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Inleiding 

In mei en juni 2016 vonden drie dialogen plaats om samen met 
gebiedspartijen na te denken over de toekomst van het 
IJsselmeergebied. De resultaten van deze dialogen zijn 
uitgewerkt in een syntheserapport. Hierin zijn de belangrijkste 
kwaliteiten, knelpunten en perspectieven uiteengezet, als 
opmaat naar een agenda 2050 voor het IJsselmeergebied. 

De synthesedag op 15 september 2016 stond in het teken van  
het delen van de uitkomsten van de dialogen en het met elkaar 
verder doordenken van de geschetste perspectieven. De dag 
had een drieledig doel:

•	 commitment verkrijgen van de regionale partijen bij het 
proces van de Agenda 2050, IJsselmeergebied, door 
eigenaarschap te stimuleren voor samenhangende pakket-
ten van maatregelen en projecten;

•	 urgentie en werkelijkheidswaarde geven aan de resultaten 
van de dialoogsessies;

•	 de contouren in zicht te krijgen van een richtinggevend 
perspectief; een gebiedsbrede visie.

Het synthesedocument en uitkomsten van de  synthesedag  
leveren daarmee een bijdrage aan:

•	 de IJsselmeertop, om meer commitment te krijgen op 
bestuurlijk niveau;

•	 een werkplan 2017 van de Agenda 2050, gericht op:
•	 een gezamenlijk richtinggevend perspectief, integraal 

en gebiedsdekkend;
•	 een uitvoeringsagenda voor maatregelen en projecten;
•	 een dynamische kennis- en innovatieagenda; 

•	 de gemeentelijke, provinciale (en nationale) 
omgevingsvisies. 

Dit verslag geeft een impressie van de uitkomsten van de dag, 
belangrijkste bevindingen en hoe we  verder gaan met het 
proces om te komen tot een Agenda 2050.
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Resultaten regiogroepen

Om 9.30 uur opende dagvoorzitter Joris Escher de bijeenkomst 
en gaf het woord aan Rob Bouman, projectleider van de 
Agenda IJsselmeergebied 2050.

Rob begon zijn presentatie met een citaat uit het manifest 2040 
van het jaar van de ruimte: “De opdracht is om verbindingen te 
leggen, tussen gebieden, beleidssectoren, schaalniveaus en 
tijd”. Dat is precies waar de Agenda IJsselmeergebied 2050 op 
gericht is. Hij plaatst de synthesedag in de tijdlijn van het 
project. Die tijdlijn loopt van de aankondiging van de Agenda 
in het Nationaal Waterplan naar de afronding van de Agenda 
eind 2017. De synthesedag markeert de overgang van een 
divergerende fase naar een convergerende fase.

Na deze presentatie peilde de dagvoorzitter welke organisaties 
aanwezig zijn. Dat blijken vooral gemeenten, provincies, 
waterschappen, ministeries en NGO’s te zijn. Daarnaast zijn er 
enkele mensen uit het bedrijfsleven en van kennisinstituten in 
de zaal. Na deze peiling gaf hij het woord aan Abe Veenstra, 
namens Witteveen+Bos opsteller van het synthesedocument.

Abe leidde vervolgens de deelnemers door het synthesedocu-
ment. Het document geeft een overzicht van de resultaten van 
de verkenningsfase van de Agenda IJsselmeergebied 2050. De 
resultaten zijn op een systematische manier geordend. Het 
document laat zien waar er synergiemogelijkheden tussen 

thema’s zijn, of juist wrijvingspunten. Tevens reikt het een 
aantal “brillen” aan, die helpen om vanuit verschillende 
perspectieven over de toekomstige ontwikkeling van het 
gebied na te denken. Het synthesedocument zal na de 
synthesedag worden afgerond.

Na enkele toelichtende en inspirerende presentaties (zie 
bijlagen bij dit verslag) werd er de rest van de dag in groepen 
gewerkt. Elke groep vertegenwoordigt een regio of deelgebied 
van het IJsselmeergebied en werkte aan specifieke opgaven en 
projecten die op de Agenda 2050 zouden moeten komen te 
staan. 

