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Voor welke uitdagingen staat Waterschap Zuiderzeeland richting 
2045 – waar moeten we anders denken en doen? In juni 2017 
heeft het waterschap deskundigen, gebiedspartners, bestuurders 
en medewerkers bij zes rondetafelgesprekken verwelkomd om te 
spreken over de toekomst van het waterbeheer in Nederland en 
Flevoland in het bijzonder. Onder leiding van Maarten Bouwhuis, 
journalist bij BNR en debatleider, discussieerden elke avond 
tussen de 20 en 50 deelnemers over de netwerksamenleving, 
weerbarstige vraagstukken, de vervangingsopgave, 
 energietransitie, circulaire economie en bevolkingstrends. 
 Prikkelende essays waren hiervoor de basis. We hebben ons 
laten uitdagen door over de toekomst in gesprek te gaan. 

INLEIDING

Deze publicatie geeft een inhoudelijke sfeerimpressie van 
de rondetafelgesprekken en geeft een schets van het vervolg.

De rondetafelgesprekken maken deel uit van het traject 
 Zuiderzeeland 2045 (ZZL2045). Hierin verkennen we 
hoe we ons als toekomstbestendig waterbeheerder kunnen 
 voor bereiden op de lange termijn. De gesprekken helpen 
ons om onze toekomstagenda te formuleren.
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De omgeving waarin wij als waterschap werken verandert. 
Op alle niveaus. Lokaal merken we bijvoorbeeld dat onze relatie 
tot inwoners, waar wij ons werk voor doen, verandert. Niet alleen 
verandert de bevolkingssamenstelling, ook de wijze waarop 
 inwoners zich opstellen naar het waterschap en onze medewerkers 
verandert. De acceptatie van uniforme oplossingen neemt af. 
Betrokkenen willen meedenken en -doen. Dit vergt durf van het 
waterschap om traditionele werkwijzen en oplossingen los te 
laten. 

In het huidige informatietijdperk is vertrouwen in onze deskundig-
heid geen vanzelfsprekendheid meer. Tegelijkertijd zien wij ook 
in ons gebied een toename van maatschappelijke initiatieven 
waarbij betrokkenheid van het waterschap wordt gevraagd. 
Deze dynamiek daagt uit tot improviseren en flexibiliteit in het 
realiseren van onze doelen. Tegelijkertijd lukt het ons zelf 
 nauwelijks om inwoners en bedrijven te betrekken bij onze 
 problemen en plannen. Vertrouwen van burgers en bedrijven 
in het waterschap is geen vanzelfsprekendheid. 

ANDERS DENKEN EN DOEN

Regionaal verschuiven verantwoordelijkheden tussen partijen en 
willen we op termijn, in de geest van de nieuwe Omgevingswet, 
meer sturen op vertrouwen. Een terugtredend waterschap, meer 
verantwoordelijkheid en zelfsturing bij initiatiefnemers, hoe ziet 
dat eruit? Kunnen wij als waterschap bij een ruimtelijke ontwik-
keling als Oosterwold voor onze doelen in staan? Wij zien 
 afhankelijkheden tussen partijen toenemen en hebben te maken 
met nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken die we niet meer 
alleen kunnen oplossen. Technologische ontwikkelingen gaan 
zo snel dat we het bedrijfsleven en andere partijen nodig hebben 
om de betekenis daarvan voor onze bedrijfsprocessen te duiden. 
Onze maatschappij verandert in hoog tempo met uiteenlopende 
effecten op ons werk. Snelle technologische veranderingen, 
een economische crisis die komt en gaat, extremere veranderingen 
in weersomstandigheden zowel qua buien als droogte en warmte.
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2045
Ter ere van het 15 jarig bestaan van waterschap Zuiderzeeland 
vond op 15 juni 2015 op de hoogste verdieping van het WTC in 
Almere het symposium ‘Waterbeheren in een onzekere toekomst’ 
plaats. Het filmpje Toekomstbeelden daagde de aanwezigen uit 
om na te denken over de toekomst: om los te komen uit het hier 
en nu en om na te denken over ontwikkelingen die op ons af 
komen. 

