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Het gebied Zuyderzeerand is gelegen in de gemeenten 
Lemsterland, Steenwijkerland en de Noordoostpolder, 
daar waar de Zuiderzee vroeger grensde aan het 
vasteland. Door toevoeging van de Noordoostpolder is 
hier, als een van de weinige plekken in Nederland, een 
interessante, directe overgang tussen oud- en nieuw land 
ontstaan. De Zuyderzeerand is van oudsher een relatief 
dunbevolkt gebied. Daardoor is er weinig draagvlak voor 
(publieke) voorzieningen wat een wissel trekt op de 
leefbaarheid van met name kleine kernen. Dit draagvlak 
kan vergroot worden door een toename van de welvaart 
en bestedingen door de eigen bevolking, recreanten of 
bedrijvigheid in het gebied

Met betrekking tot de in het gebied aanwezige bevolking 
geldt dat totale bevolkingsaantallen in de gemeente 
Steenwijkerland, Lemsterland en Noordoostpolder de 
aankomende decennia nog iets stijgen. Echter, sec voor 
het gebied van de Zuyderzeerand is dit zeker niet te 
constateren. De cijfers over bevolkingsontwikkeling tonen 
verder dat de bevolking in het gebied de aankomende 

decennia verder vergrijst en dat de voor de economie 
belangrijke potentiële beroepsbevolking in de periode tot 
2040 substantieel afneemt. 
De afnemende bevolking in het gebied kan betekenen 
dat het draagvlak voor (publieke) voorzieningen, dat in de 
dunbevolkte Zuyderzeerand toch al relatief klein is, in de 
nabije toekomst verder afkalft met negatieve effecten 
voor de leefbaarheid. Dit maakt het gebied minder 
aantrekkelijk voor de huidige bewoners, nieuwe vestigers 
en recreanten wat vervolgens weer kan leiden tot verdere 
afname van voorzieningen etc.

In anticipatie op deze mogelijke negatieve spiraal worden 
voorstellen gedaan om de sociale structuur te verbeteren 
door regionaal economische structuurversterking. Belangrijk 
uitgangspunt is dat een verbetering van de regionale 
economie zal leiden tot een opgaande beweging van 
toenemende werkgelegenheid, beste dingen en eco-
nomische welvaart in het gebied. Deze economische 
welvaart leidt tot behoud en aanwas en verbreding van het 
aantal voorzieningen, betere leefbaarheid en daar mee 

potentie voor bevolkingsgroei, recreatie en bedrijvigheid. 
Voor regionale structuurversterking wordt ingezet op drie 
pijlers; stimulering van respectievelijk de agrarische sector, 
de (kennis) industrie en de recreatieve sector. De realisatie 
van nieuw water in het gebied kan fungeren als 
randvoorwaardenscheppend element. 

Van reguleringsplanologie naar co-creatie
De ontwikkeling van de Zuyderzeerand bevind zich op dit 
moment in de voorverkenningsfase. Er zal nog veel werk 
verzet moeten worden om uiteindelijk te komen tot 
concrete (ruimtelijke) projecten en programma’s die 
(kennis)industrie, agrarische en recreatieve sector kunnen 
versterken. 

Er wordt in rapport echter nadrukkelijk geadviseerd om 
deze projecten en programma’s niet eenzijdig vanuit de 
publieke partijen op te leggen, maar uit te gaan van 
zogenaamde co-creatie tussen publieke, private en 
particuliere actoren in de Zuyderzeerand. De wereld van 
ruimtelijke ontwikkeling is, met name na de recente jaren 

s a m e n vat t i n g

De doelstelling van voorliggend onderzoek is het in beeld 

brengen van mogelijk heden voor economische structuur

versterking, om daarmee bij te dragen aan een sociale 

structuurversterking van de Zuyderzeerand, zodat een 

aantrekkelijk verblijfs en werkklimaat met voldoende (publieke) 

voorzieningen voor de lange termijn gewaarborgd blijft.

bron: Dienst Landelijk Gebied,  

Kapstok Gebiedsontwikkeling.
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van economische crisis, blijvend veranderd. De tijden van 
reguleringsplanologie waarbij publieke partijen relatief 
dwingend voorschrijven waar en welke ontwikkelingen 
mogen plaatsvinden ligt achter ons. 

Co-creatie leidt tot “gebiedseigen” plannen en maakt dat 
de financiële consequenties van ruimtelijke ontwikke-
lingen breed gedragen worden door overheid en markt, 
een noodzaak in tijden van teruglopende overheids-
investeringen. 

Gezamenlijk uitwerken van drie parallelle 
ontwikkellijnen
Co-creatie kan worden gerealiseerd door vanuit publieke 
zijde geen rigide plannen op te leggen, maar op basis  
van een aantal ruim geformuleerde kaders met private  
en particuliere actoren het gesprek aan te gaan om te 
inventariseren welke plannen haalbaar zijn. Deze 
prioriteiten zijn in deze rapportage geformuleerd als 
ontwikkellijnen en zijn bepaald op basis van eerder 
onderzoek, een inventarisatie van algemene trends en 
ontwikkelingen en gesprekken/bijeenkomsten met 
bestuurders, ambtenaren en belanghebbenden uit het 
gebied. 

Er worden drie parallelle ontwikkellijnen geschetst. 

Twee economisch- ruimtelijke ontwikkellijnen; “Rurale 
vrijetijdseconomie” en “Verbinding der elementen”. Deze 
twee ontwikkellijnen vormen samenhangende pakketten 
van (ruimtelijke) ingrepen en activiteiten die er op zijn 
gericht om de regionale economie een impuls te geven. 

In de ontwikkellijnen worden dwarsverbanden gelegd 
over de drie genoemde pijlers (kennisindustrie, agrarische 
sector en recreatieve sector) om de economische 
ontwikkeling zo breed mogelijk in deze sectoren te 
borgen. 

Een derde “blauwe” ontwikkellijn; deze ontwikkellijn 
behelst de aanleg van “nieuw water” in de Zuyderzeerand. 
De aanleg van nieuwe water in de Zuyderzeerand is 
mogelijk randvoorwaardenscheppend of wellicht 
stimulerend, voor de succesvolle implementatie van de 
andere twee ruimtelijke ontwikkellijnen. Uit de gevoerde 
gesprekken met betrokken bestuurders spreekt de 
ambitie om op termijn een nieuwe, bevaarbare 
waterverbinding door de Zuyderzeerand te realiseren. 

In nevenstaande tabel worden de twee economisch 
ruimtelijke ontwikkellijnen en de derde blauwe 
ontwikkellijk schematisch beschreven
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Rurale vrijetijdseconomie zie pagina 24

Verbinding der elementen zie pagina 28

Nieuw water zie pagina 33
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De twee ruimtelijk- economische ontwikkellijnen
 
Rurale vrijetijdseconomie: De ontwikkellijn Rurale Vrijetijdseconomie heeft versterking van de toeristisch, recreatieve sector in de Zuyderzeerand tot doelstelling. Tezamen met 
gebiedspartners en marktpartijen wordt geïnventariseerd hoe bezoekers naar het gebied kunnen worden getrokken om ze vervolgens de mogelijkheid te geven om te consumeren. 
De ontwikkellijn beoogt reeds in het gebied aanwezige toeristische elementen beter te verbinden, het recreatieve pallet van het gebied verder uit te breiden met grootschalige 
leisurevoorzieningen en in te spelen op de trend van toenemende aandacht voor lichamelijk welzijn, onthaasten en authenticiteit. 

Korte termijn  • Agrarische leisure arrangementen  
• Ontwikkeling van verhaallijnen in het gebied op basis van cultuurhistorische elementen 
• Verbinden van landbouw, horeca/ (haute) cuisine, persoonlijke verzorging en sport  
• Verbreding van biologische landbouw, streekmerken en bijbehorende kleinschalige detailhandel en horeca 
• Organiseren van preuvenementen, boeren- en oogstfeesten 
• Koppelen en uitbreiden fiets-, paardrijd en kanoroutes

(Middel)lange termijn  • Realiseren van meerdere middelgrote (> 50.000) leisurevoorzieningen 
• Realiseren van een grootschalige recreatieve slechtweervoorziening met landelijke uitstraling (>250.000) 
• Grootschalige verblijfsrecreatie in de vorm van recreatieparken 
• Wellness accommodatie met bijbehorende luxe verblijfsrecreatie 

 
Verbinding der elementen: De ontwikkellijn Verbinding der elementen heeft tot doel synergie te creëren door reeds in de Zuyderzeerand aanwezige (kennis) industrie met elkaar 
te verbinden. Daarnaast richt deze ontwikkellijn zich op recreatieve ontwikkeling rondom het voor het grote publiek interessante industrie (scheepvaart, geobusiness, landbouw, 
composiet etc). Ontwikkeling van agribusiness en de mogelijkheden van duurzame energie opwekking en opslag vormen het laatste onderzoekspunt binnen deze ontwikkellijn

Korte termijn •  Oprichten van een intergemeentelijke Platform voor regionale ondernemers, met als doelstelling het 
onderzoeken van onderwerpen en activiteiten waarop er synergie tussen ondernemingen bereikt kan worden. 

(Middel)lange termijn  •  Ontwikkeling van musea of science centres rondom voor het publiek interessante industrie als bijvoorbeeld 
scheepvaart, geobusiness, NLR. 

  • “Binden” van één of meerdere opleidingen aan de industrie in de Zuyderzeerand 
• Onderzoek naar- en realisatie van duurzame energie opwekking en opslag 
• Onderzoek naar- en realisatie van Agribusiness 

160 FTE
 
(totaal van de in de linker  
kolom pakket aan aangegeven 
maatregelen)

69 FTE
117 FTE
58 FTE

Werkgelegenheidseffecten n.n.b. 
op basis van uitkomsten 
gesprekken gebiedspartners 
marktconsultatie (zie ook 
hoofdstuk “hoe nu verder?”)
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De ontwikkellijn “Nieuw Water”

De blauwe ontwikkellijn; aanleg van Nieuw Water: De ontwikkeling van Nieuw Water past bij het (historische) karakter van de Zuyderzeerand. De aanleg van Nieuw Water kan 
bijdragen aan de landschappelijke aantrekkelijkheid van de polder, die nodig is om, met name recreatieve, initiatieven te accommoderen. Nieuw Water kan de waardering voor het 
zeer open polderlandschap vergroten. Daarnaast kan Nieuw Water een impuls geven aan de aantrekkelijkheid van het oude land; de oude Zuiderzeestadjes

Korte termijn •  Op de korte termijn kan de aanleg van een watersport voorziening als een recreatieplas met strand bijdragen aan de aantrekkelijkheid van recreatieve 
voorzieningen zoals recreatiewoningen.

Middellange termijn • Een nieuwe verbinding tussen Lemmer en Kuinre via Noordelijke of Zuidelijke route of;
 • Een directe verbinding tussen Luttelgeest en Kuinre
Lange termijn • Doorgaande vaarverbinding via voormalige Zuiderzeekust
 • Grootschalige waterontwikkeling in het kader van het Deltaprogramma

Een combinatie tussen bevaarbaar water en het bos is 
relatief uniek in Noord Nederland. Een nieuwe verbinding 
tussen Lemmer en Kuinre via het Kuinderbos voegt 
daarmee iets toe aan het bestaande vaarnetwerk in Noord 
Nederland en biedt de mogelijkheid om verbindingen te 
leggen met potentieel aantrekkelijke toeristische punten 
als de Kuinderburcht. Ook kan de verbinding een impuls 
aan het gebruik van de jachthaven in Kuinre geven. 
De vaarroute langs het Kuinderbos kan via de Zuid of de 
Noordzijde lopen. De route langs de Noordzijde heeft als 
voordeel dat er langer langs het Kuiderbos gevaren wordt.
De Zuidelijke route kan aansluiten bij de recreatieve 
ontwikkelingen die de Gemeente Noordoostpolder 
voorziet in de corridor Emmeloord- Kuinderbos. De routes 
langs het Kuinderbos lopen door gebieden met een hoge 
archeologische verwachtings- en natuurwaarde.
Een verbinding tussen Luttelgeest en Kuinre zou een 
nader te onderzoeken mogelijkheid zijn. Deze relatief 

korte verbinding koppelt twee reeds bestaande vaar-
routes en loopt langs de Orchideeënhoeve.

Op de lange termijn is de realisatie van nieuw, doorgaand, 
bevaarbaar water in de Zuyderzeerand een in de 
gesprekken naar voren gekomen bestuurlijke ambitie. Een 
route langs de oude Zuiderzeekust biedt de mogelijkheid 
de aldaar gelegen kernen na decennia weer middels 
water met elkaar te verbinden. 

Indien in het kader van het Deltraprogramma wordt 
besloten tot substantiële verhoging van het IJsselmeerpeil 
komt het gebied van de Zuyderzeerand bij een aantal 
scenario’s in beeld als mogelijkheid voor waterberging/
afvoer vanuit de IJssel en/of de Overijsselse Vecht. Dit 
betekent dan mogelijk een nieuwe economische drager 
onder de ontwikkeling van nieuw water in het gebied.
De investeringen van het Rijk in een eventuele water-

berging/afvoer in het gebied van de Zuyderzeerand zullen 
ook tot deze functionaliteiten beperken.   
Echter, Gemeenten en Provincie kunnen, door middel van 
lobby, pro-actief inzichtelijk maken waar de bestedingen van 
het Rijk synergie kunnen krijgen met sociaal economische 
ontwikkeling voor de Zuyderzeerand en het Rijk daarmee 
voorstellen om de grootschalige waterberging/afvoer ook 
daadwerkelijk in het gebied van de Zuyderzeerand te 
realiseren. 

Naarmate er meer toeristische “attracties” zijn waar de 
route van een mogelijke vaarverbinding langs kan voeren 
wordt de aantrekkende werking van deze verbinding op 
waterrecreanten groter. Als gevolg kunnen de potentiële 
positieve effecten van deze groep recreanten voor de 
omgeving toenemen. Dit kan leiden tot groter 
economisch draagvlak voor mogelijke vaarverbindingen.
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Omdat de financiële middelen, nodig om een volledig 
nieuwe bevaarbare waterverbinding door de Zuyder-
zeerand te realiseren, op dit moment niet voorhanden 
lijken te zijn, is een gefaseerde aanpak het voor de hand 
liggend gevolg.

