aanleidingen voor zijn, ook op korte 
termijn worden aangepast. Hierover wordt 
jaarlijks in het Deltaprogramma gerappor-
teerd.’

Is er ook een relatie met de programmati-
sche aanpak Grote Wateren?

‘De programmatische aanpak Grote 
wateren heeft tot doel om tot dynamische 
en ecologisch gezonde grote wateren te 
komen. Daar waar mogelijk wordt geke-

Zowel de droogte als de mogelijk versnel-
de zeespiegelstijging en de effecten 
daarvan pakken we op en wel in de 
zogenaamde zesjaarlijkse herijking van 
het Deltaprogramma. Afgesproken is om 
iedere zes jaar een systematische herij-
king te doen van de deltabeslissingen en 
de voorkeursstrategieën zoals deze in 
Deltaprogramma 2015 zijn verschenen. 
Het doel van de herijking is het zorgvuldig 
checken of er ontwikkelingen zijn die het 
nodig maken om de deltabeslissingen en 
strategieën aan te passen, en – voor zover 
van toepassing – het doen van voorstellen 
voor aanpassingen. Dit zal in het Delta-
programma 2021 landen. Net zoals de 
totstandkoming van de deltabeslissingen 
en voorkeursstrategieën in 2014, gebeurt 
dat door samenwerking tussen Rijk, 
provincies, waterschappen en gemeenten 
met inbreng van maatschappelijke 
organisaties, kennisinstellingen, burgers 
en het bedrijfsleven.’

Wat zijn de belangrijkste concrete  
maatregelen en veranderingen in het 
IJsselmeergebied?

‘Zoals beschreven in de Deltabeslissing 
IJsselmeergebied zal de afvoer van water 
uit het IJsselmeer naar de Waddenzee 
worden gegarandeerd door de combinatie 
van pompen en spuien. Tot 2050 blijft 
hiermee het gemiddeld winterpeil ge-
handhaafd, na 2050 zal deze eventueel en 
hooguit 10-30 cm meestijgen met de 
zeespiegelstijging. Voor de zoetwater-
voorziening is een stapsgewijze en 
samenhangende aanpak afgesproken met 
maat regelen in het hoofwatersysteem, het 
regionaal watersysteem en bij gebruikers. 
Het wateraanbod wordt vergroot door 
flexibel peilbeheer en flexibele inrichting 
van de oevers. Of er naar aanleiding van 

ken hoe de doelen van de programmati-
sche aanpak Grote Wateren en het Delta-
programma elkaar kunnen versterken.’

Hoe belangrijk is de Agenda IJsselmeer-
gebied 2050 voor de uitvoeringsplannen 
van het Deltaprogramma?

‘De opgaven voor waterveiligheid, zoet-
water en ruimtelijke adaptatie worden 
opgepakt in het Deltaprogramma. Deze 
opgaven hebben een wettelijke basis en 
zijn in feite de hoeksteen van de Agenda 
IJsselmeergebied 2050, met daarbij onder 
meer het nieuwe peilbesluit voor het 
IJsselmeergebied en het lopende Hoogwa-
terbeschermingsprogramma. De Agenda 
IJsselmeergebied 2050 heeft de kaders en 
maatregelen voor waterveiligheid, zoet-
watervoorziening en ruimtelijke adaptatie 
uit het Deltaprogramma overgenomen. 
Het Deltaprogramma en de Agenda 
IJsselmeergebied 2050 kunnen, omdat ze 
nauw verweven zijn, prima samengaan. 
De Agenda IJsselmeergebied 2050 helpt 
om de opgave van het Deltaprogramma te 
verbinden aan andere opgaven en ambi-
ties in het gebied. Daarom is afgesproken 
dat het bestuurlijk overleg in het kader 
van het Deltaprogramma IJsselmeerge-
bied, via het Bestuurlijk Platform IJssel-
meergebied meteen ook de overlegtafel 
voor de Agenda IJsselmeergebied wordt.’

‘Het IJsselmeergebied is een  
onmisbare bron van zoetwater voor 
bijna een derde van Nederland’
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De regio IJssel-Vechtdelta is een hotspot  
in het landelijke Deltaprogramma. In het 
gebied stromen IJssel, Overijsselse Vecht 
en de Sallandse weteringen samen, en is 
tegelijkertijd een sterke invloed merkbaar 
van het IJsselmeer. De vraag is: hoe kijkt 
een gemeente eigenlijk aan tegen de 
nabijheid van dat grote IJsselmeer?
Anker: ‘Weinig mensen weten dat de 
binnenstad van Zwolle een soort eiland is 
in het IJsselmeergebied. De stad bestaat 
uit een historisch centrum met een singel 
en daaromheen de binnenstad. Er zijn 
overal dijken, al zie je die bijna niet.’

Hoe kunnen we elkaar verder helpen?
Ed Anker is lid van de stuurgroep IJssel-
Vechtdelta, waarin drie gemeenten 
(Zwolle, Kampen en Zwartewaterland),  
het waterschap, de provincie Overijssel  
en de Veiligheidsregio samenwerken. Deze 
samenwerkingsvorm ontstond in 2011, 
nadat de IJssel-Vechtdelta als proeftuin 
van het landelijke Deltaprogramma was 
aangewezen. Speerpunt daarbij was toen 
het organiseren van de onderlinge samen-
werking. 

