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‘Koppel meer doelen aan PAGWprojecten’

Zesde Platformdag IJsselmeergebied:
oefening met omgevingskwaliteit

Handreiking Omgevingskwaliteit geeft
stem aan de gebiedsagenda

Oostvaardersoevers en Wieringerhoek,
wordt de droom werkelijkheid?

Kennismaking met Leen Kool, waarnemend
trekker coördinatieteam Agenda IJsselmeergebied 2050. Bij het ministerie van LNV is hij
beleidsmedewerker Grote Wateren. Hij is
gewend integraal en gebiedsgericht te
denken. Wat hem sterk bezighoudt: ‘Laat de
PAGW-projecten niet alleen iets van het Rijk
zijn. Vooral de regionale partijen kunnen
erbij aanhaken en er daarmee extra kwaliteit
aan geven.’

De periodieke Platformdagen IJsselmeergebied zijn bedoeld om bij te praten en
informatie uit te wisselen. De zesde Platformdag op 7 november 2019 in Lelystad
kreeg een extra opdracht mee: het prototype
van de Handreiking Omgevingskwaliteit
testen. Discussie was er zeker, deels leidend
tot een duidelijk omlijnde gedachtewisseling
over te maken keuzes. Maar soms kwamen
zwakke punten naar boven en werkte de
methodiek niet. Met dit soort feedback
kunnen de makers hun Handreiking
Omgevingskwaliteit in wording verder
aanscherpen.

Met de Agenda IJsselmeergebied 2050 is een
gezamenlijk gedragen beeld verworven van
de richting waarin het IJsselmeergebied
verder zou kunnen worden ontwikkeld. Nu is
er behoefte aan een toolbox met instrumenten die breed gedragen principes van
omgevingskwaliteit in de praktijk kunnen
laten doorwerken. Van dit instrument is
inmiddels een testversie gereed.
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In maart 2018 ondertekende het Rijk de
ambitie Grote Wateren met het doel om door
een programmatische aanpak een extra
impuls te geven aan het ecologisch herstel
van de grote meren. Ongeveer gelijktijdig
voltooiden in het IJsselmeergebied de
betrokken overheden en maatschappelijke
organisaties één gezamenlijk toekomstbeeld
met daarin acht kansrijke ontwikkelzones.
‘Oostvaardersoevers’, de oeverzone tussen
Lelystad en Almere, was één van de acht, net
als ‘Wieringerhoek’, het gebied dat zich
uitstrekt van Enkhuizen tot en met het
Amstelmeer in de Wieringermeerpolder.
Voor beide gebieden zijn MIRT-verkenningen
gestart.

Samen aan de slag met de Agenda
IJsselmeergebied 2050

Gezamenlijk toekomstbeeld helpt ook
bij de beheeropgave

Ontwikkelingen in het IJsselmeergebied op
gang brengen en aansturen in de geest van
de Agenda IJsselmeergebied 2050, hoe doe je
dat? Die vraag was oefenstof voor de
praktijkmiddag op 10 december in Lelystad.

De Agenda IJsselmeergebied 2050 handelt
voornamelijk over ruimtelijke inrichting en
de betekenis daarvan voor de uiteenlopende
functies van het gebied. De beheerders van
de grote meren en de omliggende regionale
wateren accommoderen als uitvoerende
organisaties de keuzes die uit de agenda
voortkomen. Maar ze hebben als verantwoordelijken voor het watersysteem ook
hun eigen agenda. Een gesprek over zoetwatervoorziening met Paul van Erkelens, na 26
jaar vertrekkend dijkgraaf van Wetterskip
Fryslân en Louis Schouwstra, Hoofdingenieur-Directeur van RWS Midden-Nederland.

‘ROIJ verbindt verschillende domeinen
van denken, werken en betrokkenheid’
Interview met ROIJ-voorzitter
Bart Fokkens.
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Het Regionaal overlegorgaan IJsselmeer
gebied bleek in het ontwikkelproces van de
Agenda IJsselmeergebied 2050 een effectief
middel om stakeholders en hun soms sterk
uiteenlopende belangen een gecoördineerde
stem te geven. Voor overheden was het ROIJ
een ideaal aanspreekpunt om de omgeving
goed bij het proces te betrekken. Wat kan het
ROIJ betekenen voor het in praktijk brengen
van de principes van de gebiedsagenda? Een
interview met voorzitter Bart Fokkens.
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Toekomst voor toerisme en recreatie
In de Agenda IJsselmeergebied 2050 is een
verkenning aangekondigd van de kansen op
de langere termijn voor toerisme en
recreatie in het IJsselmeergebied. De
provincies Noord-Holland en Flevoland zijn
namens het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied gezamenlijk opdrachtgever van die
verkenning. De aanbesteding is inmiddels
een feit. Kort na de kick-off van het werkproces vertellen drie leden van het projectteam
over het plan van aanpak en over wat
partijen in het IJsselmeergebied van de
verkenning gaan merken.
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Tijdelijk teamleider Leen Kool:

‘Koppel meer doelen aan PAGW-projecten’
Sinds de zomer is Leen Kool (beleidsmedewerker Grote Wateren bij
LNV) waarnemend trekker van het coördinatieteam voor de Agenda
IJsselmeergebied 2050. In zijn loopbaan is hij veelvuldig betrokken
geweest bij de beleidsdossiers natuur en water bij LNV. ‘Zo ben ik
gewend geraakt aan integraal en gebiedsgericht denken en werken.
Dat komt in deze tijdelijke rol goed van pas.’
Kool schetst de stand van zaken rond de agenda IJsselmeergebied 2050.
‘Anderhalf jaar Agenda IJsselmeergebied
2050 zit erop en we draaien goed. De
energieverkenning is behandeld in het
Bestuurlijk platform en een verkenning
van de kansen en mogelijkheden voor
toerisme en recreatie is bijna klaar. Ook
omgevingskwaliteit krijgt veel aandacht,
daarvoor is een handreiking in de maak.
Dit zijn al forse activiteiten, maar er zit
nog meer in het vat. In de loop van het
ontwikkelproces van de Agenda IJsselmeergebied 2050 is meerdere malen en
door diverse partijen gewezen op het nut
van een gebiedsfonds. We gaan kijken hoe
een gebiedsfonds zou kunnen helpen om
kansen voor de verbetering van de om
gevingskwaliteit sneller en beter te
benutten.’
Blij met Aanpak Grote Wateren
De Programmatische Aanpak Grote
Wateren (PAGW) heeft een belangrijke
plaats op de gebiedsagenda IJsselmeer
gebied gekregen. ‘Het besluit bij de PAGW
om voor vier maatregelen in het IJsselmeergebied al een investeringsbudget te
reserveren, is ons letterlijk in de schoot
geworpen. Behalve om de Oostvaarders
oevers en de Wieringerhoek gaat het om
de Friese IJsselmeerkust en de Noord-Hol-

landse kust. Misschien volgt in 2020 nog
een besluit over de uitbreiding van de
Markerwadden. Het komt er echt op aan
dat we deze kansen en middelen goed
benutten voor het gehele gebied. Dat
schept een klimaat waarin ook andere
initiatieven, uit de regio of vanuit maatschappelijke organisaties of marktpartijen, kunnen aanhaken. De regio heeft
zelf een belangrijke rol in het op een
kwalitatief hoger niveau brengen van het
gebied als geheel. Binnen de regio denk ik
dan op de eerste plaats aan de gemeenten,
de provincies en ook de waterschappen.
Zonder dat meekoppelen zal er evengoed
wat veranderen, maar dan wordt het
gebied kwalitatief toch minder mooi en
interessant dan het zou kunnen zijn. Ik zie
dat de wil en de intentie er absoluut zijn in
de regio, dus laat het niet iets van het Rijk
alléén zijn, maar laten we er met z’n allen
voor gaan.’
Wat staat er de komende tijd te gebeuren?
‘Het coördinatieteam en het Bestuurlijk
platform hebben onlangs het werkplan
2020 vastgesteld. Het coördinatieteam
gaat dat uitvoeren. Inhoudelijk betekent
dit dat we van de PAGW-maatregelen
integrale en sterk gebiedsgerichte projec-

ten maken. Juist het samen integraal
ontwikkelen van het gebied is een opgave
die al in de Agenda IJsselmeergebied 2050
ligt besloten. Het ligt ook dicht bij mij en
bij LNV om gebiedsgericht bezig te zijn,
niet óver, maar mét het gebied. Het is pure
winst als de regio aan de voornamelijk
ecologische doelstellingen van de PAGW
méér en andersoortige doelstellingen
koppelt. Dat vind ik dé opgave voor
komend jaar, met ook een rol voor ons
coördinatieteam.’
Kool noemde al de Handreiking Om
gevingskwaliteit en de energieverkenning.
‘Voor de energietransitie-opgave ontwikkelen de provincies momenteel regionale
energiestrategieën (RES). Vier daarvan
raken ook het IJsselmeergebied en daarover zal het nodige moeten worden
afgestemd. Ik schat in dat dit aandacht en
sturing vanuit de gebiedsagenda zal
vragen. Er is maar één IJsselmeer en er zijn
vele opgaven die in dat gebied samen
komen. Het is onze opgave, met al die
ruimtelijke vragen van het IJsselmeer
gebied, om ervoor te zorgen dat het gebied
er uiteindelijk kwalitatief beter van wordt.
De energiestrategieën moeten vóór de
zomer zijn vastgesteld, dus halverwege
april zal het spannend worden. Het is nu
nog een periode van vooral veel denken en
uitzoeken. We zullen zien wat er uiteindelijk op tafel komt en waar het al dan niet
gaat knellen.’

Voor omgevingskwaliteit wordt een hand
reiking gemaakt, die dat abstracte begrip
meer hanteerbaar maakt. Bestaat iets
dergelijks ook op energieterrein?
‘De onlangs afgeronde energieverkenning
heeft handvatten gegeven voor waar je,
gelet op de kwaliteit van het IJsselmeer
gebied, wel of niet aan windmolens of
andere vormen van energieopwekking zou
kunnen denken. De vraag is in hoeverre de
uitkomsten van de verkenning worden
meegenomen in de energiestrategieën.
Dat moet straks blijken.’

‘Het is onze opgave om ervoor te zorgen
dat het gebied er uiteindelijk kwalitatief
beter van wordt.’
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Zesde Platformdag IJsselmeergebied:
oefening met omgevingskwaliteit
De periodieke Platformdagen IJsselmeergebied zijn bedoeld om de bij
het IJsselmeergebied betrokken partijen bij te praten en informatie uit
te wisselen. De zesde Platformdag op 7 november 2019 in Lelystad
kreeg een extra opdracht mee: het prototype van de Handreiking
Omgevingskwaliteit testen.

Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
vindt zo’n handreiking nodig om de
gezamenlijk in de Agenda IJsselmeergebied 2050 vastgelegde ruimtelijke waarden
te laten doorwerken in elk ruimtelijk
initiatief. Een Team Omgevingskwaliteit
waarin zowel Rijk als provincies en
maatschappelijke partijen zijn vertegenwoordigd, heeft in 2019 het gewenste
instrument gemaakt. Het is de bedoeling
dat het begin 2020 beschikbaar komt voor
iedereen die in het gebied plannen heeft
met mogelijke consequenties voor de
omgeving. De handreiking is ook getest
onder een groep experts en tijdens een
bijeenkomst met bestuurders. Elders in
deze nieuwsbrief is meer te lezen over de
handreiking zelf.
Dagvoorzitter Albert Remmelzwaal (RWS
WVL) verwelkomt op de Platformdag
ongeveer zestig deelnemers. Hij gooit
meteen de knuppel in het hoenderhok.
‘We spreken zo gemakkelijk over gebiedskwaliteit, maar waar hebben we het dan
eigenlijk over? Gaat het om een paar
locaties of over het geheel? Gaat het om
beleving of over iets tastbaars? Nog
ingewikkelder wordt het als men “gebied”
of “omgeving” ontleedt in kwaliteitscomponenten zoals ruimtelijke, natuurlijke of
cultuurhistorische kwaliteit. Gaat het bij

dat laatste dan om de cultuur of om de
historie? En is de waardering voor dit alles
objectief meetbaar af te wegen?’ Zijn
schets geeft duidelijk aan dat een Handreiking Omgevingskwaliteit nooit een
soort checklist kan zijn die projectmedewerkers alleen maar even hoeven te
doorlopen.
Voordat de ontwikkelaars van de Handreiking Omgevingskwaliteit hun test toelichten, krijgt provinciaal adviseur ruimtelijke
kwaliteit van Noord-Holland Steven
Slabbers het woord. Hij staat bekend als
iemand die het landschap niet onder een
glazen stolp wil plaatsen maar bij de tijd
wil houden. De kern daarbij is volgens
hem het samenspel tussen behoud van
het landschap en meegaan in de ontwikkelingen van en voor het landschap. In
zijn presentatie toont hij beelden van
prachtige karakteristieke plekken, maar
ook van foeilelijke spots. ‘Is het IJsselmeergebied wel één gebied?’, vraagt hij
zich af. ‘Wat een ruimte zien we, maar
wordt er met die ruimte niet erg veel
gefröbeld vanuit allerlei deelbelangen en
kan het gebied dat aan? Als we het beste
uit het landschap willen halen, moeten
we dan niet wat langer stilstaan bij de
centrale vraag naar de identiteit van het
gebied? Een vraag waar je antwoorden op

‘Bij elk initiatief of elke verandering
moet je kritisch blijven vragen naar
de eigenlijke bedoeling en of het gebied
daar beter van wordt’
kunt krijgen als je systematisch onderzoek doet langs de deelvragen: Wie ben ik?
Waar kom ik vandaan? Wat kan ik worden? Wat wil ik worden? En wat moet ik
doen om dat te bereiken?’ Slabbers geeft
als zijn indruk dat te weinig bij die identiteitsvragen is stilgestaan en dat te snel de
stap wordt gezet naar allerlei ontwikkelingsprojecten. Hij krijgt van een deel van
de deelnemers duidelijke instemming,
terwijl een ander deel zich niet herkent in
het betoog: ‘Niet stilgestaan bij die
identiteit? Waar zijn we dan de afgelopen
drie jaar mee bezig geweest?’ Los van die
gemengde reacties, de hoofdboodschap
van Slabbers is dat je niet klaar bent als je
een gezamenlijk geformuleerd toekomstbeeld in een agenda vastlegt. Bij elk
initiatief of elke verandering moet je
kritisch blijven vragen naar de eigenlijke
bedoeling en of het gebied daar beter van
wordt.
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Een mooiere opmaat voor hun presentatie
kunnen de makers van de Handreiking
Omgevingskwaliteit zich niet wensen.
Bart Buijs (adviesbureau Het Oversticht)
en Desiree Bokma (ministerie van BZK)
presenteren de handreiking als een
methodiek die grote waarde kan hebben
in een verkenning of planproces. Uitgaande van de geest van de Agenda IJsselmeergebied 2050 heeft het Team Omgevingskwaliteit aan de ‘Tien gouden regels’ die
Frits Palmboom opstelde voor de landschappelijke kwaliteit van het IJsselmeergebied, twintig gouden regels toegevoegd:
tien voor ecologische kwaliteit en tien
voor cultuurhistorische kwaliteit. Regels
met de zeggingskracht van principes of
uitgangspunten. Bart Buijs plaatst daar
direct een voorbehoud bij: ‘Principes
leiden niet vanzelf tot meer kwaliteit; ze
vormen slechts een taal om over kwaliteit
te kunnen discussiëren. De Handreiking
Omgevingskwaliteit is dan ook niet meer
dan een hulpmiddel om structuur te
geven aan een discussie. Ze zorgt ervoor
dat alle principes die aan omgevings
kwaliteit bijdragen aan bod komen.’

Testcase
Hoe terecht dit voorbehoud is, blijkt
tijdens twee discussierondes over in het
IJsselmeergebied te realiseren projecten.
In de eerste sessie gaat het om een
denkbeeldig aan te leggen resort met
vakantiewoningen, winkels, restaurants,
jachthaven en zo meer. Met als streven
‘het beste uit het landschap te halen’,
krijgen zes gesprekstafels de opdracht om
aan de hand van de drie sets van ‘gouden
regels’ de vraag te beantwoorden óf zo’n
resort er zou mogen komen en zo ja, waar
en hoe het dan zou moeten worden
ingericht en uitgevoerd. Discussie is er
zeker, levendig en op het scherp van de
snede. Aan sommige gesprekstafels leiden
de nieuwe ‘gouden regels’ voor ecologie en
cultuurhistorie tot een duidelijk omlijnde
gedachtewisseling over de te maken
keuzes. Maar aan andere tafels komen de
principes maar ten dele aan de orde en
spreken de deelnemers vanuit hun eigen
werkelijkheid, standpunten en belangen.
Met dit soort feedback kunnen de makers
hun Leidraad Omgevingskwaliteit in
wording verder aanscherpen. Ze hebben
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‘Principes leiden niet vanzelf tot meer
kwaliteit; ze vormen slechts een taal om over
kwaliteit te kunnen discussiëren’
kunnen zien dat een cruciale rol is weg
gelegd voor een goed ingevoerde en
ervaren gespreksleider en ook dat de
Handreiking minder goed werkt als er te
veel vragen of opdrachten tegelijkertijd
aan de orde zijn.
Projecten op stapel
In het IJsselmeergebied staan twee
projecten op stapel waar een Handreiking
Omgevingskwaliteit kan worden toegepast: Oostvaardersoevers en Wieringerhoek. Voor beide is dit najaar een start
beslissing genomen. Projecttrekker Petra
van Konijnenburg (RWS-Midden-Nederland) geeft een korte presentatie van
‘haar’ project Oostvaardersoevers: een
verbinding van het Markermeer met de
Oostvaardersplassen en de Lepelaar

plassen tot één toekomstbestendig
zoetwaterecosysteem. Een project waarin
innovatieve waterbouw wordt toegepast
en een aantrekkelijker, meer beleefbaar en
veilig merengebied wordt gerealiseerd.
Dat is de hoofddoelstelling. Hieraan
kunnen nog nevendoelstellingen worden
gekoppeld, bijvoorbeeld voorzieningen die
het project tot een interessante, beleefbare en recreatieve trekpleister maken
voor bewoners en toeristen. De platformdeelnemers krijgen de gelegenheid
hierover ideeën te ventileren. Een ad-hoc
situatie waarvoor de Handreiking niet
zomaar even is te gebruiken, maar die wel
tientallen suggesties oplevert. Misschien
dragen ze bij aan de discussie die begin
2021 moet leiden tot een voorkeurs
alternatief.
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Handreiking Omgevingskwaliteit geeft stem aan de gebiedsagenda
Met de Agenda IJsselmeergebied
2050 is een gezamenlijk gedragen
beeld verworven van de richting
waarin het IJsselmeergebied
verder zou kunnen worden ontwikkeld. Hoe kan dit beeld doorwerken in afzonderlijke projecten
die in het gebied veranderingen
teweegbrengen? Sinds de agenda
is vastgesteld, is deze vraag
manifest. Er is behoefte aan een
toolbox met instrumenten die
breed gedragen principes van
omgevingskwaliteit in de praktijk
kunnen laten doorwerken.
Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
(BPIJ) heeft daarom begin 2019 opdracht
gegeven tot het ontwikkelen van een
Handreiking Omgevingskwaliteit. Van dit
instrument is inmiddels een testversie
gereed. Desiree Bokma (ministerie van
BZK, programma Ontwikkeling Nieuwe
Strategie Landschap) en Bart Buijs (Het
Oversticht, maatschappelijke organisatie
voor ruimtelijke kwaliteit en erfgoed)
presenteren het prototype.
De opdracht van het BPIJ luidde: maak
spelregels voor de besluitvorming over
kwaliteit en maak regels voor omgevingskwaliteit. Dit om, met het oog op landschappelijke en cultuurhistorische
kernkwaliteiten, ‘het landschap meer
beleefbaar te maken en ruimte te bieden
aan nieuwe ontwikkelingen die de
identiteit van het gebied versterken of
verrijken’.

landschappelijke kwaliteit
De uitspraken van Palmboom

ecologische kwaliteit
Essentie is zonering

cultuurhistorische kwaliteit
Geschiedenis is de basis

Maak het rondje IJsselmeer compleet

Versterk ruimtelijke zonering van rust en
drukte op ecologische basis

Respecteer het onderwaterlandschap
als schatkamer

Voeg nieuwe trekkers toe

Betrek gebieden achter de dijk bij het
grote open water

Oude kustlandschap van de Zuiderzee als icoon:
• grootste open maten,
• kustlijn met kapen en baaien,
• lange ontstaansgeschiedenis van de Zuiderzeedijken
de dijk als zone,
• binnendijkse landschappen meetellen,
• ontmoetingen tussen binnen- en buitenwater.

De kust: van lijn naar zone

Koester riviermondingen en koppel het
achterland aan het IJsselmeer

Verbind het water en het achterland

Behoud schaalgrootte van het open water

Buit de diversiteit van het achterland uit

Behoud donkerte

Verfijn het netwerk van verbindingen

Stop met afknabbelen van kwaliteit

Verdedig de grootste open maten

Bescherm de ondiepste en diepste zones

Speel in op het (onder)waterlandschap

Verbind het IJsselmeer met de Waddenzee

Respecteer de opeenvolging van baaien en kapen

Bescherm hotspots voor vogels

Koester het verschil tussen strak en grillig

Realiseer een gezonde visstand, in balans
voor vogels en vissers

Unieke sfeer historische havensteden:
• hoge concentratie aan historische havenplaatsen,
• historische ruimtelijke opbouw van de stadjes,
• ligging aan het water: zicht op het meer, zicht
vanaf het water op het stadssilhouet.

