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Voorwoord
Evaluatie "Meer Visie"
Het is alweer enige tijd geleden dat de werkconferentie "Meer Visie" te Andijk heeft plaatsgevonden. In
januari 2000 is reeds een eerste korte terugmelding verzonden (Rapportage Werkconferentie "Meer
Visie" 24 en 25 november 1999 te Andijk), waarin de belangrijkste, voorlopige resultaten gepresenteerd
zijn. In de afgelopen periode hebben Resource Analysis, WL/Delfthydraulics en de projectgroep IVIJ
2030 de resultaten nader uitgewerkt. In deze evaluatie zijn deze resultaten van de werkconferentie
"Meer Visie" gepresenteerd. Ook zijn de bevindingen van de actorenanalyse door de TU Delft
toegevoegd. De visies, het rollenspel. de actorenanalyse en de onderlinge samenhang zijn
bediscussieerd. We hebben getracht de belangrijkste informatie overzichtelijk te presenteren.
Stuurgroep IVIJ 2030
De stuurgroep IVIJ 2030 (bestaande uit de ministeries LNV, V R O M . EZ en V & W en de provincies
Friesland, Flevoland en Noord-Holland) heeft het eindresultaat beoordeeld en onderschreven

Leeswijzer
Wilt u snel de belangrijkste informatie over "Meer Visie" tot u nemen, lees dan de samenvatting en
hoofdstuk 6 waarin conclusies staan.
De Inleiding (hoofdstuk 1) plaatst "Meer Visie" in een breder kader Hoofdstuk 2 gaat in op de opzet
van "Meer Visie". In hoofdstuk 3 staan de visies tot 2030. die tijdens de spelavond van 24 november
ontworpen zijn, centraal. Deze visies hebben een leidende rol gespeeld tijdens de beleidssimulatie.
Hoofdstuk 4 gaat in op deze simulatie van besluitvorming rondom de fictieve projecten in het
Usselmeergebied. De verschillende projecten die tijdens de speldag van 25 november aan bod zijn
gekomen, worden daar besproken, Hoofdstuk 5 staat in het kader van de actorenanalyse. De
deelnemers hebben vooraf en achteraf een enquete ingevuld. Dit levert een beeld op van meningen,
doelen en prioriteiten van de verschillende rolgroepen. In dit hoofdstuk wordt tevens stilgestaan bij de
vraag in hoeverre de rolgroepen tijdens de simulatie geslaagd zijn in het realiseren van hun visie.

Nadere informatie
Voor nadere achtergrond informatie verwijzen we naar de bijgevoegde lijst met literatuur. Voor
specifieke vragen over de Integrale Visie Usselmeergebied 2030, of over "Meer Visie" kunt u contact
opnemen met Els Blaauw of Roel Doef. Voor vragen over de "Meer Visie" als tool kunt u contact
opnemen met Resource Analysis en/of WL/Delfthydraulics.

We wensen u veel leesplezier.

Namens de Projectgroep IVIJ 2030,
Roel Doef & Barry Kruithof
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Samenvatting
"Meer Visie" voor IVIJ 2030
O m de gewenste ontwikkelingen in het Usselmeergebied voor de periode tot 2030 aan te geven zijn de
ministeries LNV. V R O M , EZ en V & W gestart met het project Integrale Visie Usselmeergebied 2030 (IVIJ
2030). O m belanghebbenden bij het proces te betrekken is "Meer Visie" door Resource Analysis en
WL/Delft hydraulics, in opdracht van en in nauwe samenwerking met de projectgroep IVIJ 2030,
opgesteld.
Doelen "Meer Visie"
Enerzijds is het doel van "Meer Visie" om inzicht te verschaffen hoe de concept visie IVIJ 2030 valt in
het brede maatschappelijke krachtenveld. Anderzijds is het doel dat "Meer Visie" draagvlak creeert voor
een integrale visie voor het Usselmeergebied. "Meer Visie" is niet bedoeld als interactief planproces.
Methoden
Op 24 en 25 november 1999 heeft de werkconferentie "Meer Visie" in het WRK te Andijk
plaatsgevonden. De speciaal voor deze werkconferentie ontworpen "Meer Visie" computertool is
opgebouwd uit twee delen: Visievorming en Simulatie van de toekomst van het Usselmeergebied. Ruim
50 deelnemers waren verdeeld over de zeven groepen: besluitvormers (3), investeerders (2) en
belangengroepen (2). Allereerst kreeg iedere groep gelegenheid om zelf een visie te schetsen.
Vervolgens konden de groepen onderling middels een soort rollenspel het beleid voor toekomst
simuleren. Aan het begin en aan het einde van de werkconferentie is door de deelnemers een enquete
ingevuld. Voornamelijk op basis daarvan is een actorenanalyse uitgevoerd.
Resultaten
Tijdens de visievorming hebben alle partijen als groep een visie geschetst waarin wensen en belangen
ten aanzien van de toekomst van het Usselmeergebied opgenomen zijn. De besluitvorming is
gesimuleerd: de investeerders dienden fictieve projecten in, de belangengroepen reageerden en
uiteindelijk bepaalden de besluitvormers of een project wel of niet gerealiseerd werd.
Conclusies
De "Meer Visie" visiekaarten zullen betrokken worden bij het ontwerpen van de uiteindelijk Integrale
Visie. De deelnemers zien duidelijk het belang van veiligheid, openheid, drinkwatervoorziening en een
multifunctioneel gebruik van het Usselmeergebied. Enerzijds is uit de gerealiseerde projecten af te leiden
waarvoor breed gedragen voorkeuren bestaan. Anderzijds is het voor geweigerde projecten aannemelijk
dat die in de praktijk op weerstand kunnen rekenen. De aanvullingen en nieuw toegevoegde projecten
leveren inzichten op die afweging verdienen in het IVIJ 2030 visietraject. De beweegredenen en de
criteria voor de gemaakte keuzen zijn op hoofdlijnen beschreven, en sluiten in het algemeen aan bij de
bestaande inzichten.
Een belangrijke conclusie uit de actorenanalyse is dat het aantal veronderstelde conflicten en
tegengestelde belangen door de interactie tijdens het spel zijn verminderd. De deelnemers hebben van
elkaar geleerd. Het is waardevol dat de deelnemers na afloop van de simulatie in staat waren om
doelstellingen concreter te formuleren. De opvattingen die door de individuele deelnemers binnen de
rolgroepen naar voren zijn gebracht in de enquetes waren vaak opvallend divers. Voor de groepen
Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten en Belangengroep Economie en Recreatie is deze interne
verdeeldheid ook deels te verklaren door de pluriformiteit van de groep. De varieteit binnen de rolgroep
Besluitvormers Rijk leidde er toe dat deze groep moeilijk tot heldere eenduidige standpunten kwam.
"Meer Visie" heeft een belangrijke rol gespeeld in het op gang brengen van de discussie over de
toekomst van het Usselmeergebied. De visies en de meningen van de belanghebbenden zijn op een
goede en plezierige manier uitgewisseld. Hiermee is het IVIJ 2030 terrein verkend, en zijn de
speelruimte en de valkuilen in kaart gebracht.
"Meer Visie" heeft veel tijd, geld en energie gekost en daarom is het des te waardevoller dat de
werkconferentie een succes was . De gestelde doelen zijn immers grotendeels gehaald. De opgedane
kennis bij de ontwikkeling. uitvoering en evaluatie van de "Meer Visie" kan mogelijk van pas komen in
het vervolgtraject van IVIJ 2030, of mogelijk ook bij andere projecten.
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Inleiding

Integrale Visie voor het Usselmeergebied tot 2030
Water en ruimtelijke ordening zijn tegenwoordig volop in de belangstelling. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat steeds meer mensen gebruik maken van het Usselmeergebied. Er zijn legio
ontwikkelingskansen maar ook veel bedreigingen voor het gebied. De ministeries van LNV, V R O M , EZ
en V & W hebben daarom het initiatief genomen om een integrale visie voor het Usselmeergebied tot het
jaar 2030 (IVIJ 2030) te ontwikkelen. De visie moet ondersteuning bieden bij een evenwichtige en
duurzame ontwikkeling en beheer van het gebied. Voor de begeleiding van het visietraject is de
projectgroep IVIJ 2030 samengesteld.

1.1

Aanleiding en ontwikkeling "Meer Visie"

In het kader van IVIJ 2030 is op 24 en 25 november 1999 aan een groot aantal belanghebbenden de
gelegenheid geboden om hun visie kenbaar te maken. Daartoe is de beleidssimulatie "Meer Visie"
ontwikkeld door Resource Analysis en WL I delft hydraulics in opdracht van en in samenwerking met de
Projectgroep Integrale Visie Usselmeergebied 2030. De ontwikkeling van de "Meer Visie"-tool is
gesubsidieerd door het Land, Water, Milieu en Informatietechnologieprogramma (LWI), "Meer Visie" is
(deels) gebaseerd op concepten van beleidssimulaties die eerder binnen het LWI-verband zijn
ontwikkeld: "Sprekend Nederland- en " W I N - W I N D " .

Figuur 1 en 2:

1.2

Impressies van de werkconferentie

Doel "Meer Visie"

Het doel van "Meer Visie" is te komen tot beter inzicht in elkaars visies, belangen, voorkeuren,
argumenten en criteria. De projectgroep IVIJ 2030 (vertegenwoordigers van de vier bovengenoemde
ministeries en betrokken provincies) beschouwt de uitkomsten van "Meer Visie" als een soort
graadmeter voor het visieklimaat.
Het bijzondere aan deze werkconferentie is dat de deelnemers daadwerkelijk visies konden schetsten.
Vervolgens bestond de mogelijkheid om deze visies te concretiseren aan de hand van een
beleidssimulatie met projecten en daarmee zijn de visies tegelijkertijd getoetst op haalbaarheid. Tijdens
de werkconferentie "Meer Visie" konden de deelnemers wensen en ideeen visualiseren, werden'
knelpunten bediscussieerbaar en kwamen mogelijkheden boven drijven, zodat de deelnemers snel tot
de kern van de zaak kwamen: de gewenste ontwikkeling van het Usselmeergebied.
Om de rol van de werkbijeenkomst en de inzet van "Meer Visie" effectief te maken voor het proces
van visie-ontwikkeling was een gedegen evaluatie van de werkconferentie noodzakelijk. Hiertoe is aan
Resource Analysis, WL I Delft hydraulics en de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de
Technische Universiteit Delft door het projectteam IVU-2030 opdracht gegeven om de resultaten van
de werkconferentie te evalueren (Resource Analysis, WL I Delft hydraulics & TU Delft, 2000). De
projectgroep IVIJ 2030 heeft grote delen van deze evaluatie overgenomen in de voor u liggende
eindrapportage. Daarnaast is vanwege de leesbaarheid deze eindrapportage de omvang zo veel
mogelijk ingekort. Hiertoe zijn delen van de oorspronkelijke evaluatie 'verhuisd' naar de bijlagen.
Daarnaast zijn methodische- en procesmatige elementen, tenzij relevant voor de inhoud, veelal
achterwege gelaten.
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"Meer Visie"

2.1

Inleiding

Tijdens de werkconferentie werden een tweetal kernactiviteiten onderscheiden:
1. visievorming; en
2. een simulatie van de beleidsbeslissingen met een rollenspel/beleidssimulatie.
Zowel de visievorming als de simulatie van de besluitvorming werden ondersteund door het
computerprogramma "Meer Visie" waarin kaartmateriaal en informatie over een groot aantal fictieve,
maar realistische projecten in het Usselmeergebied waren opgenomen. Tijdens de visievormingsronde
van "Meer Visie" konden de belanghebbenden in groepen hun visie schetsen op een elektronische
kaart, en daarmee hun wensen over de ontwikkeling van het Usselmeergebied kenbaar maken. Daarna
werd met "Meer Visie" de besluitvorming tot 2030 rondom de implementatie van projecten in het
Usselmeergebied gesimuleerd. Door middel van de beleidssimulatie:
•

kon inzicht worden verkregen in welke ontwikkelingen (in het rollenspel projecten) in het
Ijsselmeergebied op een bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen;

•

werden de afwegingen die voor partijen daaraan ten grondslag liggen duidelijker; en

•

werden de visies getoetst aan de gesimuleerde praktijk.

2.2

Deelnemers

De deelnemers bepalen tijdens de beleidssimulatie voor een groot gedeelte zelf het spel. Daarom is een
goede representativiteit van de diverse belangen in de deelnemersgroep belangrijk. In bijlage 3 is de
deelnemerslijst opgenomen. De deelnemers aan "Meer Visie" zijn een vrij complete
vertegenwoordiging van alle belangen die rond het Usselmeergebied een rol spelen: bestuurders,
beleidsmakers en vergunningverleners van gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau, private Investeerders
en diverse belangenorganisaties onder andere vanuit de landbouw-, natuur-, milieu-, en de
recreatiesector. Desalniettemin moeten er een aantal kanttekeningen worden gemaakt:
•

Friesland was tijdens de beleidssimulatie enigszins ondervertegenwoordigd;

•

De visserijsector was ondervertegenwoordigd;

•

Enkele belangrijke Private Investeerders in het gebied ontbraken, zo was bijvoorbeeld de N A M niet
vertegenwoordigd.

De deelnemers waren voor de werkconferentie ingedeeld in rolgroepen. Ze kregen daarbij zoveel
mogelijk een 'passende' rol, dat wil zeggen dat iedere deelnemer in een rolgroep werd ingedeeld die zo
goed mogelijk aansloot bij zijn of haar dagelijkse functie. De volgende rolgroepen werden
onderscheiden:
Investeerders Privaat;
Investeerders Publiek;
Belangengroep Natuur, Milieu. Landschap en Cultuur;
Belangengroep Economie en Recreatie;
Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten;
Besluitvormers Provincies;
Besluitvormers Rijk.

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de rollen en hun bijhorende bestuurlijke doelen en mandaten
tijdens de beleidssimulatie.

