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Inleiding

Op 29 juni jl. hebben directeuren van regio en Rijk een werkbezoek
gebracht aan het IJsselmeergebied. Dit werkbezoek is georganiseerd
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Eén van de doelen
van het werkbezoek was het beleven van de landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten van het IJsselmeergebied. Daarom zijn
aansprekende locaties in de provincies Flevoland, Noord-Holland en
Friesland bezocht (zie ook de kaart op de vorige bladzijde). Een ander
belangrijk doel van het werkbezoek was elkaar informeren over
ieders ambities en wensen voor het IJsselmeergebied en de
Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050.
Het werkbezoek maakt onderdeel uit van de verkenningsfase om te
komen tot een Gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied. Deze
verkenningsfase wordt afgesloten met een bijeenkomst op 15
september, gevolgd door bestuurlijke overleggen tussen regio en
Rijk. Op 15 september zullen de shareholders van de Gebiedsagenda
gezamenlijk bepalen hoe het vervolg van het proces eruit zal zien.
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Henri Kool (Ministerie van Economische Zaken)
Ingrid Post (Ministerie van Economische Zaken)
Jaap van der Veen (Waterschap Zuiderzeeland)
Janine Eekman (Rijkswaterstaat)
John Arkes (Provincie Noord-Holland)
Joost de Ruig (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
Letty Spieker (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Lieve Declercq (Vitens)
Luzette Wagenaar-Kroon (Gemeente Waterland)
Maaike Bos (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Marc Hameleers (Ministerie van Economische Zaken)
Mary Haselager (Provincie Flevoland)
Milou Joosten (Rijkswaterstaat)
Oeds Bijlsma (Waterschap Friesland)
Rob Bouman (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
Roel Feringa (Ministerie van Economische Zaken)
Susan Lammers (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Alle aanwezige partijen tijdens het werkbezoek onderschreven de
noodzaak om tot een samenhangende en integrale visie voor het
IJsselmeergebied te komen. Op de volgende pagina’s kunt u lezen
hoe zij de rol als shareholder voor zich zien.
De personen die hebben deelgenomen aan het werkbezoek zijn:
• Donné Slangen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
• Doreen van Elst (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
• Eelco Hoogendam (Ministerie van Economische Zaken)
• Ellen Vreenegoor (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
• Hanny Stijnen (Provincie Friesland)
• Henk Baas (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
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Flevoland: Nieuw Land

Op het startpunt van het werkbezoek in Erfgoedcentrum Nieuw
Land heette André Geurts (conservator en provinciaal museumconsulent van Nieuw Land) ons welkom namens de directie: “Welkom in
het centrum van het IJsselmeergebied. Jullie zijn aangeland op een centrale plek
in het natte hart en de grootste polder van Nederland. Hier in Nieuw Land zijn de
verschillende etappes van de geschiedenis van het IJsselmeergebied zichtbaar en
wordt gebouwd aan de toekomst. Grote en kleine transities worden getoond.”
Susan Lammers (directeur Kennis en Advies van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed) maakte duidelijk waarom de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed (RCE) dit werkbezoek georganiseerd heeft en
waarom we nu juist vandaag hier zijn: “In het proces van de
Gebiedsagenda denken we na over 2050. Het is belangrijk dat we ontwikkelingen
en processen uit het verleden kennen en mee laten spreken wanneer we werken
aan onze toekomst. Daarnaast is het belangrijk om de verhalen uit de regio te
laten klinken. Op deze aspecten zet de RCE zich volop in met het programma
‘Visie erfgoed en ruimte’. Ik ben heel blij dat we vandaag bij Nieuw Land mogen
zijn; één van onze samenwerkingspartners in het plan Batavialand.”