De Zuiderzeewerken: nieuw land en nieuwe
veiligheid:
• icoon van de maakbare samenleving en
ingenieurskunst,
• hoge, rechte en stenige dijken, zonder voorland
oprijzend uit water,
• contrast met de kronkelige dijken van de oude
Zuiderzeekust,
• irrationele inrichting van de polders,
• kraamkamer van nieuwe inzichten,
• contrast tussen het oude Zuiderzeelandschap
en het moderne polderlandschap,
• eigen karakter van de voormalige Zuiderzee-eilanden.
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Desiree Bokma

Meer gouden regels
Een omgevingsteam, waarin Rijk, provincies en maatschappelijke organisaties zijn
vertegenwoordigd, toog aan het werk, om
te beginnen met het definiëren waar
‘omgevingskwaliteit’ over gaat. Desiree
Bokma: ‘Er is bijzonder veel literatuur over.
We hebben daarom ieder een stapel
boeken en geschriften doorgewerkt en
daarna uitgewisseld wat daarin behartenswaardig is voor het IJsselmeergebied.
Toen bleek dat de Tien gouden regels voor
landschappelijke kwaliteit van Palmboom,
die centraal stonden bij de ontwikkeling
van de gebiedsagenda, niet volstaan. Ze
zijn op zich prima, maar dekken niet de
ecologische en cultuurhistorische waarden die we óók graag onder de noemer
‘omgevingskwaliteit’ scharen. Willen we
recht doen aan de geest van de gebiedsagenda, dan moeten we een bredere basis
van begrippen en principes hanteren bij
het afstemmen van belangen en waarden.
Zo kwamen we uit op ruim dertig princi-
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Bart Buijs

pes, geclusterd in de drie categorieën
ruimtelijke kwaliteit, ecologische kwaliteit
en cultuurhistorische kwaliteit.
Een IJsselmeertaal
Bart Buijs schetst hoe de handreiking van
een verzameling principes een methodiek
maakt. ‘Principes op zichzelf doen niets.
De handreiking maakt zelf geen afweging
en lost geen problemen voor je op. Ze is
niet meer dan een hulpmiddel, waarmee
een gespreksleider onder veel en veelsoortige deelnemers een gestructureerd
gesprek op gang kan brengen. “Gestructureerd” houdt in dat alle principes aan bod
komen die er in de Agenda IJsselmeergebied 2050 toe doen. De handreiking
geeft aan de betrokken partijen een
gemeenschappelijke taal. De principes
van het landschap zijn ontwerpende
principes, de principes van de ecologie
zijn analytisch en die van de cultuurhistorie zijn verhalend. Bij onverschillig
welke ontwikkeling zijn dan altijd vier

hoofdvragen aan de orde:
• Voldoet het aan de eisen voor de
ruimtelijke kwaliteit?
• Draagt het bij aan de opgave?
• Wordt het maatschappelijk
geaccepteerd?
• En blijft het binnen de grenzen
voor de kosten?
Bespreek je met een groep mensen “of”
een ontwikkeling er wel moet komen, zo
ja, “waar dan?” en “hoe”, dan kun je bij de
beantwoording steeds aan de vier hoofdvragen refereren. Je gaat dan telkens uit
van de principes uit de handreiking. Zo
kun je gezamenlijk in korte tijd geweldige
stappen maken.’
Bokma: ‘De gespreksleider heeft daarbij
een belangrijke taak. Hij of zij moet ervoor
zorgen dat de gemeenschappelijke taal
ook functioneert zoals hij is bedoeld.
Iedereen moet eenzelfde duidelijk beeld
hebben bij de gehanteerde begrippen.

We bevelen daarom aan om eerst per
categorie alle principes door te nemen en
toe te lichten en aansluitend de gedachtewisseling te structureren aan de hand van
een mix van de verschillende soorten
principes. We hebben gemerkt dat juist
zo’n mix leidt tot een levendig en inspirerend gesprek. Vanzelfsprekend moet een
gespreksleider goed kunnen omgaan met
deelnemers die de neiging hebben om
dominant te zijn of die graag teruggrijpen
op hun eigen stokpaardjes. Het gaat erom
uit een dialoog relevante argumenten naar
boven te krijgen om goede beslissingen te
kunnen nemen.’
De ideale mix
Hoe brengt een gespreksleider de juiste
balans aan tussen landschap, ecologie en
cultuurhistorie? Ofwel: wat is de ideale
mix? Buijs: ‘Dé ideale mix bestaat niet.
De drie categorieën principes in de
handreiking zijn nevenschikkend, wat
niet betekent dat ze in elke situatie in
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dezelfde verhouding meewegen. Ze zijn
nevenschikkend omdat niet al bij voorbaat
de ene soort principes belangrijker is dan
één of beide andere. Wat een ideale mix is,
pakt voor elk gebied en bij elk soort project
anders uit. Neem bijvoorbeeld de twee
ontwikkelgebieden waarvoor nu een
MIRT-verkenning loopt: Oostvaardersoevers en Wieringerhoek. Dat zijn twee
totaal verschillende gebieden. De ecologische potentie van een zachtere overgangszone is in beide gevallen even belangrijk,
maar bij Oostvaardersoevers ligt een fors
accent op de ecologische aspecten, terwijl
bij Wieringerhoek cultuurhistorische
waarden meer meespelen en het hele
pakket aan omgevingswaarden is omgeven door randvoorwaarden qua veiligheid,
tegengaan van verzilting en een forse
zoetwateropgave. Zo zal in elk afzonderlijk
project een interactie tot stand komen
tussen al die regels in de drie verschillende categorieën.’
Een instrument om te bespelen
De Handreiking Omgevingskwaliteit is op
verschillende niveaus getest, allereerst in
een ‘living lab’ met experts in diverse
disciplines, daarna tijdens de zesde
Platformdag van de Agenda IJsselmeergebied 2050 en tot slot tijdens een bijeenkomst van het Bestuurlijk Platform
IJsselmeergebied. Bokma: ‘We maken nu
de balans op. Vanuit elke sessie kregen we
ervaringen en aanbevelingen mee. We
verwerken alle feedback en komen in april
bij het Bestuurlijk Platform terug met het
voorstel om de methode in de praktijk uit
te zetten. We willen ermee aan de slag. Dit
is een instrument om te bespelen. Daarvoor roepen we een inspiratieteam in het
leven dat in de rol van coach beschikbaar
is voor elk projectteam in het IJsselmeer-
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‘Het gaat erom uit een dialoog relevante
argumenten naar boven te krijgen om goede
beslissingen te kunnen nemen.’
gebied dat met de handreiking wil werken.
We gaan dat niet opdringen. Een lokaal of
regionaal initiatief dat er niet mee wil
werken, loopt alle kans om terug te vallen
op business as usual en breekt daarmee in
feite iets af van wat de afgelopen jaren in
het kader van de Agenda IJsselmeergebied
2050 is opgebouwd. Dat is dan jammer. Wij
gaan er echter van uit dat de handreiking
wél zal worden omarmd, alleen al omdat
je er op een efficiënte wijze verder mee
komt. Pas haar bijvoorbeeld eens toe op de
regionale energiestrategieën (RES) die de
provincies nu ontwikkelen. Een deel ervan
raakt het IJsselmeergebied. Dat kan
behoorlijk gecompliceerd worden. Hoe
mooi zou het zijn als volgens de methodiek van de handreiking al die strategieën
bij elkaar tot één gezamenlijke oplossing
zouden komen voor het gehele IJsselmeergebied. Dat de betrokken provincies de

vragen “of”, “waar” en “hoe” te beantwoorden krijgen om tot die gezamenlijke
oplossing te komen. En dat elke partij
uiteindelijk voor die ene vraag komt te
staan: “Hoe past wat ik wil in mijn regio bij
de ambities die we met álle partijen voor
het gehele gebied hebben geformuleerd?”
Als bestuurders tot op dat niveau weten te
komen, heeft de handreiking haar werk
gedaan. Doordat elke bestuurder is
geconfronteerd met essentiële vragen
zonder dat medebestuurders van elders
uit de regio op zijn stoel zijn gaan zitten.’
De boer op
Ook Buijs kan haast niet wachten. Dat
inspiratieteam komt er, daarvan is hij
overtuigd. Maar er moet meer gebeuren.
‘We moeten met de handreiking de boer
op. In onze strategie zal dat ook snel
moeten gebeuren in de vorm van een

campagne. Tot in alle hoeken van het
IJsselmeergebied moeten bestuurders en
hun ambtelijk medewerkers weten dat dit
stuk gereedschap bestaat, hoe het werkt
en wat je ermee kunt doen. Wij zijn op
afroep beschikbaar om voor elke specifieke situatie samen met een projectgroep
de mogelijkheden te bespreken. Ons inspiratieteam zou kunnen monitoren hoe in
welke situaties met de handreiking wordt
gewerkt en of eventueel moet worden
bijgestuurd als dit alles vorm heeft
gekregen. Ik heb het dan over een periode
van enkele jaren. Uiteindelijk verwacht ik
dat de werkvorm volgens de handreiking
een soort vanzelfsprekendheid wordt. Niet
verplicht, niet opgedrongen, maar altijd
toegepast omdat hij bewezen voordeel en
kwaliteit met zich meebrengt.’
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Oostvaardersoevers:

wordt de droom werkelijkheid?
In maart 2018 ondertekende het Rijk de ambitie Grote Wateren
met het doel om door een programmatische aanpak een extra
impuls te geven aan het ecologisch herstel van de grote meren.
Ongeveer gelijktijdig voltooiden in het IJsselmeergebied de
betrokken overheden en maatschappelijke organisaties één
gezamenlijk toekomstbeeld met daarin acht kansrijke
ontwikkelzones. ‘Oostvaardersoevers’, de oeverzone tussen
Lelystad en Almere, was één van de acht en stond in beide
processen hoog genoteerd. Die kans is in de regio meteen
opgepakt. Binnen een jaar lagen de nodige documenten en
houtskoolschetsen klaar en begin november 2019 nam het
Rijk een MIRT-startbeslissing.

De grens tussen het Markermeer en de
Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen
is lang, strak en vooral hard. Aan de ene
kant vier meter diep water dat tegen een
steil, in steen gevat dijktalud aan klotst;
aan de andere kant van de dijk – vier
meter onder het Markermeerpeil – een uitgestrekt moerasachtig natuurgebied.
Volgens projectmanager Oostvaarders
oevers Petra van Konijnenburg (RWS
Midden-Nederland), biedt juist die situatie
grote kans om het gebied als geheel op een
hoger plan te brengen. ‘Een groot deel van
het IJsselmeergebied wordt in zijn ecologische ontwikkeling gehinderd door de
harde randen en steile oevers. Al bij de
ontwikkeling van de Agenda IJsselmeer
gebied 2050 hebben we in Midden-Nederland een verkenning uitgevoerd naar
plaatsen waar je het best kunt beginnen
met verzachtende maatregelen. De
Marker Wadden zou je kunnen uitbreiden
en aan de Friese kust en de Noord-Hollandse kust wordt al gewerkt. Langs de

oever van de Flevopolder gebeurde nog
niets en daar zagen we kansen. Met een
reeks maatregelen om die harde rand van
het Markermeer te verzachten, kunnen we
voor de ecologie wellicht dubbele winst
boeken: verondiepen van de relatief diepe
oeverzone aan de Markermeerzijde van de
dijk, én het realiseren van effectieve
verbindingen tussen Markermeer en het
moerasachtige achterland met al zijn
wetlandpotenties.’
De hele regio wil het
‘Verbinden is het sleutelwoord’, zegt Van
Konijnenburg, ‘dat moet dan wel op een
schaalniveau dat ertoe doet. Dan maak je
echt een systeemsprong. Maar daarmee is
meteen gezegd dat het nog allerminst een
gelopen race is. Uit de MIRT-verkenning
kan ook blijken dat de baten niet in
verhouding staan tot kosten en dan zou
het beschikbare budget zo maar kunnen
worden aangewend voor kleinere projecten elders. Die keuze voor het binnen