Anker: ‘Het gemak waarmee partijen hier 
nu samenwerken, is – voor nieuwkomers 
zoals ik – een vanzelfsprekendheid. Als ik 
een idee heb stuur ik een appje naar de 
dijkgraaf en de gedeputeerde. De houding 

is dan steeds: hoe kunnen we elkaar 
verder helpen? Ik weet dus niet beter dan 
dat samenwerken als een kernkwaliteit 
wordt beschouwd.’

Klimaatadaptatie in stedelijk gebied
Opvallend is dat de gemeente Zwolle 
behoorlijk water-minded is. Het gedach-
tengoed blijkt verweven in het hele 
ruimtelijkeordeningsbeleid. Een voorbeeld 
is het programma Ruimte voor de Vecht, 
maar er is meer. Zo werken regionale 
overheden, bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties in het 
programma IJssel-Vechtdelta samen aan 
een toekomstbestendige waterveilige 
delta. Daarbij gaat het vooral ook om 
maatregelen in de stad.

Anker: ‘Het is mijn overtuiging dat de 
nieuwe deltawerken van de 21e eeuw in 
de binnensteden worden gebouwd. Nu de 
dijken en de stormvloedkeringen op orde 
zijn, gaat het om maatregelen op straat-
niveau. Als het waterpeil hoog is en het 
regent tegelijkertijd dagenlang achter 
elkaar, kan het zomaar spannend worden 
in de stad.’

In Zwolle rammelen de straten
Anker: ‘Mensen zeggen wel eens: in 
Zwolle rammelen de straten. Maar dat 
komt omdat we de stenen bewust een 

Regio-aanpak IJssel-Vechtdelta lichtend voorbeeld

Het werkproces om te komen tot de Agenda IJsselmeergebied 
2050 is tot nu sterk getekend geweest door idee- en visie-
vorming, inwinnen van kennis en informatie, overleg en  
afstemming, zoeken naar wat partijen verbindt en vooral het 
bouwen aan een gezamenlijk gedragen toekomstbeeld. Een 
lichtend voorbeeld van hoe dit alles praktijk kan worden, is 
welkom. Zo’n voorbeeld is er: de regio-aanpak in de IJssel-
Vechtdelta. Daar hebben de gemeente Zwolle, marktpartijen,  
de provincie Overijssel en bewonersorganisaties het initiatief 
genomen om de opgave van waterveiligheid echt te willen  
zien in een bredere, ruimtelijke context. Als wat in de IJssel-
Vechtdelta mogelijk is elders ook kan, begint in Zwolle inderaad 
de victorie. Een interview met Ed Anker, wethouder van de 
gemeente Zwolle.

‘Het is onze gezamenlijke ambitie om
 niet alleen nieuwe ideeën te ontwikkelen,
 maar vooral ook om plannen te realiseren’

Ed Anker
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beetje uit elkaar laten liggen zodat het 
water erdoor kan. Pleintjes zijn dusdanig 
ontworpen dat de terrasjes ook na een 
flinke regenbui snel weer open kunnen.’ 

Knelpunten worden stuk voor stuk 
aangepakt. Dat gebeurt via het spoor van 
de ruimtelijke ontwikkeling. Volgens 
Anker is het in de binnenstad wel steeds 
woekeren met ruimte. Maar dat blijkt ook 
voordelen te hebben. ‘Er ontstaan nieuwe 
innovaties. Voorbeeld? Rondom de wijk 
Stadshagen hebben we een geluidswal 
versterkt met een extra kleilaag, zodat die 
ook een waterkerende werking heeft. Het 
blijft een geluidswal hoor, we kunnen het 
geen dijk noemen want dat is een heel 
ander verhaal.’

Meerlaagsveiligheid in de praktijk
Nog een innovatief voorbeeld: ‘In de 
binnenstad is een oud industrieterrein 
ontwikkeld waarbij rekening wordt 
gehouden met overstromingen door een 
hoog IJsselmeerpeil. De bebouwing is 
daarom gerealiseerd bovenop een water-
dichte garage. Meerlaagsveiligheid in de 
praktijk.’ 

Maar er is meer: ‘Toen de waterkering in 
de binnenstad op orde werd gebracht,  
hebben alle betrokken partijen samen een 
ontwerp gemaakt. Daardoor is het gelukt 
om de waterkering mee te nemen in de 
bebouwing. We hebben zelfs bomen 
kunnen realiseren aan de stadsgracht.  
Dat vinden we belangrijk omdat bomen 
hittestress tegengaan en de luchtkwaliteit 
op peil houden. Normaliter gaan bomen 
en dijken niet samen. Maar door onze 
gezamenlijke aanpak is het gelukkig wel 
gelukt.’

Tenslotte noemt Anker de Climate Cam-
pus, een (internationaal) kennisnetwerk 
in de klimaatsector. ‘Meer dan veertig 
partijen werken daarin samen aan 
klimaatadaptatie. Het gaat niet alleen om 
overheden, ondernemers, kennisinstellin-
gen en milieuorganisaties, maar ook om 
woningbouwcorporaties, bedrijven uit de 
agro-foodsector en partijen uit de data-
science wereld. Het is onze gezamenlijke 
ambitie om niet alleen nieuwe ideeën te 
ontwikkelen, maar vooral ook om plannen 
te realiseren. Dat is goed voor de leefbaar-
heid én voor de economie.’ 