Los komen en het onvoorstelbare voorstelbaar maken – er zijn 
immers genoeg voorbeelden uit de afgelopen jaren van tot voor 
kort onvoorstelbare gebeurtenissen die realiteit zijn geworden. 
De (gevolgen van) de orkaan Katrina in de Verenigde Staten, 
de tsunami in Japan en de enorme droogte in Californië. 
Daarom gaat na het vijftienjarig bestaan de blik nu twee maal 
vijftien jaar vooruit, naar 2045! 

Het waterschap is continu op zoek naar de betekenis van 
 veranderingen in de omgeving waarin wij ons werk doen. 
Zo luidt de spreuk op de hensbekers van Zuiderzeeland: 
“Droog maken vergde moed en vlijt. Droog houden vergt 
de  eeuwigheid”. Zuiderzeeland wil een toekomstbestendige 
waterbeheerder zijn die vol vertrouwen de vele wegen naar 
2045 tegemoet ziet.

OPDRACHT
In de uitwerking van het bestuursprogramma (2015) stelt het 
 college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuider-
zeeland zich de vraag welke opgaven het waterschap richting 
2045 te klaren heeft om voor de lange termijn ‘fit voor de toekomst’ 
te zijn. Welke houding in de maatschappij past daarbij? Welke 
wijze van besturen is passend? Waar moet het waterschap 
anders denken en doen? 

VAN BUITEN NAAR BINNEN
De fase van zomer 2016 – zomer 2017 stond in het teken van 
het ‘van buiten naar binnen halen’. Op verzoek van het water-
schap hebben deskundigen met een grote staat van dienst in 
de wetenschap en het bedrijfsleven in deze periode prikkelende 
essays geschreven over het waterbeheer in de toekomst. Vervolgens 
zijn rondetafelgesprekken met gebiedspartners, bestuurders en 
collega’s georganiseerd. 

In de tweede helft van 2017 willen we samen met bestuurders 
en collega’s de volgende stap zetten met de thema’s die in 
de rondetafelgesprekken zijn aangeroerd. Daarbij zoeken we 
ook weer het gesprek op met deskundigen en gebiedspartners. 
Met als doel om samen voorstelbare toekomstbeelden en 
 bijbehorende handelingsperspectieven te ontwikkelen.

2045 5

https://www.youtube.com/watch?v=7esH9PjaFlk
https://www.zuiderzeeland.nl/publish/pages/22994/waterbeheer_op_weg_naar_2045.pdf
https://www.zuiderzeeland.nl/publish/pages/22994/waterbeheer_op_weg_naar_2045.pdf


6



ESSAY
In haar essay ‘Waterschappen in de Netwerksamenleving’ stelt 
Diane Nijs, lector en professor Imagineering aan de NHTV Breda, 
dat de toekomst van het waterschap samenhangt met de mate 
waarin zij zich de ondernemingslogica van de netwerksamen-
leving eigen kan maken. Het waterschap moet in haar visie aan 
 systeeminnovatie doen. Dat is complexe innovatie: een proces 
van mensen en hun actie, hun gedrag, meer dan dat het een 
 kwestie is van nieuwe infrastructuur of nieuwe regelgeving. 
Voor complexe problemen als klimaatverandering zijn geen 
 oplossingen denkbaar maar vraagt oplossen per definitie om 
‘ evolutie-denken-doen’ van vele verschillende initiatieven die 
actief en creatief verder bouwen op elkaar. Het waterschap 
moet bijdragen aan een aanpak die ruimte biedt aan alle 
 belang hebbenden. Die gezamenlijkheid, collectieve creativiteit 
en  engagement benut. Om zo tot gedragen, blijvende oplos-
singen en collectieve gedragsverandering te komen. 

Rondetafelgesprekken

DE NETWERKSAMENLEVING 
EN HET WATERSCHAP
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IMPRESSIE
Diane Nijs, professor Imagineering aan de NHTV te Breda, nam 
de aanwezigen mee in de wonderwaardigheden van de netwerk-
samenleving en de betekenis voor ons als waterschap. De van 
oudsher voorspelbare samenleving wordt steeds onvoorspel-
baarder. Organisaties zijn niet voorbereid om met die complexiteit 
om te gaan. Naast technische innovaties ontstaan vele nieuwe 
vormen van (bijv. sociale) innovaties. Voor het waterschap gaat 
het dan om ontwikkelingen als Oosterwold of het omgaan met 
de gevolgen van bodemdaling. Een totaal andere logica wordt 
dominant. Deze nieuwe innovaties zijn niet het domein van experts. 
Het gaat om het gedrag van mensen, daar ligt een nieuwe rol 
voor medewerkers. Leidinggevenden moeten sociale constructen 
maken waarin mensen kunnen innoveren. Hoe creëer je 
 constructen waarin individuen kunnen mee-creëren. 
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Het onderscheid tussen moeilijke en complexe vraagstukken 
werd geschetst. Vanuit onze oude manier van denken en doen 
(om moeilijke vraagstukken op te lossen) proberen we nieuwe 
 complexe problemen op te lossen: dat lukt niet waardoor we 
vast lopen. We hebben een nieuwe manier en andere partijen 
nodig om tot oplossingen te komen.