Aan het eind van de dag presenteerden de groepen in een 
korte pitch stuk voor stuk hun kernboodschap aan de rest van 
de deelnemers. De pitches zijn per regiogroep op de volgende 
pagina’s uitgewerkt. 

Vervolgens werd een panel gevraagd te reflecteren op de 
pitches en deze in het bredere verband van het gebiedsproces 
te plaatsen (zie onderdeel discussie).

Tot slot lichtte Rob Bouman namens het ministerie van I en M 
kort toe wat er met deze resultaten zal worden gedaan in het 
vervolg van het proces. Hij sloot af met iedereen te bedanken 
voor de geweldige inzet en bijdrage aan deze dag. 
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De synthesedag geplaatst in de tijdlijn om te komen tot een Agenda 2050 voor het IJsselmeergebied
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Amsterdam
“Creëren van bestemmingen” 

De groep ziet het IJsselmeergebied als toeristische bestemming voor de regio Amsterdam: “Amsterdam Central Lake”.  Het 
IJsselmeergebied wordt pas een goede bestemming als er ook voldoende iconen zijn, die mensen naar het gebied trekken. Er zijn 
genoeg voorbeelden van iconen die gebieden op de kaart zetten, denk bijvoorbeeld aan museum Kröller-Müller als icoon van de 
Hoge Veluwe. Of de Markerwadden als (toekomstig) icoon van de Markermeer.

Voor het ontwikkelen van iconen en nieuwe bestemmingen zijn goede verbindingen nodig. Dit vraagt om investeringen in infra-
structuur. Overheden zouden gestimuleerd moeten worden om deze ontwikkelingen in gang te zetten en te faciliteren. 

Water is de verbindende factor. Nieuwe veerverbindingen zijn nodig om bestemmingen op de verschillende kusten bereikbaar te 
maken. Dit vraagt ondermeer om onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe veerverbindingen. 
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Markermeerdijken
“panorama voor de Markermeer-kustzone”

De groep gaat te werk volgens de lagenbenadering, met het ecologisch systeem als basis. Met Toekomstbestendig Ecologisch Systeem 
(TBES) als onderligger wil de groep een Panorama opstellen voor de Markermeer kustzone. Het doel is om te komen tot een één integrale 
gebiedsopgave om de kustzone te verbeteren (dijk met voor- en achterland). Om dit te bereiken is tijd nodig. En een werkproces om 
samen en integraal over thema’s en systemen na te denken. Randvoorwaarde voor een geslaagd panorama is draagvlak bij de bewoners. 
Verankering is te vinden in de Waterwet, compensatie IJburg 2, het Peilbesluit en het Programma Ruimtelijke Kwaliteit. Over geld maakt 
de groep zich (nog) niet druk. Ze betrekken het Droomfonds en: voor een goed plan is altijd geld!

De groep wil starten met het oprichten van een community. In 2017 zijn de kansen voor een panorama verkend, heeft de Stuurgroep 
Markermeer IJmeer (SMIJ) opdracht gegeven voor het Panorama en een stevige bestuurder is boegbeeld geworden. Tot slot is in 2017 
het ‘laaghangend fruit’ in zicht. 

Het Panorama bouwt voort op projecten als Markerzand, Hoornse Hop, Oeverdijk Hoorn, Meerlaagse Veiligheid Marken 2, Nationaal 
Park het Nieuwe Land en projectideeën als fiets- en wandelroutes, vaarverbindingen en eilanden. Het betrekt de gemeenten, 
MetropoolRegioAmsterdam, NGO’s, TBO’s, ondernemers en bewoners.