Demonstratiedelta 
Maar Anker is toch het meest trots op de 
innovaties in de nieuwe wijk Breezicht in 
Mastenbroekerpolder. ‘Die wijk wordt 
ontwikkeld op het diepste punt in de 
polder. Dat lukt door te bouwen op terpen. 
Daaromheen komt een heleboel ruimte 
c.q. opslagcapaciteit voor water. Waar-
schijnlijk genoeg voor al het overtollige 
hemelwater van de wijk. Dat water wordt 
vervolgens via een ondergrondse rivier 
afgevoerd. Prachtig toch?’ 

De IJssel-Vechtdelta timmert dus hard aan 
de weg om een demonstratiedelta te 
worden met internationale allure. Anker: 
‘Dit gebied heeft alles om de wereld te 
laten zien hoe je klimaatbestendig kunt 
bouwen. De Agenda IJsselmeergebied 2050 
kan ons helpen om de verbinding te 
maken met het grotere geheel.’ 

‘Dit gebied heeft alles om de wereld  
 te laten zien hoe je klimaatbestendig
 kunt bouwen’

Illustraties overgenomen uit brochure gemeente Zwolle. Foto’s: Theo van Leur
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Een aantal van de prioritaire maatregelen 
in het kader van de Programmatische 
aanpak Grote Wateren ligt in het IJssel-
meer. Wulffraat: ‘Dat geeft al aan dat de 
programmatische aanpak landsdekkend 
is. Hij komt voort uit generieke inhoude-
lijke motieven om de ecologische water-
kwaliteit van de grote wateren met 
slimme en soms forse systeemmaatrege-
len te herstellen. Algemeen was de 
overtuiging gegroeid dat we van Wadden-
zee tot Westerschelde met de maatregelen 
voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) 
stappen zetten op weg naar de wettelijke 
waterkwaliteitsdoelen, maar dat de KRW 
alleen niet altijd genoeg is voor het herstel 
van de natuurlijke (ecologische) processen 
in de grote wateren. Bovendien laten we 
grote kansen liggen om de kwaliteit van 
onze leefomgeving te verbeteren. In 
november 2016 ondertekenden de toen-
malige minister van IenM, regionale 

oevers, gebrek aan dynamiek, het ontbre-
ken van verbindingen en ontbrekend 
leefgebied. Een stip op de horizon is het 
behoud en herstel van estuarien karakter 
en het aanleggen van nieuw leefgebied 
waar dat is verdwenen of anderszins 
verloren is gegaan. Dat laatste speelt 
vooral in het IJsselmeergebied. De grootste 
knelpunten voor een goede ecologische 
waterkwaliteit kun je alleen aanpakken 
door op systeemniveau maatregelen te 
nemen. Als elke regio dit apart voor zijn 
eigen groot water aan de orde stelt, kom je 
nergens. Met een nationale aanpak lukte 
het wel om er bestuurlijke aandacht en 
politieke wil voor te krijgen. 

Maar er is meer. Natuur in een groot water 
reageert op veranderingen in habitats. 
Hoe kleiner de schaal waarop je doelen 
voor natuur en ecologische waterkwaliteit 
wilt realiseren, des te groter de kans dat 

bestuurders en tal van maatschappelijke 
organisaties de Delta-aanpak Waterkwali-
teit. Die intentie verklaring bevatte een 
sterk agenderende boodschap over het 
verbeteren van de chemische waterkwali-
teit. Dat was hét moment om ook de 
ecologische waterkwaliteit van de grote 
wateren hoog op de agenda te zetten. 
Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat niet 
alleen de chemische aspecten, maar ook 
ambitieuze ecologische waterkwaliteits-
doelen zijn geïntegreerd in de Delta-aan-
pak Waterkwaliteit.’

Vanwaar de nadruk op landelijke  
samenhang tussen de grote wateren? 

Wulffraat: ‘Die schaalgrootte heeft te 
maken met de oorzaken van het ecolo-
gisch niet goed functioneren van grote 
wateren. Overal zien we harde ingrepen 
zoals dammen, dijken, steile stenen 

wat je voor de ene soort doet, ten koste 
gaat van een andere. Herstel van een  
deel van het getij in de Deltawateren 
betekent het aantasten van leefgebied 
voor specifieke soorten in bijvoorbeeld  
het Grevelingenmeer. Maar streef je naar 
diversiteit en stel je natuurdoelen vast op 
het schaalniveau van álle grote wateren 
samen, dan ontstaat een heel ander beeld. 
Zoetwatersoorten die in de Delta hun 
habitat zien verdwijnen, kunnen terecht 
in nieuw of beter leefgebied in het IJssel-
meergebied. Voorwaarde is dan natuurlijk 
wel dat de ecologische waterkwaliteit in 
het IJsselmeergebied gelijktijdig wordt 
versterkt. Zo draagt de Programmatische 
aanpak Grote Wateren bij aan de verbin-
dingen van het IJsselmeergebied met een 
veel ruimere omgeving. 