11

'Meer Visie" meerwaarde voor IVIJ 2Q3Q

2.3
Visievorming met "Meer Visie"
In het avondprogramma van 24 november heeft iedere rolgroep afzonderlijk met behulp van het
computerprogramma "Meer Visie" haar visie op het gebied voor 2030 geschetst. In totaal werden er 7
visies geschetst. De resultaten hiervan worden in hoofdstuk 3 besproken.
Het schetsen werd op een achtergrondkaart van het Usselmeergebied gedaan. Voor het gemak waren
er al een aantal functies van tevoren gedefinieerd (zie tabel 1). Voorzover dit nog niet was gedaan
konden de rolgroepen eigen functies aan de lijst toevoegen. Als basis voor de visieontwikkeling werd
uitgegaan van de huidige situatie. De huidige situatie was voor een aantal functies als achtergrondkaart
oproepbaar (zie tabel 1).
Het programma hield via "tellers" het ruimtegebruik van de functies bij. Zodoende konden de spelers
per functie het aantal hectare, meters of de aantallen bijhouden.
Tabel 1: Kaarten en legenda eenheden "Meer Visie"
Oproepbare achtergrondkaarten
Natuur
Bossen
Natuurgebieden
I conomie
Spoorwegen
Landbouw
Autowegen
Bedrijventerreinen
Visserij
Visserijgebieden
Vaarwegen
Algemeen
Namen wateren
Provinciegrenzen
Provincienamen

Veiligheid

2.4

Plaatsnamen
Sluizen
Gemalen

Beschikbare functies voor visievorming
Natuur
Moeras
Open water
Verbindingszone
Veiligheid
Dijkversterking
Spuicapaciteit
Waterberging
Economie
Woningbouw
Bedrijventerreinen
I andbouw
Infrastructuur
Natuurlijke
Zand
hulpbronnen
Gas
Drinkwater
Windenergie
Landschap
Cultuur-historie
Weidsheid
Defensie
Defensie
Visserij
Visserij
Recreatie
Verblijfsaccomodatie
Oeverrecreatie
Waterrecreatie
Dagrecreatie

Simulatie van de besluitvorming rondom projecten

Op 25 november vond de simulatie van de besluitvorming rondom een groot aantal projecten in het
Usselmeergebied plaats. De verschillende deelnemers vervulden daarbij hun rollen als investeerder,
besluitvormer en belangengroep.
Om besluitvorming te simuleren waren vooraf 37 projecten gedefinieerd. Van ieder project waren door
inhoudelijk deskundigen de effecten voor economie, natuur, landschap en veiligheid bepaald, evenals
de benodigde investeringen en het verwachte rendement van de investering. Hoewel het reele
projecten betreft, is en wordt er met nadruk op gewezen dat het om voorbeeldprojecten gaat.
De computer vervulde tijdens deze beleidssimulatie/rollenspel een informatieve en registrerende rol. Het
spelverloop werd door het programma bijgehouden. Het programma bevatte daarvoor een kaart van
het Ijsselmeergebied met een overzicht van de potentiele projecten en hun status. Beslissingen werden
door de spelers in het programma ingevoerd en de spelers konden met het programma de beslissingen
van de anderen bijhouden en de bijbehorende motivaties lezen. Daarnaast konden de deelnemers via
het programma met elkaar communiceren via de e-mail.
In een aantal gevallen leidden de onderhandelingen tussen de deelnemers tot een voorstel voor de
wijzing van een project of zelfs tot het toevoegen van nieuw project. Deze wijzigingen konden
gedurende het spel in het programma verwerkt worden.
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Figuur 3 toont een van de schermen van het computerinstrument.
In hoofdstuk 4 worden het spelverloop en de resultaten van de besluitvormingsronde gepresenteerd.

3 =

ii
Projecten

V i s i o t mtRkHOHn

7 6 economie
l01Woierfti|k
in 1

2d

K,ir.Hrf..\

•

I&I

BescTiikbaar
Aangevraegd
T o e stemming
Geweigerd
GereahSBard

7 lendbo-jft-vpoider langs Oostvoa'dersdiikttSuU h r ^ J
/ Landbouwpolder langs Oosivoarde'sdi|k(5000 hr
7 Landbouwpolder langs Oostvaardersd<*k(.0Q001~*
8 V a a r g e ulverbelenng -Amsterdam-Wadden t e e

Firsanaen
Sudqer
|34375 5

10 Aonlea AJmeriB

_^J
Wlnsr

InkJTTirrte j Kosten-relates | Mening betrokkenen

Ecoocvnii

•\

EBecten

Porte-feuMe [

\7A3

1

Dit protect g e e * t e n e * » a tmpuls a a n de
• c o n o r m s c h e antwikkelingen

'.s

Dit p m i e r t tei tot g e v o i g hebben dal de
Kwo..-tei, v o n net ecosysteem .achteruit goot ot
n r i l t ter plaatse t a l v e r d ^ t n e "

>
i

Landschap

DMproge-cl rol d e hmdige londscnoppeti(ke
w a a r d e v a n d e tocaoe m e t v a r a n d e r e n

Ve-hgheid

Dit project t**eeft g a a n invloed o p da vethgheid
van het achtarland en/ot hot plaatsvinden v a n

V
Email

"ji.
.

•

•

•

Meer informatie Besluitvorming

.

Investeringen

Close

Figuur 3: Een impressie van het computerinstrument "Meer Visie"

2.5

Deelnemersevaluatie

Voorafgaand aan de visievorming en na afloop van de beleidssimulatie werden de deelnemers gevraagd
een korte enquete in te vullen. Doelen van deze vragenlijsten waren:
•
De inleving door de deelnemers in de groepsrol vooraf;
•
De reflectie door de deelnemers op het spelverloop achteraf;
•
Het vastleggen van doelen, ideeen en meningen van de rolgroepen. (Deze informatie vormt een
belangrijke basis voor de actorenanalyse in hoofdstuk 5.).

13

"Meer Visie" meerwaarde voor IVIJ 2030

14

"Meer Visie" meerwaarde voor IVIJ 2030

3

Evaluatie van de visies

Tijdens de eerste speldag hebben de rolgroepen visies voor het Usselmeergebied tot 2030 geschetst. De
visies bestaan uit kaarten met wensen voor de ruimtelijke inrichting van het gebied. De wensen zijn
weergegeven als vlakken, lijnen of punten.
De rolgroepen zijn bij de visievorming gevraagd om hun motivaties zoveel mogelijk in het
ondersteunende computerinstrument vast te leggen. Tevens zijn de visies door de rolgroepen zelf kort
toegelicht. Op basis daarvan is een korte toelichting op de wensbeelden gemaakt.
Hieronder worden de visies van de rolgroepen besproken. De visiekaarten zijn in bijlage 1 opgenomen.
Een functie wordt daar op de kaart weergegeven door een combinatie van een letter en de kleur van
het bijbehorende vlak of lijn. Deze letter en kleur op de kaart komen respectievelijk overeen met de
eerste letter van de desbetreffende functie en de unieke kleur van de (hoofd-)functie in de legenda.

3.1
Stemronden
Tijdens de werkconferentie is er twee keer gestemd op de visies. De deelnemers konden ieder twee
stemmen op twee verschillende visies uitbrengen. De eerste stemronde vond na de visievorming plaats
de tweede aan het eind van de beleidssimulatie.
De visie van de Provincies kreeg in beide ronden het meeste aantal stemmen. Er is verder een duidelijke
verschuiving in de uitslag waar te nemen. De Blauwe Visie van de Investeerders Publiek verloor in de
tweede ronde een groot aantal stemmen en kwam daarmee van de tweede op de zesde plaats. De visie
Waterrijk (van de Besluitvormers Rijk) kreeg tijdens de tweede ronde juist aanzienlijk meer stemmen en
klom daarmee van een gedeelde vijfde plaats naar de tweede plaats.

Figuur 4 en 5:

Waardering voor de visie van elkaar

Tabel 2: Stemmingen over de visies

Meer Waarde
Blauwe Visie
Gevierd Blauw
Economie
Meer Water, Meer Mogelijk
Water-Rijk
Waterrijk

Investeerders Privaat
Investeerders Publiek
Belangenorganisaties Natuur,
Milieu, Landschap en Cultuur
Belangenorganisaties Economie en
Recreatie
Besluitvormers Waterschappen en
Gemeenten
Besluitvormers Provincies
Besluitvormers Rijk

15

Percentage van de stemmer
Stemronde 1
Stemronde 2
14
11
16
9
14
13
8

13

10

7

28
10

27
20
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3.2

Visies nader bezien

Bovenstaande visies geven een kleurrijk beeld van het Usselmeergebied. Iedere rolgroep heeft bewust
keuzes moeten maken. De rolgroepen zijn zelfstandig tot deze wensbeelden gekomen. Ze zijn ook
allemaal verschillend. Dat is niet vreemd, omdat iedere groep haar visie vanuit een ander belang heeft
geschetst. Er zijn dus verschillen, maar er zijn ook veel overeenkomsten tussen de visies.
Gedurende het tekenen van de visies werd in de legenda automatisch geregistreerd hoeveel er in
hectares, meters dan wel aantallen van iedere functie in de visie was opgenomen. Voor de deelnemers
was dit een hulpmiddel. De legenda's vormen ook een basis om de visies met elkaar te vergelijken.
Tijdens de visieontwikkeling konden de rolgroepen functies die niet standaard voorkwamen toevoegen.
Diverse rolgroepen van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.
Opvallend is dat de rolgroepen zich vooral op de inrichting van het Ijsselmeer en het Markermeer
hebben geconcentreerd en niet zo expliciet op de Randmeren. Het Usselmeer en het Markermeer
werden vaak in samenhang bekeken. Een duidelijke scheiding tussen het Usselmeer, het Markermeer en
de Randmeren is daarom voor de evaluatie minder interessant dan verwacht.
Natuur
Het meest opvallende aan de verschillende visies is, dat ze allemaal uitgaan van een open Usselmeer en
Markermeer.
Alle rolgroepen erkennen tevens de bijzondere natuurwaarden van het Usselmeergebied. De
natuurfunctie komt het sterkst tot uitdrukking bij de Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en
Cultuur, de Investeerders Publiek, de Provincies en het Rijk. De natuur krijgt in hun visies gestalte door:
verzachten van de water-land overgangen, onder andere in de vorm van moerassen
(Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur en Besluitvormers Provincies) ;
aanleggen van voorland in het noordelijk deel van Noord-Holland en in delen van de provincie
Flevoland en de Noordoostpolder (Investeerders Publiek);
behoud en aanleg van natuurgebieden (moeras) voor de kust van Friesland en het noordelijk deel
van de kust van Noord-Holland (de Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur, het Rijk,
de Provincies);
gebruik van natuurgebieden (moeras) in combinatie met waterberging (Besluitvormers
Waterschappen en Gemeenten);
aanleg van zoet-zout overgangen, bij de Afsluitdijk (Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en
Cultuur) en in het aan te leggen randmeer ten zuiden van Wieringen (Besluitvormers Rijk);
herstel van "het vergeten randmeer" langs de Noordoostpolder (Besluitvormers Provincies en
Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten);
natuurlijk peilbeheer (Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur en Besluitvormers Rijk);
aanbrengen van diverse verbindingszones (Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur,
Besluitvormers Gemeenten en de Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten).
Veiligheid
Veiligheid is in alle visies een belangrijke functie. Anticiperen op de gevolgen van de
klimaatverandering, de zeespiegelrijzing en de bodemdaling staat daarbij centraal. De manier waarop de
veiligheid gegarandeerd wordt, verschilt echter per visie. De mogelijkheden:
versterken van de zwakke dijken (Investeerders Publiek en Besluitvormers en Gemeenten);
vergroten van de spuicapaciteit (alle rolgroepen met uitzondering van de Belangengroep Natuur,
Milieu, Landschap en Cultuur);
vasthouden van water in omliggende gebieden (Investeerders Publiek, Belangenorganisatie Natuur,
Milieu, Landschap en Cultuur, Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten, Besluitvormers Rijk);
aanleg "vergeten randmeer" langs de Noordoostpolder waarmee de boezem vergroot wordt
(Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten, Besluitvormers Rijk);
strikte waterscheiding Afsluitdijk (Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten) versus een zoetzout gradient (Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur).
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Economie
Geen enkele rolgroep, met uitzondering van de Besluitvormers Rijk. heeft buitendijks bebouwing in de
visies opgenomen. Veel gehoorde argumenten tegen dergelijke economische ontwikkelingen zijn dat de
aantasting van de rust, ruimte, natuur, en openheid. Toch is er ook op economisch gebied het nodige in
de visies opgenomen. waarbij de nadruk op de provincie Flevoland (Almere en Lelystad) ligt:
•
realisatie binnendijkse woningbouw (vooral door Investeerders Privaat, Belangenorganisatie Natuur,
Milieu, Landschap en Cultuur, Besluitvormers Provincies en Besluitvormers Rijk);
•
realisatie binnendijkse bedrijventerreinen (vooral door Investeerders Privaat, Besluitvormers
Provincies);
•
gebruik van gronden voor de landbouw (bollenteelt) te Enkhuizerzand (Belangengroep Economie
en Recreatie);
•
aanleg w e g - en spoorverbindingen naar en vanuit Flevoland (Investeerders Privaat, Besluitvormers
Provincies en Besluitvormers Rijk);
•
verbeteren van de vaarwegen (samen met zandwinning) ten behoeve van de toename van het
goederen- en passagiersvervoer over water (Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten,
Besluitvormers Provincies, Besluitvormers Rijk).
Hulpbronnen
Alle rolgroepen erkennen het belang van de drinkwaterfunctie van het Usselmeergebied. Belangrijkste
overweging daarbij is dat deze functie van het gebied groter zal worden vanwege de toenemende
productie van drinkwater uit oppervlaktewater. De visies van de Investeerders Privaat en de
Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten gaan uit van een extra waterwinstation.
Voor de andere hulpbronnen is het beeld:
•
•
•
•

windenergie op de Afsluitdijk (Investeerders Privaat, Belangenorganisatie Economie en Recreatie,
Besluitvormers Provincies);
windenergie in het binnenland (Belangenorganisatie Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur.
Besluitvormers Rijk);
zandwinning in en nabij de vaargeul (Besluitvormers Provincies, Besluitvormers Rijk);
opvallend is dat gas- en oliewinning niet in de visies voorkomt, met uitzondering van de
Besluitvormers Rijk die gaswinning wel in hun visie hebben opgenomen.
Landschap

De meeste rollen erkennen de cultuur-historische waarde van het Usselmeergebied, maar hebben deze
niet expliciet in het kaartbeeld opgenomen. Alleen het Rijk heeft rond Enkhuizen een cultuurtoerismezone in de visie opgenomen. Alle rollen hebben in hun visie het belang van weidsheid of open water
onderstreept.
Defensie
Alleen het Rijk heeft expliciet aangegeven dat het bestaande defensieterrein voor de Noord-Hollandse
kust, ten zuiden van de Afsluitdijk, behouden moet blijven.

Visserij
De functie "visserij" komt in geen van de visies voor.
Recreatie
Recreatie en toerisme horen binnen ieder visie bij het multifunctioneel gebruik van het Usselmeergebied.
De huidige situatie, dat de Noord-Hollandse kust vooral voor waterrecreatie wordt gebruikt en de Friese
kust vooral voor natuur. blijft in de visies overeind.
De potenties kunnen voor waterrecreatie beter benut worden. mogelijkheden zijn:
•
verzachten van de land - water grenzen waarvan behalve natuur, recreatie ook kan profiteren
(Besluitvormers Provincies);
•
oeverparkjes voor de waterrecreatie (Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten);
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uitbreiding ligplaatsen (verblijfsaccommodatie) (Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten) en
een uitbreiding van de jachthavens (vooral Belangengroep Economie en Recreatie);
verschillende recreatiecentra en oeverrecreatie rond Enkhuizen (Besluitvormers Provincies);
waterrecreatie/dagrecreatie bij Almere en Lelystad (Investeerder Privaat, Belangengroep Natuur,
Milieu, Landschap en Cultuur);
waterrecreatie in het aan te leggen "vergeten randmeer" (Besluitvormers Waterschappen en
Gemeenten);
hengelsportmogelijkheden op de Houtribdijk (Belangengroep Economie en Recreatie).
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4

Evaluatie Rollenspel

De tweede dag van de werkconferentie stond in het teken van de beleidssimulatie. Met de simulatie
werd gepoogd de beleidsvoorbereiding ten aanzien van het Usselmeergebied tot 2030 op een
representatieve manier na te bootsen. De realisatie van projecten in het Usselmeergebied stond daarbij
centraal. Voorafgaande aan de beleidssimulatie werd iedere rolgroep in de gelegenheid gesteld haar
eerder geschetste visie toe te lichten. Daarnaast werd aan de rolgroepen gevraagd eerst de doelen en
strategie te bepalen voor de beleidssimulatie en deze kort toe te lichten. Daarna ging de
beleidssimulatie van start.
Voordat een project in de beleidssimulatie gerealiseerd kon worden, moesten investeerders voor een
bepaald project een vergunning aanvragen. Vervolgens werden de verantwoordelijke besluitvormers
door belangengroepen en adviserende besluitvormers geadviseerd over de besluitvorming omtrent het
specifieke project. De verantwoordelijke besluitvormer nam mede op basis hiervan een besluit over de
vergunningverlening.

