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Highlights
Greep uit de inhoud van
deze nieuwsbrief. Klik op de
toetsen voor een directe link
naar het betreffende artikel

Regionale Energiestrategieën
lakmoesproef voor Agenda
IJsselmeergebied
Dit voorjaar hebben de provincies aan het
Rijk de concepten gepresenteerd van hun
Regionale Energiestrategieën. Daarin zeggen
ze toe hoeveel energie in 2030 in hun regio
uit duurzame bronnen kan worden opgewekt: met windparken, zonnevelden of nog
andere technieken. In het IJsselmeergebied
ligt dat gecompliceerd. De Agenda IJsselmeergebied 2050 is immers door het Rijk en
alle regionale overheden in het gebied
opgesteld om ingrijpende veranderingen
zoals de energietransitie gezamenlijk en
gebiedsbreed vorm te geven, en niet per
afzonderlijke provincie.
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Schaalsprong naar groter Almere
vereist pact met natuurbelangen
Almere groeit, Amsterdam ook en tussen die
twee stedelijke gebieden liggen het IJmeer
en een deel van het Markermeer. Lange tijd
gaf dat spanning tussen verstedelijking en
het belang van een robuust ecologisch
watersysteem. Nu het stedelijk gebied in
Zuidelijk Flevoland zich voorbereidt op een
schaalsprong naar Almere 2.0, wordt sterk
ingezet op harmonieus samengaan van alle
functies. Bouwen en infrastructuur moeten
natuurinclusief. Het perspectief is een
stedelijk gebied dat een eenheid vormt met
ecologisch robuust water als verbindende
schakel.

Feiten over betekenis IJsselmeergebied tijdens extreme droogte
wekken vertrouwen
Het IJsselmeergebied fungeert al ruim
driekwart eeuw als boezem voor het bergen
van overtollig rivier- en regenwater en als
buffer voor de zoetwatervoorziening in
West- en Noord-Nederland. De gevolgen van
de klimaatverandering zetten die functie
deze eeuw en daarna onder druk. Enkele
droge zomers op rij, maar vooral die van
2018, zijn aanleiding geweest om alle feiten
over de zoetwaterfunctie en het daarmee
samenhangende peilbeheer van het
IJsselmeergebied boven water te krijgen. Een
joint-factfindingstudie waarvan het eerste
deel is afgerond.
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Achteroevers kansrijk voor IJsselmeergebied van de toekomst

Natuurontwikkeling Trintelzand
gekoppeld aan waterveiligheid

Noord-Holland werkt aan ruimtelijke
verrijking IJsselmeerkustzone

Je bent jong en het IJsselmeergebied
is jouw toekomst

Roel Doef, medebedenker en initiatiefnemer
van de achteroever in de Noord-Hollandse
Koopmanspolder, vindt dat het ‘Achteroeverconcept’ kansen biedt voor het toekomstbestendig maken van het IJsselmeergebied. We
moeten gaan denken op de schaalgrootte
van een systeemsprong. Dat vraagt om breed
draagvlak voor een andere inrichting van de
ruimte. Dat lukt alleen als in brede kringen
ook andere dan alleen waterhuishoudkundige voordelen worden gezien.

Rijkswaterstaat heeft de Houtribdijk, die het
IJsselmeer van het Markermeer scheidt,
deels versterkt met forse zandige oevers. In
combinatie daarmee is het natuurgebied
Trintelzand aangelegd. Volgens projectmanager Henk Meuldijk een schoolvoorbeeld
van hoe een harde oeverzone met verschillende technieken te verzachten is en hoe je
daarbij werk met werk kunt maken. De
komende jaren wordt de ecologische ontwikkeling intensief gemonitord. De belangrijkste vraag is of er voldoende dynamiek zal
zijn en of deze blijvend is.

Het begon met een dijkversterkingsopgave
voor de 33 kilometer Markermeerkust tussen
Hoorn en Amsterdam. Nu ligt bij de provincie Noord-Holland het kader gereed voor een
enorme boost van de ruimtelijke kwaliteit in
de hele kustzone langs dat traject. En geld is
daar ook al voor gereserveerd. Een ontwikkeling die mogelijk werd nadat de partijen
verder gingen kijken dan alleen de dijk.

De Agenda IJsselmeergebied wil jongeren
betrekken bij uitvoeringsprojecten. Het gaat
immers om hun toekomst. Bovendien
kunnen ze de uitvoering wellicht verrijken
met een eigen kijk op vraagstukken en
oplossingen. Tijdens een platformbijeenkomst in maart is het initiatief genomen om
een Werkgroep onderwijs te starten, die
onderwijsinstellingen op álle niveaus en uit
álle IJsselmeerprovincies met de Agenda wil
verbinden. Mooi voorbeeld is een onlangs
gestart onderwijsproject waarin de Agenda
samenwerkt met Hogeschool Windesheim,
de provincie Flevoland en Rijkswaterstaat.
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Leen Kool, trekker coördinatieteam Agenda IJsselmeergebied 2050:

‘Een lange weg te gaan, is geen straf als je goed bezig bent’
‘Er is zeker nog een weg te gaan, voordat letter en geest
van de Agenda IJsselmeergebied 2050 gemeengoed zijn
bij elke overheid en particuliere organisatie met een
initiatief of ruimtelijk plan in het IJsselmeergebied.
Maar we zijn goed bezig met het toepassen van de
ambities die in de Agenda zijn vastgelegd. Dat geeft
vertrouwen en dan is een lange weg geen straf.’
Agenda IJsselmeergebied nog sterker in
verbinding brengt met wat allemaal speelt
in het Deltaprogramma. En we kunnen de
werkorganisatie nog verder professionaliseren zodat het mogelijk wordt om rond
de majeure thema’s te laten zien waar de
Agenda voor staat.’
De inrichting van het gebied vraagt om
een zorgvuldig afgewogen balans tussen
alle tegengestelde belangen. Dat dit niet
eenvoudig is bleek onlangs weer uit een
open brief van het Platform jachthavens
IJsselmeergebied, dat dringend aandacht
vraagt voor het belang van (vaar)recreatie
en de beleefbaarheid van het unieke
landschap.

Leen Kool, trekker vanuit het Rijk van de
Agenda IJsselmeergebied 2050, zegt dit als
opmaat voor zijn inleiding op deze
nieuwsbrief. Hij ziet overigens niet één
weg naar de toekomst: ‘Ik denk dat we in
de dynamiek van een bepaalde transitie
ook scherp moeten blijven op de gezamenlijke koers. We zullen ook moeten
zoeken naar een nieuwe weg die de

Regionale Energiestrategieën,
een testcase
In de vorige nieuwsbrief (# 6) noemde
Kool de ontwikkeling van Regionale
Energiestrategieën (RES’en) een spannende aangelegenheid. ‘Dat is het nog steeds.
Er liggen nu eerste concepten van het bod
aan extra terrawatt/uur (TWh) dat de
provincies ieder voor zich doen aan het
Rijk. De Agenda IJsselmeergebied 2050
sluit nadrukkelijk een bijdrage aan de

‘We zullen moeten zoeken naar een nieuwe
weg die de Agenda IJsselmeergebied nog
sterker in verbinding brengt met wat allemaal
speelt in het Deltaprogramma’
energietransitie niet uit. De ideevorming
over hoeveel, wat, waar en hoe in te
passen, heeft in de concept-RES’en van de
IJsselmeerprovincies geleid tot een
veelheid aan zoekgebiedjes waarvan een
behoorlijk deel in en langs water blijkt te
liggen. Dat wordt dus echt een soort
testcase voor het sturend vermogen van
het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
(BPIJ). Dáár moet immers de afstemming
plaatsvinden die recht doet aan de
principiële uitgangspunten over ruimte
gebruik, die door álle betrokken over
heden zijn ondertekend. Het Regionaal
Overlegorgaan IJsselmeergebied (ROIJ)
van stakeholderorganisaties heeft over
dit thema al een advies uitgebracht dat
op hoofdpunten door het BPIJ is overge
nomen. Maar het BPIJ neemt zelf geen
besluiten en de bestuurders die erin
deelnemen, hebben energie niet in hun
portefeuille. Allemaal behoorlijk complex
dus, en dat blijft spannend.’
Joint-factfindingstudie
Kool noemde al de gedachte om een veel
nauwere verbinding te zoeken met het
Deltaprogramma en de grote thema’s
daarvan: hoogwaterbescherming en

zoetwatervoorziening. ‘De droge zomer
van 2018 bracht een uitgebreide en breed
opgezette verkenning op gang naar het
incasseringsvermogen van het Nederlandse watersysteem voor omstandig
heden die de zoetwatervoorziening in
gevaar brengen. Het IJsselmeergebied
heeft daarbij een centrale functie. Voortbouwend op de adviezen van de Beleids
tafel Droogte, die in 2018 door de minister
van IenW werd ingesteld, is de joint-fact
findingstudie Robuustheid IJsselmeergebied bij
droogte (JFF-studie) uitgevoerd. Daaruit
blijkt vooral dat het nieuwe peilbeheer een
behoorlijke ruimte geeft om in extreem
droge tijden de buffercapaciteit van het
IJsselmeergebied te benutten. De JFF-studie is echter vooral een kwantitatief
verhaal. Nader onderzoek in fase 2 van de
studie moet uitwijzen welke effecten het
spelen met het peil en vooral het diep
laten uitzakken van het peil kunnen
hebben op de ecologie in het IJsselmeer
gebied.’
Verwachtingen van kustontwikkeling
Noord-Holland
Het onderling verbinden van programma’s
en projecten kan extra ruimtelijke kwali-

agenda ijsselmeergebied 2050 | nieuwsbrief #7 | juli 2020

Achteroevers winnen veld
De term ‘achteroever’ is al gevallen in
verband met het ambitieprogramma voor
de Hollandse kust. Kool is er enthousiast
over. ‘We besteden er in deze nieuwsbrief
weer aandacht aan omdat we zien dat het
Achteroeverconcept breed en gebieds
gericht toe te passen is. Zoeken en vinden
van plekken waar het IJsselmeergebied
kan worden uitgebreid met ondiepe zones
waar planten groeien en vissen kunnen
paaien, daar gaat het om; onverschillig of
dat voor- of achteroevers zijn of een
combinatie van beide. Een mooi voorbeeld
vind ik de ontwikkeling in het project
Oostvaardersoevers. Als het lukt om de
ondiepe Oostvaardersplassen op een
goede manier aan te takken aan het
Markermeer, kan dat een fors herstel van
het totale systeem betekenen.’

Foto: Rijkswaterstaat

teit bieden en ook nieuwe kansen voor
medegebruik. Een mooi voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van een ambitieprogramma voor de ruimtelijke kwaliteit
van de IJsselmeerkust tussen Hoorn en
Amsterdam. ‘Daar is een noodzakelijke
dijkversterking gekoppeld aan meerdere
ruimtelijke projecten en aan de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).
Zo is een flinke potentie ontstaan – ook
financieel – om die hele kustzone ecologisch, maar ook voor wonen en recreatie
& toerisme, op te waarderen. De harde
grens tussen land en water wordt verzacht
met voor- en achteroevers waarlangs
fietspaden lopen. Het programma zit nu
in de MIRT-verkenningsfase.’

Verkenning Schaalsprong Almere 2.0
Nog een interessante combinatie, de
zogenoemde ‘Schaalsprong naar Almere
2.0’. Kool: ‘Vanuit de Agenda IJsselmeer
gebied gezien is die uitbreiding met
woningbouw en infrastructuur interessant omdat hij aan de zijde van Markermeer en IJmeer wordt gecombineerd met
de ontwikkeling van een meer robuuste
ecologie. Woningbouw, mobiliteit en
ecologische ontwikkeling zijn in de
planontwikkeling aan elkaar gekoppeld.
Tussen die drie moet een positieve
wisselwerking zijn, dat is het uitgangspunt.’