Dit alles is op inhoud programmatisch; 
qua proces moet voor alle maatregelen 
een MER worden gemaakt en is overleg en 
afstemming nodig met stakeholders en 
andere omgevingspartijen. Door ook die 
werkprocessen onder te brengen in de 
programmatische aanpak, zijn ze veel 
efficiënter en met grote samenhang uit te 
voeren. Tegelijkertijd gaat er een sturende 
werking uit van de gebiedsprocessen, zoals 
die van Agenda IJsselmeergebied 2050.’

Botst die aanpak op landelijke schaal niet 
met de wijze waarop per deelgebied 
specifieke natuurdoelen zijn vastgesteld?

‘De vrij statische Natura2000-doelen zijn 
inderdaad wel eens lastig, maar ook in  
het natuurbeheer wint de gedachte terrein 
dat duurzame, toekomstbestendige en 
robuuste ecosystemen die kunnen 

Terwijl twee jaar geleden het gebiedsproces voor de 
Agenda IJsselmeergebied 2050 op gang kwam, leefde 
binnen Rijkswaterstaat de behoefte om de ecologische 
kwaliteit van álle grote (rijks)wateren in samenhang  
een extra impuls te geven. De toenmalige ministeries 
van IenM en EZ besloten tot een verkenning, die  
inmiddels heeft geleid tot de Programmatische  
aanpak Grote Wateren. Het spreekt voor zich dat in  
de IJsselmeerregio die twee processen zo goed mogelijk 
samen opgaan. Kees Wulffraat, programmaleider van  
de Programmatische aanpak, is er duidelijk over:  
‘Ons deelprogramma IJsselmeergebied kon meeliften 
met een trein die al onderweg was.’ 

Programmatische aanpak Grote Wateren sluit goed aan op Agenda IJsselmeergebied 2050
interview

Kees Wulffraat
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meebewegen met de klimaatverandering, 
belangrijker zijn dan het aantal exempla-
ren van de ene of de andere soort, dat in 
een bepaald gebied rondzwemt of vliegt.’

Wat hebben de Agenda IJsselmeergebied 
2050 en de Programmatische aanpak 
concreet aan elkaar?

‘Veel, en ook in twee richtingen. Om te 
beginnen is de programmatische aanpak 
weliswaar geïnitieerd door het Rijk, maar 
het kan niet zo zijn dat Rijkswaterstaat 
even bedenkt welke maatregelen moeten 
worden genomen. Wij zijn letterlijk de 
buren van de andere partijen die in het 
gebied actief zijn. Het gebiedsproces voor 
de Agenda IJsselmeergebied 2050 kwam 
dus langs als een trein die al onderweg 
was en waar we zo konden instappen. 
Vanuit onze ecologische opgave zijn we  

in de ontwikkeling van de Agenda IJssel-
meergebied 2050 gaan participeren.

Omgekeerd heeft de programmatische 
aanpak veel te bieden. Ideeën voor keuzes 
en maatregelen die uit het gebiedsproces 
voortkwamen, hebben wij samengebracht 
tot een landelijk toekomstbeeld voor de 
grote wateren. In totaal zijn voor de grote 
wateren 33 projecten geselecteerd. Voor 
het programma zijn middelen in het 
regeerakkoord opgenomen. In de begro-
ting 2019 is daarnaast door de ministeries 
van zowel IenW als LNV aanvullend 
budget aangekondigd. Daarbij is door 
beide ministers de ambitie uitgesproken 
dat de maatregelen zoveel mogelijk 
maatschappelijke en economische 
meerwaarde hebben, waarmee ook zicht 
ontstaat op aanvullende financiering door 
regionale partijen. De programmatische 

aanpak maakt zo de weg vrij voor een stuk 
van de uitvoering van de gebiedsagenda. 
De programmatische aanpak vraagt om 
grote investeringen, maar gaat ook uit van 
een periode van dertig jaar om de doelen 
te verwezenlijken. Die langere doorloop 
geeft ook gelegenheid om praktijkervaring 
verwerken in volgende ontwerpen. Dat is 
efficiënt en ecologisch effectief. 

De programmatische aanpak maakt – voor 
wat betreft natuur en ecologische water-
kwaliteit – voor het Rijk de weg vrij voor 
een bijdrage aan de uitvoering van het 
breed gedragen toekomstbeeld van de 
Agenda IJsselmeergebied 2050. Let na-
drukkelijk op dat “bijdrage”, want in de 
geest van het agendaproces zijn alle 
overheidspartijen mede-eigenaren en 
vragen we ook betrokken marktpartijen 
mee te investeren. Kortweg zou je kunnen 

zeggen dat het agendaproces de ontwik-
kelfase is geweest en dat de programmati-
sche aanpak voor het ontwerp en de 
uitvoering zorgt. Het vaststellen van de 
Agenda IJsselmeergebied 2050 is geen 
eindstation.

Overigens moet de betrokkenheid vanuit 
de gebiedstafels nog vorm krijgen. Uitein-
delijk moeten meer partijen zich eigenaar 
gaan voelen van het totaalpakketten aan 
maatregelen en de meekoppelkansen. Ik 
zie dat de partijen werken aan een sterk 
gezamenlijk verhaal. Er zit energie in en 
ambitie. Het is een cadeautje dat ik daar 
als programmamanager Programmatische 
aanpak Grote Wateren een rol in kan 
spelen.’ 