Petra van Konijnenburg

halen van laaghangend fruit is in de
afgelopen decennia al vaker gemaakt.
Een forse aanpak van de uitgestrekte zone
langs de Oostvaardersdijk werd toen te
kostbaar geacht.’
Dit gezegd hebbend, blijkt Van Konijnenburg toch vol vertrouwen dat ‘Oostvaardersoevers’ een mooie toekomst tegemoet
gaat. ‘Het is van belang dat Grote Wateren
inzet op ecologische verbetering op een
behoorlijk groot schaalniveau. Bovendien
gaat het niet alleen om ecologische winst.
In de geest van de Agenda IJsselmeergebied 2050 moeten we kijken naar het
volledige palet waarmee je de ruimtelijke
kwaliteit kunt inkleuren. Het project moet
ook bijdragen aan de woon- en leefomgeving van de bevolking van Flevoland. Het
kan voor hen en ook voor recreanten een
aantrekkelijk en beleefbaar doel worden.’
Van Konijnenburg ziet onder de startbeslissing voor de MIRT-verkenning nog een
derde pijler, misschien wel de belangrijkste: ‘De hele IJsselmeerregio wil het, als

één partij. Op de brief vanuit het ministerie over extra budget vanuit het Deltafonds hebben alle IJsselmeerprovincies
gezamenlijk gereageerd. Het Rijk ontving
uit de IJsselmeerregio één gezamenlijke
budgetaanvraag voor een aantal projecten
waaronder Oostvaardersoevers met
daaronder de handtekeningen van alle
provinciebesturen.’
Functioneel en inspirerend
Het onderzoeksgebied van de MIRT-verkenning strekt zich uit over de gehele nietagrarische groene zone tussen Almere en
Lelystad, en buitendijks over een zone van
een paar kilometer breed in het Markermeer. Van Konijnenburg: ‘De ambitieschetsen tonen slimme water-in-en-uitlaatconstructies die de uitwisseling van
nutriënten, vissen en ander waterleven
tussen Markermeer en achterland mogelijk maken. Zo verbeteren de waterkwaliteit en het voedselweb, en neemt de
diversiteit in het gebied toe. We zien
vooroevers voor de Oostvaardersdijk en
een luwe, ondiepe zone tussen die voor
oevers en de dijk. Gedacht wordt aan een
optimale waterdynamiek in de Oostvaardersplassen en aan verschillende niveaus
voor het doorstromende water. Alles bij
elkaar een toekomstbestendig ecosysteem
waarbij ook aantrekkelijke vestigings
kansen ontstaan voor nieuwe recreatie
bestemmingen.’
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Een groot project van bovenaf
De planning lijkt strak: een snelle aanloop
naar de startbeslissing en binnen een jaar
een voorkeursbeslissing. Hoe valt dat te
plooien met de transitie die regionale en
lokale overheden nu in hun ruimtelijk
beleid doormaken als gevolg van de
nieuwe omgevingswet?
Van Konijnenburg antwoordt met merkbaar plezier: ‘Je doelt op de omslag dat
grote projecten voortaan niet meer
top-down in een omgeving worden
gedropt en ingepast, maar van onderop
worden geïnitieerd? Nou, dat is precies
wat hier gebeurt. Het project Oostvaardersoevers is geen feestje van het Rijk alleen.
Rijk en provincie zijn in dit gebied al veel
langer met elkaar in gesprek over wenselijke en mogelijke veranderingen en de
projectmatige aanpak daarvan. Oostvaardersoevers is al begin 2018 uit dat overleg
voortgekomen en kort daarna zijn de
gemeenten Almere en Lelystad, Staatsbos
beheer, Waterschap Zuiderzeeland en Het
Flevolandschap aangehaakt, in totaal
zeven partijen. Zij hebben het concept
vergeleken met hun eigen opgaven en op
basis van alle reacties hebben we gezamenlijk het idee verder vormgegeven en
inhoudelijk uitgewerkt. Hier is dus beslist
sprake van gedeeld eigenaarschap en
gelijkwaardigheid in het proces. Dat kun
je ook zien aan de werkstructuur. Het
Integraal Projectmanagementteam (IPM)
bestaat uit projectleiders van de provincie
en het Rijk. Alle zeven partijen plus een
extern ingenieursbureau zitten in het
strategisch team.’
Burgers en belangen
Begin december is de MIRT-startbeslissing
ter visie gelegd. In samenhang daarmee
breidt het IPM het regio-overleg verder uit
met belangenpartijen zoals Coalitie Het
Blauwe Hart Natuurlijk, Watersportver-

bond en Vogelbescherming. Via een breed
uitgezette kennisgeving in lokale kranten,
op websites en in sociale media kan ook
de bevolking meedenken. Van Konijnenburg: ‘Daarbij brengen we het idee van
vroege participatie uit de Omgevingswet

in praktijk. Ik ben benieuwd naar de
ideeën waarmee mensen komen. We
geven daarvoor natuurlijk wel een duidelijk kader aan. Een idee moet bijdragen
aan de doelstellingen en randvoor
waarden en wetten moeten nu eenmaal

worden gerespecteerd. De vaargeul in het
Markermeer bijvoorbeeld gaan we niet
verleggen en ook zullen we ZuidelijkFlevoland niet ontpolderen.’
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Wieringerhoek,

een landsdeel van beloften
Begin november ondertekende de minister van Infrastructuur
en Waterstaat in overeenstemming met de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de startbeslissing voor
de MIRT-verkenning Wieringerhoek. Dit is één van de zeven
kansrijke ontwikkelingslocaties die zijn opgenomen in de
Agenda IJsselmeergebied 2050. Wieringerhoek staat tevens
op de prioriteitenlijst van de Programmatische Aanpak Grote
Wateren. Het onderzoeksgebied strekt zich uit van Enkhuizen
tot en met het Amstelmeer in de Wieringermeerpolder.
Binnen dat gebied staan forse barrières de ecologische
ontwikkeling in de weg. In het uitgestrekte zoekgebied dat
voor Wieringerhoek is vastgesteld, richt de verkenning zich op
belangrijke vraagstukken: behalve op het hoofddoel ecologie
ook op zoetwatervoorziening. Hierbij worden kansen verkend
voor recreatie en economische ontwikkeling. Projectleider
Mascha Lichtendahl (RWS Midden-Nederland) is overtuigd
van de geweldige kansen van Wieringerhoek.

De startbeslissing voor de MIRT-verkenning Wieringerhoek is gelijktijdig genomen met die voor Oostvaardersoevers.
Beide verkenningen hebben gemeen dat
een harde dijk met steenbestorting het
gehele gebied doorsnijdt: binnendijks een
polder, buitendijks het grote water. In
beide ontwikkelgebieden kan het verzachten van die ecologische barrière voor
ecologische winst zorgen. ‘Naast die
overeenkomst zijn er ook verschillen’,
zegt Mascha Lichtendahl. ‘Typerend voor
Wieringerhoek is vooral dat het zoek
gebied zowel een deel van het IJsselmeer
als een stuk Waddenzee omvat. Ecologisch
gezien liggen hier kansen om de migratiemogelijkheden voor vissen te verbeteren.

Bij Kornwerderzand aan de Friese kant
wordt hieraan gewerkt in de vorm van een
vismigratierivier. Ook bij het sluizencomplex in Den Oever zouden we de bestaande openingen beter kunnen benutten.’
Zoetwater, van randvoorwaarde naar
doelstelling
Herstel van zoet-zoutgradiënten is al
decennialang een periodiek terugkerend
aandachtspunt in het gebied rond de
Afsluitdijk. Meerdere ideeën en ontwerpen zijn gepresenteerd voor herinrichting
met zoet-zoutovergangen. Het kwam er
nooit van. Kennelijk is nu de tijd rijp.
Lichtendahl: ‘Ja, we zijn verder dan ooit,
al blijft de kans bestaan dat de verkenning

alsnog eindigt met een no-go. We gebruiken die vroegere studies overigens wel.
Het is beslist niet zo dat we helemaal
opnieuw beginnen. Wel zit er nu meer
urgentie op, zowel qua ecologische
doelstelling als wat betreft de zoetwateropgave.’
Zout in het water is een probleem voor het
drinkwaterbedrijf PWN dat bij Andijk
IJsselmeerwater inlaat voor drinkwater
bereiding. Ook de landbouw in de kop van
Noord-Holland wil niets liever dan zout op
zo groot mogelijke afstand houden. Voor
de MIRT-verkenning is de waarborg van
voldoende zoetwater van goede kwaliteit
dan ook een randvoorwaarde.
Lichtendahl: ‘Ik wil het sterker formuleren: zoetwatervoorziening is één van de
doelstellingen. Het project Wieringerhoek
moet bijdragen aan een toekomstbestendige zoetwatervoorziening. Dat gaat
verder dan een defensieve randvoorwaarde. We moeten anticiperen op meer droge
zomers, toename van zoute kwel en
andere gevolgen van de mondiale klimaat
verandering. Inrichtingsmaatregelen die
de zoetwatervoorziening toekomst
bestendig maken, zijn integraal deel van
de opgave voor Wieringerhoek.’
Meer opgaven
Ook de ecologische verbindingen met het
regionale water achter de dijk zullen sterk
verschillen van de situatie in de Flevopolder bij Oostvaardersoevers. Lichtendahl:
‘Voor elk gebied geldt dat je uitgaat van de
unieke kenmerken, knelpunten en kansen
die er zijn. In Wieringerhoek liggen achter
de dijk een paar wielen, maar dat zijn
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‘Inrichtingsmaatregelen die de
zoetwatervoorziening toekomstbestendig
maken, zijn integraal deel van de opgave
voor Wieringerhoek.’

Mascha Lichtendahl (links) tijdens een excursie naar de vishevel bij de Koopmanspolder

kleinere plassen. Verder zijn er vooral de
watergangen, die in beheer zijn van het
waterschap. Misschien komen uit de
verkenning mogelijkheden naar voren die
aansluiten op de ervaringen met de
achteroeverpilot Koopmanspolder. Het is
nog te vroeg om daarop vooruit te lopen.
We hebben enkele ontwerpateliers achter
de rug, en de uitkomsten daarvan presenteren we graag samen met een Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in het
voorjaar.

Het algemene uitgangspunt is dat we
boven op de doelstelling van de Programmatische Aanpak Grote Wateren zoveel
mogelijk meerwaarde krijgen. Dan heb ik
het over de economische en recreatieve
potenties van het gebied en ook over het
scheppen van een perspectief voor
duurzame visserij. De ecologische opgave
en de ruimtelijke gebiedsopgave moeten
elkaar als 1+1=3 versterken. Een strand is
aantrekkelijker in een mooi natuurgebied
dan aan een strakke dijk.’

Breed overleg
‘Ruimtelijke gebiedsopgave’ impliceert
per definitie betrokkenheid van veel en
veelsoortige stakeholders. Het team dat
samen met een extern adviesbureau de
omgeving bij de verkenning betrekt,
inventariseert nu het totaal van de
opgaven in het gebied. Lichtendahl: ‘Ons
uitgangspunt is dat we kansen in de sfeer
van ruimtelijke kwaliteit aan het project
willen koppelen. De kop van Noord-Holland is relatief dunbevolkt. We zien veel
potenties voor recreatieve ontwikkeling
en behoefte aan een beter vestigingsklimaat voor economische activiteiten.
Daarnaast is de landbouw, een belangrijke
pijler in dit gebied, een aandachtspunt.’
Lichtendahl geeft hiermee ook aan dat in
het brede overleg met de omgeving
onderwerpen aan de orde komen die ertoe
doen. ‘In het najaar hebben we drie
ontwerpateliers georganiseerd die door
veertig tot zestig mensen uit de streek zijn
bezocht: vertegenwoordigers van de
provincie, de gemeenten en de waterschappen, maar ook van het Noord-Hollands Landschap, Coalitie Het Blauwe Hart
Natuurlijk, Vogelbescherming, Natuur
monumenten, Staatbosbeheer, LTO en
andere ondernemerspartijen zoals
zandwinners en baggeraars. Daarnaast
natuurlijk ook de watersportorganisaties,
jachthavenbeheerders, kitesurfvereniging
enzovoort. Je kunt dus wel spreken van
een brede participatie.’