Werkgelegenheidseffecten van de drie 
ontwikkellijnen 
De gezamenlijke maatregelen en activiteiten uit de 
ontwikkelprogramma’s kunnen de aankomende jaren 
leiden tot een substantiële impuls in werkgelegenheid.
Zonder ingrijpen is het de verwachting dat de werk-
gelegenheid in de Zuyderzeerand de aankomende jaren 
licht terug zal lopen. Het verbinden en versterken van de 
reeds in het gebied aanwezige werkgelegenheid leidt 
mogelijk tot een werkgelegenheidsimpuls van 160 FTE 
(directe en indirecte werkgelegenheid). Andere grote 
impulsen voor de werkgelegenheid zijn de realisatie van 
een middelgrote leisurevoorziening van circa 200.000 
bezoekers (+69 FTE), het realiseren van een wellness-
accommodatie met ca. 50.000 bezoekers ( +58 FTE) en  
de ontwikkelinng van recreatiewoningen (+116 FTE bij 
realisatie van 400 woningen). De effecten van verbinding 
en versterking van de kennisindustrie zijn in het onder-
zoek niet geïnventariseerd. 

De werkgelegenheidseffecten van een doorgaande 
vaarverbinding zijn berekend op 11 FTE. In deze 
berekening zijn echter de mogelijke randvoorwaarden-
scheppende effecten van de vaarverbinding niet in 
ogenschouw genomen. De ontwikkeling van nieuw water 

kan van belang zijn voor de landschappelijke 
aantrekkelijkheid van het open polderlandschap en 
daarmee een impuls voor succesvolle implementatie van 
de andere beoogde ontwikkelingen vormen. 

Potentiële  ontwikkellijnen
In de twee economisch- ruimtelijke ontwikkellijnen 
bevinden zich projecten en programma’s die geld op 
kunnen leveren, zogenaamde kostendragers. Door 
medewerking van publieke partijen kunnen winst-
gevende private ontwikkelingen mogelijk gemaakt 
worden. Een deel van deze ontwikkelwinsten kan worden 
afgeroomd ter dekking van publieke investeringen in de 
kwaliteit van het gebied (landschappelijk, infrastructuur). 
De mogelijke kostendragers zijn dus sterk afhankelijk  
van de aard en omvang van de ontwikkelingen en de 
mogelijk heden om ontwikkelwinsten af te romen.  
Om zicht te krijgen op deze mogelijke kostendragers is 
een marktconsultatie nodig. De kostendragers uit de 
economisch- ruimtelijke ontwikkellijnen zijn daarom niet 
verder uitgewerkt met uitzondering van de realisatie van 
recreatiewoningen, die genoemd wordt in het Grontmij 
rapport met betrekking tot de vaarverbinding. 

Op voorhand wordt voorzien dat de realisatie van 
recreatiewoningen binnen de ontwikkelprogramma’s een 
belangrijke kostendrager kan zijn. De ontwikkelwinsten 

per recreatiewoning worden bij de ontwikkeling van een 
relatief grootschalig park en een V.O.N. prijs van €250.000,- 
per woning geschat op ca. €25.000,- per recreatiewoning. 
De opbrengstpotentie van reguliere woningbouw wordt 
in de huidige marktomstandigheden minder kansrijk 
geacht. In de Noordoostpolder en Steenwijkerland 
worden de woningbouwprogramma’s qua aantallen 
getemporiseerd en wordt aangestuurd op bijstelling.

Kosten van de ontwikkellijnen
De kosten van de ontwikkellijnen zijn vooralsnog niet 
berekend, met uitzondering van de kosten van de aanleg 
van nieuwe water. Op de korte termijn kan de aanleg van 
een watersport voorziening als een recreatieplas met 
strand bijdragen aan de aantrekkelijkheid van recreatieve 
voorzieningen zoals recreatiewoningen. Voor de aanleg 
van een recreatieplas mag tussen de €20-25 per m2 
gerekend worden inclusief verwervingskosten. Een 
recreatieplas van bijvoorbeeld 20 hectare komt daarmee 
op een investering van 4 tot 5 miljoen. 

De kosten van de vaarverbinding liggen al naar gelang 
het gekozen tracé en de keuze voor een Dm vaarklasse of 
een staande mastroute tussen de € 28-143 miljoen*. De 
kosten van de tracés tussen Kuinre en Lemmer via het 
Kuinderbos en het tracé tussen Kuinre en Vollenhoven 
bedragen:

Vaarroute Dm Vaarklasse  Staande mastroute  
met beweegbare bruggen

Lemmer- Kuinre via Noordzijde Kuinderbos 62 77
Lemmer- Kuinre via Zuidzijde Kuinderbos 42 53
Kuinre- Vollenhove via voormalige Zuiderzeekust 58 66

*  Prijzen prijspeil 2010, exclusief BTW. Kosten van de tracéopties met aquaducten zijn gezien de 
grote investeringen buiten beschouwing gelaten. Zuyderzeerand, ontwikkelingsvisie toerisme en 
recreatie, Bureau Buiten, Utrecht, 15 januari 2011.
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Verevening
Samenwerking tussen de markt en publieke partijen 
(Publiek-Private samenwerking oftwel PPS) leidt tot groter 
financieel draagvlak onder de beoogde ontwikkelingen in 
de Zuyderzeerand. De publieke partijen kunnen daarbij in 
gezamenlijkheid een vereveningsfonds of gelijksoortig 
vehikel oprichten en daarmee de meerwaarde die 
ontstaat door functiewijzigingen (bijv. landbouw naar 
recreatie) aanwenden ter dekking van investeringen in 
publieke voorzieningen. 

Door samenwerking binnen een vereveningsfonds is het 
mogelijk om ruimtelijke ontwikkelingen te laten landen 
waar zij het meest voor de hand liggend zijn, gemeente-
grenzen zijn immers minder leidend omdat opbrengsten 
en kosten collectief gedeeld worden. 

De nieuwe grondexploitatiewet geeft mogelijkheden voor 
vereveningen. In de meeste gevallen zal verevening 
echter maatwerk per ontwikkeling zijn, waarbij de 
privaat rechtelijke middelen (bijvoorbeeld anterieure 
overeenkomsten) die de publieke partijen ter beschikking 
staan minimaal zo belangrijk zijn als de publiekrechtelijke. 

Hoe nu verder? 
Het vervolgproces voortvloeiend uit deze nadere 
gebieds verkenning is sterk afhankelijk van de keuze die 
betrokken publieke patijen maken over de voortzetting 
van hun samenwerking. 

Het voortzetten van de bestuurlijke samenwerking  
heeft bij de verdere uitwerking van de ontwikkelings 
programma’s substantiële meerwaarde: Er valt synergie te 
behalen in de inzet van publieke middelen
a.  De grondgebieden van de drie gemeenten zijn 

complementair in karakter wat maakt dat 
bedrijvigheid en recreatie daar geplaatst kunnen 
worden waar ze het meest passend zijn, in plaats van 
dat iedere gemeente dit binnen haar eigen grenzen 
probeert te faciliteren

b.  Gemeenten profiteren over en weer van positieve 
financiële effecten van ruimtelijke ontwikkeling

c.  Werkgelegenheid gaat over gemeentegrenzen heen. 
Positieve werkgelegenheidseffecten in de ene gemeente 
hebben ook hun weerslag in de andere gemeenten

d.  De samenwerking tussen meerdere publieke partijen 
biedt een betere (vertrouwens)basis in de samen-
werking met (grote) marktpartijen

Bij positieve bestuurlijke besluitvorming wordt een proces 
geadviseerd waarbij de bestaande bestuurlijke samen-
werking gehandhaafd blijft en de stap naar de markt 
gezet wordt. Deze stap moet leiden tot meer draagvlak en 
nadere aanscherping en concretisering van de ontwikkel-
lijnen, als input voor een structuurvisie (of andersoortig 
ruimtelijk kader). 

De volgende stappen worden voorgesteld. 
1.  Kader voor marktconsultatie opstellen met daarin 

ruimtelijke uitgangspunten door publieke partijen
2.  Consultatie van gebiedspartners inzake de 

ontwikkellijnen (belanghebbenden en bedrijven uit 
het gebied)

3.  Het verzilveren van “Quick wins” door bijvoorbeeld 
gebruik te maken van de cultuurhistorie in het 
Zuyder zeerand gebied en recreatie hierop aan te 
sluiten

4. Marktconsultatie van partijen buiten het gebied
5. Herijking van de ontwikkellijnen
6.  Opstellen van structuurvisie en vastleggen afspraken 

en kader voor verevening

Go/No go 

besluit bestuurlijke samenwerking

Op basis van de thematische 

ontwikkelprogramma’s in gesprek  

met gebiedspartners

“Quick wins” verzilveren

Opstellen kader marktconsultatie

Ontwikkelprogramma’s aanscherpen  

en inventariseren welke externe 

marktpartijen op welke wijze bij kunnen 

dragen in de Zuyderzeerrand

Voorbereiding en implementatie  

van de projecten  

uit het uitvoeringsprogramma

“haalbare” ruimtelijke ingrepen uit 

ontwikkelprogramma’s samenvoegen 

tot een structuurvisie inclusief 

uitvoeringsprogramma

 Vormgeven publiek- publieke en  

publiek-private samenwerkig  

en kaders voor verevening 
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1.1.  Sociale structuurversterking voor de  
Zuyderzeerand

Hoe versterken we de sociaal economische structuur 
van de Zuyderzeerand? Deze vraag staat in dit rapport 
centraal. In de startovereenkomst (d.d. 4 februari 2009) 
tussen de provincie Flevoland en de gemeenten 
Lemsterland, Noordoostpolder en Steenwijkerland 
hebben partijen verklaard dat zij de mogelijkheid van een 
gebiedsontwikkeling met water als verbindend element 
in het grensgebied van de gemeenten Lemsterland, 
Noordoostpolder en Steenwijkerland gaan verkennen. 
In dat kader is door BVR in 2009 een studie uitgevoerd. 
Deze analyse bevestigt het beeld dat er sprake zal zijn 
van sociaal economische achteruitgang wanneer alleen 
autonome ontwikkelingen zouden plaatsvinden. Kortom: 
het gebied heeft een sociaal economische impuls nodig.

Deze sociaal economische impuls is het leidende thema 
van de voorliggende verkenning. De deelnemende 
overheden hebben als randvoorwaarde meegegeven 
dat een waterverbinding deel dient uit te maken van het 
advies, maar het beeld van een “randmeer” is door partijen 
vooralsnog losgelaten. 
De sociaal- economische impuls voor het gebied moet 
worden gedragen door drie pijlers, zijnde een versterking 
van respectievelijk de (kennis) industrie, de agrarische 
en recreatieve sector. Water vormt hierbij zogezegd een 
verbindend element.

In november 2010 is 4Motion gevraagd om in een zeer 
gecondenseerd proces een nadere gebiedsverkenning 
op te stellen. Deze nadere gebiedsverkenning is de 
onderlegger voor de besluitvorming door publieke 
partijen in het gebied. Deze besluitvorming behelst de 
volgende punten: 
•  Een voortzetting van de samenwerking van de 

gemeenten en provincie (go/no go beslissing)
•  Een inventarisatie van verdere ontwikkelrichtingen  

voor Zuyderzeerand
•  De wijze waarop deze ontwikkelrichting verder 

vormgegeven worden, alsmede de manier waarop 
belanghebbenden hierbij betrokken worden.

In dit rapport worden de uitkomsten van bijeenkomsten 
met belanghebbenden in de Zuyderzeerand en 
de onderzoeken die van februari 2009 tot februari 
2011 zijn uitgevoerd samengevat en tot een nadere 
gebiedsverkenning gevormd1. 

d e o p g av e1
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1  De onderzoeken die sinds februari 2009 uitgevoerd, zijn o.a. BVR, “Voorbij het randmeer!”, verkenning gebiedsontwikkeling Zuyderzeerand, juni 2009. Grontmij & Ecorys, Vaarverbinding Zuyderzeerand 
(lemmer- Vollenhove), variantenstudie, Drachten, 30 september 2010, Dienst Landelijk Gebied, Landbouwanalyse Zuyderzeerand, Bouwstenen voor de gebiedsverkenning ten behoeve van de Dynamische 
Gebiedsagenda Zuyderzeerand, Zwolle, november 2010, Bureau Buiten, Zuyderzeerand, ontwikkelvisie toerisme en recreatie, Utrecht, 15 januari 2011.
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1.2. Kenmerken van het gebied Zuyderzeerand
Het gebied van de Zuyderzeerand heeft een sterke 
historische binding in het leven met- en de strijd tegen 
het water. Aan de oevers van de Zuiderzee vestigden 
zich bewoners op plaatsen die uitgroeiden tot steden als 
Lemmer, Blokzijl en Vollenhove. Door haar strategische 
ligging kende het gebied een florerende economie, 
gevoed door de inkomsten uit handel en visserij. Het 
kon ook flink spoken op de Zuiderzee; honderden 
mensenlevens zijn verloren gegaan door het zinken van 
schepen of door de regelmatige overstromingen. 

Het voor water kwetsbare achterland en de toenemende 
vraag naar een eigen, nationale voedselvoorziening, 
leidden tot de aanname van de Zuiderzeewet en 
uiteindelijk ook de droogmakerij van de Noordoostpolder 
in 1942. De Zuiderzeewerken zijn internationaal vermaard 
en creëren nationaal een maakbaarheidbewustzijn. Met 
de inpoldering van de Noordoostpolder wordt Nederland 
48000 hectare groter, echter de aanleg van een randmeer 
wordt achterwege gelaten.

In onderstaande kaart wordt globaal de ligging van 
het gebied van de Zuyderzeerand gemarkeerd middels 
de gele arcering. De Zuyderzeerand vormt ruimtelijk 
gezien min of meer de “achterkant” van de gemeenten 
Steenwijkerland, Lemsterland en Noordoostpolder. Er zijn 
een aantal kernen die nabij de Zuyderzeerand liggen.  
In gemeente Lemsterland is dat Lemmer. In de gemeente 
Steenwijkerland zijn dit de kernen Kuinre, Blankenham, 
Blokzijl en Vollenhove. In de gemeente Noordoostpolder 
gaat het om de kernen Kraggenburg, Marknesse, 
Luttelgeest en Bant. 

