
Scheepvaart en nautische economie in het 
IJsselmeergebied

Platformbijeenkomst

Rob de Leeuw van Weenen, Wouter van der Geest

18 november 2021



Samen werken 
aan Topcorridors

2

Scheepvaart en nautische economie
in het IJsselmeergebied

Onderzoek naar toekomstbeelden
• Opgave is in de Agenda IJsselmeergebied 2050 

erop gericht om de economische potenties van 
het IJsselmeergebied zo goed mogelijk te 
benutten en te ontwikkelen

• Verstedelijkingsopgave
• Duurzame visserij 
• Recreatie en toerisme

• Energietransitie 
• Klimaatadaptatie 
• Natuurontwikkeling

Economische dragers voor Scheepvaart en Nautische 
Economie in het IJsselmeergebied 

• in kaart brengen, 
• hoe deze beter te benutten 
• te versterken richting toekomstbeelden voor 2050 
• hoe deze toekomstbeelden te bereiken 

(ontwikkelpaden en handelingsperspectieven.

in samenhang met de overige sectorale opgaven
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Onderzoeksvragen
• Wat zijn de economische dragers voor Scheepvaart en Nautische Economie 

in het IJsselmeergebied?
• Hoe kunnen ze beter worden benut en versterkt richting toekomstbeelden 

voor 2050?
• Met welke ontwikkelpaden en toekomstperspectieven kunnen we deze 

toekomstbeelden bereiken?

➔ Centrale rol voor ontwerpend onderzoek
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Hoe gaan we dat bereiken

Oriëntatie- en informatiefase

gevoel voor de bal: wie zijn de

stakeholders, wat loopt er al, wat zijn

de trends, wat is de waarde van S+N

economie in het Ijsselmeergebied

Visievormende fase

drie toekomstbeelden naar 2050 toe; 

industrie, vrijetijdseconomie en natuur.

• uitwerkingsworkshop met de 

belangrijkste stakeholders. 

• draagvlak voor de toekomstbeelden,

daarom vervolgens draagvlakworkshop

met stakeholders

Uitwerkingsfase

Uitwerken van meerdere (3) 

ontwikkelpaden die de Scheepvaart 

en Nautische Economie in het 

IJsselmeergebied versterken en 

toekomst bestendig maken.

Adviesfase

• Handelingsperspectief: aandacht aan de 

zes sectorale opgaven in relatie tot de 

opgave Scheepvaart en nautische 

economie.

• Gedragen! + advies over inrichting 

vervolg. 

• Finale workshop

Dec 21/ 
jan 22

Juni 22
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Discussievragen
• Welke economische en maatschappelijke 

trends sturen de ontwikkeling van 
scheepvaart en nautische economie in het 
Ijsselmeergebied?

• Welke bestaande trajecten, lopende 
afspraken, overeenkomsten, akkoorden, 
visies, ambities van betrokken partijen zijn 
relevant?

• Wat is uw toekomstbeeld voor scheepvaart en 
nautische economie  ? 

• Legt u de nadruk op industrie, recreatie of 
natuur?

• Wat voor impact hebben de transities?
• Welke kansen/knelpunten ziet u?

Doe mee aan
de bijeenkomsten!