Trekkers van het Panorma Markermeerkustzone zijn Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland, het 
ministerie van Infrastructuur & Milieu en stichting het Blauwe Hart.
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Noord-Hollandse IJsselmeerkust
“de dijk als verbinding tussen land en water”

De groep ziet het gebied als contramal van metropool en verstedelijkend Nederland. Het meest kenmerkende van het 
IJsselmeergebied is de dijk als de verbinding tussen water en land. Uitgangspunten hierbij zijn:
•	 het zoet houden van het hele IJsselmeer. Dit ondanks het feit dat de ‘bril’ natuurlijke dynamiek voor recreatie gunstige kanten heeft;
•	 het ontwikkelen van een brede kuststrook zowel voor als achter de dijk. Het werd benoemd als ‘verzachten van de dijk’. De verbin-

ding land – water en vice versa wordt gezien als de kern van de identiteit van het gebied. Dat geïntegreerde is een duidelijke 
verschuiving. Die oriëntatie was en is er nog niet zo;

•	 het open houden van de beide grote zichtassen van het IJsselmeer/ Markermeer gebied. Dat bepaalt in belangrijke mate de 
beleving van de kust. 

De samenhang tussen projecten moet worden versterkt. De ontwikkeldynamiek van het gebied is er vooral een van proeftuinen. 
Proefprojecten (pilots) kunnen verder worden ingezet als voorbeeld voor hoe de samenhang tot stand kan komen. Dit kan op het vlak 
van grootschalige en duurzame voedselproductie, integraal ketenbeheer en waterkwaliteit, duurzame energie (geothermie) en zachte 
oevers ten behoeve van woonklimaat en recreatie. De proeftuinen-aanpak bergt het risico van een zekere verbrokkeling in zich. Dit 
vraagt om meer aandacht voor bottum-up visievorming. 

Verder vindt de groep dat het bij nieuwe allianties gaat om meer dan het ‘ruimtelijke’ aspect alleen, zoals: nieuwe business modellen, 
gedeelde belangen en synergie, risicoverdeling en nieuwe identiteit. Ontwerpend onderzoek is een prima middel voor bewustwor-
ding, fysieke nabijheid, synergiekansen en voorstellen voor nieuwe allianties. Integrale aansturing wordt daarbij als een vereiste 
gezien, maar dan wel in een bestuurlijke vorm met formele slagkracht. 
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Friese kust
“behoud de essentie van het verleden”

De regiogroep Friese kust werkte vanuit de essentie van het verleden, die volgens hun gekoesterd zou moeten worden. Dit verleden 
bestaat uit de huidige landschappelijk, historische waterstructuur van Friesland en de erfenis van ingenieur Lely op de waterstaatwer-
ken (zoals het Woudagemaal). Behoud van dit erfgoed zou voorop moeten staan. De groep heeft dit uitgewerkt in de volgende 
uitgangspunten:

•	 veiligheidsopgave, verbinden met innovatie (in de Lelygedachte);
•	  recreatie gestoeld op landschap, cultuurhistorie en natuur. Denk aan benutten historische waterwegen en thematische routes;
•	 windturbines worden gezien als een tijdelijke situatie en zijn toegestaan, maar wel onder voorwaarde van tijdelijkheid;
•	 langs Afsluitdijk zijn kansen voor alternatieve vormen van ‘blauwe’ energieopwekking (getijdenwerking, zout-zout osmose energie, 

valmeer). Deze nieuwe Afsluitdijk kan een proeftuin worden voor energie. 
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Noordoostpolder 
“aanpassingspolder”

Onder het motto 'Aanpassingspolder' of 'NOP voorop' wil de Noordoostpolder voorop lopen en een voorbeeld zijn.
Het gaat daarbij om de thema's natuurontwikkeling (rondom Schokland, Waterloopbos), tegengaan van bodemdaling en
duurzaam energiebeheer (o.a. smart polders). De ontwikkeling van een maritieme servicehaven bij Urk kan gekoppeld worden aan 
de Gouden Driehoek, maar maakt ook onderdeel uit van het motto van de NOP.

De pakketten (van projecten) die de groep onderscheidt zijn: 
•	 verhalen (verleden/nu/toekomst);
•	 duurzaam energiebeheer.

De groep voorzag dat naast de lopende projecten, er geen probleemeigenaar of project-/programma-initiator is. Er moet
gezocht worden naar katalysatoren of de regie zal vanuit de rijksoverheid moeten komen. De provincie vind dat zij genoeg doet en 
dat er geen extra programma in de Noordoostpolder kan landen. De katalysator van de Noordoostpolder zou
burgemeester Auke van der Werf moeten zijn.