Trintelzand als voorbeeld
Niet alle initiatieven in het IJsselmeer
gebied hebben een directe relatie met de
Agenda. Zo zijn in het kader van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP) projecten in uitvoering met een
veiligheidsopgave. Sommige daarvan
hebben ook een ecologische doelstelling
gekregen, het project Trintelzand bijvoorbeeld. Kool: ‘Die uitgestrekte verondieping
aan beide zijden van het noordelijk deel
van de Houtribdijk leidt al zichtbaar tot
nieuwe natuur. Een uitgebreid monitoringprogramma zal de komende jaren veel
data en informatie opleveren waar andere
projecten hun voordeel mee kunnen doen.’
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Initiatievenkaart daagt uit
Op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief staat een kaart. Een
bijzondere, want het is de bedoeling
dat hij voortdurend verandert. Deze
zogenoemde initiatievenkaart laat
zien waar in het IJsselmeergebied
wat speelt qua initiatieven voor
onderzoek, verkenning of concrete
uitvoeringsprojecten. De kaart
daagt uit, want hij is bedoeld om
mensen en projecten met elkaar te
verbinden, en dat begint met het
delen van de informatie over elk
nieuw initiatief.

Onderwijs en Agenda IJsselmeergebied
In het IJsselmeergebied staat enorm veel
op stapel: visievorming, onderzoek,
plannen maken en de uitvoering daarvan.
Dat biedt volgens Kool een prachtkans om
jonge mensen in opleiding daar nu al mee
in contact te brengen. ‘Het is mooi dat die
gedachte op meerdere niveaus tegelijk
leeft: bij de provincies, in het onderwijs en
bij het Rijk. In Flevoland liep al een
innovatief onderwijsproject dat scholieren
en studenten laat werken aan echte
opdrachten. Daar is nu een serieus
onderwijsprogramma in samenwerking
met de Agenda IJsselmeergebied 2050 in
voorbereiding. Technasia en HBO-opleidingen in Flevoland doen eraan mee. Ook
de andere provincies haken aan.’

‘In Flevoland liep al een innovatief
onderwijsproject dat scholieren en studenten
laat werken aan echte opdrachten’

agenda ijsselmeergebied 2050 | nieuwsbrief #7 | juli 2020

Regionale Energiestrategieën,
lakmoesproef voor Agenda
IJsselmeergebied 2050
De nationale afspraken uit het Klimaatakkoord op het gebied
van energie worden in dertig Regionale Energiestrategieën
(RES’en) uitgewerkt. Dit voorjaar zijn de concepten gereed
gekomen. Vijf daarvan, behorend tot de provincies
Noord-Holland, Friesland, Overijssel en Flevoland, raken
een groot deel van het IJsselmeergebied.

De essentie van een RES is dat overheden,
maatschappelijke partners, netbeheerders, bedrijfsleven en waar mogelijk
bewoners, samen proberen hun bijdrage
aan de nationale energieopgave af te
stemmen op de mogelijkheden en wensen
van de eigen regio. Het Rijk geeft verantwoordelijkheid uit handen en provincies
en gemeenten kiezen wat hen het best
uitkomt. Hoe verhoudt zich dat tot de
integrale aanpak die Agenda IJsselmeer
gebied 2050 voorstaat?
Uiteenlopende benaderingen
De vier provincies die rond het noordelijk
deel van het IJsselmeergebied liggen,
hebben ieder een eigen benadering. De
gemeentelijke en provinciale ideevorming
in Noord-Holland heeft bijvoorbeeld
geleid tot een forse claim op het water
achter de dijk. Al het IJsselmeerwater
binnen de provinciale grens tussen Den
Oever en Enkhuizen en het Markermeerwater tussen Enkhuizen en Hoorn is tot
zoekgebied gemaakt, aangevuld met nog
een paar gebieden in het IJmeer en
Gooimeer. Zoekgebied wil nog niet zeggen
dat de keuzes gemaakt zijn, maar laat wel

een bepaalde grondhouding zien. Die is bij
de andere provincies anders, wat deels
ook komt omdat daar al energie-initiatieven zijn. Flevoland heeft in haar RES geen
buitendijks zoekgebied getekend. Langs
een groot deel van de oever van de Noordoostpolder ligt al een windpark. Voor
Friesland geldt iets soortgelijks. Die
provincie heeft het Windpark ‘Fryslân’ bij
de Afsluitdijk in de pijplijn naar realisatie
zitten. De eerste plannen daarvoor lagen
er al toen de Agenda IJsselmeergebied
werd ontwikkeld en ze zijn daardoor niet
veranderd.
De provincie Overijssel wil nog geen
zoekgebieden benoemen omdat ze meer
tijd wil hebben voor een zorgvuldige
integrale benadering. Het lijkt er dus op
dat door de meeste provincies in hun RES
relatief weinig beroep wordt gedaan op
het IJsselmeergebied.
Signaal aan de bestuurders
Toch is het tegelijkertijd opmerkelijk dat
de Agenda IJsselmeergebied 2050 en de
breed gedragen uitgangspunten daarvoor
in geen van de vijf concept-RES’en zijn
genoemd. In die documenten ligt bij elke

Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ)
plaatst kanttekeningen bij de Regionale
Energiestrategieën
Het BPIJ heeft op 18 juni een discussie gevoerd over de uitwerking die de
Regionale Energiestrategieën kunnen hebben op het IJsselmeergebied.
Als eerste brengt het BPIJ de vijf aanbevelingen uit de Energieverkenning
IJsselmeergebied (2018) in herinnering:

• Gebruik de opgestelde bouwstenen
en ruimtelijke principes voor het
IJsselmeer als input en toolbox voor
de RES’en.
• Richt je primair op energieontwikkelingen die in het IJsselmeer
meerwaarde creëren en aansluiten
bij andere relevante opgaven, vooral
op het gebied van ecologie en
maatschappelijk gebruik.

• Start benodigd vervolgonderzoek
voor de uitwerking en realisatie van
bouwstenen zo snel mogelijk en
koppel dit, waar mogelijk, aan
pilotprojecten.
• Lever per project maatwerk om het
bestaand gebruik in te passen en
waar mogelijk te versterken.

• Tijdens en volgend op de RES’en is
een vervolgproces nodig om de
ruimtelijke, recreatieve, ecologische
en andere gevolgen als geheel in
samenhang op het schaalniveau
van het IJsselmeergebied te bekijken en zo nodig bij te sturen.
Onderlinge afstemming tussen de
vijf RES’en is nodig.

>
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provincie het accent op het aanbod van
het aantal terawattuur (TWh) dat de regio
aan het Rijk kan doen. Het Regionaal
Overlegorgaan IJsselmeergebied (ROIJ)
waarin alle stakeholderspartijen samenwerken, volgt de gang van zaken met de
RES’en op de voet. Flos Fleischer, vanuit de
Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk deelnemer
in het ROIJ, vindt het jammer dat de vijf
relevante RES’en niet zijn uitgegaan van
één IJsselmeergebied. ‘Het Rijk schuift de
opgave voor duurzame energie naar de
provincies, die haar vervolgens door
schuiven naar de gemeenten. En zo kijkt
iedereen naar zijn eigen stukje grond. Als
je op dat niveau vraagt waar mensen
kansen zien voor energie uit wind en zon
tekenen ze, zonder exacte kennis van
natuurgebieden of Natura 2000-status, iets
op een kaart. En als hun gemeente daarin
een aardig idee ziet, wordt dat een zoekgebied op de conceptkaart van de provincie.’
De moeite met deze werkwijze, die
Fleischer vanuit het ROIJ aanstipt, wordt
gedeeld door anderen die in de afgelopen
jaren hard aan de totstandkoming van de
Agenda IJsselmeergebied 2050 hebben
getrokken. Immers: een van de belangrijkste motieven voor het opstellen van een
breed gedeelde Agenda was de op handen
zijnde ruimtelijke claim voor de energietransitie. De gedachte was: overzie het
gehele IJsselmeergebied, benoem de
deelgebieden die het meest ongerept zijn
onomwonden als natuurgebied of -park,
en reserveer, indien nodig, op de meest
geschikte plaats ruimte voor energie. Leg
die keuzes vast en zet ze op de kaart als
IJsselmeergebied 3.0. Werk op basis
daarvan IJsselmeerbreed slimme concepten uit om de ruimte voor energie zo
efficiënt en meervoudig mogelijk te
gebruiken.
Tijdens de ontwikkeling van de Agenda
IJsselmeergebied is nooit uitgesloten – ook

niet door de natuurorganisaties – dat het
IJsselmeergebied een bijdrage zou kunnen
leveren aan de landelijke opgave. Fleischer: ‘De natuurorganisaties hebben wel
altijd gezegd: begin met duurzaam
gebruik van energie, zoek oplossingen
voor opwekking op het land en kijk pas in
laatste instantie naar het IJsselmeergebied
met zijn Natura 2000-status.’
Het ROIJ gaat ervan uit dat zo’n traject na
de presentatie en het ter kennis nemen
van de concept-RES’en nog steeds mogelijk is. Het heeft zijn zorgen gedeeld met
het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
(BPIJ) tijdens het BPIJ-overleg van 18 juni.
Kritische noten en geruststellende
woorden
Odile Rasch is programmamanager van de
RES in de Noord-Hollandse Regio Noord.
Zij bevestigt dat uit de gesprekken in
regionale en lokale ontwerpateliers
inderdaad een sterke voorkeur is gebleken
voor winning van energie uit wind en zon
op het open water. ‘Daar zien de veel
deelnemers aan de regiobijeenkomsten de
beste kansen. Windparken en zonnevelden op het land zijn niet populair. Er ligt
nu dus een concept, maar dat is niet in
beton gegoten. Het is slechts een eerste
stap om te kijken wat kan. We hebben er
wel honderd reacties op gekregen. Vooral
door natuurorganisaties zijn kritische
noten gekraakt. We hebben samen met
een brede vertegenwoordiging van
inwoners, maatschappelijke organisaties,
overheden en bedrijven in regionale en
lokale ateliers rondom de kaart het
gesprek gevoerd. Dit heeft zoekgebieden
opgeleverd. Het vrij grofmazige karakter
daarvan geeft mensen een onrustig
gevoel, vooral doordat ze het totale
zoekgebied zien. Maar dat motiveert ze
ook om erover mee te praten, en die
ruimte is er. Bovendien heeft een groot
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Naar aanleiding van de concept-RES’en en rekening houdend met de bestaande en vergunde initiatieven voor wind en zon in het IJsselmeergebied, en met
als kwaliteitskaders de IJsselmeerbrede energieverkenning en de (binnenkort
beschikbare) Handreiking Omgevingskwaliteit, geeft het BPIJ de volgende
adviezen:

• Gebruik in de discussie en bij
afwegingen de Handreiking
Omgevingskwaliteit. Dat betekent
dat onder meer bij uitwerkingen,
beoordeling van haalbaarheid,
verfijning en invulling van zoek
gebieden steevast de trits of, waar
en hoe – in die volgorde – wordt
gehanteerd.

meergebied, met als richting
gevende instrumenten de Energieverkenning en de Handreiking
Omgevingskwaliteit. Volg daarbij de
‘lagenbenadering’. Het College van
Rijksadviseurs zou daarbij behulpzaam kunnen zijn. Nodig als
deelnemers ook gemeenten en
maatschappelijke organisaties uit.

• Zoek ruimtelijke samenhang en
slimme combinaties van opgaven,
ook interprovinciaal. De provincie
Noord-Holland kan bijvoorbeeld
onderzoeken of het winnen van
zonne-energie op het wateroppervlak is te realiseren binnen de
ruimte voor het Windpark Fryslân.

• Wees in het IJsselmeergebied
terughoudend en zorgvuldig in het
streven naar duurzame opwekking
van elektriciteit door middel van
zonne- en windenergie. Dit mede
met het oog op de langere
termijnontwikkeling van warmte
technieken met minder ruimtelijke
impact, zoals thermische energie
uit oppervlaktewater (TEO). Het BPIJ
juicht overigens toe dat er nu al wel
wordt ingezet op nader verkennen
van de toepassing van TEO.