De rol van de agenda
Zonder het proces van de Agenda IJsselmeergebied 2050 zou het project niet tot
stand zijn gekomen, meent Lichtendahl.
‘Het heeft ervoor gezorgd dat een netwerk
is ontstaan van mensen die elkaar hebben
kunnen vinden in een gezamenlijk
toekomstbeeld van het IJsselmeergebied
en de opgaven die er zijn. Het gebiedsproces heeft ook agenderend gewerkt en zelfs
op nationaal niveau duidelijk gemaakt dat
hier geweldige potenties liggen. Bestuurders van de regio’s rond het IJsselmeer zijn
gaan samenwerken, wat uitmondde in
een gezamenlijke brief over potentiële
projecten. Diezelfde gezamenlijke betrokkenheid bij het geheel zie je ook op
kleinere schaal. Een voorbeeld: in de
ontwerpateliers kwam het idee op tafel
van een derde spaarbekken voor de
drinkwatervoorziening waarvoor het
drinkwaterbedrijf PWN verantwoordelijk
is. Vanuit uiteenlopende disciplines is niet
alleen gesproken over de noodzaak van
zo’n spaarbekken, maar ook over hoe je
dat zo zou kunnen inrichten dat het
meehelpt de gewenste ecologische
kwaliteiten te krijgen. Heel inspirerend
om daarover met elkaar na te denken.
Werken vanuit de gezamenlijkheid van de
Agenda IJsselmeergebied 2050 geeft het
vertrouwen dat we werkelijk stappen
kunnen zetten. De grootste uitdaging
daarbij vind ik dat we oplossingen vinden
die aan de doelstellingen voldoen. Én die
ook voor de lange duur goed, betaalbaar
en te beheren zijn.’
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Praktijkmiddag

Samen aan de slag met de Agenda IJsselmeergebied 2050
Het is 10 december. De meeste stoelen van de statenzaal in het
provinciehuis van Flevoland zijn bezet, grotendeels door mensen
die direct zijn betrokken bij concrete ontwikkelingen in het
IJsselmeergebied. Het zijn ondernemers, vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties en ambtelijke medewerkers
van provincies en Rijk. Het centrale gespreksonderwerp staat
levensgroot geprojecteerd op een scherm: ontwikkelingen.
Een gebiedskaart vol met ontwikkelingen en daarbij de grote
uitdaging om die voor de komende jaren zo in te vullen, dat de
essentie van de Agenda IJsselmeergebied 2050 goed tot zijn recht
komt. Het wordt een middag die gonst van de interactie en na
afloop maken enkele deelnemers de balans op.
‘Het IJsselmeergebied bruist van de
ontwikkelingen. Vanuit de gebiedsagenda
proberen we met alle ondertekenaars de
principes, ambities en afspraken uit de
instemmingsverklaring te laten doorklinken in onze ondernemingen in het gebied.
Er gebeurt zo veel tegelijk, hoe krijgen we
het overzicht? En welke lessen trekken we
uit de samenhang van alle initiatieven?
Aan het antwoord op deze vragen hebben
we op deze middag hard gewerkt. Eerst
zijn we aan de slag gegaan met kaarten.
Ze waren ingedeeld per deelgebied en
toonden een eerste aanzet van huidige en
lopende ontwikkelingen. Alle deelnemers
samen hebben de kaarten vervolgens
aangevuld; creatief, betrokken en vooral
met oog voor samenhang. Hieruit blijkt
maar weer eens hoe belangrijk het is dat
we de gebiedsagenda samen vormgeven,
de gebruikers van het gebied samen met
gemeenten, waterschappen, belangen
behartigers, de provincies en het Rijk.
Vervolgens hebben we lessen getrokken

uit de samenhang van alle initiatieven,
eerst per deelgebied, en later voor het
IJsselmeergebied als geheel. Wat willen we
samen agenderen? Waar moeten we iets
mee? Welke acties zouden in het licht van
de gebiedsagenda met voorrang opgepakt
moeten worden?
Zo hebben we met alle deelnemers aan de
praktijkmiddag vijf belangrijke aandachtspunten geformuleerd voor de
komende tijd:
• Organiseer een netwerk van samen
werkende overslaghavens in het
IJsselmeergebied (beroepsvaart);
• Denk (ver) vooruit en voer vroegtijdig
het gesprek, bijvoorbeeld over het
waterpeil na 2050, en de volgende
tranche van de PAGW (tijdig en samen
voorsorteren);
• Verken bij mogelijkheden voor landwaterovergangen ook verbindingen met
land-waterovergangen;

• Werk ambities en programma’s uit tot
projecten waarin meerdere opgaven
verbonden worden. Benoem en toon
concrete voorbeelden waar dit al
gebeurt;
• Zorg voor een goede doorwerking van de
principes en spelregels van de Agenda,
bijvoorbeeld via omgevingsbeleid (NOVI,
POVI, GOVI). Bij de deelnemers blijkt
behoefte te bestaan om in de praktijk
meer kaderstellend te kunnen zijn.
Feitelijk was deze praktijkmiddag een
oefening is het samen richting geven aan
de gebiedsagenda. Op de eerstvolgende
Verenigde Vergadering (oftewel de
‘Verenigde IJsselmeertop’) geven we hier
een vervolg aan. Een belangrijke taak van
de Verenigde Vergadering is namelijk
samen richting bepalen, kortweg: regie
met z’n allen.
Veel deelnemende partijen zijn tijdens de
praktijkmiddag een stuk wijzer geworden,
dankzij (nieuwe) ontmoetingen en het
krijgen van overzicht op alle ontwik
kelingen in het gebied. De kaartbeelden
die daarbij ontstaan, willen we – liefst
online – beschikbaar maken, zodat het
overzicht iedereen verder kan helpen.
De gebiedsagenda blijkt vooral een
gespreksvorm, een intentie om vroegtijdig
met elkaar in dialoog te gaan over de
doorwerking van de gezamenlijke afspraken bij nieuwe ontwikkelingen en in
beleid. De term ‘gespreksvorm’ klinkt
misschien wat zacht, maar dit gesprek is
van wezenlijk belang en maakt op cruciale
momenten het verschil. Dat hebben we al
gezien bij de gezamenlijke regioreactie op
de prioriteringsvraag van het Rijk over de

PAGW-projecten. Ook bij het zoeken naar
samenhang in de regionale energiestrategieën van het IJsselmeergebied spelen de
Agenda en het Bestuurlijk Platform
IJsselmeergebied (BPIJ) in bijzonder, een
belangrijke rol. Hoe dat zal uitpakken gaat
in de lente van 2020 blijken, wanneer de
pre-concepten van de regionale energie
strategieën in samenhang besproken
worden. Dat gaat soms met vallen en
opstaan, maar we doen het wel! Zo zijn we
zijn samen een lerend, adaptief geheel.
Deze praktijkdag was daarvan een goed
voorbeeld.’
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Waterbeheerders over zoetwatervoorziening in het IJsselmeergebied

‘Een gezamenlijk toekomstbeeld helpt ook bij de beheeropgave’
De Agenda IJsselmeergebied 2050 handelt voornamelijk over
ruimtelijke inrichting en de betekenis daarvan voor de uiteen
lopende functies van het gebied. De beheerders van de grote meren
en de omliggende regionale wateren accommoderen als uit
voerende organisaties de keuzes die uit de agenda voortkomen.
Maar ze hebben als verantwoordelijken voor het watersysteem
ook hun eigen agenda. Een gesprek over zoetwatervoorziening met
Paul van Erkelens, na 26 jaar vertrekkend dijkgraaf van Wetterskip
Fryslân en Louis Schouwstra, Hoofdingenieur-Directeur van RWS
Midden-Nederland.

Eind vorige eeuw introduceerde de
Commissie Waterbeheer 21e eeuw de trits
vasthouden, bergen, afvoeren van water,
in die volgorde. Er was in de decennia
daarna een Deltaprogramma nodig om te
bewerkstelligen dat het Rijk, als beheerder
van het hoofdwatersysteem, en de
regionale waterbeheerders konden
spreken van het belang van zoetwater
vasthouden als één gezamenlijke opgave.
Van Erkelens: ‘Ik kom er rond voor uit dat
ook de waterschappen rond het IJsselmeergebied tot voor kort met de rug naar
het grote water achter de dijk stonden. De
droge zomer van 2018 en het spoedoverleg
dat daarop volgde tussen alle bestuurders
en beheerders in het IJsselmeergebied
heeft voor versnelling gezorgd. Wij zijn
gaan inzien hoe belangrijk het is om de
regionale waterbehoefte beter af te
stemmen op de mogelijkheden van het
hoofdsysteem.’
Schouwstra: ‘Dit proces stopt niet. Zoetwater als thema zullen we voorlopig niet

loslaten, integendeel, we zullen er de
komende decennia juist veel meer
aandacht voor moeten hebben met het
oog op de te verwachten klimaat
verandering. We zullen niet alleen onze
zoetwatervoorraad moeten opbouwen,
maar ook bedrijven moeten stimuleren
zo zuinig mogelijk met water te zijn.’
Van Erkelens is daar optimistisch over:
‘Het belangrijkste wat ik in 2050 zie
gebeuren, is dat iedereen, en vooral de
agrarische sector, zich veel bewuster is
van het belang van zuiniger gebruik van
zoetwater. De experimenten van nu met
irrigatiebevloeiing, vasthouden van
regenwater in de ondergrond, opvangen
van regenwater in de hogere zandgronden
enzovoort, zullen dan overal in Nederland
gemeengoed zijn.’
Speerpunt peilbeheer
Volgens Van Erkelens heeft de CommissieVeerman indertijd de kat de bel aangebonden. ‘Die zei dat het IJsselmeer een
zoetwaterbekken was dat we moesten

koesteren. We zouden er rekening mee
moeten houden dat het peil daarvan nog
wel eens een meter zou moeten stijgen.
Die voorspelling zal waarschijnlijk niet
helemaal uitkomen, maar heeft alle
partijen in het IJsselmeergebied wel
wakker geschud en bij elkaar gebracht.
Toen zijn we gaan nadenken over het
belang van de hoeveelheid en de beschikbaarheid van zoetwater voor Nederland in
de toekomst. Dat is één van de belangrijkste speerpunten van de Deltacommissaris
geworden.’
De discussie over een noodzakelijke grote
peilopzet heeft onder andere geleid tot
een nieuw peilbesluit voor het IJsselmeer
en Markermeer. Het komt erop neer dat de
waterbeheerder het peil in het voorjaar
wat eerder en hoger opzet en vanaf half
augustus wat eerder laat uitzakken tot
NAP -0,30 m, als de zoetwatervoorraad
niet langer nodig is.
Schouwstra: ‘Het peilbesluit zegt iets over
hoe wij hier en nu meer flexibel omgaan
met de peilen op het IJsselmeer en
Markermeer: in de zomer een mogelijk-

heid tot het creëren en inzetten van een
zoetwaterbuffer met een bandbreedte
tussen NAP -0,10 m en NAP -0,30 m. Vanaf
begin oktober verder uitzakken tot NAP
-0,40 m vanwege de veiligheid. In de
toekomst denken we mogelijk anders over
een gemiddeld zomer- en winterpeil. In
het kader van het Deltaprogramma kijken
we daarom eens in de zes jaar opnieuw
naar de uitgangspunten voor de afgesproken gemiddelde peilen. Dan maken we
nieuwe afwegingen, gelet op onder meer
de actuele situatie en klimaatprognoses.
Daarvoor zijn duidelijke procedures
vastgesteld. We hebben 25 jaar de tijd om
met ruimtelijke maatregelen te anticiperen op eventueel nieuw af te spreken
peilen.’
Zoetwaterbel koesteren
Voor de waterschappen is droogte en de
vraag hoe je het water het beste kunt
vasthouden, prioriteit nummer één
geworden. Van Erkelens: ‘Wat Wetterskip
Fryslân betreft is het fijn dat we aan het
IJsselmeer liggen en van dat zoetwater
reservoir gebruik kunnen maken, maar we
weten dat we hieraan in de toekomst niet