waardoor het IJsselmeer een zoet binnenmeer werd en de middelen
van bestaan voor de mens opnieuw compleet veranderden. Hij
toonde de aanwezigen de transitie van visserijactiviteiten naar
toerisme als nieuwe vorm van economie.
Het bezoek aan Nieuw Land was niet alleen informatief, maar ook
erg bijzonder. Onder leiding van Laura Koehler (specialist maritieme
materialen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) kon men
namelijk de recentelijk geborgen IJsselkogge met eigen ogen zien
en horen hoe en met wie er onderzoek gedaan wordt naar de
herkomst en de conserveringsmogelijkheden. De grotendeels
intacte Middeleeuwse IJsselkogge is een vrij unieke vondst die in
2011 werd gevonden tijdens rivierwerkzaamheden bij Kampen.
Mogelijk is de kogge eeuwen geleden doelbewust afgezonken om
de IJssel in bedwang te houden en zodoende de onstuimige en
verzandende IJssel in de gewenste richting sturen. De kogge is
echter niet volledig ontmanteld, er is nog een kombuis aangetroffen. Of dit de theorie van ‘Middeleeuws watermanagement’
ontkracht moet nog verder onderzocht worden.

Menne Kosian (specialist ruimtelijke analyse van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed) bracht het verleden van het IJsselmeergebied
even tot leven. “We zijn nu in een gebied dat continu in een identiteitscrisis zit:
ben ik nu land of water?” Kosian toonde de aanwezigen de diverse
veranderingen die het IJsselmeergebied de afgelopen 10.000 jaar
heeft doorgemaakt. Hij vertelde over de tijd waarin het gebied nog
niet als watervlakte bestond, maar het land was waar mensen en
dieren leefden. Vervolgens vertelde hij over de transformatie naar
een steeds verder uitdijende binnenzee, de Zuiderzee, waar de
Hanze en de handelsvloot van de VOC gebruik van maakten. Tot slot
vertelde hij over de afsluiting van de Zuiderzee met de Afsluitdijk,
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Onderweg van Flevoland naar
Noord-Holland

Jaap van der Veen (secretaris-directeur van Waterschap
Zuiderzeeland): “Voor ons ligt het proces van de Gebiedsagenda
IJsselmeergebied in het verlengde van het Deltaprogramma IJsselmeergebied.
Daar zijn we als waterschap vanaf het begin intensief bij betrokken geweest en
dat willen we graag vervolgen bij de gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied. In
waterstaatkundig opzicht zijn er wat ons betreft dan twee dingen van belang: de
flexibilisering van het peilbeheer en datgene wat er gaat gebeuren op het gebied
van de waterveiligheid. Daarnaast hebben wij de komende jaren te maken met
het aan de grenzen raken van het accommoderend vermogen van het gebied dat
wij beheren (in technische zin). Dat wijst in de richting van ander gebruik en
andere functies. Dit lijkt mij een boeiende vraag om te beantwoorden in het
proces van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied: hoe kunnen we hier in de
samenhang der dingen betekenis aan geven?”
Mary Haselager (hoofd Gebiedsprogramma’s en Europa van de
Provincie Flevoland) benadrukte de complexiteit van het
IJsselmeergebied: waterbeheer, veiligheid, ecologie, visserij en de
ruimtelijk-economische kansen van dit gebied. “Als we kijken naar de
economie van de steden Almere en Lelystad moeten we niet alleen kijken naar
recreatie en toerisme, maar ook naar vaarroutes. De hoofdvaarroute van
Nederland loopt door dit gebied!” De ambities van Flevoland werden
gepresenteerd met de film ‘De vergeten haven’. In de film wordt
kort en bondig de geschiedenis van Flevoland verbonden met de
ontwikkeling van de Flevokust. Deze ontwikkeling omvat een
nieuwe buitendijkse, multimodale containerterminal en overslaghaven met een agrohub aan de noordkant van Lelystad, een
maritieme servicehaven in Urk en een vergroting van de sluis bij
Kornwerderzand.
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John Arkes (plv. directeur Beleid van de Provincie Noord-Holland)
sprak waardering uit voor het starten van dit gebiedsproces. “Wij zijn
ervan overtuigd dat we, door met alle belanghebbenden samen te kijken naar
wat hier van belang is, meer kracht genereren en ook daadwerkelijk dingen
kunnen veranderen.” Daarnaast benoemde hij de voordelen van
deelnemen aan het proces van de Gebiedsagenda: afstemming
vanaf de start, het bundelen van lopende trajecten en een betere
toegang tot het Rijk. “Wij doen daarom dan ook graag mee en zijn graag een
goede shareholder!” Een aandachtspunt is de bestuurlijke drukte in dit
gebied: “Laten we kijken hoe we alle inspanningen op elkaar kunnen
afstemmen.” Het proces van de Gebiedsagenda past wat NoordHolland betreft precies in de werkwijze die met de Omgevingswet
wordt nagestreefd. “Wij zijn absoluut van plan om de resultaten van de
Gebiedsagenda op te nemen in onze Omgevingsvisie.”
Joost de Ruig (directeur Water van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier) sloot aan bij voorgaande pitches. “Wij
willen niet anders dan met de verschillende stakeholders die vandaag aanwezig
zijn werken aan de kansen van dit gebied. Wij vertrouwen er dan ook op dat we
gezamenlijk tot prima oplossingen zullen komen.”
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Enkhuizen: Zuiderzeemuseum