• Richt structureel overleg in over
alle RES’en die het IJsselmeergebied
raken. Organiseer vanuit dat
overleg een brede sessie over
energieopwekking in het IJssel-

zoekgebied het voordeel dat je in het
vervolgproces met elkaar aan de hand van
randvoorwaarden en belangen veel gebied
kunt uitsluiten.’
Samenwerking, overleg en afstemming
Het vervolgproces kan volgens Rasch
succesvol verlopen als op de schaal van
het hele gebied wordt gekeken. ‘Er zijn

zoekgebieden op land die niet veel
discussie zullen opleveren en die zelfs
binnen gemeentegrenzen zijn te beslechten of concretiseren. Maar sommige
gebieden vragen echt nadere afstemming,
zoals het IJsselmeergebied. Daarom zijn
we in contact met de andere RES’en en
met bestaande overlegstructuren zoals
BPIJ en ROIJ, want die puzzel is best
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complex. Ons RES-gebied bestaat uit de
Kop van Noord-Holland, West-Friesland
en Regio Alkmaar. Iedere deelregio heeft
een eigen trekker. Zo iemand zoeken we
nu ook voor het IJsselmeergebied. Iemand
die een start gaat maken met de nadere
definiëring van de zoekgebieden. Iemand
die zichtbaar is voor alle belanghebbenden en die het netwerk van het gebied
kent.’
Kwetsbaar traject
Het spreekt vanzelf dat ook het Rijk,
vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de
compleetheid en kwaliteit van het gehele
systeem, aan tafel zit bij het gesprek over
de samenhang van projecten die uit de
RES´en zullen voortkomen.
Het Rijk heeft enerzijds de nationale
energieopgave opgedeeld in regionale
processen om er bottom-up draagvlak

voor te creëren. Maar anderzijds heeft het
Rijk ook de zorg voor het gehele systeem
van het IJsselmeergebied, en de Nationale
Omgevingsvisie vraagt expliciet aandacht
voor hoe om te gaan met de kwaliteiten
van onze unieke landschappen. Die vraag
is niet expliciet mee gedelegeerd met de
zoekopdracht aan de regio. Het lijkt alsof
de lokale en regionale politiek er bij het
opstellen van de RES’en voor kan kiezen er
wel of niet iets mee te doen. Zo ontstaat
volgens Fleischer ‘een kwetsbaar traject
voor het IJsselmeergebied’.
Overigens is er veel ruimte om de omvang
van die kwetsbaarheid zwaar of juist licht
te laten wegen. Het hangt er maar van af
met welke omstandigheden de eigen regio
heeft te maken en welk rol je hebt. In de
provincie Flevoland bijvoorbeeld kijkt Fred
Petersen positief aan tegen de ontwikkelingen. Hij is als lid van het Kernteam

RES-Flevoland mede verantwoordelijk
voor de totstandkoming van de RES
Flevoland. ‘Wij zijn uitgegaan van de
Energieverkenning IJsselmeergebied uit
2018, dus we hebben eerst gekeken naar
wat we nu al doen en wat we op het
landareaal nog kunnen doen met wind en
zon. Dat levert totaal 13,5 procent op van
de 35 terawattuur uit de nationale doelstelling voor grootschalige duurzame
elektriciteit in 2030. Een heel goed bod,
waardoor we niet eens richting IJsselmeer
en Markermeer hoeven te kijken. En dat
komt goed uit, want het IJsselmeer heeft
weliswaar veel potentiële mogelijkheden,
maar je moet daar voorzichtig en weloverwogen mee omgaan. Er is nog veel te
weinig bekend en er zijn nog veel onderzoeken en pilots nodig om ervaringen op
te doen en kengetallen te genereren voor
de overweging of je daar wel of niet iets

gaat doen. We moeten eerst samen om de
tafel gaan zitten voor het beantwoorden
van de vraag wat we willen onderzoeken,
hoe we dat gaan doen, hoe lang we dat
gaan monitoren, en welke effecten we
willen meten. Je zult die vraagstellingen
goed moeten formuleren.’
Gradaties in samenwerken
Fred Petersen vindt samenwerking een
groot goed. De RES’en die het IJsselmeergebied raken, moeten volgens hem dan
ook ‘samenwerkingsgericht’ worden
opgesteld. Petersen: ‘Daarom hebben we
een overleg georganiseerd van de ambtelijke trekkers van de RES’en rondom het
IJsselmeer: Friesland, West-Overijssel,
Flevoland en Noord-Holland-Noord en
Noord-Holland-Zuid. We hebben afgesproken dat we elkaar goed informeren over
onze plannen en dat als er concrete
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plannen of zoekgebieden geformuleerd
zijn, onze bestuurders daarvan weten.
We hebben daar ook Rijkswaterstaat bij
betrokken. Iedereen zag de meerwaarde in
van elkaar opzoeken. Natuurlijk blijft
iedereen zijn eigen domein en bevoegdheid houden.’
Het BPIJ spreekt zich uit
Samenwerking tussen de RES’en is ook
wat het BPIJ in zijn advies bepleit (zie
kaderstukken op vorige pagina’s).
Titus Livius, vertegenwoordiger van het
ministerie van IenW in het BPIJ, gaf bij de
bespreking van het BPIJ-advies aan dat dit
bestuurlijk platform in zijn ogen niet de
formele RES-tafels kan vervangen, maar
dat het BPIJ wél het ideale platform is voor
afstemming op het niveau van het gehele
IJsselmeergebied. Het gesprek op dit
platform over de samenhang van energieideeën past ook bij het gedachtengoed van
de Nationale Omgevingsvisie. Pieter den
Besten, nog steeds betrokken bij meerdere
gebiedsagenda´s voor de Grote Wateren,
bevestigt het belang van die integrale
benadering: ‘Eendimensionale oplossingen, zoals ergens een veld zonnepanelen
aanleggen, zijn niet goed genoeg voor dit
gebied. Als je vanuit kwaliteit denkt, leg je
de lat veel hoger en denk je aan meekoppelkansen voor alle denkbare functies,
over de grenzen tussen de RES’en heen.
In 2018 is al vanuit de Agenda aangegeven
dat je, als je tóch op het IJsselmeer gaat
zoeken, moet denken aan multifunctionele parken, bijvoorbeeld aan een combinatie van een windpark met zonnepanelen en misschien ook wel aquacultures
voor innovatieve voedselproductie. Ik
hoop dus dat we samen die lat hoog
leggen.’
Geconfronteerd met het statement van
het BPIJ zegt Petersen: ‘Ik kan me voorstel-

Drijvend zonneveld, een voorbeeld uit China

len dat het BPIJ over een aantal zaken wil
meedenken en richting wil geven en dat is
alleen maar welkom. Maar er zijn verschillende zienswijzen op wat nu precies de rol
en de functie van het BPIJ is. Het BPIJ is
zinvol om partijen te verbinden en zaken
met elkaar te bespreken. Die meerwaarde
wordt zeker gezien. Maar er liggen ook

vragen over bevoegdheden en hoever men
kan gaan. Ik denk dat het vooral goed is
dat iedereen elkaar serieus neemt en
informeert. Ons RES-proces is integraal en
laagdrempelig. Iedereen die mee wil doen
aan de bouwstenen kan zich aanmelden
en wordt erbij betrokken. Zo hebben we
een grote achterban van gremia, organisa-

ties en bedrijfsleven. Ze hebben allemaal
meegeholpen aan de tekstvoorstellen.
Iedereen kent de structuur van het proces
en voelt zich daar goed bij. Het is een
gedragen proces. Aan dat proces blijven
we ook voor de vervolgstappen voor de
RES vasthouden.’
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Perspectief van een bestuurlijk-maatschappelijke dialoog

Amsterdam-Almere: één geheel,
verbonden door het IJmeer
Even terug in de tijd. In de toekomstvisie voor de metropoolregio
Amsterdam die is vastgelegd in de Rijksstructuurvisie AmsterdamAlmere-Markermeer (AAM) uit 2013 staan drie ambities centraal: de
uitbreiding van natuur- en recreatiemogelijkheden in het Markermeer en IJmeer, goede bereikbaarheid, en een evenwichtige en
aantrekkelijk groei van Almere. Al eerder was de wens uitgesproken
om Amsterdam en Almere te laten uitgroeien tot een dubbelstad
met het IJmeer als verbindende schakel. Marie-José Deckers, trekker
van het spoor Finance en Governance in het Handelingsperspectief
MRA Oostflank, vertelt hoe het daarmee staat.
‘Eerder vastgelegde principes moet je van
tijd tot tijd opnieuw bekijken, om te
kunnen zien hoe je de ambities die je
eerder hebt gesteld kunt bereiken,’ zegt
Deckers. ‘In een gebied dat zich ontwikkelt, verandert van alles en dat werkt op
elkaar in.’ Ze doelt onder meer op de
drievoudige ambitie uit de RRAAMovereenkomst, waarover dit jaar een
bestuurlijk-maatschappelijke dialoog is
gestart. ‘In de voorgaande periode zijn in
het Markermeer enkele forse ecologische
maatregelen getroffen: de Marker Wadden
en Trintelzand. Tegelijkertijd zien we dat
Amsterdam langzamerhand richting het
water groeit, en dat ook de stedelijke
ontwikkeling in Almere die kant opgaat.
Dat houdt in dat een locatie als Amsterdam
Bay Area de komende jaren grote betekenis gaat krijgen. Daarom moeten we
opnieuw kijken naar de randvoorwaarden
die eerder zijn opgenomen in de trits
landschap en natuur, bereikbaarheid,
en verstedelijking.’

Natuurinclusief bouwen
Deckers geeft een voorbeeld van hoe een
veranderende context invloed heeft op het
denken over het samengaan van verstedelijking en natuur. ‘De verstedelijkings
opgaven uit RRAAM zijn een aangelegenheid van enkele Rijkspartners, de
provincie Flevoland en de gemeenten
Amsterdam en Almere. Op papier kun je
die opgaven wel als één geheel schetsen
en daar ook nog ecologische belangen bij
betrekken, maar niemand beleefde de
afgelopen jaren deze eenheid. Wat in het
Markermeer gebeurde had geen betekenis
voor het land en andersom. En wie
Amsterdam inruilde voor Almere, liet de
grote stad letterlijk achter zich. Ik vind het
bijzonder hoe dit nu aan het veranderen
is. De idee van een Amsterdam Bay Area
krijgt vastere vorm en je ziet de twee
stedelijke gebieden geleidelijk twee
verschillende delen worden van één
geheel, met het IJmeer ertussen als een
verbindende schakel. Ook natuur en de

ecologische opgave worden niet meer
gezien als iets aparts om rekening mee te
houden, maar als een waardevolle component. Waar we bouwen, moet dat natuurinclusief gebeuren. Van elk onderdeel
moeten we de meekoppelkansen verkennen en benutten.’
Almere Pampus
Aan het IJmeer, in de noordwesthoek van
Almere, ligt nog een lege polder waar een
nieuw stadsdeel kan worden ontwikkeld:
Almere Pampus. Het ontleent zijn naam
aan het uitzicht op het eiland Pampus.
Gezien de grote behoefte aan nieuwe
woningen in de omgeving van Amsterdam
wordt van diverse kanten gepleit voor
versnelde realisatie van Almere Pampus
en de bouw van 25.000 woningen. Deckers:
‘Daarom onderzoeken we nu de mogelijkheden om volgend jaar een verkenning
te starten naar het realiseren van die
woningbouw en de verbinding ermee.
Ook bij deze ontwikkeling komt een
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Structuur van de dialoog
De bestuurlijk maatschappelijke
dialoog maakt deel uit van de
ontwikkeling van een nieuw
handelingsperspectief voor de MRA
Oostflank in het kader van Almere
2.0. Dit handelingsperspectief
wordt opgesteld in opdracht van
Overleg Almere 2.0 (Rijk, provincie
Flevoland en gemeenten Almere en
Amsterdam). Daarnaast is in
opdracht van de Programmaraad
een MIRT-onderzoek Amsterdam
Bay Area gestart. Dit onderzoek
wordt in november 2020 afgerond.
In beide trajecten werken over
heden en maatschappelijke
partijen in en rond het gebied
ambtelijk en bestuurlijk intensief
samen (in deze coronaperiode vaak
in digitale werksessies). Bij de
maatschappelijke dialogen in
februari en juni waren meer dan
30 organisaties aanwezig. De
gezamenlijke onderzoeken en
verkenningen vormen de basis
voor de de besluitvorming in de
komende jaren.