Werkbezoek aan het IJsselmeergebied 
waar onder meer de aanleg van  
Trintelzand en de achteroever  
Koopmanspolder bij Wervershoof  
zijn bekeken. 
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Het gaat in de verkenning om het vinden 
van een optimaal pakket van investerin-
gen en maatregelen om te komen tot duur-
zame vormen van energieopwekking, 
-opslag en -infrastructuur. Op grond van 
de uitgangspunten in de Agenda IJssel-
meergebied 2050 moet dit pakket te 
combineren zijn met het versterken van 

De energietransitie is een nationale opgave die vraagt om een verkenning 
van mogelijk heden in heel Nederland. In de Agenda IJsselmeergebied 
2050 is een belangrijke vraag wat de betekenis van het gebied kan zijn 
voor deze noodzakelijke energietransitie. Ad Huikeshoven, beleids-
medewerker energietransitie bij het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en Jack van der Wal, projectleider voor de provincie Fryslân 
van de Agenda IJsselmeer gebied, geven tekst en uitleg over de verkenning, 
die een half jaar geleden van start ging.

de ruimtelijke en ecologische kwaliteiten 
en de gebruiksfuncties van het gebied. Een 
combinatie van H+N+S Landschapsarchi-
tecten, energieadviesbureau Over Morgen 
en Palmbout Urban Landscapes onderzoekt 
nu wat, hoe en vooral wáár in het IJsselmeer- 
gebied mogelijkheden zijn. Dat betreft dan 
IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Randme-

Energietransitie in het IJsselmeergebied: 
spannend thema

De illustraties bij dit artikel komen uit het rapport  
Energieverkenning IJsselmeergebied Klankbordgroep Jack van der Wal Ad Huikeshoven

‘Tien gouden regels’ voor ruimtelijke 
kwaliteit. Die vormen in de Agenda IJssel-
meergebied 2050 een ontwikkelingsgerich-
te leidraad. Het is de bedoeling dat deze 
verkenning tevens een bouwsteen is voor 
de regionale energie- en klimaatstrategieën 
die worden opgesteld als onderdeel van het 
Klimaatakkoord, al is dat een ander traject. 

ren én de aangrenzende gebieden op het 
land. De combinatie doet dat in opdracht 
van vier IJsselmeerprovincies (Flevoland, 
Fryslân, Noord-Holland en Overijssel). 
Vorig jaar is er al een eerste verkenning 
geweest. Aan de onderzoekers is gevraagd 
om in de nieuwe verkenning drie scena-
rio’s uit te werken aan de hand van de 
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Het hele palet
Ad Huikeshoven: ‘Het gaat erom energie in 
te passen in de integrale afwegingen die 
we moeten maken over het gebruik van 
het IJsselmeergebied, waarbij we rekening 
houden met natuur, recreatie, visserij, 
ruimtelijke kwaliteit en het groene, open 
karakter van het gebied, kortom het hele 
palet. De energietransitie is weliswaar pas 
op het laatst als opgave aan de Agenda 
IJsselmeergebied 2050 toegevoegd, maar is 
gelijkwaardig aan de andere opgaven.’ 
Jack Van der Wal: ‘Wat de energieopgave 
enigszins anders maakt is dat ze tegelij-
kertijd ook als een bedreiging wordt 
gezien. Recreatie, toerisme en scheepvaart 
zijn bijvoorbeeld activiteiten die al in het 
IJsselmeergebied zijn verankerd en die in 
meer of mindere mate geaccepteerd zijn. 
Energie is een relatieve nieuwkomer, een 
vreemde eend in de bijt, waar veel ver-
schillende meningen over zijn. Het wordt 
best lastig om daarover als IJsselmeer-
gemeenschap op één lijn te komen.’ 
Huikeshoven noemt het een uitdaging 
voor de provincies om een gezamenlijke 
visie te ontwikkelen op energie en om 
samen op te trekken bij de inpassing, 
vooral met oog voor de ruimtelijke kwali-
teit. Van der Wal merkt op dat iedere 
provincie, via de op te stellen Regionale 
Energie Strategie, een deel van de opgave 
in het IJsselmeergebied zou kunnen 
plannen. ‘Maar het mooie van de geza-
menlijke verkenning van de vier provin-
cies is dat we vanuit de Agenda IJssel-
meergebied in beeld brengen welke 
bijdrage het gebied als geheel kan leveren 
aan de nationale energieopgave, waarbij 
rekening wordt gehouden met de ruimte-
lijke kwaliteit en andere waarden en 
gebruiksfuncties.’

Uitgebalanceerd beeld
In december wordt de verkenning afge-
rond. Huikeshoven: ‘Het onderzoeksrap-
port is nu voor 80 procent klaar. Er lijkt een 
gebalanceerd beeld uit te komen. De 
eerste verkenning vorig jaar kwam uit op 
een potentiële energieopbrengst uit het 
IJsselmeergebied van tussen de 60 en 70 
petajoule (PJ) per jaar. Die schatting is nu 
lager, namelijk 50 PJ. Voor Nederland als 
geheel gaat het om een bescheiden 
bijdrage, maar voor de IJsselmeerregio is 
het best een flinke opbrengst. De vier 
IJsselmeerprovincies zouden er 17 procent 
van hun de energiebehoefte in 2050 mee 
kunnen dekken.’