Dit vraagt om een aanvullende manier van denken, ander gedrag 
en anders managen. Je doet het samen, en daarvoor moeten 
de juiste mensen aan tafel gezocht worden… De uitdaging is om 
meer in levende systemen te denken en simpele regels te bedenken 
waar iedereen op reageert. Denk in generatieve beelden. Bij dit 
soort vraagstukken komt het waterschap meer in een coachende 
rol dan in de van oudsher probleemoplossende rol.

DILEMMA’S OF KERNVRAGEN 
UIT HET RONDETAFELGESPREK

• Het waterschap is goed in het omgaan met moeilijke vraag-
stukken. Worden complexe vragen herkend en wat zijn 
 complexe vraagstukken in de praktijk van Zuiderzeeland?

• Is het waterschap in staat vooraf te bepalen wat voor soort 
vraagstuk het is en de aanpak daarop te richten?

• Een centraal sturende overheid werkt niet effectief in een 
 netwerksamenleving met complexe vraagstukken. Er ontstaan 

twee waardesystemen naast elkaar in een organisatie om 
om te gaan met moeilijke en complexe vraagstukken. 
Deze gaan naast elkaar ontstaan. Bij spanningen reageert 
het ‘oude’  systeem (eerder ook wel beheren genoemd). 
Het nieuwe  systeem (eerder ook wel ontwikkelen genoemd) 
moet leren om in lijn met de eigen filosofie te reageren en 
niet terug te vallen op ‘oude’ patronen. 

• Hoe verbind je beide waardesystemen, waar ontmoeten 
ze elkaar. Waar is de toekomstige overheid van en welke 
waarden liggen daaraan ten grondslag?

• Van welke experimenten met netwerkorganisaties kunnen 
we leren, hoe kunnen we samenwerken en welke partijen 
nodigen we uit aan tafel. 

• In de netwerksamenleving heeft iedereen andere belangen 
en stukjes van de expertise. Moet het waterschap staan voor 
het collectief en de expert in de netwerksamenleving zijn?

8Rondetafelgesprekken
De netwerksamenleving en het waterschap



‘ DE UITDAGING IS OM MEER IN LEVENDE 
 SYSTEMEN TE DENKEN EN SIMPELE REGELS 
TE BEDENKEN WAAR IEDEREEN OP REAGEERT. 
DENK IN GENERATIEVE BEELDEN.’

9Rondetafelgesprekken
De netwerksamenleving en het waterschap
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ESSAY
Katrien Termeer is hoogleraar Bestuurskunde aan Wageningen 
 Universiteit. Zij vraagt zich in haar essay af of waterschap 
 Zuiderzeeland wel voorbereid is op het organiseren van innovatie 
voor het omgaan met zogenaamde weerbarstige vraagstukken 
zoals bodemdaling, klimaatbestendige steden en waterverdeling. 
Zij stelt dat het waterschap, om tunnelvisie te voorkomen bij 
 dergelijke vraagstukken, vooral oprecht open moet staan voor 
niet technische probleemdefinities of niet technische maatregelen. 
Om daarmee het handelingsrepertoire te verrijken. Niet iedereen 
redeneert immers primair vanuit water. Plannen worden in 
 toe nemende mate ontwikkeld in netwerken van partijen. Er zijn 
vijf capaciteiten nodig om met dergelijke vraagstukken om te 
gaan. Zie nevenstaande tabel. 