Het gebied is gelegen rondom de grens van het oude en 
het nieuwe land, in de nabijheid van het Nationaal Park 
Weerribben-Wieden. De Zuyderzeerand is wijds, groen en 
“vol” met rust en ruimte. 
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1.3. Van reguleringsplanologie naar co-creatie
De wereld van de ruimtelijke ontwikkeling is, vooral na de 
recente jaren van economische crisis, fundamenteel 
veranderd. De tijden van reguleringsplanologie, waarbij 
publieke partijen eenzijdig ruimtelijke plannen opstelden en 
implementeerden ligt achter ons. Ruimtelijke ontwikkeling is 
een samenspel geworden tussen publieke, private en 
particuliere actoren, die in zogenaamde cocreatie 
initiatieven vormgeven en tot realisatie brengen. Op deze 
manier worden ruimtelijke ontwikkelingen “gebiedseigen”;  
ze sluiten beter aan op de unieke eigenschappen van het 
gebied, de daar aanwezige mensen en partijen en er is grote 
kans op draagvlak voor eventuele ontwikkelingen. 
Bijkomend voordeel van deze co-creatie is dat de financiële 
consequenties van ruimtelijke ontwikkeling breed gedragen 
worden door overheid en markt. 

In het verleden zijn er veel haalbaarheidsstudies uit-
gevoerd naar de aanleg van een randmeer. Deze 
onderzoeken werden geëntameerd door publieke 
partijen en/of een combinaties van private partijen. De 
zoektocht in deze notitie is gericht op de mogelijkheden 
om in co-creatie tussen publieke- en private partijen tot 
ontwikkelrichtingen te komen. 
Co-creatie is daarmee in deze gebiedsverkenning 
een leidend principe. Dat impliceert dat er in deze 
gebiedsverkenning geen “dichtgetimmerd” ruimtelijke 
plan opgesteld wordt maar een aantal bij het gebied 
passende ruimtelijke kaders, zogenaamde ontwikkellijnen, 
die in coöperatie met private en particuliere actoren 
nadere geconcretiseerd kunnen worden in een haalbaar 
ruimtelijk en planologisch kader. 

1.4. Theoretisch kader “de Lagenbenadering”

Voor de structuur van deze rapportage wordt gebruik 
gemaakt van de lagenbenadering. De lagenbenadering 
is een hulpmiddel om systematisch informatie over een 
plangebied te achterhalen, en om voorwaarden te stellen 
aan het proces van ruimtelijke ordening. De benadering 
gaat uit van vijf denkbeeldige, gestapelde lagen die 
invloed hebben op de manier waarop we met ruimtelijke 
ordening omgaan2, 3. 

Iedere onderliggende laag stelt voorwaarden aan de 
laag erboven. Zo wordt een goede locatie voor een 
nieuwe woonwijk onder andere bepaald door de 
infrastructuurnetwerken en de ondergrond. 
•  De bovenste lagen (die aan de oorspronkelijke 

methodiek zijn toegevoegd) zijn de sociale en 
economische laag. Dit zijn de lagen van economische 
en maatschappelijke structuren binnen een gebied. 
Veranderingen in deze lagen kunnen snel- binnen enkele 
jaren- gerealiseerd worden. 

•  De occupatielaag verandert relatief snel- vaak binnen 
een decennium. Dit is de programmatische laag van 
woningbouwlocaties, bedrijfsterreinen, groenstructuren 
etc. Bij de planning van de occupatielaag moet rekening 
worden gehouden met de eigenschappen en functies 
van de ondergrond en de netwerken en de eisen die 
deze lagen stellen aan het ruimtegebruik.

•  Netwerken hebben hoge aanloopkosten en lange 
veranderingstijden. Belangrijke veranderingen in deze 
laag duren enkele decennia. Vaarverbindingen en 
nieuwe weginfrastructuur vallen bijvoorbeeld binnen 
deze laag. 

•  De ondergrond (bodem, geomorfologie, (grond)water) 
heeft een lange ontstaansgeschiedenis en is kwetsbaar; 
belangrijke veranderingen vergen al gauw meer dan een 
eeuw. De ondergrond bepaalt mede de structuur van de 
bovenliggende lagen. In deze studie worden de 
cultuurhistorie en de bestaande ruimtelijke kwaliteit van 
het gebied (agrarisch, open, groen) ook tot de 
ondergrondlaag gerekend.

Figuur 1

bron: www.ruimtexmilieu.nl

2 www.vng.nl
3 www.ruimtexmilieu.nl
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1.5. De lagenbenadering toegepast op de 
Zuyderzeerand
Uitgaande van de lagenbenadering kan de structuur van 
het voorliggende onderzoek als volgt beschreven worden. 

Doel van de opgave is een sociale structuurversterking 
van de Zuyderzeerand, zodat een aantrekkelijk verblijfs- 
en werkklimaat met voldoende (publieke) voorzieningen 
voor de lange termijn ge waarborgd blijft. 

In hoofdstuk 2 wordt de nut en noodzaak voor deze 
sociale structuurversterking beschreven waarbij gekeken 
is naar de ontwikkeling van het voorzieningenniveau en 
leefbaarheid in relatie tot de bevolkingsgroei. Het middel 

voor deze sociale versterking is een verbetering van de 
economie in de Zuyderzeerand, gericht op drie pijlers 
landbouw, recreatie en (kennis) industrie. 

In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van deze 
sectoren in de Zuyderzeerand. De werkgelegenheid, 
agrarische en recreatieve sector en opmerkelijke 
clustering van bedrijvigheid worden in dit hoofdstuk 
uitgelicht.

Om te komen tot economische structuurversterking 
worden in deze rapportage drie parallele ontwikkellijnen 
geschetst. Hoofdstuk 4 beschrijft het nader vormgeven 
en implementeren van twee economisch- ruimtelijke 

ontwikkellijnen respectievelijk Rurale Vrijetijdseconomie 
en Verbinding der Elementen. Achtergrond, inhoud en de 
rol van de publieke partijen bij de verdere uitwerking van 
deze lijnen worden beschreven.

In hoofdstuk 5 wordt een beschrijving van de derde 
“blauwe” ontwikkellijn, in casu de aanleg van nieuw water, 
gegeven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het 
mogelijk randvoorwaardenscheppende karakter van een 
blauwe ontwikkellijn, de bestuurlijke ambitie voor nieuw 
doorgaand water in het gebied en de vorm van een 
doorgaande verbinding. 

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de werkgelegenheids-
effecten van de drie ontwikkellijnen, de kosten, eventuele 
kostendragers en de mogelijkheden van regionale 
verevening. 

In hoofdstuk 7 komt het behoud en de versterking van de 
gebiedskenmerken als uitgangspunt voor de ontwikkeling 
naar voren. Het hoofdstuk gaat in op de cultuurhistorie en 
de ruimtelijke kwaliteit van het Zuyderzeerand gebied. 

Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 8, doet een voorstel 
voor een vervolgproces waarbij de bestaande bestuurlijke 
samenwerking gehandhaafd blijft en de stap naar de 
markt wordt gezet. Deze stap moet leiden tot meer 
draagvlak en concretisering van de ontwikkellijnen 
in uiteindelijk een planologisch kader (structuurvisie) 
met bijbehorend uitvoeringsprogramma en financiële 
afspraken. 

Figuur 2
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2.1. Behoud van leefbaarheid en voorzieningen
De urgentie voor sociale structuurversterking voor 
de Zuyderzeerand is gelegen in het behoud van 
de leefbaarheid in de kernen en het omliggende 
landelijke gebied. Deze leefbaarheid hangt sterk samen 
met het behoud van (publieke) voorzieningen en 
werkgelegenheid (zie hiervoor ook §3.2.1.). 

Het gebied van de Zuyderzeerand is relatief dunbevolkt. 
In het gebied zijn zo’n vijfentwintigduizend mensen 
woonachtig, waarvan iets meer dan tienduizend in de 
kern van Lemmer en ruim vierduizend in de kern van 
Vollenhove; beide plaatsen liggen aan de uiteinden van 
het gebied. Zou deze concentratie buiten beschouwing 
gelaten worden, dan is slechts zo’n 15% van de totale 
bevolking van Steenwijkerland en de Noordoostpolder 
woonachtig in de Zuyderzeerand. Het draagvlak voor 
voorzieningen is daarmee relatief beperkt. Indien de 
bevolkingsaantallen in de Zuyderzeerand op de lange 
termijn afnemen dan kalft daarmee het draagvlak voor 
voorzieningen verder af, dit maakt het gebied minder 
aantrekkelijk voor de huidige bewoners en nieuwe 
vestigers wat kan leiden tot verdere afname van de 
bevolking, etc.

2.2. Ontwikkeling bevolkingsgroei en 
voorzieningenniveau
Het draagvlak voor voorzieningen is onder andere 
sterk afhankelijk van inwonersaantallen en dus de 
bevolkingsgroei.
 
2.2.1. Totale bevolkingsgroei in Lemsterland, 
Steenwijkerland en Noordoostpolder
In 2009 zijn 102.623 mensen woonachtig in de drie 
gemeenten Noordoostpolder, Steenwijkerland en 
Lemsterland. De totale omvang van de bevolking zal in de 
drie gemeenten tot 2040 licht blijven groeien, zoals ook 
uit de figuur op te maken is4.

De bevolkingsprognose tot 2040 toont dat de bevolking 
de komende jaren gaat vergrijzen. Op basis van de 
prognose zal het aandeel ouderen (>65) in 2040 groter 
zijn dan het aandeel jongeren (<20). Het verband tussen 
vergrijzing en het voorzieningenniveau is complex. 
Enerzijds is een afnemend voorzieningenniveau een 
oorzaak voor vergrijzing (jongeren trekken weg) 
anderzijds geeft vergrijzing soms aanleiding tot het 
realiseren van nieuwe voorzieningen met name gericht 
op zorg5. Daarnaast is te constateren dat juist de voor de 
economie belangrijke arbeidsbevolking de aankomende 
decennia substantieel afneemt6. 

v e r s t e r k i n g va n d e s o c i a l e  s t r u ct u u r2

4 CBS Statline, Regionale prognose cijfers 2009-2040, december 2010
5 WRR, Buurtinitiatieven en buurbeleid in Nederland anno 2004, G.A. Hazeu, P. Winsemius e.a., Amsterdam, december 2005
6 CBS Statline, Regionale prognose cijfers 2009-2040, december 2010

Figuur 3: Bevolkingsontwikkeling 2009-2040

bron: CBS Statline, Regionale prognose cijfers, 2009-2040

Figuur 4: Bevolkingsontwikkeling 2009-2040

bron: CBS Statline, Regionale prognose cijfers, 2009-2040
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2.2.2. Inwonersaantallen in de Zuyderzeerand
De bevolkingsontwikkeling van de drie gemeenten als 
totaal mag niet 1 op 1 vertaald worden naar het gebied 
van de Zuyderzeerand. Voor de in de Zuyderzeerand 
gelegen kernen kan onderscheid gemaakt worden tussen 
de bevolking in de kernen zelf en de bevolking in het 
landelijk gebied daaromheen. 

Figuur 5 geeft aan hoe de bevolkingsontwikkeling in 
de Zuyderzeerand kernen en het omliggende landelijke 
gebied is geweest voor de periode 2003-20097. 
•  Generiek kan gesteld worden dat in 4 van de 9 

kernen (Bant, Marknesse, Kraggenburg en Blokzijl) de 
bevolking is afgenomen.

•  In Lemmer, Kuinre en en Vollenhove is de bevolking in 
7 jaar marginaal gestegen resp 1,4%, 3,2% en 2,7%. In 
Luttelgeest is de bevolking gelijk gebleven.

•  De bevolking in Blankenham is procentueel met 
11,4% gestegen, absoluut gezien gaat dit om 40 
inwoners. 

2.2.3. Het bestaande en toekomstige voorzieningenniveau
Het bestaande voorzieningenniveau in de Zuyderzeerand 
wordt weergegeven in bijgaande figuur. Er zijn 
geen cijfers bekend over de ontwikkeling van het 
voorzieningenniveau over de afgelopen jaren. De 
voorzieningen in de kern Kuinre, Blankenham en Blokzij 
worden door de bewoners lager beoordeeld8 dan het 
gemeentelijk gemiddelde, voor de overige kernen in het 
gebied zijn geen beoordelingsgegevens beschikbaar. 
In de interviews die gehouden zijn met bestuurders uit 
de stuurgroep Zuyderzeerand werd generiek gesteld 
dat het voorzieningenniveau in de kleine kernen van 
de Zuyderzeerand onder druk staat. Men heeft het idee 
dat vooral de private voorzieningen in de kleine kernen 
(bakker, slager etc. voor zover aanwezig) in geval van 
bedrijfsbeëindiging niet voortgezet zullen worden. 

2.3. Conclusie
Een nadere beschouwing van de bevolkingsontwikkeling 
in de kernen in de Zuyderzeerand leert dat slechts in één 
kern de bevolking procentueel behoorlijk is toegenomen 
in de periode 2003 tot 2009 namelijk 11,4%. In vijf kernen 
is de bevolking in dezelfde periode met enkele procenten 
toegenomen ofwel gelijk gebleven en in drie kernen nam 
de bevolking af. Hoewel de totale bevolking in de gemeente 
Steenwijkerland, Lemsterland en Noordoostpolder de aan-
komende decennia nog iets stijgt is dat voor het gebied van 
de Zuyderzeerand zeker niet te constateren. 
Dit kan betekenen dat het draagvlak voor (publieke) 
voorzieningen, dat in de dunbevolkte Zuyderzeerand toch 
al relatief klein is, in de nabije toekomst verder vermindert 
met negatieve effecten voor de leefbaarheid in het gebied. 
Het verdient aanbeveling om in te grijpen voordat verdere 
krimp van de bevolking en daarmee de afkalving van 
het voorzieningenniveau daadwerkelijk doorzet. In de 
navolgende hoofdstukken wordt aangegeven hoe dit 
middels een economische structuurversterking mogelijk is. 