Van der Wal: ‘In een tussentijds, nog niet 
definitief scenario, hebben we kunnen 
zien dat de schattingen nu uitkomen op 
maximaal 50 PJ per jaar. Die reductie geeft 

aan dat de onderzoekers goed rekening 
houden met de randvoorwaarden die ze 
van de opdrachtgevers hebben meege-
kregen en met de opmerkingen die zijn 
meegegeven door het Bestuurlijk Platform 
IJsselmeergebied en de twee gehouden 
klankbordgroepen. De randvoorwaarden 
waren overigens niet alleen beperkend 
voor het potentieel, ze vroegen ook 
nadrukkelijk om koppeling met kansen in 
relatie tot andere gebruiksfuncties. Een 
voorbeeld: als je voor een kust eilandjes 
voor zonne-energie aanlegt, hebben die 
ook een dempende werking op de golven 
waardoor de dijkversterkingsopgave 
misschien kleiner wordt. Je kunt win-win-
situaties creëren die andere functies – ook 
de natuurfunctie – verder kunnen helpen. 
In die zin kijken we in het IJsselmeer-
gebied gretig naar mogelijkheden om 
functies te integreren.’

Nog veel kennishiaten
De markt staat te dringen om een partijtje 
mee te mogen blazen bij deze ontwikke-
lingen. Van der Wal zegt dat er nu al 
marktpartijen zijn die graag met zonne-
energie in het IJsselmeergebied aan de 
slag willen. ‘Hoe gaan we daar in prakti-
sche zin mee om? Hoe leiden we dat als 
overheden in goede banen, zodat er 
meerwaarde ontstaat voor het hele 
gebied? De belangstelling komt van grote 
investeerders die grote oppervlaktes 
zonnevelden willen vullen. Maar daar 
zitten nog veel kennisvragen aan vast.  
We weten bijvoorbeeld nog veel te weinig 
over de effecten van zonnepanelen op het 
water. Wat doet dat met de temperatuur, 
de lichtinval, de planten en de beestjes in 
het water daaronder? Daar zijn wel 
theorieën over, maar in de praktijk is nog 
niet of nauwelijks onderzoek gedaan. Toch 
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moeten we daar in de nabije toekomst een 
beeld van krijgen. We moeten vaststellen 
waar we pilotprojecten van enige omvang 
kunnen toestaan, die voldoende gegevens 
opleveren voor het eventuele opschalen 
van dit soort projecten. Dit soort vragen 
staat nu levensgroot op de Kennisagenda. 
Het spreekt vanzelf dat we de markt-
partijen hier nadrukkelijk bij betrekken.  
Want alle partijen samen hebben nog veel 
te leren.’

De lusten en de lasten
Huikeshoven: ‘Een van de centrale vragen 
is hoe we ervoor kunnen zorgen dat de 
revenuen van de energieproductie niet 
alleen bij de aandeelhouders van de 
marktpartijen terechtkomen, maar ook 
ten goede komen aan het gebied zelf. 
Bijvoorbeeld in de vorm van investeringen 
in natuur en ecologie. We onderzoeken de 
mogelijkheid van de oprichting van een 
gebiedsfonds en bekijken nu hoe we zo’n 
fonds het best kunnen structureren. Het 
Rijksvastgoedbedrijf zal te zijner tijd 
tenders uitschrijven voor het gebruik van 
rijksgronden voor projecten waar bedrij-
ven op kunnen reageren. Bij de voorwaar-
den zal dan staan of bijvoorbeeld een 
bijdrage in het gebiedsfonds wordt 
verwacht, of dat een vorm van meekoppe-
ling van natuurontwikkeling wordt 
verlangd. Ook in natura kan het gebied 
namelijk meeprofiteren. Het onderzoeks-
rapport wijst op het opspuiten van 
voor oevers. Daar kun je zonnepanelen op 
plaatsen, terwijl op het flauwe talud riet 
kan groeien waartussen vissen en vogels 
volop de ruimte krijgen.’ 

Van der Wal: ‘Behalve sturing via de 
tenders en vergunningen kunnen we als 
overheden ook aandelen nemen in 

projecten. Dat zijn we in Fryslân ook van 
plan bij het windpark Fryslân. Daarmee 
kunnen we zorgen dat opbrengsten uit 
energie terugvloeien naar het gebied  
waar het verdiend wordt. Deze en andere 
mogelijkheden moeten we samen  
(juridisch) nog uitwerken. In het Klimaat-
akkoord is het mooi verwoord: de lusten, 
de lasten én de zeggenschap daarover 
moet je in het gebied zelf neerleggen. 
Volgens mij zorg je daarmee voor draag-
vlak, want waar je ook iets ontwikkelt en 
hoe je het ook doet, het doet altijd pijn.  
Er zal altijd weerstand zijn, maar door de 
lusten en lasten zo goed mogelijk te 
verdelen, kun je de scherpe kanten er 
afhalen. Met energie wordt geld verdiend 
en dat mag natuurlijk. Investeerders 
nemen immers risico’s, maar het gebied 
zelf moet er natuurlijk beter van worden.’

