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Gebiedsagenda IJsselmeergebied  

Natuurlijk veelzijdig 
Visie ROIJ klankbordgroep Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2020-2050 
 

Op 18 december 2017 heeft het ROIJ haar visie op de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2020 - 2050 

overhandigd aan projectleider Pieter den Besten van de Agenda IJsselmeergebied 2050. ROIJ leden 

hebben de afgelopen twee jaar intensief meegedacht tijdens de dialoogsessies en in afzonderlijke 

bijeenkomsten met leden van het kernteam van de gebiedsagenda. De visie is zowel een 

ondersteunende, als aanvullende bijdrage richting definitieve Agenda IJsselmeergebied 2050. 

Tegelijkertijd vormt deze visie een eerste product van het ROIJ op weg naar een officiële 

‘Klankbordgroep’ van de Agenda IJsselmeergebied 2050 en de nadere uitwerking daarvan. 

 

Het ROIJ ziet het volledige IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer, Randmeren) als één uniek 

ecosysteem, waar vele belangrijke maatschappelijke, sociale en economische functies (zoals wonen, 

waterveiligheid, landbouw, visserij, natuur, recreatie, energie, drinkwater, scheepvaart etc.) in hoge 

mate van afhankelijk zijn. Functies - in een multifunctioneel gebied - die vaak goed samengaan, maar 

soms ook conflicteren. Ook binnen het ROIJ is die spanning soms voelbaar. De partijen binnen het 

ROIJ zien de kernopgave om het (eco)systeem IJsselmeergebied robuust en toekomstbestendig te 

maken als een noodzakelijke uitdaging. Dit doen we vanuit ons motto: eenheid in diversiteit! Bij 

voorkeur wordt hiermee ontwikkelingsruimte gecreëerd om andere functies verder te versterken. 

Dit vraagt een bovenmatige inspanning van (overheids)partijen en een transparante en effectieve 

governancestructuur. Het ROIJ  ziet het als een uitdaging om de ruimtelijke inrichting zo vorm te 

geven, dat meer van de kwaliteiten van het gebied genoten kan worden, met behoud of zelfs 

versterking van de kernkwaliteiten.   
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Nederland als veelzijdig land met een blauw hart in het midden.  

Genieten  

Het ROIJ ziet de uitdagingen en meekoppelkansen in het gebied. Tevens zien we in de toekomst voor 

het IJsselmeergebied een aantal duidelijke paradigmaveranderingen:   

- Steden staan niet meer met de rug naar het water,   

- Het IJsselmeergebied als Blauwe Hart is geen restruimte meer, waar alles mogelijk lijkt,  

- En geen louter functioneel, nutsgebied,  maar wordt ingericht volgens kwaliteitsprincipes.  

 

 

 

Het IJsselmeergebied heeft de potentie om uit 

te groeien tot een groep meren van 

internationale allure met hoge ruimtelijke en 

natuurlijke kwaliteit, waar ook nieuwe 

leidende ontwerpprincipes (‘Dutch Design’) en 

governance aan ten grondslag liggen.   
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Het is een prachtig gebied om even te onthaasten, te genieten van het kleine geluk, zoals de zon zien 

opkomen aan de horizon, het voelen van de strakke wind door je haren, het kijken naar een heldere 

sterrenhemel of het luisteren naar het klotsen der golven op de Noorse stenen of zandige kust. Je 

laten verrassen door duizenden zwarte sterns, die bijtanken voor de trek naar Afrika. Die 

meerwaarde, vervat in de kernwaarden van het gebied,  

kan nog flink versterkt worden, zodat je op vele plekken van deze kernwaarden kunt genieten als 

inwoner, recreant/toerist of gebruiker van het gebied. Dit alles dankzij en met respect voor de 

natuur.  

Bij het onderkennen van de kansrijke denkrichtingen, maar in het besef dat het ontbreken van een 

duidelijk eindbeeld in dit dynamische gebied een gegeven is, dienen er de nodige proceswaarborgen 

te komen. Het ROIJ meent dan ook, als maatschappelijke hoeder van dit unieke gebied, dat haar 

inbreng zich hier vooral op moet richten. In het proces van de Gebiedsagenda 2050 en de (regionale) 

uitwerking ervan, zijn deze waarborgen namelijk nog volstrekt ontoereikend. Wat de 

maatschappelijke partijen binnen het ROIJ in de eerste plaats bindt, is dat voor de toekomstige 

ontwikkelingen een drietal heldere uitgangspunten zouden moeten gelden:  

1. De lagenbenadering is en blijft een leidend principe.  

• Laag 1 Ondergrond (water en ecologie);  

• Laag 2 Netwerken (infrastructuur);          

• Laag 3 Occupatie (inrichting en benutting).  

De lagenbenadering houdt in dat de onderlaag – het ecosysteem – de drager vormt voor inrichting, 

benutting en medegebruik. Die benutting is er namelijk dankzij het systeem, en als aan de 

lagenbenadering wordt vastgehouden is het risico veel kleiner dat overmatige benutting deze 

draagkracht van het ecosysteem aantast. Het houdt natuurlijk ook in dat versterking van het 

ecosysteem de ruimte voor benutting kan vergroten (zoals bijvoorbeeld voor de beroeps- en 

sportvisserij).   

 2. De kernkwaliteiten vormen ons vertrekpunt. Ontwikkelingen worden in het voorproces getoetst 

- naar het voorbeeld van St. Kernwaarden Texel 

(http://www.stichtingkernwaardentexel.nl/index.php) - aan de mate waarin zij rekening houden met 

de kernwaarden van het gebied:  

• Donkerte;  

• Stilte;  

• Openheid en weidsheid;  

• (Inter)nationale natuurwaarden;  

• Cultuurhistorie en de landschappelijke kwaliteiten.  