voorwaarde om de hoek kijken die overheden en maatschappelijke organisaties in
het verleden hebben afgesproken. Ontwikkelingen in dit gebied moeten ook
investeringen zijn in natuur en landschap,
die eraan bijdragen dat het MarkermeerIJmeer een toekomstbestendig ecologisch
systeem wordt. Hoe ver onze polsstok
daarbij reikt, weet ik niet. Het blijft ook
een kosten-batenverhaal, maar doordat
we natuurinclusief willen bouwen gaat
het zeker verder dan de gebruikelijke
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Vanuit de polder waar de wijk Almere-Pampus komt, vormt Amsterdam een deel van de skyline. Achter de dijk ligt het IJmeer, dat een verbindende schakel moet worden. Foto: Albert Roozenburg

compensatiemaatregelen. In de onderzoeksfase kijken we bovendien naar maatregelen die kunnen bijdragen aan recreatiemogelijkheden en een goede
landschappelijke inpassing. En daarbij
beschouwen we de baai en het Markermeer-IJmeer als geheel.’
MIRT-onderzoek
Het Almere 2.0-team is doende met
ontwerpateliers en werkplaatsen om te
kijken welke visies en kansen er zijn voor
verstedelijking. Eén van de werkplaatsen
is direct gekoppeld aan het MIRT-onder-

zoek Amsterdam Bay Area. Deckers: ‘Af
gelopen voorjaar is een startdocument
opgesteld over perspectieven die worden
onderzocht. Dat oogstte terecht als
commentaar dat meer aandacht nodig is
voor duurzaamheid, landschap, ecologie
en recreatie. De eerste versie van het
startdocument ging te veel over bereikbaarheid en wonen. We hebben daarom de
afgelopen weken hard gewerkt aan het
invullen van mogelijkheden om de
perspectieven te verrijken vanuit de
potenties van landschap en ecologie. In
het perspectievenboek dat de basis zal zijn

van alle effectonderzoeken deze zomer,
hebben landschap en ecologie veel meer
ruimte gekregen. Die onderzoeken zijn de
opmaat voor een verkenning volgend
voorjaar en ook daarin zullen landschap
en ecologie zeker in de overwegingen
worden meegenomen.’
Markermeer-IJmeer onbekend
‘Daarnaast hebben we opdracht om het
handelingsperspectief voor de schaalsprong in het héle oostflankgebied te
schetsen. In september moeten we het
visiedeel opleveren. Dat wordt onderdeel

van de verstedelijkingsstrategie van de
metropoolregio Amsterdam. Tijdens de
laatste bestuurlijk-maatschappelijke
dialoogbijeenkomst over de perspectieven
die in het MIRT-onderzoek staan, is
waardering uitgesproken over het actief
meenemen van landschap en ecologie,
maar is ook opgeroepen daar blijvend
aandacht voor te hebben. Ik vind dat een
terechte oproep, want alles van waarde is
weerloos. We zullen in de onderzoeken
deze zomer proberen de natuurwaarden
in dit gebied nadrukkelijk naar voren te
laten komen.’
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Achteroevers kansrijk voor IJsselmeergebied van de toekomst
Biedt het ‘Achteroeverconcept’ kansen voor het toekomst
bestendig maken van het IJsselmeergebied? Roel Doef,
medebedenker en initiatiefnemer van de achteroever in de
Noord-Hollandse Koopmanspolder, vindt van wel. ‘Maar daar
hoort wel een verhaal bij. Die kansen zitten maar deels in het
waterbouwkundig ontwerp en veel meer in het proces van
maatschappelijk omdenken.’

Foto: Harm van der Geest

Roel Doef, een van de vaders van het
‘concept achteroevers’, loopt over de
Noord-Hollandse IJsselmeerdijk op de
scherpe grens tussen uitgestrekt water
en groen land tot aan de einder, en
bedenkt spontaan een haiku:
Oever biedt veel meer
Vooruitgang voor IJsselmeer
Met achteroevers

‘Geen literair hoogstandje’, vindt hijzelf,
‘maar daar gaat het nu niet om. Zo’n
Japans vers is vooral een vorm om een
onbegrensde wereld van werkelijkheid,
fictie, ideeën, gedachten en emotie te
vangen in drie luttele regeltjes. Zo is het
ook met het begrip achteroever. Het achteroeverconcept is een nieuwe vorm van
waterberging gecombineerd met andere
functies aan de landzijde van een dijk.
Het concept is voor het eerst toegepast in
de Koopmanspolder bij Andijk. Wie de
pilot daar ziet, zou kunnen denken: dit is
het dus, mooi kunstzinnig aangelegd en
de natuur tiert er welig, leuk project.
Maar wie door het “ding” heen kijkt naar
de ideeën erachter, ziet een groots en
universeel concept dat uiterst actueel is.
We moeten overal in ons land immers
onderzoeken hoe we de watersystemen
beter, slimmer en vooral toekomst
bestendiger kunnen inrichten.’
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Systeemsprong nodig
‘Onze waterlopen en waterkeringen zijn
in het verleden meestal aangelegd met
maar één enkel doel voor ogen: veiligheid,
landwinning, transport over water of de
afvoer van overtollig water; en soms met
een combinatie van een paar van die
doelen. Lang geleden stroomde het water
zoals het stroomde. Daar kregen onze
voorouders last van. Omwille van de
veiligheid bouwden ze terpen en later
dijken. Met drassig moeras konden ze
niets, dat heette ‘onland’, maar je kon er
wel turf uit winnen. Het aanleggen van
dijken evolueerde van de allersimpelste
wierdijk tot de moderne dijk op Deltahoogte.
Pas eind vorige eeuw groeide het besef dat
water veel meer functies heeft en dat
eenzijdig systeemdenken desastreuze
gevolgen heeft voor veel andere kwaliteiten en functies van water, en dus ook voor
mensen, natuur en leefomgeving. De
noodzaak van integraal waterbeheer
drong zich op, een langjarig leerproces dat
periodiek moet worden vernieuwd.
Integraal betekende aanvankelijk het
samenvoegen van kwaliteit en kwantiteit.
Later kwam daar het ruimtelijk beleid bij,
en ook het besef dat het watersysteem zelf
eisen stelt aan de wijze waarop mensen
hun maatschappij en omgeving inrichten.
Forse mondiale ontwikkelingen dwingen
ons met een brede blik ver vooruit te
kijken. Van de grote systemen die de aarde
leefbaar maken en houden, staan er
enkele op instorten. Pappen en nathouden
helpt daar niet tegen; we moeten gaan
denken op de schaalgrootte van een
systeemsprong, ook als het gaat om de zo
geroemde maakbaarheid van ons land en
onze watersystemen.’
Foto: Harm van der Geest
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Maakbaarheid anders invullen
Doef vindt het idee van de maakbaarheid
van de omgeving nog steeds waardevol en
uitdagend, maar alleen als we ‘maakbaar’
anders definiëren. ‘Mensen zijn makers.
Dat is een wezenlijk kenmerk van de soort
Sapiens. Maar het gevestigde idee dat iets
goeds dat wij maken ook goed blijft,
moeten we loslaten. Wat wij bedenken,
ontwerpen, maken en toepassen, moeten
we veel meer gaan afstemmen op de
gewenste doelen in de transitie naar een
duurzame samenleving in een toekomstbestendige omgeving. We zitten midden in
een transitietijdperk met omwentelingen
op vrijwel elk gebied. Dat vraagt een meer
multidisciplinaire holistische benadering
van het beheer van onze natuurlijke
rijkdommen, waarbij voedsel, energie,
natuur, verstedelijking, water en ruimtelijke omgeving in samenhang worden
gezien. “Maakbaarheid” vereist in die
context vooral een gerichtheid op al het
andere en op meebewegen met ontwikkelingen. Wie dat goed doet, verschanst zich
niet achter wat is, maar kijkt vooruit naar
wat komen gaat.’
Van hard naar zacht, daar gaat het om
De grote uitdaging voor het IJsselmeergebied is volgens Doef dat iedereen, op alle
niveaus en bij alle betrokken partijen, gaat
inzien dat het watersysteem van het
‘Blauwe hart van Nederland’ is verouderd.
‘We hebben dit merengebied gemaakt,
maar we moeten het met het oog op de
toekomst opnieuw willen maken. Zoet
watervoorziening, verziltingsprobleem,
te grote druk op natuur, slechte visstand,
harde barrières tussen zee, meren en
achterland, harde en steile grenzen tussen
land en water, alles vraagt tegelijkertijd
om oplossingen. Het achteroeverconcept
kan op veel fronten aan oplossingen
bijdragen. De kern ervan is dat de harde
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overgangen tussen meren en achterland
worden verzacht door een tussenliggende
natte zone. In die zone kun je spelen met
het peil. Dat helpt om zoet water te
bergen, vast te houden en beter te benutten voor allerlei functies, bijvoorbeeld
drinkwatervoorziening. Er is plaats voor
natuur die hoort bij een oeverzone. Die
natuur verrijkt ook nog eens het IJsselmeer zelf, want moerasgebied bevordert
de biodiversiteit. Ook is er volop ruimte
voor meerdere maatschappelijke en
economische functies naast elkaar. Denk
aan land- en tuinbouw, wonen, toerisme &
recreatie, waaronder (sport)visserij. Hoe je
dit alles met elkaar in balans kan krijgen,
wordt sterk bepaald door specifieke
regionale omstandigheden en wensen.
Overal zal blijken dat het concept kansen
biedt.’
Maatschappelijke acceptatie is de sleutel
‘Dat deze kansen werkelijk worden
opgepakt, wordt echter niet bepaald door
de kwaliteit van het idee, maar door de
maatschappelijke acceptatie. Je kunt met
een aantal geestverwanten wel zeggen dat
het roer om moet, maar een veel groter
aantal anderen moet dat ook vinden.
Herinrichting van de nu nog harde randen
van het IJsselmeer vraagt om breed
draagvlak voor een andere inrichting van
de ruimte. Dat lukt alleen als in brede
kringen ook andere dan alleen waterhuishoudkundige voordelen worden gezien:
bijvoorbeeld méér opbrengst per hectare,
meer diversiteit in economische dragers
dus spreiding van risico, maar vooral meer
stabiliteit door een groter incasseringsvermogen voor alle gevolgen van de klimaatverandering.
De nodige fondsen zijn alleen te vergaren
als gemeenten, waterschappen, provincies, burgers en ondernemers achter een

Achteroever in de Wieringermeer. Waterbeheer gaat daar hand in hand met aquacultuur,
visteelt en kringlooplandbouw. Foto: Helpdesk Water

welbegrepen verandering staan. De
kansen voor achteroevers in het IJsselmeergebied van de toekomst zijn dus
afhankelijk van het succes van een
langjarige missie. Dat betekent veel en
herhaald praten met personen en partijen,
verbeelden en uitleggen, mensen en hun
organisaties met elkaar verbinden, in
brengen van het concept in aanleg- en
herstelprojecten die op stapel staan. Zo’n
proces is waanzinnig inspirerend en geeft
ook veel energie, vooral als je ziet dat er
beweging komt. We kunnen inmiddels ook
putten uit de ervaringen met de achter
oever in de Wieringermeer. Daar ging
waterbeheer hand in hand met aqua
cultuur, visteelt en kringlooplandbouw.
De provincie Noord-Holland heeft zich
door het achteroeverconcept laten

inspireren bij de ideevorming voor de
herinrichting van de IJsselmeerkust
tussen Hoorn en Durgerdam. Ook vanuit
de provincie Friesland is grote belangstelling. Het zou zomaar kunnen zijn dat de
partijen die werken aan de ruimtelijke en
ecologische kwaliteitsverbetering langs de
Oostvaardersdijk belangrijke elementen
uit het achteroeverconcept toepassen. De
ambities zijn hoog en transities van deze
omvang vragen veel geduld en lange
adem. Het is dus zaak dat we ook aansluiting zoeken bij de wereld van onderwijs en
opleiding. In de komende decennia zou
“de achteroever” wel eens voor veel
werkgelegenheid kunnen zorgen, op alle
niveaus en voor heel uiteenlopende
competenties.’

agenda ijsselmeergebied 2050 | nieuwsbrief #7 | juli 2020

14

We zijn nu beter op droogte voorbereid dan in 2018
Het IJsselmeergebied kent sinds 2018 een flexibel peilbeheer.
Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied liet een jointfactfindingstudie Robuustheid IJsselmeergebied bij droogte
uitvoeren. Eén van de conclusies uit de JFF-studie is dat het
flexibel peilbeheer voor een grotere waterbuffer zorgt dan het
vaste zomerpeil dat eerst werd gehanteerd. De projectleiders
van de studie Bert Piekstra (Wetterskip Fryslân), Ton de Vrieze
(Rijkswaterstaat) en Koen Kaffener van IenW vertellen.