Bij aankomst in Enkhuizen vertelde Stephan Warnik (directeur
Zuiderzeemuseum) dat het museum zich richt op de cultuur van het
voormalige Zuiderzeegebied en het huidige en toekomstige
IJsselmeergebied. “Dit jaar staat ‘water’ centraal in het Zuiderzeemuseum.
Het is namelijk honderd jaar geleden dat het Zuiderzeegebied voor het laatst is
getroffen door een grote overstroming. Samen met het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier wordt de watersnoodramp hier herdacht. De focus ligt
enerzijds op het herdenken en uitbeelden van de watersnoodramp van 1916 en
anderzijds op het waterbewustzijn van nu, want veilig wonen is immers nooit
vanzelfsprekend!”
In het museum presenteerde Rob Bouman (projectleider
Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050) de tussenresultaten van de
gebiedsdialogen en het voorgestelde proces voor het vervolg. “De
gebiedsdialogen zijn de kern van het proces. Tijdens deze bijeenkomsten zoeken
we naar verbindingen tussen opgaven, zogenaamde cross-overs, op basis van de
verschillende ambities van regio en Rijk. Vernieuwing is enkel mogelijk door te
kijken naar deze combinaties.” Bouman toonde een greep uit de rijke
oogst van de eerste en tweede gebiedsdialoog die respectievelijk
plaatsvonden in Heerhugowaard en Lelystad. “De derde gebiedsdialoog
staat voor de deur en vindt morgen plaats in Makkum. De resultaten van alle
gebiedsdialogen leveren input voor het perspectief voor 2050, de uitvoeringsagenda en de kennis- en innovatieagenda die de shareholders gezamenlijk zullen
opstellen”. Op de website agendaijsselmeergebied2050.nl staat meer
informatie over het proces van de Gebiedsagenda als ook impressies
van alle drie de gebiedsdialogen. Uitgebreide verslagen van de
gebiedsdialogen volgen.
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Vervolgens ontstond een gesprek tussen alle aanwezigen, onder
andere over de manier waarop de Gebiedsagenda aansluit op al
lopende trajecten. Bouman: “We respecteren lopende processen en kijken
zelf vooral naar de periode 2020-2050.” Donné Slangen (directeur
Gebieden en Projecten van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu): “De Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 is een gebiedsproces waarin
de opgaven centraal staan en waarin ook wordt gekeken naar het water. Er zijn
zaken waar het niet zo vast zit. Laten we daar instappen!”
Het gesprek ging verder over meer organisatorische aspecten van de
Gebiedsagenda en ging met name over het begrip ‘eigenaarschap’:
“Wat verstaan we onder ‘eigenaarschap’ en hoe wordt het georganiseerd?”.
Slangen: “Wij zien de verandering van de organisatie niet voor ons; het zal
vanzelf moeten ontstaan”. De aanwezige provincies zien de
Omgevingsvisies als het ‘haakje’ voor dit proces en geven aan dat
ook gemeenten graag willen meedoen. “Doe het niet te vrijblijvend!” is
het slotwoord van Slangen.
Na de presentaties liet een gids met een wandeling door onder
andere de ‘watersnoodstraat’ zien hoe het museum inspeelt op het
waterbewustzijn van de burgers.
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Van Noord-Holland naar Friesland

De boottocht met de veer van Enkhuizen naar Stavoren werd benut
om te netwerken en om het IJsselmeergebied ook vanaf het water te
beleven.

drinkwatersector is bereid haar kennis en expertise in te brengen met als
randvoorwaarde dat de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening
veiliggesteld wordt.”