Rondetafelgesprekken

GEPASSIONEERD WERKEN AAN 
WEERBARSTIGE VRAAGSTUKKEN 

11

Reflexiviteit Herkennen en hanteren 
van andere realiteiten 
en  perspectieven

Risico op tunnelvisie en 
 onoplosbare controverses

Resilience Aanpassen aan onzekerheden 
en veranderende condities

Risico op falen van 
 basis voorzieningen

Responsiviteit Wijs reageren op continue 
stroom maatschappelijk 
en politieke eisen/wensen

Risico op overreageren 
of  verlies legitimiteit

Revitaliseren Herkennen en doorbreken 
van onproductieve 
 pat stellingen en conflicten

Risico op meer van hetzelfde 
en onverschilligheid

Rescaling Verbinden schaalprobleem 
en schaaloplossing

Risico op ‘misflits’ tussen 
schaal probleem en beleid

Lukt het om in deze netwerken het cruciale onderlinge vertrouwen 
te ontwikkelen? Kan een burgemeester de waarnemingen van het 
waterschap vertrouwen en durft het waterschap ook maatregelen 
aan partners over te laten?
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IMPRESSIE
Complexe of weerbarstige vraagstukken hebben geen heldere 
probleemomschrijving, er zijn altijd veel partijen bij betrokken, 
en je bent er nooit klaar mee – het kan altijd beter. Waar gaat 
het dan om? Bijvoorbeeld het omgaan met bodemdaling of 
 klimaatverandering. Gaan we remmen of brengen we echt 
samen in beeld wat er aan de hand is en gaan we dan ook 
anders denken en doen? En durven we daarover te commu-
niceren met onze inwoners?

Aan de hand van het voorbeeld omgaan met bodemdaling werd 
gekeken welke capaciteiten de betrokken partijen hebben om 
hier mee om te gaan. Aanvankelijk leek het dat het wel snor zat. 
Maar is dat echt zo? Proberen partijen nieuwe, weerbarstige, 
vraagstukken misschien wel op de oude vertrouwde manier op 
te lossen? Met inbreng van bijvoorbeeld vertegenwoordigers van 
Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam, een agrariër 
uit Flevoland, en een omgevingsmanager van Waterschap Rijn 
en IJssel werd de discussie vol energie gevoerd over “hoe we 
het nu met elkaar doen”. En bleek dat we nog een mooi pad te 
bewandelen hebben met elkaar! Met een oproep van Katrien 
 Termeer: “Probeer er ook plezier aan te beleven. Blijf niet hangen 
in het ‘praten over’ maar ga ook doen en betrek je inwoners 
 hierbij!”

DILEMMA’S OF KERNVRAGEN UIT 
HET RONDETAFELGESPREK

• Betrokkenen bij een weerbarstig vraagstuk, zoals omgaan 
met bodemdaling, brengen een eigen perspectief mee. 
De  uitdaging is om gezamenlijkheid (in ambitie) te creëren 
en echt open te staan voor andersdenkenden. 

• Als techneuten denken wij snel in oplossingen en lopen soms 
weg van het ware (weerbarstige) vraagstuk, de opgave. Durven 
wij die manier van denken loslaten, anderen om reflectie te 
vragen? Kunnen wij de echte opgaven, samen met betrokken 
partijen, in beeld brengen? Hoe verbinden wij ons met onze 
omgeving?

• Wat kunnen wij leren van de overheidscommunicatie bij 
 weerbarstige vraagstukken in bijvoorbeeld de provincie 
 Groningen? Hoe responsief zijn wij richting inwoners?

• Hoe bedden wij het omgaan met weerbarstige vraagstukken, 
en de capaciteiten die daarvoor nodig zijn, in in onze 
 organisatie? Wat betekent anders denken en doen in deze 
zin (tweebenige organisatie)?

12Rondetafelgesprekken
Gepassioneerd werken aan weerbarstige vraagstukken



‘ PROBEER ER OOK PLEZIER AAN TE BELEVEN. 
BLIJF NIET HANGEN IN HET “PRATEN 
OVER” MAAR GA OOK DOEN EN BETREK 
JE  INWONERS HIERBIJ!’