‘We staan er met het nieuwe Peilbesluit
IJsselmeergebied nu beter voor dan in
2018’, zegt De Vrieze. ‘Door het flexibele
zomerpeil mag het water variëren tussen
NAP-0,10 m en NAP-0,30 m en bij crisis tot
NAP -0,4 m. Daardoor ontstaat een buffer,
die in principe tot 2050 voorziet in de
huidige waterbehoefte van de regio die
tijdens een periode van droogte afhankelijk is van IJsselmeerwater. In 2018 ging
het flexibele peilbeheer pas tijdens de
droge periode in. Toen de lange periode
van droogte ons overrompelde, waren de
meren nog niet maximaal gevuld. Dat zal
ons nu minder snel overkomen: het
hoofdwatersysteem van het IJsselmeer
gebied heeft aan robuustheid gewonnen.’
Ook de waterschappen houden meer
rekening met droogte. Piekstra: ‘Het
Wetterskip Fryslân heeft haar mogelijk
heden tot waterinname na de droogte van
2018 aangepast. Als het peil in het IJsselmeergebied tot NAP-0,40 m zakt, levert dat
185 miljoen m3 extra zoetwater op. Dat is
genoeg om de regionale watervoorziening
draaiende te houden. Daarnaast zijn
eventueel wel extra maatregelen nodig en
is sprake van hinder voor scheepvaart en
waterrecreatie.’

‘Onbetwistbare feiten’
Het geschetste beeld is een beknopte
weergave van het rapport van de JFF-studie. Deze studie is uitgevoerd door zes
provincies, negen waterschappen en
Rijkswaterstaat. Ook de belanghebbende
gebruikers LTO (landbouw) en PWN
(drinkwater) waren erbij betrokken. Het
rapport, één van de aanbevelingen uit de
Beleidstafel Droogte, werd op 9 april
aangeboden en vastgesteld.
De JFF-studie beantwoordt vragen zoals
hoe groot het wateraanbod van het
IJsselmeergebied is en of dat nog groter
kan worden door de verschillende marges
verder op te rekken, hoeveel extra water
dat oplevert en wat de te verwachten
gevolgen en kosten van zo’n noodgreep
zijn. De harde gegevens worden gebruikt

in het beleid en beheer. Hierdoor is het
mogelijk om doelgerichte maatregelen te
nemen en nieuwe situaties snel te beoordelen.
De grote kracht van het onderzoek is
volgens Piekstra en De Vrieze dat systematisch onbetwistbare feiten zijn geïnventariseerd en vervolgens vertaald naar
gezamenlijke conclusies. ‘Vooral deze
nieuwe gedeelde kennis, gecombineerd
met de timing in het flexibele peilbeheer,
stelt de beheerders en bestuurders in
staat om tijdig op droogteperioden te
anticiperen.’
Snelle, concrete maatregelen
Op basis van de harde feiten zijn enkele
snelle en concrete maatregelen genomen,
zoals monitoring van zout in het IJsselmeerwater en aanpassing aan de spui
sluizen in de Afsluitdijk. De Vrieze: ‘Aan de
zoetwatervoorraad worden ook kwaliteits
eisen gesteld, vooral voor de bereiding van
drinkwater. Wordt het water te zout, dan
gaat dat ten koste van de bruikbare
hoeveelheid zoetwater.’ Zout dringt onder
meer door de sluizen in de Afsluitdijk het
IJsselmeer binnen. Het meetnet van
Rijkswaterstaat bleek in 2018 niet in staat
de zoutsituatie goed in beeld te brengen.
Daardoor heeft het zout zich in het

‘Als het peil in het IJsselmeergebied tot
NAP-0,40 m zakt, levert dat 185 miljoen m3
extra zoetwater op. Genoeg om de regionale
watervoorziening draaiende te houden’

Even voorstellen. Sinds 16 maart – start
van de lockdown – is Koen Kaffener
beleidsmedewerker IJsselmeergebied
bij het Cluster Grote Wateren van IenW.
Een soort ‘coronakindje’ dus. ‘Een hele
vreemde situatie om vanuit huis te
moeten starten met een nieuwe baan
en een bijzondere manier om ingewerkt te worden in zo’n grote organisatie. Maar dit zal ik in ieder geval nooit
vergeten.’ Tijdens zijn studies Milieuwetenschappen in Utrecht en Wageningen is hij al druk bezig geweest met
de ontwikkelingen in het IJsselmeer
gebied. ‘Dat komt goed van pas in mijn
nieuwe rol bij IenW, die goed aansluit
op mijn achtergrond. Binnen het team
zal ik me namelijk bezig houden met
enkele PAGW-projecten, de aanpak van
waterplanten en veel aspecten van het
Deltaprogramma Zoetwater, waar
onder de robuustheid van het IJsselmeergebied in tijden van droogte.’
Kaffener kon meteen aan de slag met
de ontwikkelingen rond de zoetwatervoorziening in het gebied, met het oog
op het droogteseizoen dit jaar.
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IJsselmeer verspreid en moest het drinkwaterbedrijf tijdelijk de inlaat van water
stoppen. Wanneer dit zout wel was
weggespuid, was het waterpeil in 2018
verder gezakt. De Vrieze: ‘Vanaf deze
zomer monitoren we de hoeveelheid zout
in de erosieputten real time op verschillende dieptes. Zo krijgen we de zoutinstroom volledig in beeld en kunnen we
tijdig reageren. Hiermee neemt ook de
kans op problemen rond de drinkwaterwinning sterk af.’
Kennis en inzicht inzetten
De volgende stap is om de nieuw verworven kennis en inzichten verder in te
zetten, bijvoorbeeld bij het vervolg van de
regionale uitwerking van de waterver
deling op basis van de landelijke
verdringingsreeks en de nog uit te werken
ideeën en plannen in het kader van de
Agenda IJsselmeergebied 2050. Toch zijn er
ook nog een aantal onzekerheden, waarvoor aanvullende studies te verwachten
zijn. Piekstra en De Vrieze: ‘Een belangrijke vraag is hoe robuust we de water
systemen in het IJsselmeergebied
(hoofdwatersysteem en regionale watersystemen) willen hebben. Willen we dat
aanbod tot het uiterste oprekken of
moeten we ergens een grens trekken?’
Daarnaast speelt de prangende vraag wat
er met de zoetwaterbeschikbaarheid
gebeurt als ook waterkwaliteit en ecologie
in de overwegingen worden meegenomen.
Volgens Kaffener is bescherming van de
zoetwatervoorraad beleidsmatig urgent,
staat het hoog op de agenda van het
ministerie en moet de opgave van watertekort als gevolg van klimaatverandering
via het Deltaprogramma worden geborgd.
‘Er is nog veel werk aan de winkel, maar
met de studie ligt er al een stevige basis.’
Tot diep in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s houdt water uit het IJsselmeergebied tijdens extreme droogte de boezem op peil.
Foto: Hunze en Aa’s
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Initiatievenkaart IJsselmeergebied stimuleert integraal werken
Meer dan zestig partijen hebben in de gebiedsagenda afgesproken
hun ruimtelijke opgaven gebiedsgericht, integraal te willen
uitwerken. Dat betekent ook dat zij over de gemeente- en
provinciegrenzen heen de verkenningen, onderzoeken en concrete
projecten met elkaar verbinden en afstemmen. Deze afspraak
impliceert samenwerken, een brede blik en belangstelling voor de
kwaliteit van ‘het grotere geheel’. Om de praktische uitwerking
van die intentie te ondersteunen is de initiatievenkaart ontwikkeld.
Het kaartoverzicht nodigt uit tot het delen van projectinformatie
en het zoeken van verbanden, iets wat in de gangbare praktijk nog
niet overal vanzelfsprekend is.

Elk ruimtelijk initiatief, behalve kleine
lokale projecten en hele prille plannen,
kan op de initiatievenkaart een plek
krijgen. Dat kunnen initiatieven van
overheden zijn, maar ook van maatschappelijke organisaties of onder
nemers.
Door verschillende icoontjes is op de
kaart de aard van elk initiatief direct
zichtbaar: visie- of ambitievorming,
verkenning, onderzoek, uitvoerings
project of compleet programma.

Daarnaast kunnen initiatieven worden gefilterd
volgens de opgave-indeling van de Agenda
IJsselmeergebied 2050. Een klik op het thema
‘energie’ bijvoorbeeld toont in één oogopslag de
locaties van de initiatieven voor de energie
transitie in het IJsselmeergebied. Dat is handig
als ondersteuning van de discussie over windparken en velden met drijvende zonnepanelen.
Van projecten wordt ook vermeld welke opgaven
in samenhang worden opgepakt.
De Initiatievenkaart op de website van de
Agenda IJsselmeergebied 2050 is de afgelopen
maanden zo’n zevenhonderd keer bezocht. Hij
blijkt te werken als extra communicatiemiddel
en draagt er zo aan bij dat de gezamenlijkheid
die op bestuurlijk niveau is of wordt afgesproken,
doorwerkt in de praktijk.
Het is de bedoeling de kaart tweemaal per jaar te
actualiseren. Het overzicht kan alleen groeien
met uw medewerking! Alle aanvullingen en
opmerkingen zijn daarom welkom. U kunt ze per
e-mail doorgeven. Het adres: agendaijsselmeergebied2050@minienw.nl.
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Natuurontwikkeling Trintelzand
gekoppeld aan waterveiligheid
Rijkswaterstaat heeft de Houtribdijk die het IJsselmeer van het
Markermeer scheidt deels versterkt met forse zandige oevers.
In combinatie daarmee is het natuurgebied Trintelzand aangelegd.
Het gebied wordt de komende vijf jaar intensief gemonitord om de
ecologische ontwikkeling te kunnen volgen. De belangrijkste vraag
is of er voldoende dynamiek zal zijn en of deze blijvend is.
Henk Meuldijk, projectmanager Versterking Houtribdijk praat met plezier over
Trintelzand: ‘Het is uniek wat we hier
hebben gedaan. Van de 25 kilometer lange
dijk tussen Lelystad en Enkhuizen hebben
we de zuidelijke helft als een harde
overgang versterkt met breuksteen, zoals
dat al honderd jaar gebeurt. Maar de
andere helft is aan beide zijden versterkt
door voor het talud van de dijk het water
veel ondieper te maken. Ongeveer tien
miljoen kuub zand is daar opgespoten,
bijna net zoveel als per jaar langs de hele
Nederlandse Noordzeekust wordt gesuppleerd. Die techniek is al wel eerder
toegepast op waterkeringen aan zout
getijdewater, maar nooit eerder bij een
dijk aan stilstaand zoetwater. We kunnen
dus wel spreken van een wereldprimeur.’
Zachte overgang biedt meerdere kansen
Het mooie van Trintelzand zit voor
Meuldijk vooral in de combinatie van
kansen die de zandige vooroever biedt.
‘Dat maakte het eigenlijk vanzelfsprekend
dat we al in de ontwerpfase slimme
oplossingen voor de waterveiligheid
gingen combineren met ecologische
ontwikkeling. Ga maar na: zand uit het
eigen gebied gebruiken maakt import van

breuksteen uit het buitenland overbodig.
Dat zand haalde de aannemer uit de
Markermeerbodem, maar daarvoor moest
eerst een dikke laag slib worden verwijderd. Slib is niks waard en je moet er een
heel eind mee slepen om het kwijt te
raken. We zijn dus gaan zoeken naar
mogelijkheden om het slib ter plekke te
kunnen bergen. Dat leidde tot het idee om
met het slib vóór de zandige vooroever
van de dijk een veel bredere zone ondieper
te maken, een prachtkans voor ecologische ontwikkeling! Bij de aanleg zijn
eilandjes en zones met drie verschillende
waterdieptes gecreëerd. Het slib wordt op
zijn plek gehouden door zandruggen die
aan de buitenkant met breuksteen zijn
beschermd tegen golfslag. Op deze manier
is het Markermeer verrijkt met vijfhonderd hectare nieuw natuurgebied dat
kansrijk is voor de vestiging van waterplanten en als leef- en paaigebied van
vissen. De diepe putten die in het Markermeer zijn ontstaan bij het zandwinnen,
gaan functioneren als slibvang.’
Volgens Meuldijk is Trintelzand een
schoolvoorbeeld van hoe hoe een harde
oeverzone met verschillende technieken
is te verzachten en hoe je daarbij werk
met werk kunt maken.