Figuur 5: bevolkingsgroei kernen 2003-2009

Bovenstaand figuur geeft de verhouding ten aan zien van voorzieningen tussen 

de verschillende kernen weer.

bestaand voorzieningenniveau in de kernen

7 Bron: CBS Statline, Kerncijfers wijken en buurten 2003-2009, december 2010
8  Sociale Atlas Gemeente Steenwijkerland, Oostveen beleidsonderzoek en 

advies
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 onderwijs
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 dorpshuis/wijk-buurtcentra
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Belangrijk middel in de verbetering van de sociale 
structuur is de verbetering van de regionale economie in 
de Zuyderzeerand. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe 
de huidige economische situatie in het gebied is.

3.1. Economische structuurversterking ten 
behoeve van sociale structuurversterking
Belangrijk uitgangspunt in dit onderzoek is dat een 
verbetering van de regionale economie van de 
Zuyderzeerand zal leiden tot een sociale structuur-
versterking. Een verbetering van de regionale economie 
zal leiden tot een opgaande beweging van toenemende 
werkgelegenheid, bestedingen en economische welvaart 
in het gebied. Deze economische welvaart leidt tot 
aanwas en verbreding van het aantal voorzieningen, 
verbeterde leefbaarheid en potentie voor bevolkingsgroei, 
recreatie en bedrijvigheid. 

Belangrijk is om te borgen dat dit uitgangspunt ook 
daadwerkelijk waarheid wordt door het toenemend aantal 
bewoners, (recreatieve) bezoekers en bedrijvigheid ook 
daadwerkelijk in de Zuyderzeerand te laten consumeren. 

3.2. Stand van zaken economie Zuyderzeerand
3.2.1. Werkgelegenheid in de Zuyderzeerand
De werkgelegenheid in het gebied van de Zuyderzeerand 
is sterk afhankelijk van de landbouw- en industriesector. 
Van de landbouw is bekend dat de werkgelegenheid 
bij autonome ontwikkeling de aankomende jaren zal 
afnemen door verdere schaalvergroting (meer arbeids-
plaatsen per bedrijf, maar een stuk minder bedrijven). 
Met name in de kernen Luttelgeest, Kraggenburg, Bant, 

Blankenham en Marknesse zijn relatief veel mensen 
werkzaam in de landbouw. 

Naast de landbouw vormt de industriesector een grote 
bron van werkgelegenheid in het gebied. Onder de 
sector industrie vallen bedrijven die produceren. In de 
Noordoostpolder en Steenwijkerland is de industrie na 
de landbouw de tweede grote sector; van Lemsterland is 

bekend dat een groot aandeel van de werkgelegenheid 
in de industrie uit de scheepsbouw komt. De industrie is 
voornamelijk in de kernen Lemmer, Vollenhove, Kuinre 
en Blokzijl een sector van belang. In deze kernen laat de 
industrie een lichte werkgelegenheidsdaling zien in de 
periode 2003-2009, waarmee naast de landbouw ook de 
industrie als tweede grote werkgelegenheidsfactor voor 
de Zuyderzeerand een daling vertoont9.

v e r b e t e r i n g va n d e r e g i o n a l e e c o n o m i e3

9 CBS Statline, Kerncijfers wijken en buurten 2003-2009, december 2010
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Daarnaast is ook de recreatieve sector van belang in de 
Zuyderzeerand. In de drie gemeenten werken in totaal 
3670 personen in de vrijetijdssector. Omgerekend zijn 
er in de Zuyderzeerand 828 banen in de vrijtijdssector, 
waarvan 294 in het Steenwijkerlandse gedeelte, 271 in 
Lemsterland en 223 in het gedeelte Zuyderzeerand dat 
in de Noordoostpolder ligt10. Voor de Zuyderzeerand als 
geheel bedraagt het aandeel banen in de vrijetijdssector 
8,7%. Daarmee ligt het percentage hoger dan het 
Nederlands gemiddelde. 
De totale werkgelegenheid voor de drie gemeenten 
Noordoostpolder, Lemsterland en Steenwijkerland is de 
afgelopen jaren toegenomen. Cijfers van de gemeente 
Noordoostpolder laten in de periode 2003-2009 een 
toename in het aantal bedrijven zien van 20% en in 
het aantal werkzame personen van 10,7%11. Deze 

groei in bedrijvigheid is met name toe te schrijven 
aan groei in de sectoren gezondheidszorg en zakelijke 
dienstverlening. De groei in de gezondheidszorg wordt 
veroorzaakt door de toenemende vergrijzing. Van de 
gemeente Steenwijkerland is bekend dat het aantal 
banen in de gezondheidszorg in de periode 1997-
2008 is verdrievoudigd, een trend die ook in de kernen 
Vollenhove en Blokzijl is waar te nemen12. Deze groei van 
werkgelegenheid in de gezondheidszorg is conform de 
nationale trend en houdt verband met de toenemende 
vergrijzing. 

Hoewel in de grootste sectoren in de Zuyderzeerand 
de werkgelegenheid afneemt blijft de totale de 
werkgelegenheid in de gemeenten Steenwijkerland, 
Noordoostpolder en Lemsterland groeien. Deze groei is 

ook gunstig voor de bewoners van de Zuyderzeerand; 
mensen hoeven natuurlijk niet te werken waar ze wonen. 
Het gemiddelde opleidingsniveau van de bewoners van 
de Zuyderzeerand ligt onder het landelijk gemiddelde, 
wat een beperking kan vormen voor de vestiging van 
hoogwaardige bedrijvigheid. 

10 Bureau Buiten, Zuyderzeerand, Ontwikkelingsvisie toerisme & recreatie, 15 januari 2011
11 Beknopt 2010, Gemeente Noordoostpolder, 2010
12 Sociale Atlas Steenwijkerland 2008, Gemeente Steenwijkerland, 2008
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3.2.2. De agrarische sector in de Zuyderzeerand
De landbouw in Nederland staat voor grote uitdagingen. 
De druk op de voedselproductie wordt internationaal 
gezien de aankomende jaren fors hoger door de 
groeiende wereldbevolking. De toegenomen druk leidt 
nog niet tot hogere voedselprijzen op de wereldmarkt, 
waarop de Nederlandse agrarische sector steeds meer 
moet concurreren. Nederlandse agrariërs kunnen deze 
concurrentie aan door toenemende schaalvergroting, 
verbreding en de uitbouw van hun technologische 
voorsprong door ontwikkeling en verduurzaming. 

Met name in de Noordoostpolder neemt de ruimtelijke 
druk op de agrarische sector toe door schaalvergroting, 
concurrentie van andere sectoren als recreatie, wonen 
en bedrijvigheid, uitplaatsingen van de melkveehouderij 
van het “oude” land naar de polder en de afname van 
geschikte landbouwgrond in met name het westen en 
zuiden van de Noordoostpolder door inklinking. 
De druk op het oude land wordt mede veroorzaakt door 
milieuwetgeving (Natura 2000, programmatische aanpak 
stikstof ).

Landbouw is een grote economische drager in het gebied 
van de Zuyderzeerand. 75% van het totale oppervlak is 
in gebruik als landbouwgrond, waarbij er in het gebied 
van de Noordoostpolder met name akkerbouw gepleegd 
wordt. In het gebied van Steenwijkerland en Lemsterland 
bestaat de agrarische sector vooral uit melkveehouderij 
(95%)13. 

13  DLG, Landbouwanalyse Zuyderzeerand, Bouwstenen voor de 
gebiedsverkenning ten behoeve van de Dynamische Gebiedsagenda 
Zuyderzeerand, Zwolle, november 2010.

De figuur geeft de agrarische verschillen tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe’ land weer. 

Het oude land heeft te kampen met druk op de agrarische sector en uitplaatsing 

naar het nieuwe land.
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De dominante positie van de landbouw leidt sociaal 
economisch gezien tot een relatief eenzijdige afhankelijk-
heid van deze sector. De afname van werkgelegenheid in 
de landbouwsector door de schaalvergroting vormt 
daarbij een probleem (wel meer banen per bedrijf, maar 
veel minder bedrijven). 
Een middel om de werkgelegenheid in de landbouw te 
vergroten is verbreding. Dit betekent dat de agrarische 
sector initiatieven ontplooit bijvoorbeeld op het gebied 
van natuur. Ook kan de werkgelegenheid baat hebben bij 
verticale ketenintegratie (“Agribusiness”), waarbij bijvoor-
beeld ook de verwerking van landbouwproducten ter 
hand genomen wordt. 

Daarnaast spelen er ook een aantal andere trends ten 
aanzien van de ontwikkeling van de agrarische sector die 
van belang zijn voor de ontwikkeling van de 

Zuyderzeerand. De stijgende welvaart, de ontwikkelingen 
in de gangbare voedselproductie en de toenemende 
aandacht voor de gezondheid spelen voor de consu-
menten een steeds grotere rol om te kiezen voor 
biologische producten. Daarnaast oriënteren veel 
agrarische bedrijven zich steeds meer op multifunctio-
naliteit en het verbreden van diensten14. De koppeling 
tussen de agrarische sector en initiatieven op het gebied 
van recreatie, toerisme en zorg wordt steeds vaker 
gemaakt. Denk hierbij aan rondleidingen, directe verkoop 
van (streek)producten, restaurants en hotelkamers, 
zorgboerderijen, wandelpaden, kanoverhuur en 
kamperen.

Beperkingen in de landbouw, door onder andere strakke 
regelgeving, prikkelen tot innovaties15. De kennisindustrie 
wordt steeds vaker aangewend bij het zoeken naar 

oplossingen. Het koppelen, bundelen en overdragen van 
kennis naar (toekomstige) boeren en de gehele agrarische 
sector is en blijft van groot belang.

De landbouw is een belangrijke vormer geweest van het 
ruimtelijk landschap in de Zuyderzeerand. Ook in de 
toekomst kan de agrarische sector haar steentje bij blijven 
dragen aan het behoud van het ruimtelijke landschap 
onder andere door agrarisch natuurbeheer. Tegelijkertijd 
kan de ontwikkeling van kassengebieden en agribusiness 
bedrijfsterreinen op gespannen voet staan met de 
recreatieve sector. In samenspraak met de sector dient 
bezien te worden hoe deze ontwikkelingen op 
landschappelijke wijze ingepast kunnen worden. 

14 RLG, Kansen voor de biologische landbouw advies over de kansen voor de biologische landbouw in Nederland in de periode tot 2015, Amersfoort 2001.
15 RLG, Kansen voor de biologische landbouw advies over de kansen voor de biologische landbouw in Nederland in de periode tot 2015, Amersfoort 2001.
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3.2.3. Clusters van (kennis) industrie in de Zuyderzeerand
In het gebied van de Zuyderzeerand zijn clusters van 
bedrijvigheid en een aantal grootschalige bedrijven 
gesitueerd. In bijgaande figuur een greep uit de in het 
gebied gevestigde ondernemingen.

In een bijeenkomst met de kennisindustrie is door 
deelnemers uitgesproken dat samenwerking tussen 
(kennisintensieve) bedrijvigheid voordelen heeft op onder 
andere de volgende gebieden: 
•  Gezamenlijk versterken van het imago van de 

Zuyderzeerand/Noordoostpolder ter verbetering van 
de aantrekkelijkheid van het gebied voor nieuwe 
(hoogopgeleide) vestigers;

•  Het maken van combinaties van bedrijvigheid 
en toerisme (bezichtigingen, “museale” functies, 
verblijfsaccommodatie bij bedrijfsbezoek);

•  Synergie in bedrijfsnetwerken (klanten van het ene 
bedrijf hebben mogelijk ook interesse in andere in de 
Zuyderzeerand gevestigde ondernemingen);

•  De gemeenschappelijke bedrijven kunnen een basis 
bieden voor het aantrekken van een (hbo) opleiding 
en daarmee de toestroom van nieuwe medewerkers. 

Aanwezige deelnemers gaven aan meerwaarde te zien in 
samenwerking en stelden tevens dat bestaande, regionale 
samenwerkingsverbanden summier zijn. 

Het ontdekken van synergie in bedrijfsprocessen is vooral 
een business to business aangelegenheid. De rol van de 
overheid wordt door ondernemers met name gezien op 
de volgende vlakken:
•  Als facilitator van samenwerking tussen bedrijven 

(bieden van podia)
•  Als schepper van fysieke en beleidsmatige ruimte voor 

bedrijvigheid.
•  Als stimulator van creativiteit. Hiermee wordt bedoeld 

dat de overheid durf op moet kunnen brengen 

om creativiteit “maar eens te laten gaan” zonder op 
voorhand allerlei regels op te leggen

•  Het creëren van een aantrekkelijk imago van het 
gebied, aansluitend op de identiteit/in het gebied 
aanwezige waarden

•  Het stimuleren van de thuismarkt door regionale 
inkoop waar mogelijk en nog meer betrokkenheid 
van regionale ondernemers bij provinciale 
innovatieprogramma’s. 
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3.2.4. De recreatieve sector in de Zuyderzeerand
Het Zuyderzeerandgebied is gelegen tussen een 
aantal bekende recreatiegebieden: de Friese Meren, 
Veluwe/Veluwemeer en Weerribben - Wieden (incl. 
Giethoorn). In het gebied zelf wordt veel gerecreëerd 
rondom het Tjeukemeer, het Zwartemeer, de bossen 
in de Noordoostpolder (Kuinderbos, Voorsterbos en 
Waterloopbos) en de cultuurhistorische kernen (Blokzijl, 
Vollenhove en Kuinre)16. Er zijn in het gebied meerdere 
jachthavens gelegen met Lemmer, Vollenhove en Blokzijl 
als de bekendste. Daarnaast ligt er een netwerk van 
vaarroutes in het gebied. De doorgaande routes Lemmer 
- Emmeloord - Vollenhove en Tjeukemeer - Weerribben 
gaan grote deels buiten het Zuyderzeerandgebied om. 

De Orchideeënhoeve/Vlindertuin (ongeveer 150.000-
200.000 bezoekers per jaar) in Luttelgeest is de grootste 
dagattractie (met betalende bezoekers) in het gebied. 
Gastronomisch is het restaurant ‘Kaatje bij de Sluis’ in 
Blokzijl een trekker. Het restaurant heeft een Michelin-ster 
en is tevens een kleinschalig hotel. Daarnaast zijn er nog 
andere kwalitatief goede (streek)restaurants, in onder 
andere Vollenhove. 