13Rondetafelgesprekken
Gepassioneerd werken aan weerbarstige vraagstukken
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ESSAY
In het licht van het veranderende klimaat zal Nederland de 
komende decennia via het concept van adaptief deltamanagement 
zijn waterhuishouding stapsgewijs gaan aanpassen. De oudste 
waterhuishoudkundige kunstwerken bereiken het einde van hun 
technische levensduur. Vervanging biedt kansen om te anticiperen 
op het veranderende klimaat, maar uiteraard ook op veran-
derende maatschappelijke behoeften. Beheerders staan voor de 
opgave om met vervanging een zo groot mogelijke maatschap-
pelijke waarde te genereren door deze te verbinden met regio-
nale en lokale ruimtelijke vraagstukken. Is het verstandig het 
kunstwerk één -op- één te vervangen? Kan er nieuwe functionaliteit 
vanuit het waterbeheer of vanuit de omgeving (vormen van ruimte-
gebruik of energiewinning etc.) worden gevonden? De vraag 
naar doorontwikkeling (renovatie, vervanging etc.) is er eigenlijk 
één voor de samenleving als geheel; het betreft immers een collec-
tief goed. Het is daarom ook van belang om experts van diverse 
pluimage hun hoofd te laten buigen over de vervangingsopgave. 

Rondetafelgesprekken

VERVANGINGSOPGAVE NATTE KUNSTWERKEN: 
HET WATERSCHAP ALS GEBIEDSONTWIKKELAAR? 

15

Wat zien zij als mogelijkheden, welke innovaties zien zij als 
bruikbaar? Ben je als beheerder alleen voor het beheer en door-
ontwikkeling van door de organisatie beheerde assets of ben je 
ook met die doorontwikkeling gebiedsontwikkelaar met andere 
partijen?

IMPRESSIE
Albert Barneveld, senior adviseur innovatiemanagement bij 
 Rijkswaterstaat, nam de aanwezigen mee in hoe Rijkswaterstaat 
met de grote vervangingsopgaven omgaat. Veel kunstwerken, 
zoals bruggen en sluizen, zijn aan het begin van de vorige eeuw 
gemaakt en zijn bijna ‘op’. De komende decennia dienen zich 
ook bij Zuiderzeeland vervangingsopgaven aan. Daarmee komt 
dan de vraag naar voren of zo’n object één-op-één vervangen 
wordt, of dat er ook gekeken wordt naar ontwikkelingen in het 
gebied waar zo’n vervanging van betekenis voor kan zijn.
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Alle aanwezigen waren het er snel over eens dat het waterschap 
primair verantwoordelijk is voor de systeemfuncties. Oftewel 
dat assetmanagement zich moet richten op systeemfuncties in 
het waterbeheer. Het gaat dan om bijvoorbeeld aan- en afvoer 
van water. Of je vervolgens 100 jaar vooruit kunt kijken bij 
 vervanging van bijvoorbeeld een gemaal verschilden de 
 meningen. De wereld verandert zo snel, wat voor waarde 
heeft zo’n prognose nog. 

Is het waterschap door de vervangingsopgaven een belangrijke 
partij in gebiedsontwikkeling? Hier werd genuanceerd over 
gedacht. Natuurlijk moet bij vervanging integraal naar alle 
 belangen in de omgeving gekeken worden. Een doelmatige 
 afweging is voor het waterschap belangrijk. En een vervangings-
opgave hoeft niet de aanleiding te zijn om een rol te spelen in 
gebiedsontwikkeling; als dat een maatschappelijk doel dient 
kan het waterschap ook gewoon op zichzelf iets ondernemen. 
“Als bestuur moet je goed uitleggen wat je wilt en wat je doet.” 
Of, zoals een andere aanwezige zei, “Soms heb je ook gewoon 
dappere mensen nodig die een beslissing nemen.” 

Bijdragen aan gebiedsontwikkeling is meer dan het maken van 
leuke dingen voor inwoners, zoals een bankje op een dijk of het 
aanleggen van een vissteiger. Dat is goed maar het gaat ook om 
het verbinden van partijen en om het leveren van een bijdrage 
aan bredere maatschappelijke opgaven. Waarmee inwoners 
ook weer deelgenoot worden gemaakt van het water.

DILEMMA’S OF KERNVRAGEN UIT 
HET RONDETAFELGESPREK

• Hoe gaan wij adaptief deltamanagement in onze denken en 
doen integreren. Vervangen we één-op-één of doen we een 
systeemanalyse en gaan vervolgens met de omgeving samen 
ontwerpen? We moeten juist voor 100 jaar vooruit denken en 
investeren om niet te laat te zijn. Binnen bandbreedtes kunnen 
mogelijke toekomsten onderzocht worden (scenarioplanning). 