Foto: Peter Leenen

Monitoring van morfologie en ecologie
Rijkswaterstaat heeft een grootschalig
monitoringprogramma opgezet om in de
komende jaren zowel de morfologische
ontwikkeling van de zandige versterking
als de ecologische ontwikkeling van het
Trintelzand te kunnen volgen.
De Technische Universiteit Delft heeft een
promovendus op het project gezet die de
morfologische ontwikkeling bestudeert.
Meuldijk: ‘We willen weten hoe het
opgespoten zand zich zal gedragen. Het
zal zich gaan zetten, maar gaat het ook
bewegen en zo ja, waarheen? Wat betekent dit alles voor het toekomstig beheer
en onderhoud? Is in de toekomst periodiek versterking nodig op plekken waar de
zandige vooroever erodeert? Vooral omdat
de aanpak van zandige versterking nieuw
is, willen we over dit soort vragen kennis
opbouwen.’
Minstens zo belangrijk is kennis en inzicht
in de ecologische ontwikkeling van de
nieuwe ondiepe zones. Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma is daarom een vijf
jaar durend monitoringprogramma
opgezet. ‘Deels moet dat ook om formele
redenen’, zegt projectleider ecologische

monitoring Ria Kamps. ‘Het hele project,
ook de dijkversterking, ligt in Natura
2000-gebied en moet dus voldoen aan
vergunningseisen. En het aanleggen van
dit natuurgebied met zijn uiteenlopende
dieptezones is een KRW-maatregel. Dat
betekent dat we moeten monitoren of wat
we aanleggen ook bijdraagt aan de doelen
waarvoor we dat doen. Bij de KRW-doelen
gaat het om waterplanten, macrofauna,
vissen en algen. Meer specifiek monitoren
we een compensatiegebied voor mosselen
en het herplanten van wortelknolletjes
van kranswier. Daarnaast willen we ook
volgen of riet aanslaat, dat we op drie
plaatsen – elk met een oppervlakte van
tien bij vijfhonderd meter – hebben
geplant.’
Vleermuizen
Uit eerder onderzoek is bekend dat de
Houtribdijk onderdeel is van een belangrijke trekroute voor vleermuizen. Bij de
aanleg van Trintelzand was dat een hele
puzzel. Meuldijk: ‘Het oorspronkelijke
plan ging uit van volcontinu zand op
spuiten, maar dat gaf in verband met de
vleermuistrek vergunningproblemen.
Samen met de Rijksdienst voor Onder–
nemend Nederland hebben we toen een
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Dat omvat een periode van zeven weken,
dus vrij intensief. Voor fytoplankton en
zoöplankton worden maandelijks op
dezelfde plaats monsters genomen.
Monitoring van macrofauna gebeurt
jaarlijks, zowel op het hout dat als vestigingshabitat op de waterbodem is aan
gebracht als in het bodemsediment.
Verder staan op het programma het
monitoren van de oevervegetatie en van
habitat onder water.’

Foto: Rijkswaterstaat

vleermuisdetectiesysteem opgezet, dat
het mogelijk maakte om verantwoord
door te blijven werken, met alleen onderbrekingen wanneer die nodig waren.
Zonder dat systeem had het werk maandenlang stil moeten liggen.’
De vleermuismonitoring is na de aanleg
voortgezet. Kamps: ‘Wij willen weten wat
de invloed van Trintelzand is op de trek en
het foerageergedrag van vleermuizen.
Op en rond de eilandjes komen immers
insecten die er eerst niet waren. Dat kan
invloed hebben op het gedrag van de
vleermuizen. Trintelzand heeft geen
overwinteringsplekken voor vleermuizen,
maar misschien blijven ze wel een paar
dagen in het gebied om te rusten en aan te
sterken. Daar zijn we benieuwd naar.’

Vogels hebben Trintelzand al gevonden
Inmiddels zijn de eerste resultaten binnen
van de monitoring van vogels op Trintelzand. Kamps noemt ze erg interessant.
‘We zien onder de broedvogels veel kluten,
visdieven, kleine en bonte plevieren en
kwikstaarten. Van de trekvogels zien we
tientallen tot vele honderden tureluurs,
groenpootruiters, grutto’s en bonte
strandlopers en ook grote aantallen
eenden. Maar ook de kemphaan, regenwulp en zwarte ruiter zijn gesignaleerd.
De eilandjes van Trintelzand zullen voor
broedvogels nog aantrekkelijker worden
als het gebied helemaal is losgekoppeld
van de dijk, zodat het niet meer bereikbaar
is voor roofdieren als de vos.’

Insecten onder de loep
In het vijf jaar durende monitoring
programma worden insecten die in het
water leven, zoals de libelle, kokerjuffer
en haft, onder de loep genomen. Kamps:
‘Als het zinvol is, hopen we volgend jaar
landinsecten te kunnen inventariseren,
zoals dat ook op de Marker Wadden al
gebeurt. Daar loopt een onderzoek en we
gaan na of samenwerking mogelijk is.’
Monitoringfrequenties
Elke te monitoren soort vraagt om een
eigen meetfrequentie. Kamps: ‘Afhankelijk van welke parameters we willen
monitoren, bepalen we hoe vaak we
meten. Waterplanten doen we één keer
per jaar. Naar vogels hebben we in het
voorjaar en najaar een onderzoek gepland.

Lessen om te leren
Gevraagd naar de relatie tussen Trintelzand en de Agenda IJsselmeergebied 2050
zegt Meuldijk: ‘Het zijn nog twee aparte
werelden. Ik ervaar de Agenda IJsselmeergebied 2050 als een veelheid van initiatieven, praat-, stuur- en coördinatiegroepen.
Er wordt veel geïnvesteerd in visie- en
planvorming. Maar als je aan de lat staat
voor de uitvoering van een concreet
project zoals Trintelzand, kun je daar nog
niet zoveel mee. Dan is het binnen de
wirwar van vele partijen zoeken naar de
nodige daadkracht om binnen redelijke
normen voor tijd en kosten concreet te
worden. Het was bijvoorbeeld ontzettend
tijdrovend om in die brede context van het
IJsselmeergebied de koppeling van
dijkversterking en natuur op Trintelzand
voor elkaar te krijgen. Op een gegeven
moment hebben we als projectgroep
besloten om het zelf te doen en zelf de
monitoring en financiering daarvan te
regelen. Maar het is altijd goed om kennis
en ervaring te delen. Wat op en met
Trintelzand gebeurt, kan kennis opleveren
die ook elders is toe te passen. Daar zijn
we in onze projectgroep best trots op.
Zo blijkt het ook te werken, er is vanuit het
IJsselmeergebied veel belangstelling voor
de opzet en uitwerking van het project
Trintelzand.’
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Ruim baan voor ambities ruimtelijke
ontwikkeling kustzone Hoorn – Amsterdam
In april heeft de Raad van State alle ingediende bezwaren tegen
de versterking van de Markermeerdijk ongegrond verklaard.
Dat betekent groen licht voor de uitvoering van de dijkversterking
door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en ruim
baan voor de ambities die zijn vastgelegd in het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit voor de Hollandse kust tussen Hoorn en
Amsterdam. Chris Lansink van de provincie Noord-Holland praat
enthousiast over de historische waarden en potenties van de
Noord-Hollandse Markermeerkust en hoe die in de komende jaren
qua natuur en maatschappelijke gebruik nog veel rijker kan
worden. ‘Naar verwachting zal het proces van bestuurlijke besluitvorming over het Ambitieprogramma komend najaar gereed zijn.
Niet lang daarna – uiterlijk begin volgend jaar – wordt de subsidieregeling geactiveerd en dan kunnen we, naast enkele projecten die
al lopen, volop aan de slag.’
Een krachtig beeld
Lansink schetst hoe langs de Noord-Hollandse Markermeerkust van de toekomst
de markante historische kenmerken nog
beter tot hun recht komen en er ook meer
ruimte is voor natuur, economische
activiteiten en recreatie. ‘Ik zie een
kustzone met een grotere gradiënt in
overgangen van land naar water, ecologische versterking door ruimte voor natuur
met een grotere diversiteit, verbindingen
voor vismigratie, maar ook prachtige
fietsroutes en andere voorzieningen voor
een kwalitatief hoog niveau van recreatie
en toerisme.’
Deze typering is niet de verwoording van
zomaar een spontane creatieve gedachte,
maar het resultaat van een veel langer
lopend en intensief ontwikkelproces.

Lansink: ‘Het begon allemaal in 2006 met
de waterveiligheidstoets van de Markermeerdijken. Het 33 kilometer lange traject
tussen Hoorn en Amsterdam zou moeten
worden versterkt. Van meet af aan hebben
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland
nagedacht over mogelijkheden om ook de
ruimtelijke kwaliteit van het dijktraject op
een hoger plan te brengen. De provincie
reserveerde alvast 20 miljoen euro om in
natuur, recreatie, economie, toerisme en
cultuurhistorie te kunnen investeren. In
2014 is speciaal voor de versterking van de
Markermeerdijken een Kader Ruimtelijke
Kwaliteit opgesteld. Maar gaandeweg zijn
we geïnspireerd geraakt door de gedachte
dat er, als je de kust veel breder ziet dan
alleen de dijk, ruimtelijk, ecologisch en
ook voor veel maatschappelijke en

economische functies een wereld valt te
winnen. Je kunt wel zeggen dat die omslag
in het denken mede is beïnvloed doordat
de partijen in en rond het Markermeer en
IJsselmeergebied de laatste jaren gezamenlijk intensief hebben gewerkt aan het
Ambitieprogramma. Langs de Hollandse
kust blijft de karakteristieke dijk natuurlijk gezichtsbepalend, maar door een
andere inrichting van voor- en achteroever
kan de kustzone veel zachter worden. De
ontwikkelingen in de kustzone hebben
een bredere scope en verlangen daarmee
een breder ruimtelijk kader. Het nieuwe
ruimtelijk kader gaat dan ook nadrukkelijk niet alleen over de dijk, maar over de
hele Noord-Hollandse Markermeerkustzone en ook niet alleen over kwaliteit,
maar over ontwikkeling.’
Breed kijken en krachten bundelen
Het ruimtelijk ontwikkelingskader
verbindt een groot aantal initiatieven en
al lopende projecten. Dat geeft volgens
Lansink goede afstemming en extra
daadkracht, terwijl elk afzonderlijk project
toch bij zijn eigen doelstelling blijft. ‘Het
uitgangspunt van onze ruimtelijke
ambities is altijd geweest dat de initiatiefnemers uit het gebied de verantwoordelijkheid moeten houden. We zien nu dat
de optelsom van de afzonderlijke initiatieven een samenhangend geheel wordt.
Met veertien partijen in één gebied
hebben we een prachtig programma voor
elkaar gekregen, op het gebied van natuur,
recreatie, toerisme en cultuurhistorie. Alle
deelnemers vinden het een succes en zijn
er trots op.’