Binnen het gebied zijn verschillende soorten recreatieve 
routes: de Noordoostpolder kent een historische route, 
een kunstroute en een bollenroute, Steenwijkerland en 
Lemsterland hebben een fietsknooppuntennetwerk 
en uitgezette wandelroutes. Het aanleggen van fiets-
knooppunten in de Noordoostpolder wordt binnenkort 

16  Bureau Buiten, Zuyderzeerand, Ontwikkelingsvisie toerisme & recreatie,  
15 januari 2011
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afgerond. De belangrijkste vorm van dagrecreatie in het 
gebied is actieve openluchtrecreatie. Hierdoor zijn de 
gemiddelde uitgaven per recreant relatief laag. Er is een 
redelijk aanbod van verblijfsrecreatieve voorzieningen in 
en om de Zuyderzeerand, maar deze voorzieningen vallen 
veelal niet in het luxe segment en zijn relatief weinig 
verbonden met het toeristisch-recreatief aanbod in de 
Zuyderzeerand17. 

Gezien het aantal banen in de vrijetijdseconomie is de 
recreatieve sector van belang voor de Zuyderzeerand. 
In de toekomst kan het potentieel van deze sector 
verbreed worden. Dit kan onder andere door aansluiting 
te zoeken bij de Weeribben- Wieden en de Friese Meren, 
waarbij geprobeerd wordt bezoekers uit deze gebieden 
de Zuyderzeerand in te trekken door aantrekkelijke 
arrangementen en dagattracties te ontwikkelen. Op korte 
termijn liggen er kansen om snel resultaten te boeken 
door meer verbindingen te leggen tussen bestaande 
toeristische producten binnen de Zuyderzeerand, 
zeker aan de zuidkant van het gebied (Vollenhove, 
Waterloopbos en Voorsterbos).
Voor de ontwikkeling van de Zuyderzeerand is het 
tevens relevant te kijken naar de huidige trends en 
ontwikkelingen in toerisme en recreatie. Een belangrijke 
algemene trend is het steeds populairder worden van de 
regio; de (eigen) regio wordt herontdekt. De figuur met 
leisurevoorzieningen per provincie toont dat Flevoland 
qua voorzieningen achterblijft bij de rest van Nederland. 
Mede in het licht van toenemende belangstelling voor de 
regio ligt hier potentieel voor verdere ontwikkeling. 
Wat betreft de dagrecreatie is de recreant meer en meer 

op zoek naar identiteit en betekenis in zijn vakantie18. 
Cultuurhistorie en oorspronkelijkheid van de bevolking 
en economische activiteit dragen hier aan bij. Ook sport 
is steeds vaker een expliciet doel van het recreëren. Het 
gaat hierbij om zowel de traditionele sporten (wandelen, 
fietsen en watersport) als om de nieuwe extreme sporten 
(motorcross, mountain biking en kite-surfen). Een 
andere groeimarkt is de markt voor wellness. Deze groei 
hangt nauw samen met de toenemende aandacht voor 
lichamelijk welzijn en ‘onthaasten’.

Ten aanzien van de verblijfsrecreatie groeit de markt 
voor verhuurbare recreatiewoningen, waarbij de 
omgeving van het huis/park een belangrijk keuze 
criterium vormt19. Recreanten zoeken een totale 
leisurebeleving met bungalow, leisuremogelijkheden 
en landschapskwaliteiten ineen. Gedurende het verblijf 
wordt (eveneens bij de dagrecreatie) steeds meer gezocht 
naar authenticiteit. Dit is terug te zien in de verblijfsplaats, 
keuken, beleving en activiteiten. Bed & Breakfasts, 
streekproducten en activiteiten als ‘fruit-plukken-bij-de-
boer’ zijn en blijven daardoor in trek. 

17, 18, 19  Bureau Buiten, Zuyderzeerand, Ontwikkelingsvisie toerisme & 
recreatie, 15 januari 2011
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Zoals eerder gesteld is het streven de sociale structuur in de 
Zuyderzeerand te versterken door verbetering van de 
regionale economie. Een toename in werkgelegenheid, 
bestedingen en economische welvaart die de verbetering 
van de regionale economie tot gevolg heeft moet tevens 
leiden tot een toename en verbreding van het aantal 
voorzieningen en potentie voor bevolkingsgroei, recreatie en 
bedrijvigheid. 

Er liggen volop kansen om de regionale economie van de 
Zuyderzeerand verder te ontwikkelen, maar welke maat-
regelen en ingrepen moeten daarvoor aangewend worden? 
In de rapporten van BVR, Bureau Buiten, DLG en de Grontmij 
die als bijlagen bij dit rapport gevoegd zijn wordt een scala 
aan economische en ruimtelijke ingrepen voorgesteld op 
het gebied van de drie eerder genoemde pijlers voor 
economische ontwikkeling; recreatie, de agrarische sector  
en de (kennis)industrie. 
In dit hoofdstuk wordt een inschatting gemaakt welke 
ingrepen uit deze 3 pijlers haalbaar en effectief zijn ter 
stimulering van de economie in Zuyderzeerand. Voor  
deze inschatting is gebruik gemaakt van een inventarisatie 
van trends binnen de drie eerder genoemde sectoren  
(zie hiervoor ook H3), gesprekken met bestuurders en 
ambtenaren en bijeenkomsten met belanghebbenden  
en de in het gebied aanwezige bedrijvigheid20.
De economische en ruimtelijke ingrepen uit de pijlers 
recreatie, (kennis)industrie en agrarische sector die als 
haal baar en effectief worden ingeschat zijn vervat in twee 
economisch- ruimtelijke ontwikkellijnen. De ontwikkellijnen 

worden als economisch- ruimtelijk gekenschetst omdat ze 
betrekking hebben op de economische en occupatielaag uit 
het lagenmodel (zie ook H2). 
Hoewel er in beide ontwikkellijnen dwarsverbanden gelegd 
worden tussen de recreatieve-, agrarische sector en de 
(kennis)industrie heeft de ontwikkellijn Rurale Vrijetijds-
economie een focus op de toeristisch- recreatieve sector en 
mikt Verbinding der Elementen op synergie tussen reeds in 
het gebied aanwezige industrie en voorzieningen. De twee 
ontwikkellijnen kunnen parallel aan elkaar verder uitgewerkt 
worden. 
De economisch- ruimtelijke ontwikkellijnen vormen als het 
ware een publieke prioritering van samenhangende van 
(ruimtelijke) ingrepen en maatregelen, maar vormen 
nadrukkelijk geen ruimtelijke blauwdruk. Om de 
ontwikkellijnen verder te verfijnen tot concretere (ruimtelijke) 
programma’s en projecten is een verdere verdiepingsslag 
nodig, waarvan geadviseerd wordt om die slag in co-creatie 
met gebiedspartners (in het gebied aanwezige private 
partijen) en marktpartijen uit te voeren. 
 
4.1 Algemene uitgangspunten
De recreatieve sector in Flevoland blijft achter bij de rest van 
Nederland en biedt, mede in het licht van toenemende 
belangstelling voor de eigen regio, potentieel tot groei. Een 
economische impuls kan ontstaan door recreanten meer 
mogelijkheden tot consumeren te bieden met name op 
gebieden van toenemende maatschappelijke aandacht, 
persoonlijke verzorging, onthaasting, sport en behoefte aan 
authenticiteit. 
Verbetering van de recreatiesector kan leiden tot toe-
nemende belangstelling en een positiever imago voor de 

Zuyderzeerand. De recreatiesector kan daarmee een “trekker” 
van de economische impuls zijn voor het gebied, ook voor 
de agrarische sector en kennisindustrie.
Verbindingen tussen de reeds in het gebied aanwezige 
(kennis)industrie en de agrarische sector (klantennetwerken, 
innovatiekracht, werknemers) kunnen leiden tot een beter 
ondernemersklimaat en toenemende concurrentiekracht.  
De Zuyderzeerand telt tal van innovatieve bedrijven met 
internationale uitstraling, die echter in eigen land relatief 
onbekend zijn en moeite hebben om nieuw personeel te 
werven. De verdere koppeling van de (kennis)industrie aan 
recreatieve ontwikkeling kan naast nieuwe geldstromen 
leiden tot verbeterde bekendheid van deze sector. 

De Nederlandse agrarische sector kan haar mondiale positie 
behouden door haar technologische voorsprong uit te 
bouwen door ontwikkeling en verduurzaming. Deze 
ont wikkeling kan worden ondersteund door ver bindingen 
met de kennisindustrie. Mogelijkheden om de werk-
gelegenheid in de agrarische sector te vergroten zijn 
verbreding (multifunctionele landbouw) en verticale 
keten integratie zogenaamde agribusiness. De agrarische 
sector heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de 
vorm geving van het open landschappelijke karakter van de 
Zuyderzeerand en ook voor de toekomst blijft gelden dat 
ontwikkeling in de sector met in acht name van land-
schappelijk kwaliteit dient te gebeuren om geen blokkades 
voor de recreatie op te werpen. 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt een beschrijving 
van de ontwikkellijnen gegeven, alsmede een reflectie  
op de rollen die publieke partijen kunnen spelen in de 
verdere uitwerking en implementatie van de lijnen.

e c o n o m i s c h- r u i m t e l i j k e  o n t w i k k e l l i j n e n4

20  op respectievelijk, 15,16, 17 februari 2010 en 12 en 25 januari 2011
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4.1.1. Rurale vrijetijdseconomie
De ontwikkellijn Rurale Vrijetijdseconomie heeft tot doel 
de toeristisch- recreatieve sector in de Zuyderzeerand 
te versterken door bezoekers naar het gebied te trekken 
en ze de mogelijkheid te bieden om te consumeren. 
De ontwikkellijn is tevens gericht op verbinding tussen 
landbouw, horeca/ (haute) cuisine, persoonlijke verzorging 
en sport. De activiteiten en ingrepen in de ontwikkellijn 
spelen daarmee in op de trend van toenemende 
aandacht voor het (lichamelijk) welzijn, onthaasten en 
authenticiteit. De karakteristieken van de Zuyderzeerand 
(natuur, wijdsheid, rust, ruimte, cultuurhistorie), de alom 
vertegenwoordigde landbouw en de aanwezigheid van 
goede culinaire voorzieningen in de nabijheid, sluiten 
hierop aan.

De implementatie van de ontwikkellijn rurale vrijetijds-
economie, zou op de korte termijn kunnen starten 
met het realiseren van zogenaamde “quick wins”; het 
versterken en verbinden van de reeds in het gebied 
aanwezig kleinschalige, toeristisch recreatieve initiatieven 
(agrarisch toerisme, kleinschalige verblijfsrecreatie). Deze 
verbindingen kunnen fysiek van aard zijn (bijvoorbeeld 
routes), maar ook de vorm hebben van arrangementen 
en/of gezamenlijke marketing. Bij het ontwikkelen van 
recreatieve arrangementen kan worden aangesloten bij 
de aanpalende Friese Meren en Weerribben - Wieden, die 
als goed ontwikkelde toeristische regio’s veel bezoekers 
trekken. 

rurale vrijetijdseconomie
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Quick wins zijn mogelijk ook gelegen in het benadrukken 
van de cultuurhistorie van het gebied, middels verhaal-
lijnen (bijv. het herbeleven van de oude Zuiderzeerrand, 
de Unesco sites Schokland en Woudagemaal, de “zee -
rovende” heren van Kuinre) en daarbij aansluitende 
recreatie. Dit cultuurhistorisch erfgoed kan door nieuwe 
technologieën als augmented reality (bijv. Layar) opnieuw 
zichtbaar gemaakt worden. Augmented reality betekent 
letterlijk ‘toegevoegde realiteit’. Augmented reality voegt op 
een zo realistisch mogelijke manier computergemaakte 
beelden aan rechtstreekse, reële beelden toe meestal door 
middel van een speciaal display zoals een smartphone.
Zoals eerder uiteengezet, kan inzetten op de verbinding 
van deze kleinschalige initiatieven (Quick wins) cumulatief 
grote economische gevolgen hebben.

Op de korte termijn zou begonnen kunnen worden met 
de verbreding van biologische landbouw, streekmerken 
en bijbehorende kleinschalige detailhandel en horeca. Het 
verdient daarbij aanbeveling om mogelijkheden tot het 
verbinden van deze streekproducten met haute cuisine in 
de omgeving te onderzoeken, eventueel ondersteund 
door preuvenementen, oogstfeesten en boerenmarkten. 
Centraal in deze activiteiten staat het creëren van een 
cultuur van eerlijke, ambachtelijke, (slow) food- beleving. 
Het ligt in de lijn der verwachting dat deze ontwikkeling, 
naast werkgelegenheidseffecten, ook positieve effecten 
voor de branding en bekendheid van het gebied met zich 
mee kan brengen. bron: Dienst Landelijk Gebied, Kapstok Gebiedsontwikkeling.



Op de wat langere termijn kunnen er substantiële 
werkgelegenheidseffecten worden bereikt met het 
realiseren van een grootschalige leisurevoorziening met 
meer dan 200.000 à 250.000 bezoekers of meerdere 
kleinschaligere voorzieningen die cumulatief dergelijke 
bezoekersaantallen trekken. Het verdient dan ook 
aanbeveling om de realisatie van dergelijke voorzieningen 
in het gebied te onderzoeken.
Om de landschappelijke kwaliteit van het gebied te 
borgen heeft het de voorkeur een dergelijke leisure-
voorziening aan te laten sluiten bij het rurale, open en 
agrarische karakter van het gebied. 
Één grote of meerdere middelgrote leisurevoorzieningen 
hebben wellicht een portaalfunctie voor het gebied. Ze 
kunnen op die manier mogelijk een “trekker” vormen voor 
recreanten en bieden daarmee de mogelijkheid om ook 
andere interessante recreatief/toeristische voorzieningen in 
het gebied een impuls te geven. In Noord Nederland is er 
marktruimte voor meer attracties, met name weers-
onafhankelijke (overdekt). Gezien de vraag naar een 
slechtweervoorziening in Noord Nederland kan deze een 
aanzuigende werking voor het gebied hebben. Een andere 
in deze ontwikkellijn passende ontwikkeling is de realisatie 
van verblijfsrecreatie in de vorm van vakantie woningen. 
Met name in de hogere segmenten is nog vraag naar 
tweede woningen. Deze dienen dan wel gelegen te zijn in 
een attractieve omgeving (land schappelijke waarden, 
voorzieningen). Om de ontwikke ling van recreatie-
woningen ondersteunend te laten zijn aan het behoud van 
voorzieningen in de kernen verdient het aanbeveling om 
de recreatiewoningen in de directe nabijheid van de in het 
gebied aanwezige kernen te realiseren. 