Agenda
Vanzelfsprekend komen behalve zonne-
energie ook andere vormen van duurzame 
energie in het onderzoek aan bod, zij het 
beperkt. Van der Wal: ‘De meeste potentie 
op dit moment zit toch in windenergie en 
zonne-energie. Andere technieken als 
stromingsenergie en ‘blue energy’ zijn 
volgens energiedeskundigen beduidend 
minder rendabel. 

Thermische energie uit oppervlaktewater 
is een veelbelovende nieuwe techniek, die 
vrijwel geen consequenties heeft voor 
ruimtelijke kwaliteit. Het potentiële 
aanbod van thermische warmte vanuit 
oppervlaktewater is behoorlijk groot, maar 
de potentiële vraag is nog een punt. Er 
moet een warmtevraag in de buurt liggen; 
grote woonwijken of industrie, waar een 
warmtenet de thermische energie renda-
bel kan afnemen en verspreiden.’

‘Het vaststellen van de regionale energie-
strategieën, waarvoor deze verkenning 
een bouwsteen is, wordt echt een bottom-
up-proces’, benadrukt Huikeshoven, ‘daar 
komen al die juridische en technische 
aspecten aan de orde. Burgers en maat-
schappelijke organisaties kunnen dan 
meepraten over alle vormen van duur-
zame energieopwekking die we voor de 
toekomst nodig achten.’ Van der Wal: 
‘Daarnaast is het van belang dat er 
afstemming komt tussen de regionale 

energiestrategieën van de verschillende 
provincies. In samenspraak moeten we  
tot overeenstemming komen over het 
benutten van het IJsselmeergebied voor  
de energietransitie. Dat is ook meerwaar-
de van de Agenda IJsselmeergebied. We 
hadden deze energieverkenning niet 
gedaan als we de agenda niet hadden 
gehad. Partijen weten elkaar nu veel 
makkelijker te vinden om over dit soort 
moeilijke thema’s te overleggen en visies 
en standpunten te delen.’ 
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Essentieel is het vinden van kansen om de 
versterking van de Friese kust, waaronder 
de aanpak van erosie, te combineren met 
verbeteringen op het gebied van sedimen-
thuishouding, economie en natuur. De 
Agenda IJsselmeergebied 2050 is hierbij 
voortaan een leidraad. Regio en Rijk 
hebben op 22 november een voorkeurs-
beslissing vastgesteld. Er moet nog 
gewerkt worden aan een bestuursovereen-
komst, en dan kunnen we verder met de 
uitwerking van de plannen.

Lange kust, veel kansen
De IJsselmeerkust heeft een lengte van 
zo’n 56 kilometer, waarvan 35 in de 
gemeente Súdwest-Fryslân. De totale 
oppervlakte van de gemeente is 908 km², 
waarvan 578 km² land en 330 km² water. 

IJsselmeer als speerpunt in het  
gemeentelijke ambitieprogramma
Om een indruk te krijgen: het gemeente-
lijke ambitieprogramma beslaat vier 
prioritaire gebieden: Sneek, Bolsward, 
IJsselmeerkust en Út de mienskip. De 
gemeente heeft daarvoor vijf overkoepe-
lende ambities geformuleerd: water, 
cultuur, natuur, energie en economie. Per 
ambitie zijn de beoogde effecten van 
mogelijke maatregelen in beeld gebracht. 
Dat is gebeurd op basis van de beoorde-
lingstrits people, planet, profit. 
Om te beginnen ambieert de gemeente 
Súdwest-Fryslân een positie als wereld-
marktleider op het gebied van waterkwali-
teitstechnologie. Daarnaast blijkt de 
gemeente (internationale) bekendheid 
van de Friese IJsselmeercultuur en de 

Logisch dus dat Súdwest-Fryslân van meet 
af aan actief betrokken was bij het samen-
werkingsverband Koppelkansen Friese 
IJsselmeerkust. Toen dat samenwerkings-
verband tussen Rijk en regio in 2017 
aansluiting vond bij de Agenda IJsselmeer-
gebied 2050, had dat ook invloed op de 
gemeente Súdwest-Fryslân. Welke? 
Wethouder Maarten Offinga: ‘Als nieuw 
college hebben we begin 2018 de IJssel-
meeragenda in ons coalitieakkoord 
opgenomen. Daarmee is de IJsselmeerkust 
geen bijzaak, maar één van de vier 
speerpunten in onze gemeentelijke 
ontwikkelagenda.’ 

bijbehorende regionale producten te 
willen vergroten. De gemeente Súdwest-
Fryslân wil ook een maatgevend natuur-
ontwikkelaar zijn voor het behalen van 
milieu- en klimaatdoelstellingen. 
Als vierde heeft de gemeente niet alleen 
de ambitie om een energieneutrale regio 
te zijn, maar ook een toonaangevend 
producent van duurzame innovatieve 
energietechnieken. Onder het kopje 
‘Economie’ van de ambitieagenda staan 
drie parallelle thema’s genoemd. De 
gemeente wil Europees kampioen circu-
laire economie worden. Daarnaast wil de 
gemeente zich op internationaal niveau 
onderscheiden als duurzaam landbouw-
productiecluster. Ten slotte wil Súdwest-
Fryslân een internationaal befaamd 
recreatiecluster zijn. 