Tenslotte stelde de groep voor om de Erfgoedlijnen en het Polderlab als invalshoek te nemen. Voorbeeld is het
Woudagemaal, dat ook op basis van verhaallijnen is ontwikkeld. 



15agenda IJsselmeergebied 2050 | verslag synthesedag | november 2016  

Gouden Driehoek
“maritieme economie”

De Gouden Driehoek wil volle kracht voorwaarts met de havenontwikkeling ZUL (Zwolle, Urk, Lelystad). 

Er werd vanuit 2 richtingen gedacht:
•	 logistieke bottlenecks (groot en klein)opruimen en multimodale aansluitingen water, weg, spoor, richting Schiphol en naar 

Duitsland;
•	 upgrading van productie, land- en tuinbouwproducten, vlees en vis  van het nabije land (ook gekweekt) eerst naar hoogwaardig 

product opwerken voordat het op transport gaat.

De provincie Flevoland vond dat zij hierin een actieve rol zou moeten hebben. Verder werd benadrukt dat het van zeer groot belang 
is om de ondernemers verder bij dit verhaal te betrekken, zoals de chartervaart. Dit kan worden uitgebreid met de natuur- en 
milieuorganisaties.
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IJsselvechtdelta
“waterbewustzijn”

Deze regiogroep ziet het concept meerlaagsveiligheid (MLV) binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als motor voor 
de versterking van de ruimtelijke identiteit van de IJsselvechtdelta. Dat kan bijvoorbeeld door de inwoners waterbewuster te maken, 
door inzichtelijk te maken dat ze in voormalige Hanzesteden wonen die een sterke verbondenheid met het water (en het omringende 
landschap) hebben. Ook zijn hiervoor de verhalen uit de presentaties van Eric Luiten (lagenbenadering) en Frits Palmboom (10 
gouden regels) te gebruiken. 

De groep signaleerde dat de historie van het gebied een belangrijke factor is en wil, voordat ze aan oplossingen gaat denken eerst 
een denkstap terug maken. “Waarom is het gebied zoals het er nu is? Hoe is het ontstaan?” Het gericht stellen van deze vragen leidt 
wellicht tot nieuwe oplossingen. Dit kan leiden tot een nieuwe bewustwording ten opzichte van waterveiligheid en kan tevens 
gebruikt worden als marketingstrategie om het gebied in (inter)nationaal opzicht op de kaart te zetten. 



17agenda IJsselmeergebied 2050 | verslag synthesedag | november 2016  

Houtribdijk
“2.0 + omgeving”

De groep vraagt om een pas op de plaats in de planvorming en uitvoering van maatregelen aan de Houtribdijk. Ruimte in
de tijd om een integraler plan te maken. Voorstel is om nu bij de versterking van de Houtribdijk alleen no-regret-maatregelen te 
nemen die direct zijn gerelateerd aan het lijnvormige element. Daarbij wordt dan de ruimte genomen voor een integrale studie voor 
de gehele omgeving van de Houtribdijk (het vlak), opgebouwd vanuit de belangrijkste onderliggende systemen: ecologisch, energe-
tisch en economisch. Deze studie leidt tot de voorwaarden waaraan een “Houtribdijk 2.0 + omgeving” zou moeten voldoen, inclusief
alle benodigde mitigerende en compenserende maatregelen. Een integrale studie dus waar markt, ecologie, economie en energie in 
samenkomen. Daarmee ontstaat helderheid voor aanbiedingen vanuit marktpartijen/consortia om de benodigde transitie verder uit 
te werken en uit te voeren.