Binnen de ontwikkellijn zouden wellness accomodaties 
substantiële positieve werkgelegenheidseffecten hebben. 
De vraag naar wellness neemt nog altijd toe. Het is dan 
ook aanbevelingswaardig om de mogelijk heden van  
een wellnessvoorziening, met bijbehorende (luxueuze) 
verblijfs voorzieningen nader te inventariseren. 

Ter ondersteuning van de sportmogelijkheden in het 
gebied kunnen fiets-, kano en paardrijdroutes worden 
uitgebreid.

27



28

verbinding der elementen

4.1.2. Verbinding der Elementen
De ontwikkellijn ”Verbinding der Elementen” mikt 
op het creëren van synergie tussen de reeds in het 
gebied aanwezige industrie, door deze met elkaar te 
verbinden. Binnen deze lijn kan op korte termijn nader 
onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden 
om de samenwerking tussen het NLR (lucht), de 
scheeps bouwsector (water), het Geo Business Park, de 
agrarische sector (aarde) te versterken en duurzame 
energieopwekking (vuur) te stimuleren. Publieke partijen 
in het gebied kunnen deze synergie-effecten wellicht 
stimuleren met de oprichting van een “platform” (in de 
vorm van bijeenkomsten, kenniscafés, brainstorms etc.) 
waar ondernemingen en organisaties elkaar kunnen 
ontmoeten, kennis kunnen nemen van elkaars diensten, 
producten, klantnetwerken en de raakvlakken daarin. 

In de Zuyderzeerand zijn meerdere ondernemingen 
aanwezig die wereldwijd bekend staan en op globaal 
niveau opereren. De bekendheid van deze bedrijvigheid 
in de omgeving en de rest van Nederland biedt echter 
kansen tot verbetering. Ter ondersteuning van de 
bekendheid liggen er wellicht mogelijkheden in de 
koppeling tussen industrie en recreatie. 
De aanwezige industrie zou aan kunnen sluiten bij 
recreatieve ontwikkelingen zoals de initiatieven van 
Natuurmonumenten in het Waterloopkundig- en 
Voorsterbos. Hierbij kan gedacht worden aan musea 
of “science centers” rondom het NLR, het Geo Business 
Park en de scheepsbouwindustrie (zie als referenties 
bijvoorbeeld het “Geofort” in de stelling van Amsterdam of 
science centre “Nemo” op de IJtunnel in Amsterdam). 

Legenda

 kern

 wegen

 water

 bos

 zoekgebied 

 glastuinbouw/agribusiness

 waterloopkundig bos

 Cluster hoogwaardige bedrijvigheid

 scheepsbouw

 zoekgebied musea/science center/

 leisureontwikkeling
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Sterkere profilering van en samenwerking tussen de 
hoogwaardige agrarische bedrijvigheid, de scheeps-
bouwsector, het NLR, en een mogelijk te ontwikkelen 
composietencluster kunnen leiden tot toenemende 
aantrekkelijkheid van het gebied voor studenten en/of 
opleidingscentra. De samenwerking tussen bedrijven  
kan daarbij bijvoorbeeld gelegen zijn in het gezamenlijk 
aanbieden van traineeships en/of de onderlinge 
uitwisseling van medewerkers. 

Het vierde element (vuur) omvat de stimulering van 
duurzame energie in met name de agrarische sector. 
Tezamen met de in het gebied aanwezige landbouw 
kunnen de mogelijkheden van duurzame elektriciteits-
opwekking en –opslag worden geïnventariseerd. Ook de 
ontwikkeling van Agribusiness zou binnen dit programma 
een plek kunnen krijgen. Daarbij verdient het aanbeveling 
om te streven naar landschappelijk inpassing van zowel 
agribusiness als glastuinbouw om de aantrekkelijkheid 
van het gebied voor recreanten te borgen. 

4.2. De rol van publieke partijen
De ruimtelijke ontwikkellijnen vormen een 
samenhangende set van (ruimtelijke) ingrepen en 
activiteiten. De lijnen zijn nadrukkelijk niet bedoeld als 
ruimtelijke blauwdruk, maar als denk- en discussiekader in 
de dialoog tussen publieke, private en particuliere 
partijen. De rol van publieke partijen in het verder 
vormgeven en implementeren is meerledig: 
• Initiator van het proces 
• Katalysator in de gesprekken en uitwerking
•  Facilitator van de daadwerkelijke ingrepen (o.a. 

juridisch en planologisch)
• Bewaker van publieke belangen
•  Financier van publieke voorzieningen, waarbij naast 

“directe” publieke investeringen middels verevening 
ontwikkelwinsten van particuliere partijen afgeroomd 
en ingezet worden als kostendragers
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5.1. Nieuw water in de Zuyderzeerand; 
“connecting the dots”
Naast de ontwikkellijnen Rurale Vrijetijdseconomie en 
Verbinding der Elementen wordt er een derde “blauwe” 
ontwikkellijn geïdentificeerd. Deze blauwe ontwikkellijn 
behelst de aanleg van “nieuw water” in de Zuyderzeerand. 

De ontwikkeling van nieuw water past bij het (historische) 
karakter van de Zuyderzeerand en kan bijdragen aan 
de landschappelijke aantrekkelijkheid van de polder, 
die nodig is om, met name recreatieve, initiatieven te 
accommoderen. “Nieuw water” kan de waardering voor 
het zeer open polderlandschap vergroten. De aanleg van 
nieuwe water in de Zuyderzeerand is daarmee mogelijk 
randvoorwaardenscheppend en kan een positieve 
bijdrage leveren aan de succesvolle implementatie van de 
andere twee lijnen.

Uit de gevoerde gesprekken met betrokken bestuurders 
spreekt de ambitie om op termijn een nieuwe, 
bevaarbare waterverbinding door de Zuyderzeerand te 
realiseren. Deze vaarverbinding kan beschouwd worden 
als een fysieke drager voor toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen, maar lijkt tevens een bindend element in 
de samenwerking tussen de publieke partijen te zijn. 

Het is zaak om nieuw water te koppelen aan 
voorzieningen om te bewerkstelligen dat mensen in 
het gebied verblijven en consumeren. Anders gezegd 
de stroom van recreanten moet gekoppeld worden 
aan opbrengst genererende functies om bij te kunnen 

dragen aan de sociaal economische versterking van 
de Zuyderzeerand, denk hierbij aan een park met 
recreatiewoningen, nieuwe en bestaande toeristische 
attracties en een jachthaven (bijv. detailhandel). Het 
realiseren van nieuw water kan in deze werkwijze gezien 
worden als het verbinden van (toeristisch-recreatief ) 
aantrekkelijke punten met nieuwe vaarverbindingen. 

Naarmate er meer toeristische “attracties” zijn waar de 
route van een mogelijke vaarverbinding langs kan voeren 
wordt de aantrekkende werking van deze verbinding 
op waterrecreanten groter. Als gevolg kunnen de 
potentiële positieve effecten van deze groep recreanten 
voor de omgeving toenemen. Dit kan leiden tot groter 
economisch draagvlak voor mogelijke vaarverbindingen.

In onderstaande wordt ingezoomd op de aanleg van 
nieuw water in de Zuyderzeerand. De aanleg van nieuw 
water vereist substantiële investeringen. Aangezien de 
middelen voor die investeringen op dit moment niet 
aanwezig lijken te zijn, lijkt een gefaseerde aanleg van 
nieuw water voor de hand liggend (§5.2). Op de lange 
termijn spreekt uit de gesprekken met bestuurders de 
ambitie om een nieuwe doorgaande verbinding door de 
Zuyderzeerand te realiseren. Mogelijke traceringen en 
de consequenties van een doorgaande vaarverbinding 
door de Zuyderzeerand zijn door Grontmij onderzocht 
en worden in paragraaf 5.3. besproken. In 5.4 worden 
mogelijke consequenties van het Deltaprogramma voor 
het realiseren van een grootschalige waterberging/afvoer 
in de Zyderzeerand toegelicht. 

5.2 Eerste fase aanleg nieuw water
De eerste fase in de aanleg van nieuwe water kan bestaan 
uit het aanleggen van een grootschalige recreatieplas in 
de Zuyderzeerand. Deze recreatieplas met bijvoorbeeld 
een strand kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van 
voorzieningen zoals recreatiewoningen. Er is nog wel 
vraag naar luxe tweede woningen, maar deze dienen dan 
wel gelegen te zijn in een aantrekkelijke omgeving met 
een volledig pakket aan leisure/sportvoorzieningen.  
De aanleg van een grootschalige receatieplas kan dus 
enerzijds bijdragen aan de landschappelijke aantrekkelijk-
heid, maar daarnaast ook mogelijkheden bieden op het 
vlak van sport ((kite)surfen, zwemmen, wakeboarden etc).

o n t w i k k e l l i j n n i e u w wat e r5
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5.3. Aanleg van nieuw water in de Zuyderzeerand
De discussie rondom het aanleggen van nieuw water 
in de Zuyderzeerand heeft zich lang toegespitst op de 
realisatie van een randmeer met een functie voor recreatie 
en waterberging. De economische implicaties van de 
aanleg van een randmeer zijn enorm, daarom dat ook 
alternatieve scenario’s voor nieuw water in ogenschouw 
zijn genomen. 

5.3.1. Uitkomsten van het onderzoek naar de 
vaarverbinding
Recentelijk, november 2010, is er een rapportage 
opgeleverd die de mogelijkheden van een nieuwe 
doorgaande vaarverbinding beschrijft. Deze 
vaarverbinding zou een verdere uitbreiding en schakel 
in de watersportgebieden van Overijssel en Friesland 
moeten vormen en is er op gericht de historische relatie 
tussen de Zuiderzeestadjes te versterken. 

In de rapportage ‘Vaarverbinding Zuyderzeerand 
(Lemmer-Vollenhove)’ hebben Ecorys en Grontmij de 
civieltechnische, waterhuishoudkundige, ecologische en 
economische effecten van verschillende routes in beeld 
gebracht. Er zijn diverse routes mogelijk om Lemmer 
en Vollenhove te verbinden. In deze variantenstudie is 
verschil gemaakt tussen twee delen van de vaarroute 
en de daarbij behorende varianten. Deel één zijn de 
varianten tussen Vollenhove en Kuinre en deel twee zijn 
de varianten tussen Kuinre en Lemmer.

DEEL I: VOLLENHOVE-KUINRE
Route 1: Weerribben-randroute
Route 2: Zuiderzeedijkroute

DEEL II: KUINRE-LEMMER
Route A: Tjeukemeerroute
Route B: Schoterzijlroute
Route C: Kuinderbosroute
Route D: Kuinderbos-Noordoostpolderroute

De verschillende routes brengen verschillende 
landschappelijke veranderingen met zich mee. Dit komt 
doordat in sommige gevallen gebruik wordt gemaakt van 
bestaande routes, sprake is van verdieping en verbreding 
van huidige (vaak smalle) vaarwegen of sloten of geheel 
nieuwe verbindingen gegraven moeten worden. 
De waterhuishoudkundige effecten voor het gebied 
worden voornamelijk veroorzaakt door peilwijzigingen 
t.o.v. de huidige situatie. De belangrijkste effecten die 
hieruit volgen zijn wijzigingen van de grondwaterstanden 
in de omgeving, waterkwaliteit (van de vaarverbinding en 
de omgeving) en gevolgen voor de wateraanvoer. 

Routes die het beste scoren op economie (aan trekke-
lijkheid en potentie) zijn de nieuw aan te leggen routes, 
zoals de Zuiderzeedijkroute en de Kuinderbos route. Deze 
routes hebben in vergelijking met aan te passen bestaande 
routes wel grotere negatieve waterhuishoudkundige 
gevolgen. Vanuit kostenoverwegingen zijn de routes over 
bestaande verbindingen het aantrekkelijkst, maar het is de 

Figuur: Lengte varianten vaarverbinding in km.

Bron: ‘Vaarverbinding Zuyderzeerand (Lemmer-Vollenhove)’, Ecorys/Grontmij
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vraag of deze vaarverbindingen, zoals de Tjeukemeerroute 
en de Weerribben-randroute, te realiseren vallen binnen 
de randvoorwaarden van Natura 2000.

Een combinatie tussen bevaarbaar water en het bos is 
relatief uniek in Noord Nederland. Een nieuwe verbinding 
tussen Lemmer en Kuinre via het Kuinderbos kan daarmee 
iets toevoegen aan het bestaande vaarnetwerk in Noord 
Nederland en biedt de mogelijkheid om verbindingen te 
leggen met potentieel aantrekkelijke toeristische punten 
als de Kuinderburcht. Ook kan de verbinding een impuls 
aan het gebruik van de jachthaven in Kuinre. 
De vaarroute langs het Kuinderbos kan via de Zuid of de 
Noordzijde lopen. De route langs de Noordzijde heeft als 
voordeel dat er langer langs het Kuinderbos gevaren 
wordt. De Zuidelijke route kan aansluiten bij de recrea-
tieve ontwikkelingen die de Gemeente Noordoostpolder 
voorziet in de corridor Emmeloord- Kuinderbos. 
Een verbinding tussen Luttelgeest en Kuinre is in het 
onderzoek van Grontmij niet meegenomen, maar zou 
een nader te onderzoeken mogelijkheid zijn. Deze 

relatief korte verbinding koppelt twee reeds bestaande 
vaarroutes en loopt langs de Orchideeënhoeve.

Op de lange termijn is de realisatie van nieuw, doorgaand, 
bevaarbaar water in de Zuyderzeerand een in de 
gesprekken naar voren gekomen bestuurlijke ambitie. Een 
route langs de oude Zuiderzeekust biedt de mogelijkheid 
de aldaar gelegen kernen na decennia weer middels 
water met elkaar te verbinden.