Op weg naar het Woudagemaal in Lemmer nam Hanny Stijnen
(hoofd Stad en Platteland van de Provincie Friesland) ons mee met
een persoonlijke visie op ontwikkelingen tot het jaar 2050. Zij
vertelde ons wat de Gebiedsagenda tot een succes zou maken. “In
2050 bestaat het IJsselmeer nog en het IJsselmeergebied leeft en doet! Het gaat zo
goed, omdat het gebied vanaf 2016 als een samenhangend gebied (bestaande uit
land en water) en vanuit een ruimere context (regionaal-nationaal-internationaal) is bekeken. In het proces van de Gebiedsagenda hebben partijen in het
gebied samengewerkt en hun initiatieven op elkaar afgestemd. Ieders rol, taak,
bevoegdheid en belang was helder.” Wat Stijnen betreft doet de provincie
Friesland dan ook actief mee in het proces van de Gebiedsagenda
IJsselmeergebied 2050.
Lieve Declercq (voorzitter directie Vitens en vertegenwoordiger van
de drinkwatersector in het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied)
benadrukte allereerst het belang van het IJsselmeergebied voor de
huidige en toekomstige drinkwatervoorziening. Ze vervolgde haar
pitch met haar ambities voor 2050: “Het integreren van de drinkwaterfuncties in de multifunctionele inrichting en het gevoerde oppervlakte- en
grondwaterbeheer biedt het meeste perspectief op een toekomstbestendige,
geaccepteerde en kostenefficiënte drinkwatervoorziening.” Declercq eindigde
met het belang van de Gebiedsagenda en de rol van de drinkwatersector in dat proces. “De uitdaging voor het IJsselmeergebied gaat verder dan
het zo goed mogelijk verenigen van de huidige functies. Een duidelijke
samenhangende visie in de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 die zijn
doorwerking vindt in de provinciale omgevingsvisies is dan ook nodig. De
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In het Woudagemaal

Het laatste onderdeel van het programma was een bezoek aan het Ir.
D.F. Woudagemaal: het grootste stoomgemaal ter wereld en Unesco
Werelderfgoed. Wij werden welkom werden geheten door directeur
Hilda Boesjes. Zij ging in op de historie en werking van het 100 jaar
oude gemaal en benadrukte de relevantie van het gemaal voor het
huidige watersysteem. “De maatschappelijke relevantie van het gemaal is
nog steeds aanwezig. Het gemaal wordt namelijk nog steeds ingezet om het
waterpeil in de Friese wateren te verlagen ter aanvulling op de andere, jongere
Friese gemalen. Het Woudagemaal kan per dag ongeveer 6 miljoen m³ water
wegpompen. Omdat het monumentale Woudagemaal een belangrijke praktische
functie in de Friese waterhuishouding heeft, wordt het door een vaste technische
ploeg bediend en onderhouden. Dat zijn allemaal werknemers van het
waterschap in Friesland dat ook eigenaar is van dit stoomgemaal.”
Oeds Bijlsma (aankomend secretaris-directeur van het Waterschap
Friesland) eindigde de reeks pitches en bevestigde dat ook hij
uitkijkt naar verdere samenwerking wanneer het gaat over de
toekomst van het IJsselmeergebied.
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Van Friesland naar Flevoland

Met de prachtige ‘Werelderfgoedbus’ werd men teruggebracht naar
Lelystad waar het rondje IJsselmeergebied werd afgesloten. Tijdens
het werkbezoek zijn contacten gelegd of verstevigd en zijn belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het
IJsselmeergebied getoond. De bereidheid om gezamenlijk na te
denken over de toekomst van het IJsselmeergebied is groot. De
Gebiedsagenda wordt als een geschikt middel gezien om tot een
gedeelde visie te komen. Met dit resultaat bedankte Donné Slangen
alle aanwezigen voor hun komst en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed voor de organisatie van dit geslaagde werkbezoek.
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Contact
Wilt u reageren op dit verslag? Stuur dan een e-mail naar:
info@agendaijsselmeergebied2050