‘Het belangrijkste wat ik in 2050 zie
gebeuren, is dat iedereen, en vooral de
agrarische sector, zich veel bewuster is
van het belang van zuiniger gebruik
van zoetwater.’
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‘De verzilting van het IJsselmeer tijdens de
zomer van 2018 heeft ons geleerd dat daarbij
ook de waterkwaliteit essentieel is’
genoeg zullen hebben. Iedereen zit om
zoetwater te springen en we kunnen het
IJsselmeerwater niet overal in ons gebied
brengen. Voor de hogere gronden in het
zuiden zijn we volledig afhankelijk van
neerslag.’
Volgens hem is regenwater ook om een
andere reden belangrijk. ‘Het is evident
dat als water schaarser wordt, het gebruik
van IJsselmeerwater voor het doorspoelen
om verzilting tegen te gaan, als eerste zal
sneuvelen. Nu al lopen er meerdere pilots
om de zoetwaterbel die nodig is om
verzilting te voorkomen, met regenwater
aan te vullen. Ook daarom moeten we elke
druppel regenwater die bij ons valt zo lang
mogelijk vasthouden. De boeren in het
noordelijke gebied doen volop mee aan
die pilots. Hoe meer we die zoetwaterbel
koesteren, hoe minder we hoeven af te
voeren.’
Nu al overstappen op teelten die bestand
zijn tegen wat hogere zoutgehaltes is nog
een brug te ver, vooral omdat er nu nog
niet echt een probleem is, meent Van
Erkelens. ‘De huidige aardappelteelt
bijvoorbeeld is van groot economisch
belang en is ook nog niet weg te denken.
Maar op een gegeven ogenblik zal de wal
misschien het schip keren.’
Kwetsbaarheid van het gebied
Van Erkelens wijst op de gevolgen van
zoetwater bufferen in het IJsselmeer.
‘Overheden zullen moeten nadenken over
wat dit betekent voor de dijken, de oevers

en de vogelstand. Over veiligheid van de
oude Zuiderzeedijken maken we ons niet
zoveel zorgen, wel over buitendijkse
gebieden, de Makkumerwaard, de Workumerwaard, de vogeleilanden bij Hindeloopen. Die krijgen echt last van het hoge
peil en dat zal gevolgen hebben voor de
natuurontwikkeling en de vogelstand.
Wetterskip Fryslân zelf moet er rekening
mee houden dat als we de gemalen in
Stavoren en Lemmer nodig hebben bij een
hoog IJsselmeerpeil, de capaciteit een stuk
minder is dan bij een laag peil.’
Schouwstra: ‘Het IJsselmeer en Markermeer zijn van ons allemaal, zeg ik altijd.
Beide meren voorzien een derde van
Nederland van zoetwater. Dat belang
moeten we borgen, maar het is niet het
enige belang. Recreatiebedrijven willen
graag het toerisme stimuleren. Ecologen
willen niet dat vogelnesten op droge
plekken in de broedperiode opeens door
water worden overspoeld enzovoort. We
moeten zuinig zijn op onze zoetwatervoorraad. De verzilting van het IJsselmeer
tijdens de zomer van 2018 heeft ons
geleerd dat daarbij ook de waterkwaliteit
essentieel is. Dit alles betekent dat we bij
elke initiatief tot een ontwikkeling al aan
de voorkant moeten toetsen of de zoet
watervoorziening daardoor niet in gevaar
komt. In de verkenning naar mogelijke
ecologische verbindingen met de Waddenzee bijvoorbeeld zal ik daar heel goed op
letten.’
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Sturingsmechanisme
Sinds kort is er een Operationeel Flexibel
Peilbeheer IJsselmeergebied (OFP), een
sturingsmechanisme om het beschikbare
water zo goed en eerlijk mogelijk te
verdelen. Van de sturingsprincipes is de
verdringingsreeks de belangrijkste. Bij
watertekorten wordt het schaarse zoet
water in volgorde van prioriteit verdeeld,
op basis van de regionale uitwerking van
de verdringingsreeks. Waterveiligheid en
de drinkwatervoorziening hebben de
hoogste prioriteit, dan komt het kleinschalig hoogwaardig gebruik en dan de
overige economische belangen, waar
onder scheepvaart, landbouw en natuur.
Schouwstra: ‘OFP moet het hebben van
samenwerking. Het kan niet zo zijn dat
ieder de sturingsprincipes naar eigen
goeddunken toepast; dat het ene waterschap de kraan dichtdraait en het andere
nog niet. Dat spel moeten we samen
steeds beter gaan spelen. In de droogte
periode van 2018 hebben we daarmee
geoefend. We hebben elkaar toen snel
opgezocht, dreigende onvrede uitgesproken en de klokken gelijkgezet. Toen kwam
ook aan de orde tot hoever we het water
konden laten uitzakken. Het ene waterschap bleek bij NAP -0,30 m nog maar
beperkte innamemogelijkheden te
hebben, maar voor het andere ligt de grens
lager.’
De droogte van 2018 heeft geleid tot joint
fact-finding, een onderzoek waarin
precies op een rij wordt gezet wie, waar,
hoeveel water onttrekt aan het IJsselmeer
en Markermeer, wat de marges daarin zijn,
hoeveel kan worden opgeslagen in het
regionale systeem enzovoort. Schouwstra
en Van Erkelens zijn trekkers van dit
onderzoek, waarvan de resultaten in april
worden verwacht. Schouwstra voorziet als

Louis Schouwstra

één van de uitkomsten dat de beheerders
in geval van nood het peil nog wel iets
meer zullen willen laten uitzakken.
Daarbij speelt overigens de verdeling in
het hoofdwatersysteem van Nederland
een belangrijke rol. Van Erkelens: ‘Er wordt
nagedacht over de wenselijkheid om in
geval van een dreigend watertekort
minder water bij de Nieuwe Waterweg in
zee te laten stromen en meer water de
kant van het IJsselmeergebied op te
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‘Waterbeheerders lopen regelmatig aan tegen
de autonomie van lokaal en regionaal bestuur’
sturen. Dat kan betekenen dat we nog
meer gaan spelen met het peil van het
IJsselmeer, maar ook dat we het peil
moeten kunnen reguleren bij bijvoorbeeld
extreme weersomstandigheden in
hoogwatersituaties. De pompen op de
Afsluitdijk zijn dan van essentieel belang
voor de waterveiligheid.’ Ook op de
langere termijn, in 2050, zal de peil
problematiek nog spelen, verwacht hij.
‘We zullen dan nóg meer water naar het
IJsselmeergebied willen sturen, omdat
tegen die tijd een groter deel van Nederland, met name in het westen, ervan
afhankelijk zal zijn. Daarvoor zijn dan
ruimtelijke ingrepen nodig met dijken en
pompen.’
Grondwater en bodemgesteldheid
Van Erkelens waarschuwt dat er op dit
moment op de hoge zandgronden ontzettend veel grondwater wordt onttrokken.
‘Veel boeren hebben zelf putten geslagen
omdat het oppervlaktewater niet meer
voldoende is. Dat geeft aan hoe noodzakelijk het is alle aandacht te richten op het in
stand houden van het grondwaterpakket.
Daaraan gekoppeld loopt een discussie
over de bodemgesteldheid. In Nederland
is de bodem inmiddels zodanig dicht
gereden dat er eigenlijk geen bodemleven
meer is en de agrarische productie
terugloopt. Maar er kan ook geen druppel
water meer in. Bij hevige regenbuien loopt
het water direct van het land af de sloten
in en moeten wij onze gemalen aanzetten
om het weg te pompen! Verbetering van
de bodemgesteldheid moet dus hoge
prioriteit krijgen.’

Ook op dit punt is volgens hem sprake van
bewustwording. Wat betreft droogte en
zoetwaterconservering zitten de waterschappen nu op een kantelpunt, vindt hij.
‘In Nederland mogen de overheden wel
eens wat meer visionerend en sturend
gaan denken. Dat zijn ze eigenlijk verleerd. Elke keer is er een kleine ramp nodig
om weer op gang te komen en dat is
jammer.’
Meerwaarde van nieuwe samenwerking
Wat merken de waterbeheerders van de
meerwaarde van de nieuwe samenwerking die rond het IJsselmeergebied is
ontstaan? Van Erkelens: ‘We hebben ons
eindelijk omgedraaid en staan nu met het
gezicht naar het IJsselmeer toe. We zien
het belang en de potenties en de win-winsituaties die kunnen ontstaan. Dat vind ik
een groot goed. We hebben nu discussies
over de vraag of elke provincie of gemeente zo maar activiteiten op haar grond
gebied mag toelaten als die gepaard gaan
met de onttrekking van veel IJsselmeerwater. Neem de vestiging van datacentra
van Google of Microsoft, bedrijven die
enorm veel water nodig hebben voor de
koeling. Wat betekent dat voor de andere
gebruikers van het watersysteem: is het
wel handig om zo’n bedrijf hier te vestigen
of zijn er betere plaatsen denkbaar? Dit
soort discussies hadden we tien jaar
geleden niet. Nu zien en spreken we
elkaar regelmatig en dat is pure winst.
Ook belangrijk is dat we nu als IJsselmeergebied in z’n totaliteit een veel duidelijker
stem in het kapittel hebben als het gaat
om de verdeling van de hoofdwater
stromen. En we zijn er ons veel meer van
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bewust dat als bijvoorbeeld Noord-Holland het IJsselmeer leegtrekt, de provincies aan de overzijde een probleem
hebben.’
Ook Schouwstra merkt dat de nieuwe,
betere samenwerking doorwerkt in de
contacten die hij heeft met collega’s, maar
hij plaatst wel een kanttekening. ‘Misschien zit het wel een beetje in de poldercultuur. Wat overigens niet helpt, is de
onduidelijkheid over wie opdraait voor de
kosten als je samen afspreekt hoe het
water moet worden verdeeld. De ene
waterbeheerder zal dan consequenties
moeten aanvaarden van maatregelen die
worden genomen ten gunste van een
andere beheerder. Als hij dan ook nog voor
de financiële gevolgen moet opdraaien, is
dat lastig. En het is niet altijd eenvoudig
om daar samen uit te komen.’
Meer sturing en regie
Waterbeheerders lopen regelmatig aan
tegen de autonomie van lokaal en regionaal bestuur. Daarover gaat ook de
hartenkreet van Van Erkelens bij zijn
vertrek als Friese dijkgraaf. Het is een
pleidooi voor meer sturing en regie op de
ruimtelijke ordening. ‘Op ruimtelijk
terrein gebeurt zó veel, dat ik me erover
verbaas dat de provincies niet veel meer
het voortouw nemen in de discussie over
hoe het klimaatlandschap van de toekomst er uitziet. We moeten de zoetwatervoorziening en de energietransitie alloceren, misschien moeten we de dijken langs
de Waddenzee en het IJsselmeer op een
andere manier gaan vormgeven en
daarvoor tijdig ruimte reserveren, en er
zijn nog allerlei andere ruimtelijke
ontwikkelingen. Denk aan projectontwikkelaars die de weilanden in het veen
weidegebied met zonnepanelen willen
volbouwen. Tegenwoordig is ruimtelijk