Een nieuwe vaarverbinding kan met name een impuls 
geven voor de economische ontwikkeling in de Noord-
oostpolder en in de oude Zuiderzeestadjes. Het extra 
economische effect op bijvoorbeeld de Weerribben - 
Wieden zal in de meeste varianten beperkt zijn omdat dit 

gebied al volop toeristisch is ontwikkeld en er nauwelijks 
of geen ruimte is voor uitbreiding. 
Een vaarverbinding heeft niet dezelfde economische 
effecten als een randmeer. Doordat er geen grootschalig 
water wordt toegevoegd, mag er niet de economische 
potentie van een ‘tweede Veluwemeer’ verwacht worden. 
Niettemin lopen de voorgestelde vaarroutes door toeris-
tisch aantrekkelijke gebieden en is er potentieel voor groei.

5.3.2. Mogelijkheden van het Deltaprogramma
Nederland krijgt de aankomende eeuwen te maken 
met grote uitdagingen op het gebied van water. Een 
zeespiegelstijging tussen de 0,65 en 1,30 meter in 2100 
heeft grote consequenties voor ons laaggelegen land. 
Daarbij krijgt Nederland te maken met substantieel 
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grotere piekafvoeren van onder andere Maas en Rijn in 
de winter en afnemende afvoeren in de zomer. Verzilting 
via rivieren en grondwater zet de zoetwatervoorraad 
onder druk. De commissie Veerman beveelt aan het 
peil in het IJsselmeer te verhogen. Hierdoor ontstaat 
een “extra zoetwaterschijf”, die een rol kan spelen in 
de zoetwatervoorziening en blijft de mogelijkheid 
om onder vrij verval te spuien op de Waddenzee ook 
op langere termijn geborgd21. Een eerste analyse 
van de consequenties van deze peilverhoging voor 
het IJsselmeergebied is beschreven in “Verslag 
voorverkenning lange termijn peilbeheer IJsselmeer”22.

Een definitief besluit over het toekomstig peil wordt 
genomen in 2015. Indien er besloten wordt tot een 
peilverhoging van het IJsselmeer dan zal dit geleidelijk 
ingevoerd worden. In de periode tussen 2035 en 2050 
worden de maatregelen genomen die nodig zijn om 
tot een peilverhoging te kunnen overgaan. Hierbij valt 
te denken aan dijkverhoging en verzwaring, aanleg van 
gemalen en dammen etc. Na 2050 wordt het peil dan 
mogelijk verder verhoogd. Ambtelijke voorbereiding ten 
aanzien van het toekomstige besluit moet eind 2013 tot 
een advies leiden. 

Indien wordt besloten tot substantiële verhoging van het 
IJsselmeerpeil komt het gebied van de Zuyderzeerand 
bij een aantal scenario’s in beeld als mogelijkheid voor 
waterberging/afvoer vanuit de IJssel en/of Overijsselse 

Vecht. Als in deze berging/afvoer in de Zuyderzeerand 
voorzien wordt, betekent dat mogelijk een nieuwe 
economische drager onder de ontwikkeling van nieuw 
water in het gebied. Steenwijkerland, Lemsterland, 
Noordoostpolder, de Provincies en waterschappen zijn 
nauw betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen 
in het kader van het Deltaprogramma. Door middel van 
lobby kunnen gemeenten en provincies de synergie-
effecten tussen waterberging en sociaal economische 
ontwikkeling bij het Rijk onder de aandacht brengen. 
Gezien de onzekerheid rondom de concrete invulling van 
de Deltaprogramma-plannen en de gevolgen hiervan 
voor de Zuyderzeerand kan er op dit moment nog niet 
geanticipeerd worden op eventuele uitkomsten van 
besluitvorming. 

Wel is duidelijk dat een vaarverbinding waarbij 
aangesloten wordt op het regionale watersysteem 
(zoals onderzocht door Grontmij en Ecorys) geen 
betekenis heeft voor het Deltaprogramma. Dit omdat 
door de peilverschillen en de aanwezigheid van diverse 
schutsluizen geen waterberging/afvoer vanuit IJssel en/of 
Overijsselse Vecht mogelijk is. 

5.4. Infrastructuurontwikkeling
Eventuele Infrastructuurontwikkeling in en rondom 
de Zuyderzeerand moet gericht zijn enerzijds, op 
de bereikbaarheid van het gebied vanaf de grote 
verkeersassen A32 en A6, anderzijds op de interne 
ontsluiting van het gebied voornamelijk voor wandelaars 
en fietsers. 

21  Deltacommissie, Samen werken met water, Bevindingen van de 
Deltacommisie 2008, September 2008

22  Deltaprogramma IJsselmeergebied, Verslag voorverkenning lange 
termijn peilbeheer Ijsselmeer, April 2010



6.1. Financiële dragers in de ontwikkellijnen23, 24

Sommige ingrepen en activiteiten uit de ontwikkellijnen 
leveren geld op, andere kosten geld. Vooral het realiseren 
van nieuw water en nieuwe infrastructuur is kostbaar. Het 
ligt in de lijn der verwachting dat, mede door de recente 
economische crisis, de overheidsbudgetten de 
aankomende jaren sterk onder druk blijven staan. Het is 
daarom noodzaak de betaling van publieke voorzieningen 
(ten dele) tezamen met de markt te financieren. 

Een mogelijkheid daartoe is de opbrengsten uit ontwikke-
lingen in de Zuyderzeerand af te romen en in te brengen 
in een vereveningsfonds of een samenwerkingsvorm  
van gelijke strekking. Vanuit dit vereveningsfonds wordt 
de (gefaseerde) aanleg van water en infrastructuur  
mede- gefinancierd uit winsten op rendabele gebieds-
ontwikkelings projecten. Publieke partijen werken binnen 
dit vereveningsfonds samen. 

In dit hoofdstuk ligt de focus op uitgaven, opbrengsten en 
werkgelegenheidseffecten van de drie ontwikkellijnen

6.2. Effecten Rurale Vrijetijdseconomie
De woningbouwproductie in de gemeenten Steenwijker-
land, Lemsterland en Noordoostpolder heeft zich de 
afgelopen jaren zo tussen de drie à vierhonderd woningen 
bewogen. Uitzondering in positieve zin was het jaar 2007, 
met een gezamenlijke woningbouwproductie van meer dan 
550 woningen. 
In de Noordoostpolder en Steenwijkerland worden de 
woningbouwprogramma’s qua aantallen getemporiseerd  
en wordt aangestuurd op bijstelling naar beneden. 

Grootschalige woningbouwproductie als drager voor de 
economische ontwikkeling van de Zuyder zeerand is daarom 
op dit moment niet erg waarschijnlijk.

In de drie gemeenten worden op dit moment nog wel 
recreatiewoningen gepland en gerealiseerd. In Steen-
wijkerland zijn er op dit moment zo’n 500 recreatiewoningen 
en zijn er mogelijkheden om er in de aankomende jaren een 
even groot aantal toe te voegen25. De gemeente Noordoost-
polder wil in recreatieve ontwikkeling van de corridor 
Emmeloord- Kuinderbos zo’n 165 reguliere woningen en  
200 recreatiewoningen, gefaseerd ontwikkelen. 
In de rapportage van Grontmij-Ecorys wordt gesproken over 
de realisatie van 400 vakantiewoningen, mede ingegeven 
door de toegenomen aantrekkelijkheid van het gebied 
omwille van de mogelijke vaarverbinding. De partij(en) die 
deze vakantiewoningen realiseren maken daarop financieel 
gewin. Een deel van deze ontwikkelwinsten kunnen binnen 
het vereveningsfonds afgeroomd worden. 
De inschatting is dat 400 recreatiewoningen in het segment 
van rond de 250.000 euro vrij op naam rond de 10 miljoen 
euro grondontwikkelingsresultaat kan opleveren, waarvan 
een deel mogelijk kan worden afgeroomd ter dekking van 
publieke voorzieningen. Voor een globale berekening van 
deze opbrengsten zie bijlage op pagina 41.

Het realiseren van een (middel-)grote toeristische attractie 
fungeert als een belangrijke publiekstrekker voor het gebied. 
In hoeverre een dergelijke attractie ook financiële meer-
waarde oplevert vanuit de ontwikkeling en een bijdrage kan 
leveren aan onrendabele investeringen in het gebied is de 
vraag. Afhankelijk van het soort attractie, het bijbehorende 

verdienmodel en de (grond)ontwikkelings kosten moet een 
initiatief worden beoordeeld op haar ontwikkelingswaarde 
en eventuele bijdragen aan onren dabele investeringen. Een 
mogelijkheid van een soort attractie is op het gebied van 
wellness. Hiervan is bekend dat deze sector nog steeds 
groeiende is. 

Daarnaast liggen er goede mogelijkheden om in het  
gebied aanwezige (agrarisch) recreatieve voorzieningen  
te verbinden. Zo kunnen er Zuyderzeerand arrangementen 
aangeboden worden, kan er geïnvesteerd worden in 
ont brekende schakels in toeristische verbindingen 
(wandelen, fietsen, kano e.d.), en kan er sterker worden 
ingezet op promotie van de Zuyderzeerand. 

werkgelegenheidseffecten

De werkgelegenheidseffecten door de toevoeging van 
recreatiewoningen is afhankelijk van of het tweede 
woningen of verhuurbare woningen betreft. In het geval van 
tweede woningen bedraagt de toegevoegde directe 
werkgelegenheid 40FTE per jaar. In het geval van 
verhuurbare woningen kan dit effect oplopen tot 117 FTE 
per jaar.
De realisatie van een middelgrote toeristische attractie  
(ca. 200.000 bezoekers zoals Orchideeënhoeve, bezoekers 
met nationaal gemiddelde besteding voor een dagrecreant  
à €14,54) levert ca. 70 FTE werkgelegenheid op. 
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De wellness sector is ondanks de economische crisis nog 
immer een groeiende sector. Wellness voorzieningen zijn 
arbeids intensief en creëren daarmee veel werkgelegen-
heid. Een wellness voorziening met circa 50.000 bezoekers 
per jaar levert ca. 58 FTE aan werkgelegenheid op26. 
Het verbinden van in het gebied aanwezige recreatie 
voorzieningen, zoals het verbinden van de Weerribben - 
Wieden en Friese meren en het realiseren van een aantal 
kleinschalige toeristische attracties, genereert om en nabij 
250.000 bezoekers per jaar, waardoor verblijfsrecreatie 
vernieuwend kan worden wat leidt tot ca. 90 FTE directe, 
structurele werkgelegenheid.

6.3. Effecten Verbinding der Elementen
De effecten van de ontwikkellijn Verbinding der 
Elementen zijn nog niet in beeld gebracht. Reden 
hiertoe is dat deze ontwikkellijn zich richt op het creëren 
van synergie tussen aanwezige bedrijven, door deze 
met elkaar te verbinden. Partijen moeten elkaar eerst 
ontmoeten, kennis uitwisselen en de raakvlakken daar 
in vinden. Zoals al eerder verwoord is hiervoor een 
marktconsultatie van belang.

Als op basis van de gesprekken met marktpartijen 
meer inzichtelijk is welke plannen haalbaar zijn, welke 
omvang deze plannen hebben zowel qua investering als 
exploitatie kan een beter inschatting gemaakt worden 
van de effecten.

6.4. Effecten Nieuw Water
De kosten van een recreatieplas bedragen ca. € 20 tot € 25 
per m2 (inclusief verwerving landbouwgrond). De investering 
in een grootschalige recreatieplas van 500 x 500 meter 
bedraagt daarmee tussen de 4 en 5 miljoen euro. 

De kosten van een nieuwe vaarverbinding door de 
Zuyderzeerand bedragen afhankelijk van de routering 
tussen de 28 en 140 miljoen euro (uitgaande van de 
varianten zonder aquaducten). 
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Het grondwerk bij de aanleg van nieuw water is een 
substantiële kostenpost in de gehele investering. 
Zandwinning kan een opbrengstenpost zijn in het geval 
van de aanleg van nieuw water en zou daarmee kunnen 
bijdragen aan lagere investeringen. Er dient dan wel aan 
een aantal voorwaarden voldaan te worden: 
•  Het zand dient van goede kwaliteit te zijn en herbruik-

baar in bouwprojecten (hetzelfde geldt voor klei in het 
geval van de productie van bakstenen)

•  Het zand is relatief makkelijk te delven, wat onder 
andere samenhangt met de diepte waarop het zand 
zich bevindt

•  Het zand is in de nabije omgeving te gebruiken 
waardoor de kosten van transport laag zijn. 

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan worden de 
opbrengsten per m3 op basis van ervaringscijfers rond de 
€ 5,- ingeschat. De winning van zand in de Zuyderzeerand 
wordt bemoeilijkt doordat op de scheiding van “oud” en 
“nieuw” land veel gebieden met een hoge archeologische 
(verwachtings)waarde gelegen zijn.

werkgelegenheidseffecten

De werkgelegenheidseffecten van de vaarverbinding 
bedragen 5 tot 11 FTE directe, structurele werkgelegenheid 
op. Hierbij is rekening gehouden met de aanleg van een 
nieuwe middelgrote jachthaven met ca. 100 aanlegplaatsen. 

6.5.  Verevening van kosten
Van verevening is sprake als de meerwaarde die ontstaat 
door bijvoorbeeld een functiewijziging (landbouwgrond 
die een recreatieve bestemming krijgt) wordt afgeroomd 
en aangewend voor ruimtelijke elementen die geld kosten 

(bijvoorbeeld wegen of landschapsverfraaiing). Enkele 
bekende vereveningsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de 
“rood voor rood” regeling of de landgoederenregeling. 
Verevening kan op meerdere schaalniveaus plaatsvinden 
bijvoorbeeld binnen een bestemmingsplan of op 
gemeentelijke niveau door instelling van een fonds grote 
werken. Maar ook op bovengemeentelijke schaal is het 
mogelijk een regionaal vereveningsfonds in te stellen. 

De grondexploitatiewet binnen de Wro geeft mogelijk-
heden tot verevening (bijvoorbeeld bovenwijkse 
voorzieningen). Echter in alle gevallen dient er sprake te 

zijn van causaliteit, proportionaliteit en profijt wil men 
bovenwijkse kosten verhalen op een gebiedsontwikkeling. 
Ook is de grondexploitatiewet limitatief in de kosten die 
verhaald mogen worden op grondeigenaren. 