4.1

Bestuurlijke doelen en mandaten in de beleidssimulatie

De in de beleidssimulatie onderscheiden rollen en bijbehorende bestuurlijke doelen en mandaten staan
weergegeven in tabel 3. Iedere rolgroep was samengesteld uit mensen die ook in de praktijk een
vergelijkbare rol vervullen. De verschillende rollen hebben net als in de realiteit verschillende doelen en
mandaten. Van de rolgroepen werd verwacht dat zij die doelen nastreefden die bij haar rol passen om
een goede benadering van de realiteit te krijgen.
Tabel 3: Overzicht van rollen en bijbehorende bestuurlijke doelen en mandaten in de
beleidssimulatie
Rol
Investeerder Privaat
Investeerder Publiek
Belangengroep Economie
en Recreatie

Doel
•

rendement
realisatie beleid
bevorderen recreatieve
en economische
belangen
bevorderen natuur,
milieu en cultuurhistorische waarden

•
•
•
•
•

Besluitvormers Rijk

stimulering nationaal
beleid

•
•

Besluitvormers Provincies

stimulering regionaal
beleid

•
•

Besluitvormers
Waterschappen en
Gemeenten

stimulering lokaal beleid

Belangengroep Natuur,
Milieu. Landschap en
Cultuur

•

Mandaat
investering middels beperkt budget
investering middels beperkt budget
vrijblijvend advies aan besluitvormers
verhogen investeringsbedrag met 2 0 %
veto per spelronde
vrijblijvend advies aan besluitvormers
verhogen investeringsbedrag met 2 0 %
veto per spelronde
besluitvorming over doorgang project
vrijblijvend advies aan andere
besluitvormers
eenmalig aanwijzingsrecht
besluitvorming over doorgang project
vrijblijvend advies aan andere
besluitvormers
besluitvorming over doorgang project
vrijblijvend advies aan andere
besluitvormers

Voor het indienen van projecten, het adviseren over vergunningverlening en het verlenen van
vergunningen, moesten de verschillende rolgroepen een schriftelijke toelichting geven. Aan de hand van
deze toelichtingen, samen met observaties van het spelverloop en de uiteindelijke resultaten van de
beleidssimulatie is in dit hoofdstuk een analyse van de beleidssimulatie gemaakt.
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4.2

Voorgenomen doelen en strategieen

Voordat de spelsimulatie daadwerkelijk begon hebben de rolgroepen een spelstrategie bepaald, zowel
op de inhoud van de te bereiken doelen, als op interactie met de andere rolgroepen. In tabel 4 zijn de
strategieen kort weergegeven. De meeste rolgroepen hadden voor de beleidssimulatie als doel de
eerder geschetste visies te realiseren. De strategie die door de meeste rolgroepen werd ingezet om dit
doel te bereiken blijkt afstemming door samenwerking te zijn. De Belangengroep Natuur, Milieu.
Landschap en Cultuur overwoog op voorhand ook het inzetten van hindermacht (zoals het verhogen
van het investeringsbedrag of het uitoefenen van haar vetorecht).

Tabel 4: Doelen en strategieen van de rolgroepen voorafgaande aan de beleidssimulatie

Rol
Investeerders Privaat

Investeerders publiek

Belangenorganisaties Natuur, Milieu,
Landschap en Cultuur
Belangenorganisaties
Economie en Recreatie
Besluitvormers Rijk

Besluitvormers Provincies
Besluitvormers
Waterschappen en
Gemeenten

4.3

Doel/Strategie
economie heeft de prioriteit (infrastructuur,
wonen en bedrijvigheid)
recreatie en natuur op de tweede plaats
alles in afstemming met veiligheid en
bergingsmogelijkheden
realisatie visie
samenwerken met overheden en andere
Investeerders
natuur en waterrecreatie voorop
eventueel inzetten hindermacht
realisatie visie
visie realiseren
streven naar een lijn binnen de verschillende
overheden
visie realiseren
niet bouwen in het Usselmeergebied
visie realiseren
ingrepen op het water zijn bespreekbaar bij
compensatie (toetsing op waterkwaliteit
verplicht)
samenwerken met het Rijk

Resultaten van de beleidssimulatie nader bekeken

De doelen die de rolgroepen voorafgaande aan de beleidssimulatie voor zichzelf hadden gesteld, zijn
samen te vatten als het realiseren van de door hen eerder geschetste visie. Om te beoordelen in
hoeverre zij hierin geslaagd zijn moeten de afzonderlijke visies (zie bijlage 1) worden vergeleken met het
uiteindelijke resultaat van de beleidssimulatie (zie bijlage 2 en hoofdstuk 4). Aangezien de locatiekeuze
beperkt was in de beleidssimulatie en de discussies voornamelijk functioneel waren is er voor gekozen
de vergelijking te maken op basis van functies.
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Natuur
De natuurfunctie werd in de visies op sterk uiteenlopende wijzen invulling gegeven. Wel blijken zachte
overgangen tussen land en water middels moerassen, gecombineerd met een (al dan niet reeds
bestaande) bergingsfunctie vaak terug te keren. Deze wens is in de beleidssimulatie, in ieder geval ten
dele, in vervuiling gegaan met de realisatie van de vooroevers langs de gehele Usselmeerkust.
De aanleg van zoet-zout overgangen zoals in de visies van het Rijk en de Belangengroep Natuur,
Milieu, Landschap en Cultuur naar voren kwam, bleek in de beleidssimulatie niet realiseerbaar. De open
Afsluitdijk is door de investeerders niet in het spel gebracht en ook de aanleg van het Wieringen Meer
werd akkoord bevonden door de besluitvormers onder de voorwaarde dat dit zoet wordt.
De wens van de Besluitvormer Rijk en de Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur voor
een natuurlijk peilbeheer in het Usselmeer bleek niet haalbaar. Het project natuurlijk peilverloop werd
door de investeerders zelfs gewijzigd ingediend onder 'Handhaving huidig peilverloop', hetgeen
lijnrecht tegenover elkaar staat. Ook bleek er de nodige onduidelijkheid te zijn over de voor- en nadelen
van beiden typen peilverloop en de definitie van "natuurlijk peilverloop".

Veiligheid
Ten aanzien van veiligheid kwamen in de visies regelmatig dijkverhoging en vergroting van
spuicapaciteit naar voren. Daarnaast werd geopperd voor het binnendijks vasthouden van water
middels berging. Ten aanzien van veiligheid is in de beleidssimulatie het randmeer Noordoostpolder en
de vooroevers voor veiligheid. natuur en recreatie langs de gehele Usselmeerkust gerealiseerd. Hiermee
zijn ten delen de doelen in de visies behaald. De vergroting van de spuicapaciteit is niet gerealiseerd. Er
waren echter ook geen projecten hiervoor in de beleidssimulatie beschikbaar.

Economie
In een groot aantal visies werd gekozen voor economische ontwikkeling van Almere en Lelystad. In de
beleidssimulatie kwam dit tot uiting door een tunnelverbinding die werd gerealiseerd tussen Almere en
Amsterdam en een sterke ontwikkeling van recreatiemogelijkheden nabij Lelystad.
Bij de meeste visies is er sprake van binnendijkse woningbouw. Ook in de beleidssimulatie is hier sprake
van. Aanvankelijk waren er alleen projecten voor buitendijkse woningbouw, maar deze werden al snel
gewijzigd in binnendijkse woningbouw en bedrijventerreinen. Buitendijkse woningbouw is zowel in de
visies als in de beleidssimulatie niet ter sprake gekomen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat hiervoor
geen grote belangstelling te bestaat en dat het beleidsmatig ook niet opportuun wordt geacht.
Hoewel in de visie van de Belangengroep Economie en Recreatie buitendijkse landbouw werd
aangegeven, bleek in de beleidssimulatie hiervoor geen project te zijn ingediend. Dit is opvallend omdat
de belangengroep wel de realisatie van haar visie als doel had gesteld. Tijdens de beleidssimulatie heeft
deze rolgroep nauwelijks gepoogd om investeerders voor dit project te interesseren. omdat ze het
draagvlak gering achtte.
Het drietal besluitvormers had in haar visie de verbetering van de vaarwegen gezet om de toename van
het goederen- en passagiersvervoer middels vervoer over water op te vangen. Beide in de
beleidssimulatie aanwezige projecten met betrekking tot vervoer over water zijn gerealiseerd. Hiermee
blijken de besluitvormers in hun doel te zijn geslaagd. Voor deze projecten blijken er geen
noemenswaardige bezwaren te bestaan.
De brug- en tunnelverbindingen die in de visies van de Private Investeerders en de Besluitvormers
Provincies en Rijk waren geschetst, zijn slechts ten dele gerealiseerd. Brugverbindingen blijken niet
wenselijk in het Usselmeergebied vanwege de aantasting van de openheid. M e t name de beide
belangengroepen bleken hier tegen te zijn. Ook de locatie van een brug tussen Flevoland en Purmerend
bleek problemen op te leveren. Tunnels daarentegen leveren geen bezwaren op.
Natuurlijke hulpbronnen
Windenergie blijkt in de meeste visies naar voren te komen. Opvallend was dat de ene helft (Private
Investeerders, Belangengroep Economie en Recreatie en Besluitvormers Provincies) de Afsluitdijk als
locatie voor windenergie koos, en de andere helft het binnenland (Besluitvormers Rijk en Belangengroep
Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur). Dit leidde ertoe dat in de beleidssimulatie er een telle discussie
ontstond over het project 'Windmolenpark Afsluitdijk'. De zaak werd beeindigd met een veto van de
Belangengroep Natuur. Milieu, Landschap en Cultuur voor windmolens langs de Afsluitdijk. Door het
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Rijk werd tenslotte de Wieringenmeer aangewezen als alternatief. De wens voor binnendijkse
windenergie werd hierdoor gerealiseerd. Verder werd het binnendijks langs de randmeren gelegen
windmolenpark gerealiseerd. Het draagvlak voor binnendijkse windmolens blijkt groter te zijn.
Zandwinning is in een tweetal visie aangegeven in combinatie met vaargeul verbetering. Deze wens
werd gerealiseerd met het project 'vaargeulverbetering'.
Ook de wens van de Private Investeerders en de Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten voor
een uitbreiding van de drinkwaterwinning is in de beleidssimulatie gerealiseerd. De Belangengroep
Natuur. Milieu, Landschap en Cultuur zag mogelijkheden voor zoet-zout overgangen rond bij de
Afsluitdijk indien de inlaatcapaciteit in het zuidelijk deel van het Ijsselmeer wordt uitgebreid.
Alleen Besluitvormers Rijk had gaswinning in het Ijsselmeergebied in haar visie staan. Het gelijknamige
project is echter niet in de beleidssimulatie aan bod gekomen. Mogelijk is de besluitvormer er niet in
geslaagd de investeerders (en met name de Private!) van het nut te overtuigen.
Landschap
Vrijwel alle rolgroepen erkenden de cultuur-historische waarden van het Usselmeergebied, ondanks het
feit dat deze niet expliciet in de visies zijn opgenomen. Dit wordt onderbouwd door de verleende
vergunning voor het project 'behoud cultuurplaatsen Zuiderzee'.
Ook gaven alle rolgroepen in hun visies te kennen dat de openheid in het Usselmeergebied te willen
behouden. De realisatie van het project 'behoud openheid Usselmeergebied' bevestigt dit. Interessant
daarbij is dat het project niet zondermeer acceptabel was, maar dat een aantal uitsluitingen moesten
worden ingetrokken. Geconcludeerd moet worden dat het behoud van de openheid wordt
ondersteund, maar dat dat niet ten koste van alles mag gaan. Beide doelen ten aanzien van het
landschap blijken daarmee te zijn gerealiseerd.

Defensie
Defensie bleek door de deelnemers niet als een belangrijke functie voor het Usselmeergebied te worden
beschouwd. Alleen de Besluitvormers Rijk spreken in hun visie over handhaving van het huidige
defensieterrein bij de Afsluitdijk. Dit defensieterrein conflicteert alleen met windenergie op de
Afsluitdijk, waar de Private Investeerders duidelijk voorstander van zijn.
Visserij
Ondanks de aanwezigheid van LNV is visserij in het geheel niet aan bod gekomen bij de visies en de
beleidssimulatie. Mogelijk wordt visserij door de deelnemers als ongewenst beschouwd in het
Ijsselmeergebied.
Recreatie
De invulling van recreatiegebieden in de visies is heel divers. Wel werden accenten gelegd bij Almere,
Lelystad en Enkhuizen en combinatie van natuur met recreatie. In de beleidssimulatie zijn de projecten
'Vaardoelen recreatievaart' en Lelystad recreatiezone gerealiseerd. Daarnaast zijn er meerdere projecten
gerealiseerd die recreatie als belangrijke nevenfunctie hebben zoals het project 'Randmeer
Noordoostpolder', 'Wieringen Meer' en 'Vooroevers voor veiligheid, natuur en recreatie'. Daarmee zijn
de doelen ten aanzien van recreatiegebieden grotendeels gerealiseerd.
De uitbreiding van het aantal ligplaatsen inclusief verblijfsaccomodatie zoals in de visies van de
Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten en de Belangengroep Economie en Recreatie staat
weergeven, is middels het project 'Extra ligplaatsen recreatievaart' gerealiseerd.
Strategie succesvol?
De strategieen die de meeste rolgroepen zich hadden voorgenomen kunnen worden getypeerd door
'samen zoeken naar oplossingen'. Uit de observaties van het spelverloop en het uiteindelijke resultaat
(slechts 3 geweigerde tegenover 14 gerealiseerde projecten) kan worden geconcludeerd dat deze
strategie succesvol is geweest. Hierbij moet wel worden aangetekend dat investeerders mogelijk bewust
bepaalde projecten niet hebben ingediend voor vergunningverlening om confrontatie met de
besluitvormers en de belangengroepen te vermijden. In de praktijk kan dit mogelijk anders uitpakken.
Desalniettemin is het succes van de gekozen strategie waarschijnlijk een belangrijk leeraspect geweest
voor de deelnemers aan de beleidssimulatie.
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Evaluatie Actorenanalyse
5.1

Waar staan actoren in het begin?