Werk met werk maken
Aan ambities geen gebrek, maar nu komt 
het aan op de uitvoering. Offinga: ‘We 
zitten nog in de planvorming hoor, en dus 
moeten verschillende partijen er nog hun 
mening over geven. Maar we gaan de 
ideeën zo concreet mogelijk maken. 
Daarbij is het belangrijk dat we de koppel-
kansen goed in beeld brengen. Dat is ook 
een belangrijk signaal dat we uit het 
proces van de Agenda IJsselmeergebied 
2050 hebben opgepikt: zorg dat je werk 
met werk kunt maken. Met onze projec-
tenlijst willen we daar een voorzet voor 
geven.’

Offinga geeft een voorbeeld. ‘Neem de zeer 
noodzakelijke verbetering van de vaargeul 
van It Soal naar Workum. Dit kan duur-
zaam door de aanleg van een nieuwe 
strekdam en verlenging van de huidige 
strekdam, waarbij ook het Workumer 

Agenda werkt door in plannen voor  
versterking Friese kust

Het peilbeheer in het IJsselmeergebied heeft negatieve gevolgen, 
zoals erosie in de buitendijkse gebieden aan de Friese IJsselmeer-
kust. Het Rijk reserveert vanuit het Deltafonds 12 miljoen euro voor 
verbetermaatregelen. Provincie Fryslân, de gemeenten Súdwest-
Fryslân en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea én 
het Rijk werken vanaf 2016 samen aan een integrale visie en een 
projectenprogramma voor de Friese kust. Nadat het samenwerkings-
verband van Rijk en regio in 2017 aansluiting vond bij de Agenda 
IJsselmeergebied 2050, heeft het nieuwe college van de gemeente 
Súdwest-Fryslân de IJsselmeeragenda in het coalitieakkoord opge-
nomen. Wethouder Maarten Offinga: ‘Daarmee is de IJsselmeerkust 
geen bijzaak, maar één van de vier speerpunten in onze gemeente-
lijke ontwikkelagenda.’

Maarten Offinga
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Het zand dat vrijkomt bij het uitdiepen 
van It Soal kan deels gebruikt worden voor 
de erosie-aanpak van natuurgebied 
Workummerwaard, dat nu ieder jaar door 
storm en hoogwater kleiner wordt. ‘Dit 
gaat nu nog ten koste van duizenden 
grondbroeders en kolonievogels’, zegt 
Offinga. Ook natuurgebied Stoenckherne, 
aan de zuidkant van Workum, kan door de 
strekdam aan kwaliteit winnen. ‘Zo 
hebben we als gemeente een gezamenlijk 
belang met de provincie, de middenstand 
van Workum en de natuurbeschermers 
van It Fryske Gea en Staatsbosbeheer.’ 

Ook op het grondgebied van buurgemeen-
te De Fryske Marren liggen mogelijkheden 
om werk met werk te maken. Het gaat 
daarbij om de Mokkebank (bij Mirns) en de 

Baai van Tacozijl (ten westen van Lem-
mer). ‘Erosieaanpak is bijvoorbeeld te 
combineren met het verbeteren van de 
infrastructuur, zoals de aanleg van een 
fietspad. Of met het verbeteren van de 
cultuurhistorische beleving van de 
IJsselmeerkust, denk aan de zichtbaarheid 
van de oude zeesluizen en de Joodse 
begraafplaats. En last but not least: de 
ontwikkeling van vispaai- en opgroeige-
bieden. Het herstel van het strand bij 
zowel De Hege Gerzen als Het Mirnser Klif 
is bovendien van economisch belang.’
Offinga geeft nog een koppelvoorbeeld 
langs de Friese IJsselmeerkust. ‘In een 
gebied waar veel vogels verblijven, moet je 
eigenlijk wel over de dijken heen kijken. 
Welke mogelijkheden biedt de ontwikke-
ling van natuurinclusieve landbouw in dat 
geval? Helpt die ontwikkeling de vogels in 
het IJsselmeergebied?’ 

Gebiedsoverstijgende samenwerking
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft nog 
meer ideeën. Offinga lacht: ‘Een kralen-
snoer van projecten, met de IJsselmeer-
kust als bindend lint. Zoals het herstel van 
de natuur in de Makkumerwaarden, of 
maatregelen in de bocht van Molkwar, in 
combinatie met de restauratie van het 
sluisje. Maar het gaat er nu eerst om de 
meest kansrijke opties op een rij te 
hebben.
Als wij als gemeente klaar zijn met ons 
huiswerk, gaan we om de tafel met  
onze partners: de waterschappen, buur-
gemeenten en terreinbeheerders. Maar 
vooral ook met de provincie en het Rijk, 
zodat we kunnen beoordelen welke 
projecten in aanmerking komen voor 
cofinanciering. In het Noorden zoeken we 
elkaar steeds meer op om onze slagkracht 
te vergroten. Dat het Rijk daarbij trans-
parant en open aan tafel zit, vind ik echt 
een compliment waard.’

strand baat heeft. Want dankzij de dam 
blijft het strand beter op zijn plek. Nu 
wordt bij stormachtig weer steevast 
strand weggeslagen, wat leidt tot verzan-
ding van de vaargeul.’