Paul van Erkelens

ordening helaas verworden tot vastleggen
van wat er al is. Als er niet meer sturing en
meer regie op die ruimtelijke ontwikkelingen komt, dan vrees ik dat Nederland zal
verloederen. Ik kijk dan trouwens niet
alleen naar de provincies. Ook wij waterschappen moeten de ruimtelijke vertaling
van onze klimaatdeskundigheid duidelijker en strakker als toekomstbeeld neerzetten.’
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Bart Fokkens, voorzitter Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied:

‘ROIJ verbindt verschillende domeinen van denken, werken en betrokkenheid’
‘Er zijn drie niveaus van betrokkenheid’, zegt Bart Fokkens, ‘meepraten
is het onderste, samenwerking een trede hoger en bovenaan komt
co-creatie. Het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied (ROIJ) heeft
sinds de oprichting in 2011 op het onderste en middelste niveau betekenis gehad, zowel voor de aangesloten organisaties als voor de beheerders en bestuurders. Nu de gebiedsagenda een vastgesteld gemeenschappelijk uitgangspunt is voor verdere ontwikkelingen, zie ik dat
sommige maatschappelijke partijen via het ROIJ ook op het hoogste
niveau zijn betrokken. Dat stemt mij bijzonder tevreden.’ Een interview
met Bart Fokkens over het wezen en de functie van het ROIJ.
Fokkens spreekt met passie over de
kwaliteiten en potenties van het IJsselmeergebied. Het ROIJ is in zijn ogen een
noodzakelijke voorziening die eraan
bijdraagt die kwaliteiten te waarborgen.
Wat doet het ROIJ daarvoor?
Fokkens: ‘Dat kan ik het best aangeven
door eerst een probleem te schetsen. Tot
voor kort hebben gemeenten en provincies in eigen gebied met de oeverzones
gedaan wat ze goed en verstandig vonden.
De regio’s zijn dus altijd gericht geweest
op alleen hún stukje van het IJsselmeergebied. Het Rijk daarentegen en vooral de
waterbeheerder Rijkswaterstaat kijkt naar
het geheel. Ook onder de stakeholders zijn
grote verschillen in de schaalgrootte
waarop mensen en organisaties erbij
betrokken zijn. Economische sectoren en
natuurorganisaties als Vogelbescherming
zien het hele gebied; een recreatieondernemer kijkt vooral naar de beperkte
omgeving van zijn camping of jachthaven.
Daarnaast is er nog een groot verschil
tussen de directe, belangengestuurde
betrokkenheid van stakeholders en de

meer formele en in kaders en procedures
vastgelegde verantwoordelijkheden van
beheerders en bestuurders. Bij alles wat
zich in het gebied afspeelt, denken en werken mensen dus vanuit verschillende
werelden met uiteenlopende schaalgrootten. Het ROIJ is daartussen een soort
interface.’
Hoe werkt die in de praktijk?
Fokkens: ‘Het ROIJ is opgericht om alle
niet-overheidspartijen een stem te geven.
Met de aangesloten stakeholders en
koepelorganisatie komen we minimaal
viermaal, maar meestal zesmaal per jaar
bijeen. Dan zitten er gemiddeld twintig
partijen aan tafel, allemaal sterk betrokken en goed geïnformeerd over specifieke
onderwerpen. Zo’n overleg is een plek
waar ze intensief met elkaar praten, hun
verhaal kwijt kunnen en veel informatie
inbrengen en uitwisselen. Dat is voor elke
deelnemer in het ROIJ van grote waarde.
Het ROIJ zit óók aan tafel bij het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied en brengt
daar de stem van de maatschappelijke
organisaties in. En de overheden die elkaar

in het bestuurlijk overleg ontmoeten,
hebben op hún beurt in het ROIJ een
aanspreekpunt waarmee ze in één keer
veel kennis en informatie beschikbaar
hebben over wat binnen de verschillende
maatschappelijke organisaties leeft. Die
dialoog met de maatschappelijke organisaties is rechtstreeks en zou zonder ROIJ
sterk versnipperd en indirect zijn, of zelfs
helemaal niet tot stand komen.’
U noemde het ROIJ een interface. Moeten we
dat zien als een eigenstandige organisatie?
Fokkens: ‘Nee, absoluut niet. We zijn geen
instituut. Het ROIJ is meer een voorziening, een stukje infrastructuur, een stelsel
van afspraken en vertrouwen dat functioneert als voorportaal. Niet politiek, wel
puur inhoudelijk en met soms verrassend
breed ondersteunde gezamenlijke standpunten die we vervolgens kunnen inbrengen in het bestuurlijk overleg. Fysiek
bestaat het ROIJ uit een voorzitter en een
parttime secretaresse. Rond de voorzitter
zijn ad hoc regelmatig medewerkers van
aangesloten maatschappelijke organisaties actief.’
Is dat geen bijzonder lastige positie: interface
zijn tussen twee werelden en binnen de
wereld die je vertegenwoordigt ook nog te
maken hebben met uiteenlopende belangen?
Fokkens: ‘Ha, als het niet lastig was, dan
was het misschien wel saai. Ja, het is wel
eens lastig, maar niet – zoals wel eens
wordt gedacht – vanwege al die verschillende partijen die het lang niet altijd met
elkaar eens zijn. Ja, het gaat er in vergaderingen soms stevig aan toe, tot op het
scherpst van de snede. We zijn eraan

Bart Fokkens

gewend om elkaar open en direct te vertellen wat ons bezighoudt. Er zijn weinig
verborgen agenda’s. Ik vind alles best en
zinvol, zolang het maar gaat om uitwisseling en de mensen hun gedachten op tafel
gooien in plaats van ze achter te houden.
Wél lastig vind ik soms de noodzaak om
de stakeholders duidelijk te maken wat op
het bestuurlijke vlak de speelruimte en
spelregels zijn. Om iets op bestuurlijk
niveau te agenderen of effectief als
standpunt in te brengen, zijn tactiek, een
goede toonzetting en timing nodig. Je kunt
gelijk hebben, maar je moet het ook weten
te krijgen. De overheid zit ingewikkeld in
elkaar, daar moet je zicht op hebben. Die
vertaalslagen maken over en weer, dat is
mijn eigenlijke opdracht. Soms is er een
moment waarop ik denk: ze hebben
allemaal zinnige dingen gezegd, maar hoe
krijgen we dat nou een beetje bij mekaar!
Ja, dat ligt dan op mijn bordje. Nu ik het al
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wat langer doe, merk ik dat het vertrouwen is gegroeid dat ik er verstandig mee
omga. Om aan dat vertrouwen te werken,
bezoek ik álle bijeenkomsten over het
IJsselmeergebied; niet om deel te nemen
aan discussies, maar uitsluitend om te
luisteren, zodat ik goed ben geïnformeerd.’
Welke ontwikkelingen in het IJsselmeergebied
houden de overlegpartners binnen het ROIJ
nu het meest bezig?
Fokkens: ‘Het meest, dat is lastig te
zeggen, want voor elke maatschappelijke
organisatie liggen de accenten anders. De
partijen van het ROIJ hebben zonder meer
gedeelde belangstelling voor de wijze
waarop de verworvenheid van één
gezamenlijk toekomstbeeld voor het
IJsselmeergebied kan doorwerken in de
praktijk. Daarom is het ROIJ een enthousiast pleitbezorger geweest voor het ontwikkelen van een handreiking voor het
omgaan met omgevingskwaliteit. Dit is
een van de onderwerpen waarop we ook
toekomen aan co-creatie. Enkele van de
maatschappelijke organisaties werken
ook mee aan die handreiking. Verder zijn
we ook rechtstreeks betrokken geweest bij
het formuleren van de opdracht voor de
Verkenning Recreatie en toerisme, een
belangrijke bouwsteen bij de uitwerking
van de agenda voor het IJsselmeergebied.
Hoewel van een andere orde, sterk vergelijkbaar met de door de provincies opgestelde energieverkenning.
Ook de grote ecologische herstelprojecten
van het Programma Aanpak Grote Wateren houden ons bezig. Die kunnen ecologisch en landschappelijk echt wat gaan
betekenen, en doordat ze bijzondere
meekoppelkansen hebben voor ecologische en economische regionale initiatieven raken deze projecten alle partijen
binnen het ROIJ.

Op een andere manier voelt het ROIJ zich
betrokken bij de klimaatopgave. Voor de
korte en middellange termijn worden
daarvoor de nodige maatregelen genomen, maar het is evident dat we bij alles
wat we in het IJsselmeergebied doen en
ontwikkelen óók rekening moeten houden
met de lange termijn. Het zal zoals het er
nu naar uitziet niet bij een eenmalige
aanpassing van het peilbesluit blijven. De
missie om dat goed tussen de oren te
krijgen, is niet alleen gericht op wat we
voor de kortere termijn uitvoeren, maar
ook op het bewustzijn daarvan binnen
eigen ROIJ-kring.

En dan hebben we het nog niet over energie
gehad…
Fokkens: ‘Laat ik daar dit over zeggen: het
is absoluut een goede zaak dat de vier
IJsselmeerprovincies samen een studie
hebben laten uitvoeren naar de draagkracht van het IJsselmeergebied voor een
bijdrage aan de energietransitie. Maar het
is de grote vraag of die bouwsteen ook
werkelijk wordt gebruikt bij het opstellen
van de regionale energiestrategieën. En áls
hij wordt gebruikt, is de vraag wat er
gebeurt als alle maatschappelijk haalbaar
gebleken potenties voor duurzame
energieopwekking in de regio’s bij elkaar

opgeteld nóg te weinig capaciteit opleveren. Gaan de provincies dan toch weer
richting IJsselmeer kijken? Denken ze
daarbij dan alleen op de korte termijn aan
wind- en zonneparken of ook aan de
langetermijnpotentie van thermische
energiewinning? Zelfs de bestuurders van
het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
hebben hierover gezegd: “Dit komt niet
vanzelf goed”. Ze kunnen zich gesteund
weten door het ROIJ, want we zitten er,
met onze zelf opgestelde energievisie,
bovenop.’
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Projectteam verkenning recreatie en toerisme IJsselmeergebied:

‘Toekomst van toerisme en recreatie hanteerbaar maken’
In de Agenda IJsselmeergebied 2050 is een
verkenning aangekondigd van de kansen
voor recreatie en toerisme in het IJsselmeer
gebied. De provincies Noord-Holland en
Flevoland zijn namens het Bestuurlijk Platform
IJsselmeergebied gezamenlijk opdrachtgever
van die verkenning. De aanbesteding is
inmiddels een feit. Kort na de kick-off van het
werkproces praten drie leden van het projectteam de Nieuwsbrief bij over het plan van aanpak en over wat partijen in het IJsselmeergebied
van de verkenning gaan merken.