Bij aanvang van het spel is aan de spelers gevraagd de doelstellingen die zij binnen het spel zouden
willen realiseren op schrift te stellen. Dit levert een beeld op van onderwerpen en prioriteiten. Daarna
hebben de spelers binnen de rol die zij vertegenwoordigden gezamenlijk een visie opgesteld. In deze
paragraaf wordt voor elke rol nagegaan of de geformuleerde doelstellingen herkenbaar terugkomen in
de visie. De inhoudelijke doelstellingen die zijn geformuleerd bij aanvang van het spel staan in tabel 5.
Per rol is aangegeven hoe veel spelers het betreffende (type) doel hebben geformuleerd.
Tabel 5: Aanvankelijke doelen per rol, zo goed mogelijk gegroepeerd naar functie
Priv

Doelstelling
Natuur

Veiligheid

Economie

Natuurlijke
hulpbronnen

Recreatie

Algemeen

rust
behoud openheid
veel natuurgebied
kleinschalige natuurontwikkeling
natuurontwikkeling langs dijken
geen grote aantasting landschap
ecologische verbindingen
natuurlijk peilbeheer
gegarandeerde veiligheid
goede afvoer
geen last van aanvoer uit
omgeving
waterberging
voldoende ruimte voor water
meer ruimte voor water binnendijks
niet buitendijks bouwen
woonwijken
bedrijvigheid/werkgelegenheid
meer vervoer over water
natte infrastructuur
betere toegankelijkheid
goede verbinding met Flevoland
behoud van bron voor
drinkwater
duurzame energie
geen gaswinning
meer/nieuwe
recreatiemogelijkheden
faciliteiten watersport
bevorderen sportvisserij door
sanering beroeps
multifunctionaliteit
aanleg multifunctioneel
randmeer
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Het stapeldiagram in figuur 6 geeft een overzicht van het belang dat binnen de verschillende rollen aan
de in het spel expliciet aan de orde gestelde functies werd gehecht. De doelstellingen (tabel 5) en
prioriteiten (figuur 6) lijken redelijk met elkaar in overeenstemming te zijn.

• Natuur
• Veiligheid
pj Economie
• Natuurlijke
hulpbronnen
• Landschap
Q Defensie
• Visserij
Priv

Pub

NMLC

BR

WG

Prov

Rijk

BI Recreatie

Figuur 6: Relatief belang dat aan functies werd gehecht

Investeerders Privaat
De Private Investeerders hebben zich in hun visie Meer Waarde vooral geconcentreerd op het zuiden.
Investeringen in het Noorden komen, met uitzondering van een windmolenpark op de Afsluitdijk.
weinig voor. De onderwerpen die in hun visie terugkomen zijn: woningbouw, bedrijventerreinen en
waterrecreatie in de provincies Flevoland en Noord-Holland.
In principe kan gesteld worden dat de visie overeenkomt met onderwerpen en prioriteiten uit de
enquete vooraf. Opvallend is wel dat er relatief weinig mogelijkheden om winst te maken, zijn
opgenomen in de visie. Er is niet overdreven veel in woningbouw, windenergie of infrastructuur
gei'nvesteerd. Bovendien worden er geen delfstoffen gewonnen. Kortom: waar wordt het geld
verdiend?
Investeerders Publiek
De visie van de Publieke Investeerders is sterk op het water gericht (berging, veiligheid, voorland). Er
worden mogelijkheden voor natte natuur gerealiseerd en er wordt wat voor de waterrecreatie gedaan,
maar de meeste andere functies komen niet aan bod.
Goede mogelijkheden voor recreatie, o.a. ligplaatsen en alternatieve vormen van recreatie,
mogelijkheden om binnendijks meer werkgelegenheid te creeren of mogelijkheden voor meer vervoer
over water, zijn niet in de visie opgenomen. Dit is in contrast met de individuele doelen van de spelers.
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Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur
De individuele doelen en prioriteiten van de groepsleden zijn goed vertaald in de gezamenlijke visie.
Voorbeelden van doelen die duidelijk in de visie terugkomen zijn: het versterken van de
natuurgebieden, het voorkomen van aantasting van het landschap, het behoud openheid, het invoeren
van een natuurlijk peilbeheer en meer natuurlijke overgangen.
Belangengroep Economie en Recreatie
De visie van de Belangengroep Economie en Recreatie richt zich sterk op het uitbreidingsmogelijkheden
van de recreatievaart (jachthavens) en de mogelijkheden voor de landbouw (bollenteelt). Dit komt
overeen met de doelen van de deelnemers. Er wordt echter minder dan verwacht gei'nvesteerd in
woningbouw, infrastructuur, delfstoffenwinning en natuurontwikkeling.
Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten
Opvallend is de overeenstemming tussen de verschillende deelnemers over het grote belang van de
veiligheid. Dit komt in de visie sterk tot uitdrukking in de vorm van waterbergingsmogelijkheden, het
versterken van dijken en het vasthouden van water in het binnenland. De visie sluit op dit punt goed
aan bij de individuele doelen. Er wordt meer dan op basis van de enquete vooraf verwacht zou kunnen
worden, geinvesteerd in recreatiemogelijkheden en infrastructuur.
Besluitvormers Provincies
In de individuele doelen van de provincies komt het belang van multifunctionaliteit sterk tot uiting. Er
moet ruimte voor allerlei functies zijn. Ditzelfde beeld komt naar voren bij het analyseren van de visie:
het Usselmeergebied is een multifunctioneel gebied. waarin ruimte is voor veel functies. De visie van de
provincies is compleet en samenhangend.
Besluitvormers Rijk
Binnen het Rijk kwamen in de enquete vooraf verschillende en soms tegenstrijdige doelstellingen voor.
Een voorbeeld hiervan is "het verbeteren van alle economische belangen" en "het opkomen voor de
zwakke belangen (rust, openheid, etc.)". In de rijksvisie komen deze potentiele conflicten ook terug:
economie (zand- en gaswinning), defensie (behoud van het defensieterrein) en tegelijkertijd meer
natuur (natuurgebieden) en het behoud van de waterkwaliteit. De visie kent een grote varieteit,
vanwege de verschillende belangen die aanwezig waren.

25

"Meer Visie" meerwaarde voor IVIJ 2030

5.2

Worden visies gerealiseerd in het spel?

De twee spelronden van dag 2 boden de spelers de gelegenheid om hun visies gestalte te geven, De
vraag is in hoeverre zij daarin hebben kunnen slagen. Deze doelbereiking kan worden afgelezen aan het
spelverloop, waarbij de gerealiseerde projecten een tamelijk objectieve maatstaf vormen.
Investeerders Privaat
De Private Investeerders blijken de kern van hun visie aardig te hebben gerealiseerd in de
beleidssimulatie. Bijvoorbeeld door het garanderen van de zoetwatervoorziening. waterberging
(randmeer Wieringen), benutten van duurzame energie (windmolens bij Nulderhoek), versterking
infrastructuur (brugverbinding Almere met vasteland). uitbreiding drinkwaterwinning en geen
buitendijkse economische voorzieningen behalve recreatie. Een windmolenpark op de Afsluitdijk bleek
niet realiseerbaar. De uitbreiding van de bemalingscapaciteit is niet aan de orde gekomen terwijl dit een
belangrijk item was van deze, maar ook van de meeste andere visies. Er zaten ook geen
bemalingsprojecten in de spelsimulatie, waardoor er geen conclusies kunnen worden verbonden aan
deze constatering.

Investeerder Publiek
De visie van de Publieke Investeerders is ten dele gerealiseerd. De vooroevers die zij in de visie hadden
geschetst en ook de openheid van het gebied zijn in de beleidssimulatie tot uiting gekomen.
Belangengroep Natuur, Mileu, Landschap en Cultuur
Ook de visie van de Belangengroep Natuur, Milieu. Landschap en Cultuur is gedeeltelijk gerealiseerd.
zoals het beschermen van cultuurhistorie van het Usselmeergebied. het aanbrengen van water-land
overgangen en het tegengaan van buitendijkse bebouwing. Zoet-zout overgangen bleken niet
realiseerbaar aangezien het randmeer bij Wieringen alleen kon worden aangelegd onder de voorwaarde
dat het meer zoet wordt. Ook een natuurlijk peilverloop heeft de streep niet gehaald.

Belangengroep Economie en Recreatie
Het behoud van open water bleek de belangrijkste pijler van de visie voor de belangengroep te zijn in
combinatie met berging, natuur, en recreatie. Ook de gewenste binnendijkse woningbouw is
gerealiseerd. Vergroting van de spuicapaciteit van de Afsluitdijk is niet aan de orde gekomen.
Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten
Belangrijke realisaties van de Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten in de beleidssimulatie zijn
de aanleg van het randmeer Noordoostpolder, behoud van zoetwater in Usselmeer, uitbreiding
drinkwaterwinning en meer gebruik van goederenvervoer over water waarbij vaargeul verbetering
wordt gecombineerd met zandwinning. De aanleg van natte bedrijventerreinen, buitendijkse uitbreiding
van de haven van Lemmer en vergroting bemalingscapaciteit zijn niet gerealiseerd.
Besluitvormers Provincies
Belangrijke elementen van de visie zoals het verzachten van water-land overgangen. randmeer
Noordoostpolder. binnendijke woningbouw, uitbreiding goederen- en passagiersvervoer over water,
vaargeulverbetering in combinatie met zandwinning zijn in de beleidssimulatie gerealiseerd. Het behoud
van de openheid is eveneens gewaarborgd. Kortom, de provincies hebben hun visie goeddeels tot
uitvoering gebracht.
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Besluitvormers Rijk
In de beleidssimulatie zijn de Besluitvormers Rijk er redelijk in geslaagd de visie te realiseren. Succesvol
waren zij met de realisatie van bergingscapaciteit, zoals het randmeer Wieringen, behoud van de
drinkwatervoorziening, openheid van het Usselmeer en de aanleg van een weg- en spoorwegverbinding
tussen Almere en het vasteland. Ook de uitbreiding van recreatie nabij Lelystad is gerealiseerd. Aan de
gewenste zonering 'Oost extensief, west intensief is in de beleidssimulatie impliciet ook tegemoet
gekomen. Flexibel peilbeheer, buitendijkse woningbouw, uitbreiding spuicapaciteit en gaswinning bleek
onhaalbaar te zijn. Behoud van het defensieterrein is in de beleidssimulatie niet aan de orde gekomen.

5.3

Veranderen actorposities?

Het met behulp van de vragenlijsten verzamelde materiaal leent zicht voor een beperkte vorm van
analyse. Doordat de spelers zowel aan het begin als aan het eind van het spel werd gevraagd hun
doelstellingen te formuleren, kan worden nagegaan in hoeverre daarin accentverschuivingen zijn
opgetreden. Tabel 6 geeft de doelstellingen weer die na afloop van het spel door de spelers zijn
geformuleerd. Net als in tabel 5 wordt per rol aangegeven hoeveel spelers het betreffende (type) doel
hebben geformuleerd. Voor sommige doelstellingen waren zowel voor- als tegenstanders. Dit is
aangegeven door het aantal tegenstanders ook te vermelden, maar dan met een minteken ervoor.
Tabel 6: Uiteindelijke doelen per rol, zo goed mogelijk ge groepei;rd naar functi e
NMLC
Priv
Publ
ER
Doelstelling
Natuur
rust
1
4
openheid
2
1
Usselmeergebied een geheel
1
natuurontwikkeling
1
ecologische verbindingen
1
natuurlijke overgangen
1
moerasvorming langs oevers
1
gradient zoet-zout
1
flexibel peilbeheer
1
3
waterberging
Veiligheid
1
veiligheid
dijkversterking
geen inpoldering
1
buitendijks bouwen
Economie
-1
ruimte voor economie
1
betere toegankelijkheid
1
natte industrie
1
verbindingen over water
1
1
belangenbehartiging
1
landbouw
1
Natuurlijke hulpbronnen windmolens
1
-1
slibdepot
gaswinning
zandwinning
behoud drinkwaterreservoir
1
geen aantasting karakter
Landschap
IJmeer niet verder
1
verstedelijken
behoud cultuur-historie
1
recreatieontwikkeling
Recreatie
1
meer ligplaatsen
1
1
Algemeen
randmeren
1
behoud ontwikkelingsruimte
1
duidelijke scheiding hoofd1
en nevenfuncties
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Hoewel door indikking een aantal nuanceringen verloren gaan, blijkt dat er ook na afloop veel spreiding
is. De verschillende groepen noemen veel verschillende doelen en ook de groepsleden binnen een groep
bleken veelal verschillende doelen te hebben. De overeenstemming over het behoud van de openheid
van het Usselmeergebied is echter wel opvallend.
Het is opmerkelijk dat de spelers na afloop van de spelsimulatie concretere doelen formuleren dan
vooraf. Vaak worden ze nu aan concrete objecten of projecten gekoppeld (zie bijlage 2). Bijvoorbeeld
"duurzame energie" vooraf wordt "windmolens" na afloop. Een effect van de werkbijeenkomst is dus
dat de abstracte beleidsdoelen een vorm en een plaats hebben gekregen.
Behalve een indruk van de inhoudelijke doelverschuiving geeft de enquete achteraf ook enig zicht op de
interacties tussen de verschillende partijen. Hoewel de persoonlijke indrukken binnen de groepen vaak
uiteenliepen, komt uit de geaggregeerde weergave van interactie en conflict een informatief totaalbeeld
naar voren. De cijfers moeten echter, gelet op de beperkingen van de vragenlijst als meetinstrument,
met enige reserve worden geinterpreteerd!

Houding ten opzichte van andere rollen
Tabel 7 geeft de wederzijdse verwachtingen van spelers aan, geaggregeerd per rol, aan het begin van
de werkbijeenkomst. De scores lopen uiteen van -1 indien conflict werd verwacht tot +1 indien men in
de andere rol een medestander verwachtte. De scores zijn tot stand gekomen door per rol het aantal
minnen in de attitudetabel af te trekken van het aantal plussen, en het resultaat te delen door het totaal
aantal respondenten in de tabel.

Tabel 7: Verwachtingen t.a.v. standpunt andere partijen
Priv

Pub NMLC
0.6

Investeerders Privaat
Investeerders Publiek
Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur

0.2

ER

Prov

Rijk

-0.2

0.2

0.3

0.0

0.3

0.1

-6.2

-6.7

0.5

-0.1

0.7

0.0

0.4

0.3

0.8

0.2

0.8

0.2

WG

0.0

0.4

0.2

-0.3

0.2
0.0

0 /

-0.5

oJ

1.0

0.0

0.0

Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten

-0.3

0.0

0.3

0.3

Besluitvormers Provincies

-0.4

0.2

0.4

-0.2

0.2

-0.5

0.3

0.3

0.0

•0.2

•0.2

Gemiddelde: -0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.0

Belangengroep Economie en Recreatie

Besluitvormers Rijk

Gem.
0.2

0.0
0.4

Bij de rijgemiddeldes valt op dat de Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur relatief de
meeste weerstand verwacht. Bij de kolomgemiddeldes valt op dat de Private Investeerders door de
andere rollen vooral als tegenstrevers worden gezien.
Daarnaast komen uit tabel 7 enkele opmerkelijke verschillen in wederzijdse percepties naar voren:
De Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur verwacht tegenstand vanuit de lokale en
regionale overheden. terwijl die juist een medestander in deze belangengroep zien. Daarnaast
verwacht de belangengroep een medestander in de Publieke Investeerders te treffen, terwijl deze
investeerders in de belangengroep eerder een tegenstander zien.