Nieuwe ontwikkelingen worden in het voorproces hierop 

getoetst en aangepast, zodat de ontwikkelingen passen 

binnen de kernwaarden of zelfs de kernwaarden 

versterken. Dit vraagt om duidelijke ordeningskeuzes, 

die soms in het nadeel van medegebruik kunnen 

uitvallen; niet alles kan altijd overal 

http://www.stichtingkernwaardentexel.nl/index.php
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3. De 10 gouden regels. Met name de ruimtelijke kernwaarden van het gebied en hoe die 

te behouden zijn bestudeerd door prof. Ir. Frits Palmboom en zijn samengevat in 10 

gouden regels. Naast toetsing aan de kernwaarden bieden deze 10 gouden regels bij 

(gebieds)ontwikkelingen een goede handleiding:  

  

1. Maak het rondje IJsselmeer compleet;   

2. Benader de kust niet als een lijn maar als een zone;  

3. Respecteer en versterk de opeenvolging van baaien en kapen;  

4. Koester en versterk het verschil tussen strakke en grillige kusten;  

5. Verdedig de grootste open maten in het gebied;  

6. Intensiveer de verbindingen tussen het water en het achterland;  

7. Speel in op de diversiteit van het (onder)waterlandschap;  

8. Buit de diversiteit van het achterland uit;  

9. Verfijn het netwerk van verbindingen, te land en te water;  

10. 10. Voeg een paar nieuwe krachtige trekkers toe.  

Wij denken aan: 

- Het Nationaal Park Nieuwland 

- Een nationaal centrum voor Bouwen met de Natuur (Waterloopbos, Marker Wadden en 

Nieuwland Erfgoed als expositie-trekkers) 

- Het promoten van diverse Parels rond het IJsselmeergebied 

 
  

Bovenstaande 3 uitgangspunten moeten er voor zorgen dat het ‘blauwe hart’ zijn unieke 

kernkwaliteiten als open gebied ook de komende decennia behoudt.  

4. Governance. Veranderende paradigma’s leiden tot andere ontwerpprincipes en vragen om een 

andere governance aanpak.  

 



ROIJ - Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied                                                            29 november 2017  

 5 

  

  

Partijen hebben geen vertrouwen dat de bestaande governancestructuur - van diverse ministeries, 

een zestal provincies, tientallen gemeenten en waterschappen - daadkrachtig en effectief genoeg is 

om bovenstaande zaken in voldoende mate te toetsen en af te dwingen in een divers speelveld met 

veel belangen en krachten. De afweging van inrichtingskeuzes dient voor het gehele  

IJsselmeergebied doelgericht en gewogen plaats te vinden. Een overall kijk op het IJsselmeer is 

hiervoor noodzakelijk om te voorkomen dat keuzes slechts op regionale belangen worden getoetst. 

In de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld gezien dat de waterplantenproblematiek onopgelost 

bleef en windmolens er ineens waren. Dat enerzijds geïnvesteerd wordt in natuur, maar anderzijds 

geen stappen richting een duurzame visserij worden gezet. En dat aan weerskanten van de dijken 

andere natuur-en waterbeheervisies gelden. Dit moet in de toekomst anders.   

Het Blauwe Hart is een complex gebied gebleken, met veel soorten wetgeving. Initiatiefnemers lopen 

regelmatig vast in het ‘oerwoud van wetten en regels’, waarbij vaak onduidelijk is aan welke deur 

geklopt moet worden om antwoord op vragen en duidelijkheid te krijgen. Er is behoefte aan één 

gebiedsregisseur, één loket en aan een evenwichtige besteding voor het gebied.  

Voor de ROIJ partijen is het een harde 

randvoorwaarde dat er een heldere, 

transparante en vooral eenduidige entiteit en 

besluitvormingsstructuur moet komen. 

Duidelijk moet zijn wie ‘de beslisser’ is, aan 

welke spelregels getoetst wordt, wie waarop 

aanspreekbaar is. Vereenvoudiging en 

kwaliteitsverbetering van het beheer is een 

noodzaak en moet daarvan het gevolg zijn. 

Nu houden heel veel partijen zich met een 

deel van een vraagstuk bezig.  

Kortom: de gezamenlijke gebiedsopgave moet geborgd worden in een heldere governance- 

structuur, waarbinnen het verbinden van kennis, het organiseren van regie, draagvlak en 

fondsvorming een belangrijke opgave is.  

 5. Kennis en ondersteuning. Omdat kennis een essentiële basis is voor effectieve maatregelen en 

een goede belangenafweging, is het van groot belang dat de kwaliteit ervan goed is, minder 

sectoraal wordt vergaard en dat daarnaast die kennis breed wordt gedeeld door de stakeholders. Dat 

houdt in dat kennis als een gezamenlijke bron moet worden gezien en niet als een machtsmiddel in 

een belangenstrijd. Een onafhankelijke entiteit als kennisplatform kan hieraan een belangrijke 

bijdrage leveren. De ROIJ-partijen beschikken over veel kennis op hun eigen werkvelden en stellen 

deze graag ter beschikking.   
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6 Rol van maatschappelijk veld 

Zij willen een instrumentarium ontwikkelen met tools die 

ontwikkelingsprocessen optimaal kunnen ondersteunen in hun 

kwalitatieve keuzen.  

Dit instrumentarium richt zich op: 

-  het ontwikkelen en uitdragen van hanteerbare en transparante 

spelregels 

- het verbinden van kennis, het organiseren van regie, en draagvlak 

en het organiseren van fondsvorming 

 - de bewaking van de spelregels t.a.v. ruimtelijke en 

kwaliteitsaspecten van het gebied 

 

 

  

   

  

  