Dit project De Nieuwe Houtribdijk (DNH) vraagt om een regierol van IenM en EZ. De beslissing om de benodigde ruimte in
het proces te nemen kan alleen worden genomen vanuit de beleidskern van IenM. Betrokken partijen zijn verder RWS,
Natuurmonumenten, gemeenten Lelystad en Enkhuizen en provincies Noord-Holland en Flevoland.
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Flevoland
“wateroogst”

De regiogroep Flevoland heeft de visie om meerwaarde te creëren door water en land te verbinden. Dit doen ze door de dijk niet als 
lijn te beschouwen, maar als zone waarin meerdere functies naast en met elkaar samengaan.  Hierbij kan aansluiting worden gezocht 
bij het actuele thema ‘achteroevers’, waarvoor momenteel een pilot loopt in de Koopmanspolder in Noord-Holland. De groep denkt 
aan een tweetal thema’s die water en land gaan verbinden:

•	 delta’s	/	wetlands	(bijvoorbeeld	achteroeverconcepten	en	vismigratierivieren);
•	 stedelijke recreatieve kustzones (bijvoorbeeld door ‘landingspunten’ te maken voor recreanten  waar kan worden overgestapt van 

landvervoer naar watervervoer. Of door Lelystad meer allure te geven aan het water).

De ambitie is om in één keer alle kusten en kunstwerken aan te pakken. Dit geldt in ruimtelijk opzicht, maar ook procedureel. Dit heeft 
als voordeel dat functies goed op elkaar zijn afgestemd en dat alle projecten in één keer in procedure kunnen. 

De omvorming van de dijk tot dijkzone zou getrokken moeten worden door de gemeente Lelystad, het waterschap en 
Staatsbosbeheer, gefaciliteerd door de provincie. 
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Randmeren
“natuur zichtbaar maken”

De groep geeft aan dat er al een gebiedsproces voor een deel van het IJsselmeergebied heeft plaatsgevonden, een aantal jaren 
geleden. In het plan Integrale Inrichting VeluweRandmeren (IIVR), opgesteld door overheden, belangenorganisaties en bewoners van 
het gebied staan 36 maatregelen voor de herinrichting van de Veluwerandmeren. Deze zijn tussen 2002 en 2010 uitgevoerd. Rode 
draad daarbij is het behouden en versterken van het evenwicht tussen natuur en recreatie. Voortbouwend op dit proces signaleert de 
groep twee gebieden waarop nog verbeteringen zijn door te voeren:

Natuur zien en beleven op kleinschalige schaal
In de Eemvallei is een ambitie van Natuurmonumenten om natuurontwikkeling te combineren met waterberging en waterkwaliteits-
verbeteringen. Dit is iets wat Natuurmonumenten samen met Staatsbosbeheer, Vitens, Gastvrije Randmeren, Rijk, provincies en 
betrokken gemeenten kan oppakken. Het biedt een kans om natuurontwikkeling, waterberging, verbetering van de waterkwaliteit en 
waterveiligheid te combineren. 

Bereisbare Randmeren
Hier wordt ingezet op verbindingen over het water. Het gaat om het beter zichtbaar en bereikbaar maken van gerealiseerde natuur, 
door fietsen en water met elkaar te verbinden. De ANWB heeft ook het doel om de bereisbaarheid in het gebied te vergroten, met 
oog op een verbinding van Amsterdam naar de rest van het IJsselmeergebied. Andere betrokken partners zouden dan de provincies, 
Fietsersbond, Recron/ Hiswa en gemeenten zijn. De rol van Coöperatie Gastvrije Randmeren zou met name faciliteren en aanjagen 
van het initiatief zijn.   
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Ed Rentenaar

Vincent van der Werff

Ellen Vreenegoor

Joost Wentink

Frits Palmboom

Eric Luiten
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Discussie

Ter afsluiting van de dag vond een paneldiscussie plaats, waarbij een eerste duiding van de resultaten en 
aandachtspunten voor het vervolg werden geformuleerd.   

Ed Rentenaar (wethouder Lelystad) opende de discussie door aan te geven dat er sprake is van een 
rijke oogst, maar dat het nog lastig is samenhang te ontdekken tussen alle verschillende ideeën, 
pakketten en ambities zoals die de revue zijn gepasseerd. “Ik zie door de bomen het bos niet meer”. Hoe 
ga je daar sturing aan geven vraagt hij zich af; de governance blijft nog een belangrijk vraagstuk . “Er is 
een regisseur nodig” aldus Rentenaar.