I

De Private Investeerders verwachten een medestander in de besluitvormers bij de lokale overheden en
het Rijk, terwijl deze overheden juist weerstand van de kant van de Private Investeerders verwachten.
De besluitvormers bij de provincies verwachten weerstand vanuit de Belangengroep Economie en
Recreatie, terwijl deze groep in de provincies juist eerder een medestander ziet.
De Besluitvormers Rijk verwachten weerstand van andere overheden, maar deze partijen verwachten
andersom juist veel steun vanuit het Rijk.
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Contactintensiteit met andere rollen
Per rol is op een schaal van 0 tot 1 bepaald hoezeer met de andere rollen is gei'nteracteerd. De relatieve
contactintensiteit is grafisch weergegeven in figuur 7.
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Figuur 7: Contactintensiteit volgens spelers

Opmerkelijk is hier dat de Belangengroep Economie en Recreatie meent het meest intensief te hebben
overlegd met de Publieke Investeerders, terwijl zij in de ogen van de Publieke Investeerders juist de
partij zijn waarmee het minst overleg is gepleegd. Een vergelijkbare asymmetrie is te vinden bij de
Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur, dat intensief contact heeft ervaren met de
Belangengroep Economie en Recreatie, terwijl Economie en Recreatie juist zegt relatief weinig contact
met Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur te hebben gehad. Hetzelfde geldt voor het contact tussen de
Belangengroep Economie en Recreatie en de Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten, waar de
besluitvormers kennelijk bijzonder weinig van het door de belangengroep als redelijk intensief ervaren
overleg heeft meegekregen. Een mogelijke verklaring voor de verschillen in perceptie tussen de
Belangengroep Ecomomie en Recreatie en de anderen is dat de eerste groep relatief weinig contacten
heeft gehad.
Cooperatie en/of conflict met andere rollen
Na afloop van het spel is de spelers opnieuw verzocht hun relatie t.o.v. de andere rollen te kenschetsen.
Ditmaal konden de spelers putten uit hun directe ervaringen tijdens het spel. Het totaalbeeld in tabel 8
is op eenzelfde wijze geconstrueerd als dat in tabel 7.
Tabel 8: Cooperatie (+) en conflict (-) zoals ervaren tijdens spel
Priv
Investeerders Privaat

Pub NMLC
1.0

ER

WG

Prov

Rijk

0.2

0.8

-0.3

1.0

0.4

0.5

0.3

0.5

0.3

0.5

0.3

0.4

0.2

-0.8

0.6

0.2

0.2

-0.3

0.3

0.0

0.2

0.5

0.0

0.3

0.2

0.4

Investeerders Publiek
Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur

0.5
0.2

0.6

Belangengroep Economie en Recreatie

0.7

0.3

0.3

Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten

0.5

0.3

0.3

0.3

Besluitvormers Provincies

0.6

0.0

0 6

0 8

0.4

Besluitvormers Rijk

0.2

-0.2

0.2

0.2

0.0

0.3

0.4

0.3

0.3

0.5

-0.1

0.5

Gemiddelde:

:<>

Gem.

0.1
0.2
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Bij de kolomgemiddeldes valt op dat de spelers tijdens het spel vooral de Besluitvormers Waterschappen
en Gemeenten als tegenstrever hebben ervaren. Verder laat ook deze tabel twee asymmetrische
percepties zien. Waar de Waterschappen en Gemeenten de indruk hebben dat ze goed hebben kunnen
samenwerken met de investeerders en de Belangengroep Economie en Recreatie, hebben deze rollen
hun relatie met de lokale overheden kennelijk eerder als conflictueus ervaren. Verder suggereert de
tabel dat de Besluitvormers Rijk weerstand bij de Publieke Investeerders ervoeren, terwijl deze
investeerders juist menen redelijk te hebben samengewerkt.
Er zijn minder discrepanties dan bij de voormeting waar te nemen. Blijkbaar hebben zich minder
conflicten voorgedaan, dan de deelnemers aanvankelijk hadden voorspeld.
Verandering van wederzijdse percepties
Als sluitstuk van deze analyse is het interessant om na te gaan in hoeverre de wederzijdse percepties na
afloop van het spel anders zijn dan die bij aanvang. Tabel 9 geeft het verschil weer tussen de scores in
tabel 8 en die in tabel 7. Hoewel nogmaals benadrukt moet worden dat de analyse op een beperkte
waarnemingsbasis berust, is een aantal patronen te zeer in het oog springend om te worden genegeerd.
Tabel 9: Verschil tussen verwachting en ervaring
Priv
Investeerders Privaat

Pub NMLC
0.4

Investeerders Publiek
Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur
Belangengroep Economie en Recreatie

0.3
0.7

0.3

ER

WG

Prov

Rijk

0.2

0.4

-0.5

1.2

0.2

0.3

0.6

0.3

-0.1

0.5

-0.1

0.3

0.2

-0.6

1.3

-0.3

0.3

-1.0

-0.3

0.0

-0.2

0.2

-0.8

0.0

-0.6

0.3

-0.3

0.3

0.3

Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten

0.8

0.3

-0.1

-0.1

Besluitvormers Provincies

1.0
0.7

-0.2

0.2

1.0

0.2

-0.5

-0.2

0.2

0.2

0.5

0.5

0.1

0.2

0.3

-0.3

0.6

Besluitvormers Rijk
Gemiddelde:

Gem.

0.1
-0.3

Meest opvallend is wel hoezeer vrijwel alle partijen hun beeld van de Private Investeerders hebben
bijgesteld. De verwachte conflicten zijn kennelijk uitgebleven of althans niet als conflict ervaren.
Alleen de Belangengroep Economie en Recreatie, bij wie de verwachting ook wel erg hoog
gespannen was, is de samenwerking met de Private Investeerders tegengevallen. De Private
Investeerders hebben hun voornemen van veel interactie dus klaarblijkelijk goed weten uit te voeren
Eveneens opmerkelijk is dat de aanvankelijk grote asymmetrie tussen het Rijk en de andere
overheden sterk is verminderd. De door de Besluitvormers Rijk verwachte conflicten bleven uit, maar
ook de door de andere overheden verwachte steun viel kennelijk tegen.
Verder valt op dat de Belangengroep Natuur. Milieu, Landschap en Cultuur en de investeerders (met
name de Private) kennelijk boven verwachting goed hebben kunnen samenwerken met de
Besluitvormers Provincies.
De Investeerders Publiek hadden van de Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur
aanvankelijk tegenwerking verwacht, maar er bleek juist een cooperatieve houding tussen deze twee
partijen te ontstaan.
Het oordeel van een aantal rolgroepen over de Besluitvormers Gemeenten en Waterschappen is in de
loop van het rollenspel opvallend negatiever geworden. Omgekeerd is dat verbeterd of gelijk
gebleven.
Het oordeel van het Rijk over de Publieke investeerder is duidelijk negatiever geworden. Dit zou
goed kunnen worden verklaard door het ontbreken van "Rijks-investeerders" (VenW en LNV) in de
rolgroep Publieke Investeerders.
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In het algemeen zijn de oordelen over de samenwerking tussen de partijen na afloop van de
beleidssimulatie aanmerkelijk positiever dan bij de aanvang van de werkbijeenkomst. De
werkbijeenkomst heeft dus geleid tot verbeterde verhoudingen en meer begrip.

5.4

Hoe realistisch is het spel?

Tijdens de ontwikkeling van "Meer Visie" zijn de nodige concessies aan de werkelijkheid gedaan om
het spel speelbaar te maken. De grootste concessie aan de realiteit is dat het spelen van het spel voor
de deelnemers relatief risicoloos is. Toch heeft juist die niet bedreigende context ervoor gezorgd dat de
deelnemers vol overtuiging hun rol vervulden en met elkaar discussieerden en onderhandelden. Andere
vereenvoudigingen liggen bijvoorbeeld in het feit dat de projecten grotendeels vast lagen, dat er gelet
op de voorgang van het spel wel gediscussieerd en onderhandeld moest worden en dat de groep
deelnemers weliswaar een grote varieteit kende maar toch zeker maar een select gezelschap was.
De resultaten van de beleidssimulatie zijn uiteraard geen blauwdruk voor de toekomst. Dat kan ook niet
gelet op het spelkarakter van de werkbijeenkomst. De deelnemers hebben de werkbijeenkomst echter
zeer serieus genomen, waardoor er van uit gegaan mag worden dat de argumenten, criteria en
belangen die tijdens de werkconferentie naar voren zijn gekomen representatief zijn voor de praktijk. De
alternatieve, creatieve werkvorm heeft er zeker toe bijgedragen dat de deelnemers enigszins uit de
vertrouwde (gedeeltelijk tegengestelde) posities zijn gekomen.
Het is belangrijk te beseffen dat niet alle spelbepalers voor de ontwikkelingen van IVIJ 2030 tijdens de
werkconferentie aanwezig waren. Zij hebben deze gezamenlijke ervaring niet gedeeld en hebben
daarmee een achterstand.
Figuur 8: Overzicht van de werkconferentie in het WRK te Andijk
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Conclusies
6.1

Algemene observaties

In de "Meer Visie"-werkconferentie werd voor het eerst een spelsimulatie voorafgegaan door het
schetsen van visies. Het effect van het visiedeel was dat deelnemers inhoudelijk goed voorbereid aan de
spelsimulatie begonnen. De ontwikkelde visies waren leidend tijdens de simulatie. De deelnemers
probeerden hun visie te realiseren en gebruikten hun visie als motivatie voor projecten. Hiermee is
draagvlak voor de visieonderdelen gepolst.
"Meer Visie" heeft in vergelijking met eerdere beleidssimulatie-bijeenkomsten inhoudelijke veel
discussies opgeleverd. De visies zijn in het algemeen goed gemotiveerd opgezet en met name in de
beleidssimulatie zijn de projecten grondig en inhoudelijk bediscussieerd. Tijdens de simulatie ontstond
de wens om de projecten aan te passen. De toegepaste software bleek hier reeds in te voorzien.
Geaccepteerde. soms aangescherpte. breed gedragen projecten in "Meer Visie" duiden op visieelementen met draagvlak. In dit opzicht hebben de uitkomsten van de beleidssimulatie een inhoudelijk
betekenis voor de visie.
Opvallende uitkomst van de bijeenkomst is de verandering in het oordeel van de meeste rolgroepen
over elkaar. Werd er aan het begin van de werkbijeenkomst nog relatief veel tegenwerking verwacht,
na afloop van de beleidssimulatie was het totaaloordeel over de samenwerking met andere groepen
veel positiever. Ook was er meer begrip voor de houding van elkaar.
Tijdens de werkconferentie ontstond meer interactie, gericht op inhoudelijke discussies. Dit bevorderde
het onderlinge begrip. Vanuit de actorenanalyse lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de
werkbijeenkomst het onderlinge begrip tussen de partijen heeft verbeterd en dat kansen voor een
gedragen visie zijn toegenomen,
Zowel uit de inhoud van de visies, als uit het verloop en de evaluatie van het rollenspel blijkt dat er
opvallend veel overeenstemming bestaat over de belangrijkste functies van het Usselmeergebied. Er lijkt
een basis te bestaan voor een inhoudelijk breed gedragen visie. Daarbij lijkt behoud van de openheid de
vrijwel algemeen geaccepteerde inhoudelijke basis te vormen. Ook over primaire functies voor
waterberging (veiligheid) en drinkwatervoorziening zijn geen overwegende meningsverschillen
geconstateerd. Verder kwam tijdens de "Meer Visie"-bijeenkomst duidelijk naar voren dat het
multifunctionele karakter van Usselmeergebied behouden moet blijven. Voor de invulling van de
containerbegrippen "multifunctionaliteit" en "openheid" is in de bijeenkomst materiaal aangedragen,
maar is verdere detaillering noodzakelijk.
Binnen de rolgroep Besluitvormers Rijk blijken zowel in de geschetste visie, als in de discussie over de
projecten, relatief veel verschillende opvattingen te bestaan. De belangen van de verschillende
vertegenwoordigde departementen kwamen duidelijk in beeld. Naast afstemming met de regionale
betrokkenen. blijkt ook afstemming tussen de departementen nog van belang.
De rolgroep Provincies bracht de bestaande Interprovinciale Beleidsplannen voor het Usselmeer en het
Markermeer regelmatig naar voren als een goede basis voor een visie. De rolgroep Provincies gaf aan
dat deze plannen tot nog toe onvoldoende een rol hebben gespeeld. In deze context is de brede steun
voor de provinciale visie tijdens de stemmingen opmerkelijk3
Het is jammer dat de provincie Friesland, de beroepsvisserij, vertegenwoordigers van defensie (alleen
aanwezig tijdens visievorming) en vertegenwoordigers van de olie- en gaswinning niet aanwezig waren.
Gedurende de werkconferentie bleek dat er relatief weinig aandacht aan de Randmeren besteed is.
Tijdens het visietraject ontbrak veelal een visie op de Randmeren, terwijl eveneens weinig "Randmeerprojecten" in het rollenspel betrokken zijn.
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6.2

Belangrijke conclusies per functie

In deze paragraaf zijn de resultaten vanuit de visievorming en het rollenspel kort per functie
samengevat.
Natuur
• Natuur, in veel verschillende vormen, heeft een belangrijke plaats in het Ijsselmeergebied.
• Natuur laat zich in een groot aantal gevallen goed combineren met andere functies, zoals recreatie,
veiligheid en wonen.
• De definitie van een natuurlijk peilverloop in Usselmeer blijkt omgeven door onduidelijkheden en
meningsverschillen. De uitleg van de Belangengroep Natuur, Milieu. Landschap en Cultuur met van
nature hoge waterstanden in de winter en lage waterstanden in de zomer, stuit op veel verzet bij
overheden en investeerders.
Veiligheid
• De functie waterberging ten behoeve van veiligheid komt als een primaire functie voor het
Ijsselmeer en het Markermeer naar voren.
• De aanleg van randmeren langs de Noordoostpolder en het eiland Wieringen bieden mogelijkheden
om extra bergingscapaciteit te combineren met andere functies.
• Combineer versterken van de dijken met de aanleg van vooroevers voor ontwikkeling van natuur en
recreatie. Bijkomend voordeel is dat men de verhoging van de dijken beperkter kan uitvoeren.
Economie
• Buitendijkse woningbouw, bedrijventerreinen en landbouwgebieden lijken niet gewenst. Binnendijks
uitbreiding van woningbouw moet plaatsvinden bij de bestaande stedelijke concentraties.
• Een brugverbinding tussen Almere en Noord-Holland stuit op weerstand vanwege de visuele hinder;
tunnels zijn een geaccepteerd alternatief.
• (Uitbreiding van) vervoer over water lijkt kansrijk.
Natuurlijke hulpbronnen
• In de discussie over windenergie blijken de meningen verdeeld te zijn. Windenergieprojecten op land
zijn geaccepteerd. Het windmolenpark bij de Afsluitdijk aanvaarden veel groepen, maar is door de
Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur sterk bestreden met name vanwege het
belang van de vogels.
• Uitbreiding van drinkwaterwinning is gewenst, bij voorkeur in het zuidelijk deel van het
Usselmeergebied.
• Voor gas- en oliewinning blijkt in het spel weinig steun te bestaan. Dit is waarschijnlijk gedeeltelijk
een speleffect, omdat grote voorstanders zoals de N A M , wel uitgenodigd, maar niet aanwezig
waren. De vertegenwoordiging van EZ in de rolgroep Rijk was wel voorstander en pleitbezorger.
Landschap
• Openheid is en blijft een van de hoofdfuncties van Usselmeergebied.
• Cultuur-historische karakteristieken moeten eveneens behouden blijven.
Defensie
• Het oefenterrein van Defensie is zowel in de visies, als in de spelsimulatie nauwelijks aan de orde
gesteld.
Visserij
• Visserij is als functie niet aan de orde geweest.