Foto: Boskalis
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Niet alleen inhoudelijk versterken projecten elkaar, ook het totaal beschikbare
budget voor investeringen in het gebied
groeide mee. Lansink: ‘Het budget voor de
feitelijke dijkversterking niet meegerekend, is de aanvankelijk twintig 20 miljoen
euro die de provincie reserveerde inmiddels gegroeid tot een totaalbudget voor
het gebied van tussen de 50 en 60 miljoen
euro. Daar zit cofinanciering in vanuit
lokale overheden, natuurorganisaties en
Rijkswaterstaat, en ook projectengeld
vanuit het Programma Aanpak Grote
Wateren, plus de financiering van enkele
projecten die al in voorbereiding waren.

Foto: Chris Lansink

Met zo’n totaalbedrag kun je wel iets
neerzetten. Wellicht haken ondernemers
later nog aan. Voor hen wordt het doorgaans pas interessant en verantwoord als
duidelijk is wat er precies komt en wanneer de overheden een aantal randvoorwaarden hebben gerealiseerd.’
De toekomst verbeelden
Het is verleidelijk en meestal ook productief om ideeën over kansen en mogelijk
heden te verbeelden. Lansink heeft er
geen moeite mee. ‘Ik ben ooit geïnspireerd
geraakt door wat ik in de kop van NoordHolland zag en hoorde over het pionieren

met het Achteroeverconcept. Dat heeft
me niet meer losgelaten. Er is niet veel
fantasie nodig om voor de kustzone
tussen Hoorn en Amsterdam toekomstbeelden te zien van een gebied waar
wonen, werken, recreëren en natuur
harmonieus en innovatief samengaan.
Ik zie zwierig door het landschap slingerende doorgaande fiets- en wandelverbindingen. Niets is mooier dan vanaf de
bloemrijke dijk over een landschappelijk
rijk gebied uit te kijken. Ik zie ook kenmerkende cultuurhistorische elementen zoals
het ‘Schooltje van Dik Trom’ en een nog in
te richten archeologisch museum bij
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Etersheim samengaan met goede
voorzieningen zoals een aanlegsteiger
om dat soort pareltjes beter te ontsluiten.
Zulke nieuwe initiatieven zijn afgestemd
op de draagkracht van de plaatselijke
infrastructuur. Alles in deze kustzone
moet kleinschalig blijven en een menselijke maat houden. Het toerisme dat goed
is voor de economie mag geen massa
toerisme zijn dat het gebied te zwaar
belast. De toerist die vanuit een klein
hotelletje een paar musea bezoekt, of
de stedeling uit Amsterdam die hier komt
fietsen of wandelen. Zo’n toekomstbeeld
heb ik voor ogen.’
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Resultaten tweejaarlijkse evaluatie: verbeterpunten, maar ook waardering
De eerste tweejaarlijkse evaluatie van de Agenda IJsselmeergebied
2050 heeft een zestal belangrijke verbeterpunten opgeleverd.
Zo moeten gemeenten bestuurlijk en ambtelijk meer en eerder bij
de Agenda worden betrokken, is een grotere rol voor maatschappelijke organisaties gewenst en willen partijen meer invloed op de
Verenigde Vergadering. Meerdere respondenten vragen om meer
energie, daadkracht, initiatieven en zichtbaarheid van de Agenda.
En het zou goed zijn om met concrete mijlpalen te werken.
De projectorganisatie gaat met de verbeterpunten aan de slag.
In de instemmingsverklaring bij de
Agenda IJsselmeergebied van mei 2018 is
afgesproken de samenwerking tweejaarlijks te evalueren en zo nodig aan te
passen. Daarom is in februari een enquête
verspreid onder alle ondertekenaars, met
het verzoek om een bestuurlijk antwoord
per organisatie. De respondenten konden
hun waardering voor onderdelen van de
Agenda uitdrukken op een vijfpunts
Likertschaal en de antwoorden ‘open’
toelichten. De enquête is door 35 partijen
ingevuld: veertien gemeenten, dertien
maatschappelijke organisaties, twee
provincies, vier waterschappen en twee
rijkspartijen. Dit houdt in dat de helft van
de Agenda-ondertekenaars de enquête
niet heeft ingevuld. Soms komt dat
doordat de Agenda met de wisseling van
colleges en bestuurders niet meer is
belegd. Dit punt heeft de aandacht van
het coördinatieteam IJsselmeergebied.

Redelijke score
Over het algemeen scoort de Agenda
gemiddeld tot positief.
• Er is veel waardering voor de bijdrage
van de Agenda aan kennisuitwisseling
over het IJsselmeergebied op de platformbijeenkomsten. Deze dagen scoren
bovengemiddeld!
• Partijen gebruiken de Agenda bij
gesprekken over gebiedsontwikkelingen. Ook is het gedachtegoed van de
Agenda geland in een aantal visiedocumenten. Toch zijn er ook partijen die de
Agenda niet of nauwelijks gebruiken in
het dagelijkse werk.
• De rol van de Agenda als gesprekstafel
wordt erkend en toegejuicht, maar
beperkingen daarvan worden ook
genoemd.
• De Verenigde Vergadering die tot doel
heeft met alle ondertekenaars richting
te geven aan de Agenda, scoort het
laagst in de evaluatie.

Een veelvoorkomende positieve toelichting op de antwoorden is dat de Agenda
helpt om nieuwe opgaven integraal aan te
pakken en in gezamenlijkheid vorm te
geven. Men ziet dat het noodzakelijk is uit
te stijgen boven het provinciale niveau en
samen met alle stakeholders de ontwikkelingen van het IJsselmeergebied te sturen
en men vindt dat de Agenda daarbij een
cruciale rol speelt. De uitgangspunten van
de Agenda worden ondersteunend en
richtinggevend genoemd, bijvoorbeeld bij
de projecten Oostvaardersoevers en
Wieringerhoek van de PAGW (Programmatische Aanpak Grote Wateren) en bij
visievorming van de eigen organisaties.
Ten slotte ervaart men dat de discussie
over de energietransitie is verbreed: die
gaat nu ook over omgevingskwaliteit.
Verbeterpunten
In het Bestuurlijk Platform IJsselmeer
gebied (BPIJ) van 18 juni 2020 is de evaluatie besproken en zijn verbeterpunten
benoemd. Hieronder de zes belangrijkste
op een rij.
> Gemeenten bestuurlijk en ambtelijk
meer en eerder betrekken
De Coöperatie Gastvrije Randmeren stelt
voor om de gemeentelijke betrokkenheid
te organiseren via gebiedslijnen en
bestaande gemeentelijke overlegstructuren, zoals die van de Randmeren. Het BPIJ
wil bestaande en gebiedsgerichte samenwerkingsvormen van gemeenten in het
IJsselmeergebied verkennen en onder
zoeken hoe samenwerkingsverbanden
kunnen worden vertegenwoordigd in het
coördinatieteam en in het BPIJ.

> Grotere rol voor maatschappelijke
organisaties
Het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied (ROIJ) is in het BPIJ vertegenwoordigd door middel van een adviesrol voor
de ROIJ-voorzitter. Drie maatschappelijke
organisaties noemen de rol van maatschappelijke organisaties te beperkt en
twee daarvan wensen nadrukkelijk een
grotere rol in het BPIJ. Deze wens wordt in
het ROIJ besproken. Mogelijk kan een
onafhankelijk bestuurskundige advies
geven over vernieuwende manieren om
maatschappelijke organisaties steviger in
te bedden in de governance-structuur.
> Meer regie en daadkracht gevraagd
Meerdere partijen vrezen dat de samenwerking te vrijblijvend is en dat regie op
het IJsselmeergebied als eenheid onvoldoende tot uiting komt, met name bij de
afstemming van de RES’en. Eén partij pleit
voor een ‘burgemeester van het IJsselmeergebied’, een gebiedsregisseur, en één
gemeente geeft aan de Agenda nodig te
hebben als steviger beschermer van de
openheid en kwaliteiten van het IJsselmeergebied. Een andere partij roept juist
op om niet te behoudend te zijn en open te
blijven staan voor ontwikkelingen die om
verandering van het landschap vragen.
Het BPIJ is een afstemmingsplatform dat
ontwikkelingen vroegtijdig bespreekt en
dat daarover bestuurlijk advies kan geven.
Het BPIJ gaat nadenken over doorgroei
modellen voor zichzelf, daarbij onder
andere lering trekkend uit zijn rol binnen
de afstemming van de RES’en. Ook wordt
bekeken wat de rol van het BPIJ kan worden in het kader van de Omgevingswet.
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> Meer invloed van partijen op de
Verenigde Vergadering
De eerste Verenigde Vergadering in mei
2019 is meer ervaren als uitwisselend dan
als agenderend. Inmiddels is het de
bedoeling om de Verenigde Vergadering
en de IJsselmeertop samen te voegen.
Het BPIJ zal ervoor zorgen dat het oorspronkelijke doel van de Verenigde
Vergadering overeind blijft, namelijk:
gezamenlijk richting bepalen rond grotere
strategische keuzes, gericht op het
behalen van de ambities. Dit is richting
gevend voor het werk van het BPIJ. Zo is
dat destijds in de Agenda omschreven.
> Vergroot de initiërende rol en
zichtbaarheid van de Agenda
De Agenda speelt volgens sommigen een
nog (te) marginale rol in het initiëren van
ontwikkelingen en processen en is ook
nog te weinig zichtbaar. Dankzij het
opgave- en themagericht werken van het
coördinatieteam in werkgroepen, komt de
initiërende rol van de Agenda steeds beter
van de grond. Capaciteit blijft wel een
aandachtspunt. De Agenda zou beter
zichtbaar moeten maken wat zij al
initieert, zoals de aansluiting van onderwijs bij de Agenda en de lopende verkenningen naar Recreatie & Toerisme en naar
een Gebiedsfonds.

> Werk aan de hand van concrete
mijlpalen
De abstractie van de Agenda is hoog,
ambities liggen ver weg en zijn weinig
concreet. Met de nieuwe uitvoerings
agenda (2021-2022) zal de project
organisatie beter communiceren over de
programmatische aanpak en zal ze per
hoofdopgave de koers bepalen aan de
hand van de beoogde resultaten 2025.
Deze zijn eerder geformuleerd in de
Uitvoerings-, Kennis- en Innovatieagenda
2019-2020.
De projectorganisatie gaat actief met alle
verbeterpunten aan de slag en bedankt
iedereen die de enquête heeft ingevuld.
Op deze manier groeien we samen verder
en leren we al doende te werken met de
Agenda.