Joost Wentink (voorzitter Blauwe Hart), sloot zich daarbij aan en pleitte voor een nieuw richtingge-
vend perspectief. “Er wordt gigantisch geïnvesteerd de komende jaren; nu is de kans om daar in 
samenhang naar te kijken en iets nieuws te creëren zoals we dat 100 jaar geleden ook hebben gedaan”.  
Ontwerp kan daar een belangrijke rol bij spelen aldus Wentink.  We moeten wat hem betreft daarbij 
vooral gebruik maken van de community zoals die zich nu aan het vormen is. 

Vincent van der Werff (Min. van IenM) gaf aan dat het zoeken is naar samenhang in het 
IJsselmeergebied. De waarden van het gebied moeten daarbij centraal staan. Hoe verbind je die 
vervolgens aan opgaven en projecten? Hij ziet daarvoor belangrijke aanknopingspunten in de benade-
ringswijze van Frits Palmboom: ”De gouden regels voor het IJsselmeergebied zijn een bijzonder 
bruikbaar hulpmiddel”.  

Frits Palmboom (TU Delft, van Eesteren leerstoel) onderstreepte de complexiteit van de materie. Er 
gebeurt al veel, er zijn veel ideeën, maar het ontbreekt nog aan het juiste instrumentarium om in te 
zetten. Hij wijst er op dat de brillen niet moeten worden gezien als opties waartussen moet worden 
gekozen. Het is juist interessant om te zien wat ze met elkaar gemeen hebben. “Zet de brillen over elkaar 
heen en kijk wat de gemene deler is; de gedeelde werkelijkheid”.

Ellen Vreenegoor (RCE) benadrukte het belang van het ‘onzichtbare’ IJsselmeer; de bodem. Het is 
van belang de waarden van deze ondergrond ‘boven water’ te krijgen en ook nadrukkelijker een rol te 
laten spelen bij de afwegingen die gemaakt worden met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkelingen in 
het gebied. 

Eric Luiten (CRA, rijksadviseur landschap en water) gebruikte de metafoor van het voetbalspel in zijn 
reactie. “We moeten eerst het speelveld bepalen, door het plaatsen van 4 corner-vlaggen”. Wat hem 
betreft wordt de cornervlaggen bepaald door de volgende 4 afspraken: (1) het IJsselmeer blijft een 
strategische zoetwaterreserve, (2) partijen nemen initiatieven op basis van het motto ”iedereen doet 
waar hij goed in is”; (3) na één jaar ligt er een voorstel voor een ruimtelijke zonering en een indicatie van 
de kernwaarden ; (4) na twee jaar ligt er een voorstel voor een langjarig investeringsprogramma .
Daarnaast zijn spelregels nodig; de gouden regels van Palmboom kunnen hiervoor model staan. “Naast 
het centre court moeten er ook trapveldjes zijn”. Naast het officiële speelveld moet er ruimte zijn voor 
experiment en ontwerpend onderzoek. Luiten ziet hierbij een (varende) IJsselmeeracademie voor ogen, 
waarbij mogelijk ook de EoWijerstichting een rol kan spelen. 
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Hoe verder?

Rob Bouman sloot de dag af door zijn waardering uit te spreken over de wijze waarop de regiogroepen 
op de synthesedag bezig geweest, geholpen door goed voorbereide facilitatoren. De oogst van de 
dialogen is, in een andere ordening nu, opnieuw omvangrijk gebleken. De zoektocht naar de samen-
hang tussen ideeën en de behoefte aan focus en concretisering is ook duidelijk naar voren gekomen. 
Het is aan de partijen die zich committeren aan het tweede jaar van de gebiedsagenda om hier verder 
invulling aan te geven. Het werkplan voor het vervolg zal eind 2016 beschikbaar zijn en daarin zal 
duidelijk gemaakt worden hoe de in de regiogroepen gegeven aanzetten verder gebracht worden en 
hoe we daar de IJsselmeer-community in gaan betrekken.
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