Recreatie
•
•

Er zijn kansen om recreatie te combineren met natuur.
Er zijn kansen om de recreatievaart uit te breiden. De mogelijkheden in het gehele Usselmeergebied
kunnen beter benut worden.
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6.3

Belangrijkste conclusies actorenanalyse

Een van de belangrijkste conclusies uit de actorenanalyse is dat het aantal veronderstelde conflicten en
tegengestelde belangen door de interactie tijdens het spel zijn verminderd. De deelnemers hebben op
een veilige manier standpunten en meningen uitgewisseld en daarmee ook van elkaar geleerd.
Uit de enquetes blijkt dat vooral de Investeerders Privaat en de Besluitvormers Provincies erin zijn
geslaagd om zich tijdens de werkconferentie goed te profileren. Een groot deel van deelnemers had na
afloop een positiever beeld van deze rolgroepen.
De opvattingen die door de individuele deelnemers binnen de rolgroepen naar voren zijn gebracht in de
enquetes waren vaak opvallend divers. Voor de groepen Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten
en Belangengroep Economie en Recreatie is deze interne verdeeldheid ook deels te verklaren door de
pluriformiteit van de groep. Er zijn echter ook andere redenen voor de interne verdeeldheid. De varieteit
binnen de rolgroep Besluitvormers Rijk is hier een goed voorbeeld van.
Een van de leden van deze groep merkten het volgende op:
"Het spel weerspiegelde de werkelijkheid. Het Rijk als veelkoppig monster kan niet tot een
helder eenduidig standpunt komen. Het poldermodel kan ook zeer vertragend werken.
Nederland, overlegpolitiek ten voeten uit!"
Verder is het waardevol dat de deelnemers na afloop van de simulatie in staat waren om hun
persoonlijke doelstellingen concreter te formuleren. Blijkbaar heeft het spel hierin een belangrijke
faciiiterende rol gespeeld.

Figuur 9:

De deelnemers zijn aan het "poldermodellen'
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6.4

Zijn de gestelde doelen behaald?

Voor de beantwoording van bovenstaande vraag is het nodig om de beoogde doelen verwoord in
" Notitie Werkconferentie Meer Visie" (Werkgroep "Meer Visie", September 1999) en afgestemd met
de stuurgroep IVIJ 2030, weer even in beeld te brengen. Voor "Meer Visie" als geheel, maar eveneens
per onderdeel zijn doelen gesteld. Hieronder zijn deze doelen weergegeven De resultaten geven
antwoord op de vraag of de doelen behaald zijn.
Visievorming
Doel; De projectgroep neemt kennis van de wensen en belangen die actoren ten aanzien van het
Usselmeergebied hebben. De wensen en belangen kunnen richting en input geven aan de concept-visie
IVIJ 2030.
Resultaat:
Alle partijen hebben een visie geschetst waarin wensen en belangen ten aanzien van de
toekomst van het Usselmeergebied verpakt zijn. De "Meer Visie" visiekaarten zullen worden betrokken
bij het ontwerpen van de uiteindelijke Integrale Visie voor het Usselmeergebied tot 2030.
Simulatie toekomst Ijsselmeergebied
Doel: De projectgroep krijgt inzicht in de belangen en beweegredenen, voorkeuren en criteria die
leven bij de spelers. De speltechniek kan belanghebbende (gesimuleerde) praktijk-informatie opleveren
die de theoretische concept-visie IVIJ kan verrijken.
Resultaat:
De deelnemers zien het belang van veiligheid, openheid, drinkwatervoorziening en een
multifunctioneel gebruik van het Usselmeergebied. Enerzijds is uit de gerealiseerde projecten af te leiden
waarvoor de breed gedragen voorkeuren bestaan. Anderzijds is het aannemelijk dat de tijdens de
simulatie geweigerde projecten in de praktijk op weerstand kunnen rekenen. De aanvullingen of zelfs
nieuw toegevoegde projecten leveren inzichten op die afweging verdienen in het visietraject. De
beweegredenen en de criteria voor de gemaakte keuzen zijn op hoofdlijnen beschreven, en sluiten in
het algemeen aan bij de bestaande inzichten.
Evaluatie
Doel: De projectgroep krijgt een goed beeld van de belangrijkste resultaten van de werkconferentie,
en weet deze goed te interpreteren.
Resultaat
In de "Evaluatie Meer Visie" (maart 2000) zijn de resultaten zowel tekstueel als
grafische beschreven. De actorenanalyse, die op zich voornamelijk gebaseerd is op de afgenomen
enqueues aan het begin en aan het einde van de werkconferentie, hebben bijgedragen om de resultaten
goed te interpreteren. De projectgroep IVIJ 2030 heeft de inhoudelijke bevindingen in grote lijnen
overgenomen in de uiteindelijke evaluatie, terwijl de meer technisch en procesmatige onderdelen terug
te vinden zijn in de "Evaluatie "Meer Visie" (maart 2000).
"Meer Visie"
Doel: Het resultaat van "Meer Visie" verschaft inzicht of de concept-visie IVIJ 2030 goed past in het
brede maatschappelijke krachtenveld of dat het kan rekenen op weerstand. In het laatste geval zal
"Meer Visie" waarschijnlijk aanvullende informatie verschaffen in welke richting en hoe de concept visie
IVIJ 2030 aangepast dient te worden. "Meer Visie" draagt bij aan draagvlak voor een gedragen visie
voor het Usselmeergebied.
Resultaat:
In grote lijnen lijkt er breed draagvlak voor een gemeenschappelijke visie. Op veel
inhoudelijke onderdelen bestond er tijdens de werkconferentie overeenstemming. Over een aantal
onderwerpen, zoals openheid, multifunctioneel gebruik en natuurlijk peilbeheer bestaat niet zozeer
verschil van mening, maar mogelijk eerder onduidelijk over begrippen op zich. Een resultaat van de
werkconferentie is dat de diverse betrokkenen, ieder met zijn of haar eigen belang, in goede harmonie
inhoudelijk met elkaar van gedachten gewisseld hebben. We weten zodoende beter wat we van elkaar
verwachten kunnen. Valkuilen zijn blootgelegd en speelruimte voor het visieproces is verkend. De
werkconferentie heeft de kans vergroot voor het opstellen van een daadwerkelijke Integrale Visie voor
het Ijsselmeergebied tot 2030.

36

"Meer Visie" meerwaarde voor IVIJ 2030.

Relevante literatuur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, december 1998. Vierde Nota Waterhuishouding.
Regeringsbeslissing, Den Haag.
LNV Directie Noordwest/Rijkswaterstaat directie Usselmeergebied, januari 1999. Naar een integrale visie
op het Usselmeergebie in de 2 1 ' eeuw, basisrapport. Rijkswaterstaat directie Usselmeergebied, Lelystad.
Stuurgroep Integrale Visie Usselmeergebied, maart 1999. Ontwikkelingsperspectief voor het
Usselmeergebied tot 2030, een interdepartementale bouwsteen voor rijksnota's. Rijkswaterstaat directie
Usselmeergebied, Lelystad.
Stuurgroep Integrale Visie Usselmeergebied, juli 1999. Startnota Integrale Visie Usselmeergebied 2030.
Rijkswaterstaat directie Usselmeergebied, Lelystad.
Werkgroep "Meer Visie", September 1999. Werkconferentie "Meer Visie", Wat, Wanneer, Waar, Wie
en Hoe. Notitie Rijkswaterstaat directie Usselmeergebied, Lelystad.
Projectgroep IVIJ 2030, Resource Analysis & WL/Delft Hydraulics, november, 1999.
Documentatiemap "Meer Visie" Werkconferentie Integrale Visie Usselmeergebied-2030 24 & 25
november 1999. Rijkswaterstaat directie Usselmeergebied, Lelystad.
Projectgroep IVIJ 2030, Resource Analysis & WL/Delft Hydraulics, december, 1999.
Rapportage Werkconferentie "Meer Visie" 24 en 25 november 1999 te Andijk.
Rijkswaterstaat directie Usselmeergebied, Lelystad.
Resource Analysis, WL/DelftHydraulics & TU Delft, december 1999. Evaluatie "Meer Visie".
Werkbijeenkomst met belanghebbenden in de voorbereiding van de Integrale Visie Usselmeergebied
2030 (IVU-2030). Resource Analysis rapport RA/99-383, Delft.

37

'Meei Visie." meerwaarde voor IVIJ 2030

38

"Meer Visie" meerwaarde voor IVIJ 2030

Colofon
Het programma "Meer Visie" is gemaakt in opdracht van de projectgroep Integrale Visie
Usselmeergebied 2030. In nauwe samenwerking tussen Resource Analysis, WL/Delft Hydraulics en de
projectgroep IVIJ 2030 is het computerprogramma "Meer Visie" en de werkconferentie "Meer Visie"
tot stand gekomen. In het kader van LWI (Land Water Milieu Informatie technologie) is subsidie aan
"Meer Visie" verleend.
Basisinformatie evaluatie:
"Evaluatie Meer Visie" Werkbijeenkomst met belanghebbenden in de voorbereiding van de Integrale
Visie Usselmeergebied 2030 (IVIJ 2030), document RA/00-383, Frank Uithol, Harm Albert Zanting
(Resource Analysis), Robert Smallegange (WL/DelftHydraulics) & Pieter Bots (TU Delft), maart 2000.
Evaluatierapport:
"Meer Visie" meerwaarde voor IVIJ 2030, evaluatierapport Werkconferentie "Meer Visie" 24 en 25
november 1999, is opgesteld door de werkgroep Meer Visie, in opdracht van de projectgroep IVIJ
2030.
Foto's:
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Marjolein Bakker en Christiane Kloditz (visiekaarten en simulatiegegevens)
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Projectgroep IVIJ 2030 (commentaar op concept teksten)
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Datum: mei 2000
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Bijlage 1

Visies van de verschillende groepen

Bijlage 1a

Investeerders Privaat: "Meer Waarde"

De kern van de visie van de Private Investeerders is dat zij de potenties van het gebied beter willen
benutten door:
de zoetwatervoorziening te garanderen;
de functie veiligheid in relatie tot waterberging te brengen;
versterking van bebouwing en bedrijvigheid op het land bij Hoorn. Purmerend, Lelystad en Almere;
versterking van de recreatieve mogelijkheden in de omgeving van bebouwingslocaties;
de duurzame energie in de windrijke omgeving te benutten;
de infrastructuur te versterken;
mogelijke buitendijkse economische activiteiten (behalve recreatieve voorzieningen) te beperken.
In de visie van de Private Investeerders komt de waterbergingsfunctie van het Usselmeer en het
Markermeer duidelijk naar voren. Er wordt rekening gehouden met hogere rivierafvoeren naar het
gebied, waardoor meer bergingscapaciteit, extra spuicapaciteit en een versterking van de dijken
noodzakelijk zal zijn. De nieuwe woningbouw concentreert zich op het vaste land rond Hoorn.
Purmerend, Lelystad en Almere. Hier zijn ook de recreatieve mogelijkheden in de vorm van
waterrecreatie en oeverrecreatie verder ontwikkeld. Verder worden vooral de Noord-Hollandse kust
tussen Volendam en Hoorn en de randmeren voor waterrecreatie gebruikt. De natuur wordt net boven
Amsterdam versterkt in de vorm van een groot wetland.
Een groot windmolenpark op de Afsluitdijk is gewenst. Er wordt daarbij rekening gehouden met de
vogels door drie openingen te behouden. Bij Nulderhoek zijn tevens, in een lijnopstelling, een groot
aantal windmolens geplaatst. Dit windmolenpark is gekoppeld aan de snelweg.
Onder Wieringen is een randmeer gerealiseerd. Het randmeer is gekoppeld aan de spuicapaciteit en
wordt ondermeer voor waterrecreatie gebruikt.
Op het gebied van infrastructuur is een weg met een brugverbinding van Purmerend naar Almere
aangelegd om de verkeersproblemen bij Amsterdam te beperken. Het gebied levert een garantie voor
de drinkwatervoorziening op. Tussen Edam en Hoorn is de drinkwatervoorziening uitgebreid.
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Bijlage 1 b

Investeerders Publiek: " D e B l a u w e V i s i e "
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De Blauwe Visie gaat uit van het belang van het Natte Hart voor water aan- en afvoer. Ook staat de
leefbaarheid van de acht provincies voorop. Deze leefbaarheid omvat economisch, ecologisch en sociaal
kapitaal. Het Usselmeergebied moet daarbij vooral open water blijven.
De Blauwe Visie is zuinig op het Usselmeergebied. Dit komt ook tot uitdrukking in de kaart. Er wordt
relatief weinig gei'nvesteerd, maar vooral geprofiteerd van de investeringen uit het verleden. "Zuinig
met kapitaal!", is het motto.
Er wordt geanticipeerd op de huidige ontwikkelingen door drie nieuwe gemalen aan te leggen, twee op
de Afsluitdijk en een in de omgeving van Oosthuizen. De Afsluitdijk is tevens versterkt.
Met de aanleg van deze gemalen is het gebied voorbereid op verhoogde afvoeren en risicovoller
waterbeheer. Ook het omliggende land is in 2030 rijker aan water (zig-zag lijn). Het gebiedseigen water
wordt in laag gelegen gebieden rond het Usselmeergebied ten behoeve van de zelfvoorziening in het
achterland uitgebreid. Kortom: "Zuinig met wateren een grote pomp."
Op diverse plaatsen (o.a. kop van Noord-Holland, kust van Flevoland en de Noordoostpolder) is het
voorland ingericht, waarbij meer ruimte wordt gelaten voor natuurlijke processen (bijvoorbeeld ondiepe
brede rietoevers als voorland).
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Bijlage 1c