Resultaten
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Marker Wadden heeft eerste zelfvoorzienende eiland van Nederland

Op het Haveneiland van de Marker Wadden is een geheel duurzame en
zelfvoorzienende nederzetting gebouwd. Elektriciteit wordt ter plekke
opgewekt met zonnepanelen en als reservebron een slapende windmolen, water komt uit een lokale bron en wordt ter plekke afgevoerd
en gezuiverd. Het eiland is niet aangesloten op de landelijke netwerken
voor elektriciteit, gas, drinkwater of riolering en is daarmee het eerste
off grid eiland van Nederland.
De Marker Wadden zijn de nieuwe natuureilanden in het Markermeer, het nieuwste
stukje Nederland. Ze zijn in opdracht van
Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat
aangelegd met een drieledige doelstelling:
verbetering van de waterkwaliteit,
ontwikkeling van nieuwe natuur, dus
verhoging van de biodiversiteit, en het
mogelijk maken van beleving. Het is een
natuurlijk paradijs voor vogels, vissen,
insecten en planten en inmiddels ook
een unieke recreatiebestemming in het
hart van Nederland.
De nederzetting op het Haveneiland is
begin juli officieel geopend. Dit eiland is
het enige van de vijf natuureilanden dat
toegankelijk is voor publiek. De andere
eilanden zijn gesloten natuurgebied.
Bij de aanleg van de nederzetting is vooral
de mix van zelfvoorzienende en duurzame
voorzieningen uniek. André Rijsdorp,
projectleider van de bouw bij Natuurmonumenten: ‘Het integreren van de verschillende duurzame systemen was een

enorme puzzel. Van een geheel zelfvoorzienend systeem zijn geen voorbeelden,
dus hebben we veel zelf moeten uitdokteren. Dat was een flinke uitdaging.’
Passend in duinlandschap
De nederzetting bestaat uit hoogwaardige
architectonische gebouwen voor beheer
en toezicht, natuuronderzoek en opvang
van bezoekers. Bovendien staan er vier
eilandhuisjes voor recreatieve verhuur.
‘Het is een ensemble van gebouwen met
een karakteristiek silhouet dat stevig
verankerd is in het weidse duinlandschap’, zegt Franz Ziegler van architectenbureau Ziegler | Branderhorst. Het hout
van de bouwwerken is afkomstig uit eigen
bossen van Natuurmonumenten. De
gebouwen zijn grotendeels elders in
elkaar gezet en daarna vervoerd, zodat er
zo min mogelijk verstoring is geweest van
de natuur ter plekke. De omvang van de
bebouwing is beperkt en bedraagt niet
meer dan 0,1 procent van de oppervlakte
van Marker Wadden. De huuropbrengst
van vier vakantiehuisjes komt volledig ten

Foto: Peter Leenen

goede aan Natuurmonumenten en
daarmee aan het beheer van de Marker
Wadden, waarvoor Natuurmonumenten
verantwoordelijk is.
Natuurmonumenten is de belangrijkste

financier van de nederzetting. Ook enkele
overheden en particuliere instellingen en
bedrijven hebben in natura of met een
duit in de zak aan de financiering bijgedragen.

Foto: Peter Leenen
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Je bent jong en het IJsselmeergebied is jouw toekomst
De Agenda IJsselmeergebied is in het bijzonder van belang voor de mensen van morgen.
Er is dus veel voor te zeggen om ook jongeren bij de grote thema’s van de Agenda te
betrekken. Bovendien kan het realiseren van de ambities uit de Agenda in de komende
jaren veel werkgelegenheid met zich meebrengen. Kennis, ervaring, interesse,
enthousiasme, innovatiekracht en ondernemerschap zijn nodig in alle stadia om van
ambitie naar uitvoering te komen. Jongeren die nu al bij uitvoeringsprojecten betrokken
raken, kunnen die uitvoering wellicht verrijken met een eigen kijk op vraagstukken en
oplossingen. De Agenda IJsselmeergebied 2050 wil die aansluiting faciliteren door de
relatie met de onderwijswereld te zoeken en te versterken.
Afgelopen maart is een Platformbijeenkomst gewijd aan de vraag hoe de ambities uit de Agenda IJsselmeergebied 2050
te verbinden met wat leeft in de onderwijswereld. Een vraag die inspireerde en
die in de verschillende regio’s van het
IJsselmeergebied aansluiting vond bij al
bestaande wensen en initiatieven in het
onderwijs en bij overheden.
‘We moeten nu al jongeren laten meedenken,’ zegt Matthijs Meijer, verbonden aan
de Hogeschool Windesheim in Almere.
‘De mensen die in 2050 aan het roer staan,
hebben te maken met de besluiten die in
deze tijd worden genomen. Het is daarom
goed om jongeren te betrekken bij de
plannen en de uitdagingen voor de
toekomst.’ Meijer is coördinator van het
onderwijsprogramma Honours Programme
Sustainable Society dat leerlingen stimuleert mee te helpen bij het creëren van een
duurzame maatschappij. Vanuit die rol
benaderde hij vorig jaar al de provincie
Flevoland. Wellicht kon men daar helpen
met een mooie concrete opdracht. Dat
klikte. Anne Maat, beleidsmedewerker
Human Capital bij de provincie Flevoland,
was een jaar eerder gestart met het
jongerenproject Talent kleurt Flevoland, dat
tot doel heeft jonge mensen in de provin-

cie vast te houden door hen studie- en
werkgelegenheid te bieden. De koppeling
met de Agenda IJsselmeergebied 2050 was
toen snel gemaakt. Binnen de partijen die
al jaren samen optrekken om het IJsselmeergebied van de toekomst vorm te
geven, is de gedachte om ook het onderwijs erbij te betrekken regelmatig onderwerp van gesprek. Roel Doef, adviseur
watermanagement bij Rijkswaterstaat en
verantwoordelijk voor koppeling van
onderwijs en de Agenda IJsselmeergebied
2050, zag de kans en sloot zich onmiddellijk aan.
Verschillende invalshoeken
Meijer: ‘Het is een diverse groep jongeren
in die zin dat ze verschillende opleidingen
volgen op verschillende niveaus. Denk aan
studenten van HBO, ROC, Associate
Degree-studenten (een tweejarige HBOopleiding) en leerlingen van Technasia,
het onderwijs op HAVO/VWO-niveau dat
is gericht op technische vakken. We
werken dus op vier niveaus met jonge
mensen die naast hun basisstudie graag
iets meer willen doen. De studenten
krijgen geen opdracht, maar een speelveld
van ons mee. De helft van het plezier voor
hen is om binnen dat speelveld een eigen

opdracht of project te definiëren. Wij
schetsen een breed probleem, met veel
stakeholders en allemaal verschillende
belangen, en daar gaan zij mee aan de
slag. Het leuke van zo’n pluriforme groep
is dat je ziet dat ze vanuit hun eigen
ervaring en kennis naar een probleem
kijken. Iemand met een opleiding in de
zorgsector wil gaan verzorgen, het maakt
niet uit wat het kost, terwijl een leerling
die commerciële economie volgt vooral
wil weten hoe je er geld aan kunt verdienen. En dan heb je nog de werktuigbouwkundige die analytisch ingesteld is en
onderzoekt hoe het project kan worden
gerealiseerd. Die dynamiek maakt het erg
leuk en leerzaam.’
Samen leren
Dat leerproces beperkt zich niet enkel tot
de leerlingen. Roel Doef pleit binnen
Rijkswaterstaat al geruime tijd voor een
agenda waarin overdracht en behoud van
opgedane kennis centraal staat. Hij is erg
enthousiast over het nieuwe project
waarin onderwijs en overheid samenwerken. ‘Als we alle ambities die we hebben in
de toekomst willen realiseren, komen we
handen tekort. Zonder voldoende doorstroom kunnen projecten niet worden
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uitgevoerd en vloeit er ook veel kennis
weg. We willen daarom jongeren actief
betrekken bij het IJsselmeergebied en hen
enthousiast maken voor ons vakgebied.
Ik vind het ontzettend leuk om met jonge
mensen aan de slag te gaan. Ze zijn nog
niet gevormd door geijkte procedures en
methodieken. Je ziet een onbevangen
sponswerking, waarbij ze eigen denkrichtingen laten zien en vernieuwende
technieken toepassen. Daar kunnen wij
ook van leren. Het is dus zeker niet de
bedoeling om alles top-down te dirigeren.
Uit zo’n onderwijsproject kan beleid
voortvloeien. Wat mij betreft krijgt dit
initiatief van Flevoland navolging in de
andere provincies rond het IJsselmeer.
Laat het onderwijs ons maar verrijken.’
Doorlopende leerlijn
De focus van het werk van Anne Maat bij
de provincie Flevoland ligt op de arbeidsmarkt en de verbinding daarvan met het
onderwijs. ‘We werken met opdrachten uit
de praktijk die actueel zijn. Leerlingen
willen het gevoel hebben dat ze echt iets
kunnen bijdragen en dat het ergens over
gaat. Ze kijken er met een frisse blik naar
en hebben creatieve invalshoeken. Voor
ons als provincie is dat interessant.
We willen talenten graag vasthouden in
Flevoland en hen laten zien wat er allemaal in de regio mogelijk is. We proberen
daarom een doorlopende leerlijn te
maken waarbij leerlingen in het voort
gezet onderwijs al kennismaken met
bepaalde vraagstukken. Misschien komen
ze die op het HBO nog een keertje tegen.
Het liefste willen we daar ook een traineeship aan koppelen, zodat ze na hun
opleiding kunnen doorstromen wanneer
ze geïnteresseerd zijn in een baan bij de
provincie. Of straks ook in andere organisaties die ze kennen vanuit Talent kleurt
Flevoland. '

agenda ijsselmeergebied 2050 | nieuwsbrief #7 | juli 2020

Uitbreiding
Die andere organisaties gaan er komen.
Maat heeft zich tot doel gesteld om Talent
kleurt Flevoland vanaf volgend jaar uit te
breiden. Meerdere instellingen en organisaties hebben nu al laten weten mee te
willen doen. ‘Rijkswaterstaat doet dit jaar
voor het eerst mee. Dat is logisch, gezien
het thema IJsselmeergebied. De intentie is
om het programma zó uit te breiden dat in
de toekomst andere instanties ook
zelfstandig opdrachten kunnen geven aan
het onderwijs, dus mogelijk los van de
provincie, dat moeten we nog uitzoeken.
Daarom is de IJsselmeeragenda ook een
mooie pilot. We gaan zien hoe dat samenspel kan plaatsvinden. Binnen de provincie is er veel belangstelling. Ik moet eerder
afremmen dan enthousiasmeren en ik
hoef het project nergens te verkopen. We
zijn nog voorzichtig, want we willen de
kwaliteit van Talent kleurt Flevoland
waarborgen.’

economie gaat, vinden we het belangrijk
het bedrijfsleven erbij te betrekken om de
studenten te laten ervaren hoe er bedrijfsmatig wordt gedacht. Zo vragen we ook
experts uit de praktijk om input te geven.
De studenten gaan in dat weekend
bovendien op excursie in het gebied om te
voelen en te zien waar het om gaat. Aan
het eind van het weekend moeten ze een
plan presenteren dat tot stand is gekomen
op basis van de input die ze krijgen.
Daarna werken ze enkele maanden in
groepjes aan de eindpresentatie tijdens
een conferentie over de Agenda IJsselmeergebied 2050 op het provinciehuis.
Daar zijn zo’n zestig stakeholders aanwezig. Het is belangrijk dat zowel de leerlingen als de stakeholders het serieus nemen
en niet als een spelletje zien. Het is een
project van een half jaar, ik zou het
geweldig vinden als er een plan uitkomt
dat daadwerkelijk wordt opgepikt en
uitgevoerd.’

Inhoud
Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en
onderwijs gaan dus enthousiast aan de
slag. Maar hoe ziet het project waarin het
IJsselmeergebied centraal staat er eigenlijk uit?
Matthijs Meijer: ‘Het belangrijkste is dat
studenten nadenken over een duurzame
samenleving en wat zij daar zelf aan
kunnen bijdragen. Het gaat erom dat ze
projecten initiëren waarin ze zelf het
verschil kunnen maken. Dat is de mooiste
leerervaring die je kunt krijgen. Binnen de
Agenda IJsselmeergebied 2050 zijn drie
ambities geformuleerd: landschap van
wereldklasse, toekomstbestendig wateren ecosysteem en vitaal economisch
belang. We starten met een kick-offweekend
waarin jongeren in contact komen met
experts die vanuit verschillende invalshoeken hun verhaal doen. Als het om

Werkgroep Onderwijs
Helemaal in lijn met het principe dat ‘het
gehele IJsselmeergebied telt’, is tijdens de
eerdergenoemde Platformbijeenkomst in
maart het initiatief genomen om een
Werkgroep onderwijs te starten. De
werkgroep wil nadrukkelijk onderwijsinstellingen op álle niveaus en uit álle
IJsselmeerprovincies bij de Agenda
IJsselmeergebied 2050 betrekken. Overleg
en onderzoek zijn nog nodig voor het
vinden van wegen om de onderwijswereld
vanuit zijn eigen dynamiek en op eigen
kracht aan de doelen van de Agenda te
kunnen laten bijdragen. De werkgroep
leden zien als eindresultaat een praktijk
van projecten, stageopdrachten en een
gestage stroom enthousiaste afgestudeerden die in het prachtige IJsselmeergebied
willen werken en er ook graag willen
blijven wonen.
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