Het gezamenlijk toekomstbeeld in de
Agenda IJsselmeergebied 2050 steunt op
de balans tussen zeven grote systeemopgaven: klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, verstedelijking, energietransitie,
duurzame visserij, scheepvaart en nautische economie, en recreatie en toerisme.
Die laatste functie heeft echter nog weinig
kenmerken van een systeem. Zowel het
recreatief gebruik als de vele voorzieningen zijn voornamelijk vanuit lokale
initiatieven voortgekomen en nog niet
eerder op het schaalniveau van het hele
IJsselmeergebied met elkaar in verband
gebracht. Deze functie is nu dan ook nog
lastig als belangrijke component mee te
nemen in ruimtelijke afwegingen op die
schaalgrootte. De verkenning gaat daarbij
helpen.
Projectleider Peter Bergmans, senior

adviseur bij advies- en ingenieursbureau
Sweco, schetst in grote lijnen de stappen
die medio 2020 leiden tot een product
waarmee het hele IJsselmeergebied aan
het werk kan. ‘Tot half januari inventariseren we alle mogelijke trends die voor de
recreatiesector relevant zijn. En natuurlijk
brengen we de huidige waarden, bestaand
beleid, plannen en ambities in kaart. Ook
in januari ontwerpen we met een breed
samengestelde expertgroep vier exploratieve scenario’s voor de situatie in 2050.
We moeten nog vaststellen welke belangrijkste sturende variabelen het assenstelsel voor het bepalen van deze scenario’s
zullen vormen. De schaalgrootte is die van
het hele IJsselmeergebied, met een
doorkijk naar het achterland voor zover
dit een directe recreatieve relatie heeft
met het water. Sweco is voor deze op-

dracht een samenwerking aangegaan met
European top institute for futures studies and
scenario planning in leisure and tourism( ETFI).
In februari werken we samen met experts
en vertegenwoordigers van de vier
betrokken provincies de scenario’s uit.
Dan komt het aan op verfijnen en het
ontdekken van raak- of conflictpunten
met andere functies in het gebied. In
maart willen we met regionale partijen
een dag lang bouwen aan een gezamenlijk
toekomstbeeld voor toerisme en recreatie.
De scenario’s zijn daarvoor het vertrekpunt. Dit werken we uit en dan gaan we in
mei in vijf deelregio’s met overheden,
marktpartijen en maatschappelijke
organisaties aan de slag om het gebiedsbrede toekomstbeeld te vertalen naar
zogenoemde ontwikkelpaden. Elke regio
krijgt een eigen ontwikkelpad, waarop de

verschillende regionale partijen al meteen
hun route naar de toekomst kunnen
uitzetten. Tegelijkertijd heeft het IJsselmeerbrede toekomstbeeld voor recreatie
en toerisme systeemkenmerken gekregen.’
Een echt participatieproject
In september 2019 vestigde de Raad voor
de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)
de aandacht op de gestaag en autonoom
groeiende sector toerisme. De RLI constateerde een zwak of zelfs afwezig beleid
van overheden om die ontwikkeling te
sturen. Geeft dat een probleem bij deze
verkenning of biedt dat veel ruimte?
Suzanne van den Noort, programmamanager bij de Provincie Noord-Holland,
denkt het laatste. ’Sterker nog, het RLIrapport liet zien hoe dringend het is om
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over het vraagstuk van toerisme na te
denken. Maar ik wil meteen duidelijk zijn
over het doel en de reikwijdte van de
verkenning: we maken geen nieuw beleid.
De verkenning is evenmin alleen een
overheidsaangelegenheid, ze is er voor
alle betrokken actoren samen. Om te
beginnen de brede kring van zestig
partners die zich onder de Agenda IJsselmeergebied 2050 hebben verenigd, maar
ook voor ondernemers om hun ambities
en plannen op af te stemmen. Overheden
kunnen de verkenning gebruiken om hun
beleid op te baseren of mee in verband te
brengen. Al vanaf het begin staat vast dat
het een echt participatieproject is. Nog
vóórdat we een uitvraag voor externe
expertise hadden geformuleerd, zaten we
aan tafel met de directeuren van Stichting
Waterrecreatie Nederland, de coöperatie
Gastvrije Randmeren, Jachthaven Andijk
en met een vertegenwoordiger van het
Programma Landschappen van het
ministerie van BZK. Participatie is een
rode draad geworden in het plan van
aanpak. Dat we het samen doen, impliceert dat alle betrokken partijen aan het
toekomstbeeld kunnen bijdragen.’
De kunst van het toekomstdenken
Het projectteam wil de scenario’s, het
toekomstbeeld en de ontwikkelpaden
vooral vangen in sterke beelden. Plaatjes
die mensen helpen om zich in die toekomst te kunnen verplaatsen. Maar hoe
kom je aan die beelden? Martijn Vos,
beleidsmedewerker Provincie Noord-Holland: ‘Bij alle sessies met betrokken
partijen zal het voor mensen lastig zijn
om uit het heden te treden en in een ander
denkspoor te stappen. Daar moet je een
goed gestructureerde methode voor
hebben.’
Bergmans: ‘Een majeure opgave bij deze
verkenning is, dat we in de regionale

sessies over het toekomstbeeld mensen
kunnen meenemen naar 2050, én dat we
vervolgens terugkrijgen wat ze op korte
termijn denken te kunnen of moeten doen
om daar te komen. De toekomstscenario’s
zijn daarbij beslist nodig. Al blijft het een
vreemde gedachte dat de helft van de
mensen die in 2050 leven en hier komen
recreëren, nog moet worden geboren.’
Vos: ‘Aan de andere kant moeten we niet
te veel afstand willen nemen van hoe het
nu is. We beginnen in het IJsselmeergebied
niet met een lege bladzijde. Naar verwachting bestaan in veel regio’s al een behoorlijke basis en tevredenheid over de
kwaliteiten en waarden die daar al in
liggen verankerd. Dat moeten we meenemen en we moeten op de kracht van het
gebied voortbouwen. Datzelfde geldt voor
de lopende ontwikkelingen op andere
terreinen uit de Agenda. Het is dan best
lastig om als het ware door een rietje naar
de plekjes op de kaart te kijken waar je
kansen voor toeristische ontwikkeling
ziet. Maar juist daarom moeten we dat
tóch doen: expliciet naar recreatie en
toerisme kijken. Want als we dit niet doen,
kunnen we die belangen nooit gelijkwaardig in het geheel van het IJsselmeergebied
meewegen.’
Van den Noort: ‘Wij willen met alle
belanghebbenden in de regio’s tot een
gedeeld toekomstbeeld voor het hele
IJsselmeergebied komen, en horen welke
kansen en ontwikkelingsmogelijkheden
zij vanuit deze blik voor hun regio zien.
Ondernemers, bewoners en bestuurders in
de regio wachten nu eenmaal niet totdat
er een uitgekristalliseerd beeld is van een
nieuwe realiteit. Regionale actoren zullen
wél op het toekomstbeeld willen anticiperen, en door dat te doen, maken ze zelf
deel uit van de veranderingen die zich
voltrekken. Dit hele proces vind ik bijzonder boeiend.’

Het optimum in diversiteit
Diversiteit is een groot goed. Dat geldt niet
alleen voor de biologie en de beleving van
het landschap, maar ook voor wat het
gebied recreanten en toeristen heeft te
bieden. Wat gebeurt er als het autonome
groeiproces van de toerismesector lokaal
in elk van de deelgebieden van het
IJsselmeergebied leidt tot steeds minder
variatie in het aanbod? Komt er dan
uiteindelijk niet overal ongeveer hetzelfde, met als gevolg verschraling van
diversiteit op de schaalgrootte van het
hele IJsselmeergebied?
Van den Noort: ‘Schaalgrootte speelt
inderdaad een belangrijke rol in de
verkenning. Wij zien in de koppeling van
één gedeeld toekomstbeeld met de
regionale ontwikkelpaden juist een
mogelijkheid om te voorkomen dat een
onbedoelde ontwikkeling zoals verschraling ons overkomt.’
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Vos: ‘Je ziet nu al dat de bijdragen van de
verschillende deelgebieden aan de
toerisme- en recreatievoorzieningen heel
verschillend zijn. Die variatie komt voort
uit de uiteenlopende aard en karakters
van de deelgebieden, het DNA zogezegd.
Dat zal in de toekomst niet anders zijn.
Wij moeten in de verkenning vooral goed
kijken naar de eigenheid en kracht van de
verschillende regio’s en die als sterke
kanten meenemen om op door te gaan.
Het aardige is dat deelgebieden juist
voordeel kunnen halen uit diversiteit. Als
een ondernemer of gemeente naar de
buren kijkt en ook wil hebben wat daar
floreert, is dat voor beide ongunstig. Als ze
elkaar daarentegen ieders sterke kanten
gunnen en in een gemeenschappelijke
branding naar elkaar doorverwijzen, wordt
de hele regio, en uiteindelijk het hele
gebied er sterker van.’
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‘samen voor later’
Verenigde IJsselmeertop
14 mei 2020

Hoe kunnen we samen vooruitkijken, een koers
uitzetten en met het gebied werken? Hoe verhoud

Het wordt een bijzondere top: Voor het eerst worden twee
belangrijke bijeenkomsten over het IJsselmeergebied samen
gevoegd: de Verenigde Vergadering en de IJsselmeertop. Niet
meer twee bijeenkomsten achter elkaar. Nee, we trekken
samen op.
‘Samen voor later’ is dan ook het thema van deze top. Alleen
ga je sneller, maar samen kom je verder. We praten elkaar
bij over actuele thema’s, maar we willen op deze dag ook
naar de toekomst kijken. Wat komt er op ons af, wat weten
we al en wat nog niet? Wat betekenen onzekerheden en de
complexiteit van de opgaven voor de wijze waarop we nu
beslissingen nemen? En hoe organiseren we het proces van
keuzes maken? Want zeker is dat er grote keuzes op ons af
komen. En dat er leiderschap nodig is - vanuit alle betrokken
partijen. Tijdens de Verenigde IJsselmeertop voeren we
gespreken over de verschillende thema’s die in het
IJsselmeergebied spelen. Maar ook is er tijdens de excursie,
lunch en borrel ruimte om elkaar bij te praten over zaken die
u persoonlijk met anderen wilt delen.

voor uw agenda!

je je tot elkaar in complexe vraagstukken, zoals die
rondom het IJsselmeergebied spelen? Tijdens de
Verenigde IJsselmeertop op 14 mei 2020 leggen we
deze gezamenlijke zoektocht onder de loep.

Nog even, dan sluiten we 2019 af en verwelkomen we 2020. Voor je het weet
is het 14 mei en zien wij elkaar bij de Verenigde IJsselmeertop in Flevoland.
Reserveer deze datum nu al!
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