Zoals in de meeste gevallen is ook in de Zuyderzeerand 
het aanbevelingswaardig de bijdragen van private 
partijen middels anterieure overeenkomsten te regelen. 
In deze overeenkomst kunnen partijen over alle mogelijke 
onderwerpen afspraken met elkaar maken. 
De kaders van de grondexploitatiewet zijn hierbij mogelijk 
richtinggevend, maar vormen geen knellend keurslijf.
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7.1. Cultuurhistorie
Het gebied van de Zuyderzeerand heeft een rijke cultuur-
historie. Bij de nadere vormgeving en implementatie van 
de (ruimtelijke) ontwikkellijnen dient de versterking van 
deze cultuurhistorie een uitgangspunt te zijn. Dit kan op 
meerdere manieren, bijvoorbeeld: 
•  Recreatieve arrangementen op basis van cultuur-

historische waarden in het gebied; de oude Zuider-
zeestadjes, de legendes rondom de (piraten) heren 
van Kuinre, de historie van de inpoldering, Schokland, 
de architectuur van Nagele, het Woudagemaal etc.; 

•  Nieuwe recreatieve voorzieningen rondom historische 
plekken zoals het waterloopkundig bos;

•  De Noordoostpolder herleid haar identiteit en 
kwaliteit sterk aan haar oorspronkelijke ontwerp. De 
vier landschappelijke waarden die tot uiting komen in 
dit ontwerp zijn: de concentrische opbouw, de groene 
eilandenstructuur, de openheid en het assenkruis.  
Van deze landschappelijke waarden wordt gebruik 
gemaakt bij de versterking van de cultuurhistorie;

•  De aanleg van nieuw water wordt zo gesitueerd dat 
de oude Zuiderzeekust weer een prominente plek in 
het landschap krijgt. 

De cultuurhistorie van het gebied vormt een belangrijk 
middel in het “vermarkten” van het gebied en kan bij dragen 
aan een goede positionering van de Zuyderzeerand, voor 
zowel recreanten als nieuwe vestigers (bewoners en 
ondernemers). 

7.2. Ruimtelijke kwaliteit
Bij uitwerking en implementatie van de ruimtelijke 
ontwikkellijnen moet er rekening gehouden worden met 
de ruimtelijke kwaliteit van de Zuyder zeerand. 
Glastuinbouw, Agribusiness, maar ook de ontwikkeling 
van een recreatieve slechtweervoorziening kunnen op 
gespannen voet staan met ruimtelijke kwaliteit. Juist die 
ruimtelijke kwaliteit is van belang in het kader van de 
aantrekkelijkheid van het gebied en daarmee ook op de 
leefbaarheid en attractiviteit voor toerisme en recreatie. 

De economische ontwikkeling van de Zuyderzeerand 
moet gepaard gaan met versterking van landschappelijke 
en natuurwaarden. De aanbevelingen hierbij zijn: 
•  Op basis van de verdere uitwerking van de ruimtelijke 

ontwikkellijnen een ruimtelijk streefbeeld opstellen 
voor natuurontwikkeling

•  Doelen en richtlijnen opstellen op het gebied  
van ruimtelijke kwaliteit waaraan alle projecten en 
activiteiten in het kader van de ontwikkellijnen 
worden getoetst

Bovenstaande elementen kunnen gevat worden in een 
beeldkwaliteitplan voor het Zuyderzeerandgebied. 
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In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom het voor 
de hand liggend is om in de verdere uitwerking van de 
ontwikkellijnen de publieke samenwerking, zoals die vanaf 
februari 2009 functioneert, voort te zetten. Daarnaast 
wordt een suggestie gedaan voor een vervolgtraject. 
Dit vervolgtraject is in bijgaand figuur schematisch 
weergegeven voorzien van een tijdsinschatting voor de 
verschillende stappen. 

8.1.  Besluit voortzetting bestuurlijke 
samenwerking

Het vormgeven van een sociaal economische 
structuurversterking gaat in samenwerking tussen 
publieke organisaties en private marktpartijen. Het 
initiatief voor verdere uitwerking van de ruimtelijke 
ontwikkelingsprogramma’s ligt in eerste instantie bij de 
publieke partijen in het gebied. Een voortzetting van de 
samenwerking tussen Gemeenten en de Provincie wordt 
aanbevolen omdat dit grote meerwaarde kan bieden.
•  Er valt synergie te behalen in de inzet van publieke 

middelen
•  De grondgebieden van de drie gemeenten zijn 

complementair in karakter wat maakt dat bedrijvigheid 
en recreatie daar geplaatst kan worden waar ze het 
meest passend is in plaats dat iedere gemeente dit 
binnen zijn eigen grenzen probeert te faciliteren

•  Gemeenten profiteren over en weer van positieve 
financiële effecten van ruimtelijke ontwikkeling

•  Werkgelegenheid gaat over gemeentegrenzen heen. 
Positieve werkgelegenheidseffecten in de ene gemeente 
hebben ook hun weerslag in de andere gemeenten

•  De samenwerking tussen meerdere publieke partijen 
biedt een betere (vertrouwens)basis in de samenwerking 
met (grote) marktpartijen

In navolgende staat beschreven hoe de uitwerking van de 
ruimtelijke programma’s een vervolg kan krijgen. 

8.2.  Stap 1: Opstellen kaders waarbinnen 
marktconsultatie wordt uitgevoerd 

Indien de bestuurlijke samenwerking wordt voortgezet is 
het noodzakelijk dat publieke partijen in gezamenlijkheid 
vastleggen op welke wijze en binnen welke kaders de 
gesprekken met gebiedspartners en externe marktpartijen 
worden uitgevoerd. Daarbij valt te denken aan het proces 
dat wordt doorlopen, maar bijvoorbeeld ook de ruimtelijke 
uitgangspunten waar initiatieven aan moeten voldoen. 
Aanbevelingswaardig is om deze uitgangspunten en kaders 
niet te rigide te stellen, maar door kwalitatieve formuleringen 
(bijvoorbeeld: “marktinitiatieven moeten bijdragen aan het 
groene karakter van het gebied”) de creativiteit van de markt 
te stimuleren. 

8.3.  Stap 2: In gesprek met gebiedspartners
Meest voor de hand liggende partijen om de ’ontwikkellijnen 
mee te bespreken zijn de partijen die reeds in het gebied 
vertegenwoordigd zijn, de zogenaamde gebiedspartners. 
Belangrijke gebiedspartners zijn de land- en tuinbouw 
vertegenwoordigers, de grote werkgevers in het gebied, 
recreatie ondernemers, belangenorganisatie op het gebied 
van natuur, buurtcomités etc. Het ligt voor de hand om 
eerst de gesprekken met de gebiedspartners aan te gaan 
alvorens marktpartijen van buiten het gebied te benaderen. 

Met deze gebiedspartners kunnen “Quick wins” verzilverd 
worden zoals gebruik te maken van de cultuurhistorie in het 
Zuyderzeerand gebied en recreatie hierop aan te sluiten. 
Op basis van de gesprekken met de gebiedspartners kan 
geïnventariseerd worden in hoeverre de ’ontwikkellijnen 
aanscherping behoeven. Daarnaast ontstaat er inzicht in het 
type (markt)partijen dat nog niet in het gebied aanwezig is, 
maar waar mogelijk wel behoefte aan is. 
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8.4.  Stap 3: Uitvoeren van een marktconsultatie
Mede op basis van de uitkomsten van de gesprekken met 
gebiedspartners kan er een marktconsultatie opgesteld 
worden. Doel van deze marktconsultatie is meerledig: 
•  Nagaan welke ontwikkelingen in het gebied kansrijk zijn 

volgens de markt
•  Polsen van de interesse van (investerende) marktpartijen
•  Activeren van de creativiteit van de markt 
De marktconsultatie kan vele vormen kennen, van 
gesprek ken met verschillende partijen (denk hierbij aan 
recreatieondernemers, projectontwikkelaars, beleggers etc.) 
tot het uitschrijven van prijsvragen waarbij een ieder zijn 
beste idee voor de economische structuurversterking van  
de Zuyderzeerand kan aandragen. 

Aandachtspunt bij de marktconsultatie zijn de juridische 
implicaties van het benaderen van private partijen. Zolang er 
echter geen partijen zijn die door de marktconsultatie in een 
preferente positie komen, zijn de risico’s klein. 

8.5.  Stap 5a: Vastleggen haalbare ontwikkelingen 
in structuurvisie incl. uitvoeringsprogramma 

De haalbare geachte projecten en maatregelen uit de 
verschillende ontwikkelprogramma’s vormen input voor 
een structuurvisie met daarin een uitvoeringsprogramma 
en financiële paragraaf. Dit is feitelijk een omdraaiing van 
de gebruikelijke gang van zaken waarbij publieke partijen 
relatief autonoom bepalen waar, welke ruimtelijke ingrepen 
gepland worden.

8.6.  Stap 5b: Vastleggen afspraken en kaders voor 
verevening

Parallel aan het opstellen van de structuurvisie formuleren 
de publieke partijen hun onderlinge afspraken, maar 
worden ook de afspraken tussen publieke en private partijen 
vastgelegd

Vooral de aanpak waarbij rendabele projecten in de 
Zuyderzeerand worden aangewend ter dekking van de 
kosten van blauw (–groene) voorzieningen vereist een 
intensieve en langdurige samenwerking. Publieke partijen 
zijn in deze processen noodzakelijk voor het formuleren en 
bewaken van kaders, de borging van publieke belangen en 
de stabiliteit in de samenwerking. 

Belangrijke aandachtspunten in het kader van regionale 
verevening zijn:

•  Steek in op proces; ruimtelijk-economisch en sociaal-
economisch beleid moeten breed gedragen worden en 
meerwaarde moet worden ingezien. Creëer ambtelijk 
en bestuurlijk vertrouwen gezien de langdurige 
samenwerking.

•  Richt een aparte entiteit op als ontwikkelings- en 
vereveningsvehikel. 

•  Denk regionaal, maar niet te groot (groeimodel). Houd 
het overzichtelijk en realiseerbaar (modulaire opbouw)

•  Organiseer betrokkenheid van het bedrijfsleven 
(draagvlak)

8.7 Gebiedsregisseur
Vanuit de publieke partijen kan overwogen worden een 
gebiedsregisseur aan te stellen. De gebiedsregisseur krijgt de 
verantwoordelijkheid om de stappen uit het vervolgproces 
te faciliteren. Het “script” dat deze gebiedsregisseur daarbij 
hanteert zijn de drie ontwikkellijnen voor de Zuyderzeerand. 
Binnen de daarvoor vastgelegde kaders zoekt de gebieds-
regisseur de juiste actoren binnen en buiten het gebied om 
de ontwikkellijnen verder uit te diepen.
De gebiedsregisseur opereert op het snijvlak van publiek 
en markt. Hij/zij kent de overwegingen van publieke 
partijen en weet hoe hun processen werken, anderzijds 
weet hij/zij private partijen te enthousiasmeren, te binden 
en hen bewust te maken van de noodzaak tot investeren 
in het kader van het publieke belang. In het kader van 
kostenverhaal en verevening zal er regelmatig onderhandeld 
moeten worden met private partijen. De gebiedsregisseur 
kan deze onderhandelingen voeren binnen de kaders die hij/
zij vanuit de publieke partijen geaccordeerd heeft gekregen. 

Voorbeeld van een vereveningsfonds
Hart van de Heuvelrug is een gebiedsprogramma 
met 25 projecten. Het doel van dit programma is 
om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied tussen 
Zeist, Soest en Amersfoort te verbeteren. Dat 
betekent op de eerste plaats behoud en verbinden 
van het groen in het gebied. 

Het aankopen en ontwikkelen van natuur kost 
geld. Om deze groene ambities mogelijk te 
maken is woningbouw noodzakelijk. De rode 
ontwikkelingen betalen de groene investeringen; 
rood voor groen dus. 

Hart van de Heuvelrug staat niet alleen voor het 
gebied dat het hart van de Utrechtse Heuvelrug 
vormt. Het is ook de naam van het platform 
waarin 17 organisatie samenwerken voor een 
betere ruimtelijke kwaliteit. 

Zie ook www.hartvoordeheuvelrug.nl 
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b i j l a g eB
 Recreatiepark (uitbreiding)  datum: 21-01-2011 
 
       
 Totaal exploitatiegebied  187.692   18,8   ha     
 Aantal woningen   400      
        
 Ruimtegebruik  m2 totaal   m2 uitg   m2 openb     
 Woningen  120.000   120.000      
 Voorzieningen  2.000   2.000      
 Terrein  65.692    65.692     
 Totaal  187.692   122.000   65.692     
   65,0%     
        
 Opbrengsten       
 Kavel oppervlakte per woning  300   400   120.000     
 VON per woning  250.000       
 Grondquote 26,0%      
 Grondwaarde per stuk  54.622   400    21.848.739 
 Grondwaarde per m2 uitgeefbaar  182    grondwaarde     
 Grondwaarde voorziening  m2 bvo   2.000   200   400.000   
 Totaal opbrengsten excl. btw      22.248.739 
        
 Kosten  eenh   hoeveelh   eenh prijs     
 Verwerving  m2   187.692   15   2.815.385   
 Milieu en sanering       
 Sloop       
 Grondwerken (excl. voorbelasten)  m2   187.692   5   938.462   
 Bouw en woonrijp maken  m2   187.692   30   5.630.769   
 Plankosten  %   6.569.231  22,5%  1.478.077   
 Fondsafdrachten       
 Totaal kosten excl. btw      10.862.692  
        
 Saldo prijspeil 1-1-2011, excl. btw      11.386.047  
 NCW factor      0,75  
 NCW       8.539.535  
 NCW per woning prijspeil 1-1-2011      21.349  
        
 Kengetallen       
 bouw en woonrijp maken per m2 expl.  6.569.231   35,0      
 totale kosten per m2 expl.  10.862.692   57,9      
 opbrengsten per m2 expl.  22.248.739   119      
 opbrengsten per m2 uitgeefbaar  22.248.739   182 
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