Belangenorganisaties Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur:
"Gevierd Blauw"
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De kern van de visie "Gevierd Blauw" is een multifunctioneel gebied met als kernfuncties: natuur,
waterberging, waterrecreatie en drinkwaterwinning. Deze vier gelijkwaardige kernfuncties zijn leidend.
Dat wil zeggen dat andere functies van secundair belang zijn en getoetst moeten worden op eventuele
strijdigheid met de kernfuncties. Aandachtspunten zijn:
•
Een natuurlijk peilbeheer samen met een toenemende natuurlijke dynamiek;
•
De cultuurhistorie;
•
De water-land en zoet-zout overgangen;
•
Een zonering om toenemende recreatiedruk in te passen/geleiden ;
•
De ecologische verbindingen;
•
Een betere waterkwaliteit.
Het behoud van de weidsheid en het behoud van de grootschaligheid van het Usselmeergebied is ook
hier prominent op de kaart aanwezig.
Er zijn meer water-land overgangen gerealiseerd in de vorm van moerassen. De oevers worden gebruikt
als verbindingszones. Zo is er bijvoorbeeld langs de kust van Wieringen tot Amsterdam binnendijks
natte natuur gerealiseerd. Langs de kust van Friesland liggen verschillende moerasgebieden.
De rode strepen op de Afsluitdijk geven aangebrachte openingen in de dijk aan. De harde scheiding
heeft plaats gemaakt voor een geleidelijke zoet-zout overgang.
Waar mogelijk zijn gebieden voor waterberging gecreeerd, bij Woudsend en boven Amsterdam.
Windenergie wordt niet langs de dijken van het Usselmeergebied gerealiseerd maar in het binnenland in
de buurt van Almere (lijnopstelling). Dronten (park) en boven Emmeloord (lijnopstelling).
De nieuwe woonwijken hebben zich rond Almere en Lelystad geconcentreerd. Daarbij wordt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van aansprekende waterfronten. Er zijn daar tevens mogelijkheden voor
dagrecreatie gecreeerd. Er is geen plaats voor inpoldering of buitendijkse woningbouw.
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Belangengroep Economie en Recreatie: "Economie'
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Voor de Belangengroep Economie en Recreatie staat het behoud van de waarde van het
Usselmeergebied voorop. Daarbij wordt vooral gedacht aan het behoud van open water (o.a. voor de
landbouw), de recreatie en de natuur (visserij) en het belang van het gebied voor waterberging.
Er zijn veel nieuwe jachthavens aangelegd. De uitbreiding van de capaciteit is zoveel mogelijk gezocht
in de bestaande havens.
Op de locatie Enkhuizerzand zijn mogelijkheden voor bollenteelt gecreeerd. Langs de Houtribdijk zijn
nabij Lelystad mogelijkheden voor oeverrecreatie. Langs de dijk zijn verder her en der mogelijkheden
voor de hengelsport voorzien.
Op de Afsluitdijk is de spuicapaciteit uitgebreid (2 gemalen). Er is daar tevens een bescheiden windpark
gerealiseerd. Het betreft een park met een lijnopstelling die zich 20 meter vanaf de dijk bevindt.
Recreatie is daarbij nog steeds mogelijk. De duurzame energie wordt gebruikt als
elektriciteitsvoorziening voor de gemalen. De Afsluitdijk is een echte publiekstrekker!
Er zijn extra woningen bij Amsterdam voorzien en bedrijventerreinen in de Wieringermeer en bij
Enkhuizen zijn uitgebreid.
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Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten:
"Meer water, meer mogelijk"
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"Meer water, meer mogelijk" is ook letterlijk de kern van de visie van de Waterschappen en
Gemeenten. Water is de oplossing voor het garanderen van een veilig achterland. Er wordt meer water
vastgehouden op het land. Concreet betekent dit dat de boezems zijn vergroot ten behoeve van
piekberging door de inzet van natuurgebieden. Er zijn op vier plaatsen moerasgebieden gekomen:
tussen Hoorn en Purmerend, in de Ankeveense plassen, in de Oostvaardersplassen. en in het zuidelijk
deel van het Sneekermeer. Het 'vergeten meer' wordt ook ingezet voor waterberging en speelt een
belangrijke rol voor de waterrecreatie.
Anderzijds wordt er ook meer water geborgen. O m dat mogelijk te maken zijn de zwakke dijkvakken
verhoogd. Als back-up is de gemaalcapaciteit op de Afsluitdijk uitgebreid.
De weidsheid en cultuurhistorie is zoveel mogelijk behouden.
O m de 10 a 15 km zijn langs de gehele Usselmeer- en Markermeerkust oeverparkjes voor de
oeverrecreatie gerealiseerd. Zo mogelijk wordt daar gebruik gemaakt van natuurgebieden.
Op een drietal plaatsen, Urk, Lemmer en in de gemeente Wieringermeer, zijn natte bedrijventerreinen
aangelegd. In Lemmer is tevens de haven buitendijks uitgebreid. Voor de recreatie is op een groot
aantal locaties het aantal ligplaatsen uitgebreid.
De waterkwaliteit is in het gehele Usselmeergebied goed en zoet. De waterscheiding zoet/zout is
gehandhaafd. In het Eemmeer is tevens een nieuw drinkwaterwinstation gerealiseerd.
Er wordt meer gebruik gemaakt van het water voor goederenvervoer. De mogelijkheden worden benut
in combinatie met zandwinning.
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Besluitvormers Provincies: "Het Water-Rijk"
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Een vloed aan variatie waarin het water centraal staat. Het Usselmeer en het Markermeer moeten hun
open karakter behouden.
De provincies benadrukken de huidige diversiteit aan functies. Er zijn 4 functies die een belangrijke rol
spelen: veiligheid, drinkwater, natuur en recreatie. Om de veiligheid te kunnen garanderen wordt er
geanticipeerd op de ontwikkelingen. Er is op de Afsluitdijk meer spuicapaciteit gerealiseerd (2 gemalen)
en de afvoer van de IJssel mag niet meer toenemen.
Beide meren zijn belangrijk voor de drinkwatervoorziening. Deze drinkwaterfunctie wordt als
richtinggevend gezien. Het Usselmeer heeft daarnaast ook een belangrijke functie voor waterberging.
De natuur is bij de oevers uitgebreid door het verzachten van de harde overgangen tussen land en
water, onder andere in de provincies Noord-Holland en Friesland. Bestaande natuurgebieden. zoals in
de provincie Friesland, zijn behouden gebleven. Er zijn diverse verbindingszones gerealiseerd. De
historische vergissing van het vergeten randmeer langs de Noordoostpolder is hersteld. Er is tevens een
verbindingszone tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen, een verbinding tussen de zuidelijke
oevers van de Randmeren en een verbindingszone van Den Oever naar het Amstelmeer gerealiseerd.
De recreatie heeft zich geconcentreerd in diverse recreatiecentra (15 in totaal). Dit zijn vooral gebieden
waar nu ook al recreatie aanwezig is. Watersport, ontspanning en de cultuur van de oude stadjes gaan
daar goed samen. Rond Enkhuizen vindt veel cultuurtoerisme plaats.
Wat woningbouw betreft zijn er bij Almere en Lelystad extra woningen gebouwd. Er is een weg- en
spoorverbinding tussen Amsterdam, Almere en Lelystad gerealiseerd. Verder is het goederenvervoer en
het passagiersvervoer over water toegenomen. Tussen verschillende centra zijn veerdiensten actief. De
vaargeulen zijn verbeterd en daarbij is zand gewonnen. Bij Urk, Kampen en de Flevocentrale zijn multimodale overslagcentra gebouwd.
Op de Afsluitdijk wordt windenergie en getijdenenergie gewonnen. Gas- of olie-winning is niet
wenselijk en heeft zich niet ontwikkeld. Er wordt zand gewonnen langs de Houtribdijk.
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Besluitvormers Rijk: "Waterrijk"
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Water is de leidende factor van de Rijksvisie. Het water wordt als structurerend element gezien voor de
zonering van het Usselmeergebied. Het Usselmeergebied is open gebleven om het kloppend hart van
Nederland te behouden.
Er is een flexibeler peilbeheer ingevoerd om te anticiperen op de verwachte klimaatschommelingen.
Bergingscapaciteit en het behoud van de drinkwatervoorziening zijn daarbij belangrijk. In verband met
het natuurlijk peilbeheer wordt binnendijks het water langer vastgehouden door de aanleg van open
water, bijvoorbeeld een randmeer onder het voormaling eiland Wieringen met een geleidelijke zoetzout verbinding. De spuicapaciteit op de Afsluitdijk is uitgebreid (1 gemaal).
Natuur, recreatie en wonen (opvang bevolkingsgroei) zijn niet strijdig met bovenstaande
uitgangspunten. Met de zonering van het Ijsselmeergebied is vooral in het Noordoosten (kust van
Friesland) de waterrijke natuur verder ontwikkeld in de vorm van een groot moeras. Recreatie vindt
vooral aan de westkant in Noord-Holland en voor de kusten bij Almere en Lelystad plaats. "Oostkant
extensief en westkant intensief". Opvallend hierbij is het grote moerasgebied met waterrecreatie als
nevenfunctie voor de kust tussen Hoorn en Volendam.
Er zijn een tweetal verbindingszones gerealiseerd. Een in Flevoland waar de Oostvaardersplassen zijn
verbonden met het vaste land en in Friesland een natuurzone vanuit het Usselmeer het land in.
Almere en Lelystad hebben de toekomst. Vooral in Almere maar ook in Lelystad is het woningaanbod
flink toegenomen. Ook buitendijks. Ook op andere plaatsen in Flevoland zijn woningen gebouwd. De
Zuiderzeespoorlijn is doorgetrokken naar Zwolle, met het oog op de economische en stedelijke
ontwikkeling van Lelystad. Er is tevens een weg- en spoorverbinding van Almere naar het vaste land
gerealiseerd. De mogelijkheden van de beroepsgoederenvaart en de passagiersvaart zijn uitgebreid. De
vaargeulen zijn hiervoor uitgediept. Er wordt expliciet niet voor windenergie op de Afsluitdijk gekozen,
vanwege de negatieve effecten voor de vogels. In de Wieringermeer en nabij Almere staan wel
windmolens. Het defensieterrein bij de Afsluitdijk is gehandhaafd. Aan de zuidkant van Lemmer zijn
mogelijkheden voor economische ontwikkeling gecreeerd (jachthavens, etc), gecombineerd met
waterrecreatie. In het Usselmeer wordt op een tweetal plaatsen gas gewonnen. De technologie is ver
gevorderd, zodat gaswinning zonder al te veel milieuproblemen mogelijk is.
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Uitkomsten van het rollenspel

Realisatie en motivatie van projecten
In deze paragraaf wordt per hoofdfunctie een overzicht gegeven van de gebeurtenissen rond. en de
status van, alle projecten die aan het einde van de 2e spelronde in het spel waren gebracht. Projecten
waarvoor geen vergunning is aangevraagd komen dus niet in het overzicht voor. De projecttitels van
projecten die zijn gewijzigd of zijn toegevoegd ten tijde van de beleidssimulatie zijn in het onderstaande
overzicht onderstreept.

Vergunning aangevraagd
Vergunning verleend
Project gerealiseerd
Vergunning geweigerd

O
©
•
0

Natuur
20 Handhaving huidig peilverloop O
Publieke Investeerders
Dit project is gewijzigd van natuurlijk peilverloop naar handhaving huidig peilverloop. Dynamischer
handhaving van het huidige peilverloop in het Usselmeergebied met een laag winterpeil voor
waterberging en een hoog zomerpeil voor inlaat van water. Het project dat werd ingediend door de
Publieke Investeerders werd met de nodige reserveringen ontvangen. Vrijwel elke rol bleek weer eigen
eisen of voorwaarden te stellen over hoe het peilverloop er uit moest zien. De definitie van "natuurlijker
peilverloop" is niet duidelijk geworden.
4Q_Wieri ngen JVleenf
BuhUekeJnvesteerders
Dit project is tijdens de bijeenkomst als nieuw project ingediend door de Belangengroep Natuur, Milieu,
Landschap en Cultuur. Achter de Usselmeerdijk wordt een grootschalig nat gebied (randmeer)
aangelegd ter hoogte van de Wieringermeer waar natuurontwikkeling, recreatie en wonen hand in
hand gaan. De grote schaal maakt zonering mogelijk. Gradienten tussen zout en zoet en een dynamisch
peil leiden tot een gevarieerd gebied. Meer dan 1000 (recreatie-)woningen worden in de planvorming
opgenomen. De Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten en Provincies gingen akkoord onder de
voorwaarde dat het randmeer zoet wordt en dat de drinkwaterwinning in het Usselmeer geen nadelige
gevolgen van het project ondervindt.
17 Baggerdepot Umeer_0
Private Lnyesteerdeis
Aanleg van een grootschalig en goed geisoleerd baggerspeciedepot in het IJmeer met een
opslagcapaciteit van 40 miljoen m J . Het depot dient het aanbod van verontreinigd slib uit NoordHolland op te vangen waardoor waterlopen op diepte kunnen worden gehouden. Mede doordat beide
belangengroepen tegen de uitvoering van dit project waren (zij maakten gebruik van hun recht het
investeringsbedrag met 2 0 % te verhogen als strafmaatregel) heeft de verantwoordelijke besluitvormer
(het Rijk) de vergunning geweigerd.

Veiligheid
33 Vooroevers voor veiligheid. natuur en recreatie •
Publieke Investeerders
Aanvankelijk omvatte het project dijkverhoging in het gehele Usselmeergebied. Op verzoek van de
Publieke Investeerders is dit gewijzigd in vooroevers. Het project omvat de aanleg van vooroevers langs
de 'harde' dijken rondom het Usselmeergebied waarbij een combinatie van functies wordt gediend zoals
veiligheid, natuur en recreatie. Het project is zonder grote problemen gerealiseerd. Motivatie van de
vergunningverlener (Rijk) was dat het project binnen haar visie past.
25_Randmeer Noordoostpolder •
Private Investeerders
Tussen de Noordoostpolder en de oude Zuiderzeekust wordt een randmeer aangelegd met als functies
waterberging, recreatieve vaarroute, natuur en versterking van de cultuur-historische waarden.
Oppervlakte is 6000 ha. Het project werd door alle belangengroepen en besluitvormers met open
armen ontvangen. Argumenten waren meer natuur, recreatie en berging. Wel moest van de
Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur het Kuinderbos blijven en moet het project een
positieve bijdrage leveren aan de verdrogingsbestrijding van de Weerribben en Wieden.
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Economie
2 Binnendijkse woningbouw Noord-Holland •
Private Investeerders
Binnendijkse woningbouw langs de kust van Noord-Holland gekoppeld aan bedrijvigheid :
geconcentreerde bebouwing. O m v a n g is 5000 huizen. De verantwoordelijk Besluitvormers
Waterschappen en Gemeenten bleek een van de weinigen te zijn die duidelijk voor het project was. De
andere besluitvormers en belangengroepen bleken vrij onverschillig omdat het om binnendijkse
woningbouw gaat. Het Rijk stelde voor de woningbouw te verplaatsen naar Almere en Lelystad.
Aanvankelijk was dit project gedefinieerd als buitendijkse woningbouw. Hier bleek echter totaal geen
draagvlak voor te bestaan.
3 Binnendijkse woningbouw Flevoland •
Private Investeerders
Binnendijkse en geconcentreerde bebouwing langs de Flevolandse kust gekoppeld aan bedrijvigheid.
Omvang is 5000 huizen. Over het algemeen werd het project niet als bezwaarlijk ondervonden omdat
het om binnendijkse woningbouw gaat. Ook voor dit project geldt dat het aanvankelijk ging om
buitendijkse woningbouw. Hier bleek wederom geen draagvlak voor te bestaan.
8 -Vaargetilyerbetering •
BuMieke iDyestesrdeis
Verdieping van de vaargeul tussen Amsterdam en de Waddenzee zodat er meer vervoer over het water
in plaats van over de weg plaats vindt. De vaargeulverbetering wordt gecombineerd met zandwinning
zodat kosten worden gedrukt. Er bleek weinig discussie over het project te zijn. Het is dan ook zonder
problemen gerealiseerd. De Publieke Investeerders gaven te kennen samen met de Private Investeerders
het project te financieren.
9J3taagv!eugelboot- en catamaran-verbinding •
Private Investeerders
Draagvleugelboot en catamaran verbinding via bestaande vaarroutes op het Usselmeer en het
Markermeer als alternatief voor het gebruik van de auto. De diepgang van de vaartuigen is gering zodat
verdieping van bestaande vaarroutes overbodig is. Vrijwel alle belangengroepen en besluitvormers
bleken het project met groot enthousiasme te ontvangen.
12 Tunnelverbinding tussen IJburg en Almere •
Private Investeerders
Tunnelverbinding tussen IJburg en Almere om het toenemende woon-werk verkeer als gevoig van
stedelijke uitbreiding op te kunnen vangen. De tunnelverbinding werd unaniem positief ontvangen.
Argumenten waren positieve economische effecten zonder dat er aantasting van openheid of recreatie
plaatsvindt. De Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur eiste wel natuurcompensatie.
Alleen het Rijk gaf te kennen geen tunnel te willen, maar juist een brug. De andere belangengroepen en
besluitvormers bleken fel tegen een brug door aantasting openheid, recreatie en natuur.
38 Brugverbinding Flevoland - Purmerend 0
Publieke Investeerders
Aanleg van een tweede (spoor)wegverbinding tussen Flevoland en Noord-Holland waarover tol zal
worden geheven. Een brugverbinding werd voor het voorgestelde traject als onwenselijk ervaren.
Enerzijds vanwege de locatiekeuze en anderzijds vanwege het feit dat het om een brug ging die de
openheid aantast. Een tunnel kan wel op draagvlak rekenen.

Natuurlijke hulpbronnen
22_Windmolenpark RandmerenJi
Private Investeerders
Aanleg van een windmolenpark langs de A28 Nijkerk-Harderwijk met een totale capaciteit van 30 M W .
Omdat het windmolenpark op het land gelegen is, waren er geen noemenswaardige bezwaren van de
belangengroepen en besluitvormers. De locatie werd wel enigszins gewijzigd.
24 Drinkwaterwinning Markermeer •
Private Investeerders
Uitbreiding van de waterwincapaciteit door winning van oppervlaktewater uit het Markermeer ter
hoogte van Andijk en Leekerhoek om aan de toenemende watervraag te kunnen voldoen. Ook voor dit
project bleek een breed draagvlak te bestaan. De Belangengroep Natuur. Milieu, Landschap en Cultuur
zag hierdoor mogelijkheden ontstaan voor een zoet-zout gradient (open Afsluitdijk) omdat de nieuwe
waterinlaat verder naar het zuiden wordt aangelegd.
39 Windmolens Afsluitdijk 0
Private Investeerders
Dit nieuwe project is ingediend door de Private Investeerders. Aan weerszijden van de Afsluitdijk een
lijnopstelling met 3 corridors voor vogels, aan beide landkanten en in het midden, 5 km per corridor.
Totale capaciteit bedraagt 150 M W . Ondanks negatief advies van belangengroepen bleken de
Besluitvormers Rijk en Provincies voor het project te zijn. Wel moest volgens het Rijk eerst de noodzaak
van windmolens op de Afsluitdijk worden aangetoond in plaats van op binnendijks provinciaal
grondgebied. De motivatie van de provincies was dat windenergie als duurzame energie moet worden
gestimuleerd en dat er middels de corridors voldoende rekening met vogeltrek wordt gehouden. De
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vergunning werd verleend. maar uiteindelijk getroffen door een veto van de Belangengroep Natuur,
Milieu, Landschap en Cultuur. Als reactie hierop kwam het Rijk met een aanwijzing om extra
windenergie in de Wieringermeer te realiseren.

Landschap
15 Behoud cultuurplaatsen Zuiderzee ©_
Publieke Investeerders
Bescherming van oude stadsgezichten en cultuurhistorie van alle Zuiderzeesteden zoals Makkum,
Elburg, Urk, Stavoren, Marken enzovoort. Dit project kreeg steun van vrijwel alle betrokken
besluitvormers en belangengroepen. In principe was de Belangengroep Economie en Recreatie akkoord,
maar omdat het project conflicteert met de uitbreiding van ligplaatsen adviseerde zij negatief.
13_B£taoud_QpenheidJJsselmeergebi£d_«
Publieke investeerders
De openheid van het Usselmeergebied wordt in stand gehouden. Activiteiten die leiden tot aantasting
van de openheid worden geweerd. Wederom was dit een project waar alle betrokkenen uiteindelijk
volledig achterstonden. In de oorspronkelijke definitie sloot dit project een groot aantal andere
projecten uit. O m het project acceptabel te maken is lang onderhandeld over de projecten die toch
toegelaten zouden worden.

Defensie
Het enige project met betrekking tot defensie is niet door de investeerders in het spel gebracht.
Visserij
De twee projecten die in het spel beschikbaar waren ten aanzien van visserij werden niet in het spel
gebracht. Ook in de visies kwam zij nergens naar voren.
Recreatie
31 Recreatie-eiland vobr de kust van Lelystad O
Private Investeerders
Aanleg van een recreatie-eiland voor de kust van Lelystad. Over de gehele kustlijn van het eiland kan
worden gerecreeerd en zijn er gebieden aangewezen voor surfers, jetskiers, zeilers en zwemmers. Het
eiland is via drijvende bruggen met Lelystad verbonden. Op het eiland bevinden zich strandtenten en
een restaurant. Het projectvoorstel werd met gemengde gevoelens ontvangen. Belangrijke bezwaren
waren aantasting van de openheid en wateroppervlak. Door de Belangengroep Economie en Recreatie
werd een compromis gezocht voor project 41 'vaardoelen'. De besluitvorming is niet afgerond.
26 Extra ligplaatsen recrealievaarL*
Private Investeerders
Verspreid over het gehele Usselmeergebied, met een accent ter hoogte van Lelystad, wordt het aantal
ligplaatsen voor de recreatievaart uitgebreid met 15.000. In principe waren de meeste betrokkenen
akkoord. Wel werden verschillende varianten geopperd zoals het accent naar het Markermeer
verschuiven, of het aantal ligplaatsen met 10.000 te laten toenemen in plaats van 15.000.
27 Lelystad recreatLezarje,-*
Private Investeerders
Aanleg van een recreatiezone aan het Usselmeer langs de noordoever van Lelystad met een oppervlakte
van 250 ha. De recreatiezone wordt voorzien van faciliteiten voor zwemmers, surfers en wandelaars.
Wederom een project waar iedereen het wel over eens was. Wel stelde de Belangengroep Natuur,
Milieu, Landschap en Cultuur de eis dat er als compensatie 100 ha toegankelijke natuur moet worden
gerealiseerd.
41 Vaardoelen recreatievaart •
Publieke Investeerders
Dit was een nieuw project, ingediend door Belangengroep Economie en Recreatie. Realisatie van 10
multifunctionele vaardoelen in het Usselmeergebied, in samenwerking met natuurfuncties. waardoor
spreiding en zonering van de waterrecreatie kan worden gerealiseerd. Zwaartepunt ligt in het
Ketelmeer. Het project werd in principe akkoord bevonden. Wel stelde het Rijk dat het Noordoosten
van het Ijsselmeergebied moest worden ontzien (extensief).
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groepl B
groep 2 =
groep 3 •
groep 4 =

Deelnemerslijst werkconferentie "Meer Visie"

Besluitvormers Rijk;
Besluitvormers Provincies;
Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten;
Investeerders Privaat;

groep 5 • Investeerders Publiek;
groep 6 = Belangengroep Economie en Recreatie;
groep 7 = Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur.

Groep 24-11-99 25-11-99

Naam

Instantie

Alderwegen H.A van

Waterschap De Waterlanden

5

+

+

Andnnga T.

College van B&W. gemeente Wunseradiel

5

+

+

Baerends

Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland

1

-

+

Berg M. van den

Provincie Noord-Holland

2

+

+

BraatC.

Vereniging Natuurmonumenten

7

•

+

Brand

Ministerie van LNV, directie Noord

1

-

+

Bruchem A.J. van

Arcadis

4

+

+

Callagher H.

Vereniging tot Behoud van het Usselmeer (VBIJ)

7

+

+

Dekkers J.

NEWIN

4

+

+

Erven Dorens W.P. van

Nederlandse Vereniging van Toerzeilers

6

+

+

FranckJ.J.M.

Bouwfonds, afd Woningbouw

I

+

+

Grijns A.

Ministerie van LNV, directie Noordwest

1

+

_

Hooi|meijer J

It Fryske Gea

7

+

+

Jonkman-Jansen C M C

College van B&W, gemeente Lelystad

3

-

+

Kappe L.

Provincie Flevoland

2

+

+

Keijzer A.C.G.

College van B&W, gemeente Waterland

3

-

+

Kok A.

ING Bank, afd Bedrijven & Instellingen

4

+

+

Kolvoort A.J.

Ri|kswaterstaat, directie Usselmeergebied

5

+

+

Koorn J.C.

WLTO (Noord- en Zuid-Holland)

6

+

+

Kraal M H

NWS

6

+

+

Krijff E. van der

Provincie Flevoland

2

+

+

Kuiper R.

Ministerie van VROM/RPD

1

+

+

Kunnen

NLTO (Friesland/Flevoland)

6

+

+

Laks F.

Waterschap Hollands Kroon

3

+

+

Langemheen K. van de

Waterschap Vallei & Eem

3

+

+

-1'Meer Visie" me£rwjiai^-VQQUYLLZQ3-.Q_

Vervolg bijlage 3 Deelnemerslijst werkconferentie "Meer Visie"
groepl = Besluitvormers Rijk;
groep 2 = Besluitvormers Provincies;
groep
groep
groep
groep
groep

3
4
5
6
7

=
=
=
=
=

Besluitvormers Waterschappen en Gemeenten;
Investeerders Privaat;
Investeerders Publiek;
Belangengroep Economie en Recreatie;
Belangengroep Natuur, Milieu, Landschap en Cultuur.

Naam

Instantie

Groep 24-11-99

Lenis A.

Provincie Noord-Holland

2

+

+

Loor H.J de

Inspecteur RO in de prov N+Z-Holland. Utrecht &
Flevoland

1

+

+

Lucieer W.B

NV Watermij. Rijn-Kennemerland (WRK)

4

+

+

Luit M van de

Flevolandse Milieufederatie

7

+

+

Lugt CL van der

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

3

+

+

OmtaW.P.

College van B&W, gemeente Wieringen

5

+

+

Palm C

Ministerie van Economische Zaken, regio Noord-west

1

+

+

Pitlo W

Vereniging Nederlandse Gemeenten Friesland

3

+

+

Plate F

Rijkswaterstaat, directie Usselmeergebied

1

+

-

Riemersma A.P.

Provincie Overijssel

2

+

+

Schaik C. van

Ministerie van LNV, directie Noordwest

'.

+

+

Schutte D.G.

Vereniging Nederlandse Gemeenten Flevoland

3

+

+

Sennema J.G.

Ministerie van Defensie

1

+

-

Smit A.

Staatsbosbeheer Hollands Noorden

7

+

+

Smit T. de

Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland

6

+

+

Steensma R.

Stichting Waterrecreatie (St. WIJ)

6

+

*

Stuurman W.

3

+

+

Sybrandie JJ.

Hheemraadschap Uitw. Sluizen in Hollands
Noorderkwartier
Ministerie van Defensie

1

-

-•

Tiesinga H.L.

Waterschap Noordoostpolder

5

+

-

Togtema

Wetterskip Fryslan

2

+

-

Venema C

Rijkswaterstaat, directie Usselmeergebied

1

-

+

Verbrugge PP

Waterschap Noordoostpolder

5

-

t

Vos PR.

Van Hattum & Blankevoort

4

+

+

WiersmaW.P.

Provincie Utrecht

2

+

+

Woudstra A

Waddenvereniging

7

+

•

Zwol C. van

NV Watermij Rijn-Kennemerland (WRK)

•l

+

25-11-99

"Meer Visie" meerwaar.dg-y.Q-QL I VU 2Q3£L

Bijlage 4

Presentielijst organisatoren, facilitators en projectteamleden
24-11-99

Naam

Instantie

25-11-99

Bakker M.

Resource Analysis

•

+

Bakker L.

Rijkswaterstaat, directie Usselmeergebied

+

+

Beenkens F.

TU Delft

+

+

Blaauw E.M.

Rijkswaterstaat, directie Usselmeergebied

+

+

Bots P.

TU Delft, afd Technische Bestuurskunde

+

+

Davidse A.

TU Delft

+

+

Doef R.W

Rijkswaterstaat, directie Usselmeergebied

+

+

Duel H.

WL. Delft Hydraulics

+

+

Einwachter M.

TU Delft

+

+

Fopma M.

Province Noord-Holland bureau Strategische Beleidsontw. +

+

Groenestein J A.P. van

Provincie Flevoland, afd ROV

+

+

Hermans L.

TU Delft

+

+

Jong H. De

Ministerie van LNV, directie Noordwest

-

+

Kloditz C

Resource Analysis

+

+

Koops R.B.

Rijkswaterstaat, directie Usselmeergebied

+

+

Kroon M

LWI

-

+

Kruithof B A G .

Rijkswaterstaat, directie Usselmeergebied

+

+

Laane W.

Rijkswaterstaat, directie Usselmeergebied

+

+

Luijn F. van

Rijkswaterstaat, directie Usselmeergebied

+

+

Maissan J.

Ministerie van LNV. directie Noordwest

+

+

Martens R.

LWI

+

-

Ri|sdorp A.A.

Rijkswaterstaat RIZA

+

+

Schalkwijk M

TU Delft

+

*•

Slotema H.

Ministerie van EZ, regio Noordwest

+

+

Sluijter M.

Rijkswaterstaat, directie Usselmeergebied

+

+

Smallegange R.

WL. Delft Hydraulics

+

+

Uithol F.

Resource Analysis

+

+

VosJ.P

Rijkswaterstaat, directie Usselmeergebied

+

+

Zanting H.A.

Resource Analysis

+

+