• Bij vervanging van onze kunstwerken is het verstandig om ook 
altijd integraal naar belangen en ontwikkelingen in het gebied 
te kijken. Hoe toetsen we dit, en hoe maken we een doelmatige 
afweging? Zijn we voldoende alert hierop en hoe organiseren 
we dit?

• Hoe verbinden we beleidsmakers, beheerders en partijen die 
betrokken zijn bij ontwikkelingen in het gebied?

• Welke bestuurlijke beweging is hierin ondersteunend?
• Kunnen wij onze investeringen en kunstwerken, onze 

 ‘ingenieurskunsten’, zo maken dat ze in de loop der jaren 
te transformeren zijn voor ander gebruik (toekomstbestendig 
en flexibel)?

16Rondetafelgesprekken
Vervangingsopgave natte kunstwerken: het waterschap als gebiedsontwikkelaar?



‘ WE MOETEN JUIST VOOR 100 JAAR 
 VOORUIT  DENKEN EN INVESTEREN 
OM NIET TE LAAT TE ZIJN.’

17Rondetafelgesprekken
Vervangingsopgave natte kunstwerken: het waterschap als gebiedsontwikkelaar?
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ESSAY
In het essay ‘Energietransitie in het waterbeheer in 2045’ 
 schetsten René Idema en Linda Bruin (Royal HaskoningDHV) 
een aantal scenario´s wat trends en inzichten rond energie 
voor het waterbeheer en het waterschap zouden kunnen 
 betekenen. Voor alles zal het tempo en het pad, de fasering 
en de strategie worden bepaald door de urgentie die bestuur-
ders in het water beheer durven toe te kennen aan de opgave 
van de klimaat verandering en de energietransitie. De kansen 
voor winning van energie uit water en de vele gronden in 
 eigendom van  water beheerders maken het mogelijk om 
een  substantieel deel van de eigen vraag naar energie zelf 
 duurzaam produceren. 

Rondetafelgesprekken

ENERGIETRANSITIE

19

IMPRESSIE
Het gesprek over de energietransitie en de betekenis voor het 
waterschap leidde tot een levendige avond. “Ik zie hier geen 
enkele ambitie bij de aanwezige bestuurders!” Deze uitspraak 
van een ondernemer was tegen het zere been van onder andere 
wethouder Post van Urk en heemraad Schelwald van het water-
schap. Rene Idema, senior-partner bij Royal Haskoning DHV, 
startte het gesprek met het toetsen van een aantal trends en 
 ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie in het 
 waterbeheer. En bracht direct een relativerende kijk mee: het 
energieverbruik van alle waterschappen bij elkaar is niet meer 
dan het energieverbruik van een stad zoals Utrecht. “Waarom 
hebben we hier zoveel discussie over, ga gewoon aan de slag 
met de energietransitie?” Trends die langskwamen gingen bijvoor-
beeld over de toename van lokale initiatieven naast de grote 
 leveranciers en het toenemende belang van opslag van energie. 
En heeft het waterschap nou een maatschappelijke verantwoor-
delijkheid om ook voor anderen energie te  produceren? 

19



Vervolgens schetste Rene Idema een aantal mogelijke scenario´s 
voor het toekomstige waterbeheer en de energietransitie. Al snel 
bleek dat een ieder de ambitie om wat eerder in de tijd energie-
neutraal te zijn wel ziet zitten. Maar… Zodra het gaat over stappen 
zetten in de komende jaren dan vliegen de belem meringen door 
de lucht. Het scenario wat een ‘flowerpower-’ tijd beschrijft met 
veel minder regels sprak aan. 

DILEMMA’S OF KERNVRAGEN UIT 
HET RONDETAFELGESPREK

• Welke maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft of neemt 
het waterschap: ook voor anderen produceren, meer dan 
alleen voor zichzelf? Welke ambitie stelt het zichzelf en 
welke rollen passen hierbij?

• Welke waarden (in hoe omgaan met de aarde en schaarse 
grondstoffen) willen wij een rol laten spelen en wat betekent 
solidariteit in het vraagstuk van de energietransitie. 

• Welke urgentie en ambitie wordt gevoeld om met de 
 energietransitie aan de slag te gaan en hoe gaan we om 
met belemmeringen?

• Governance structuren veranderen. Naast centraal opererende 
partijen, zoals het waterschap, ontstaan veel lokale of 
 individuele initiatieven. Wat betekent dit voor het bepalen van 
ambities, het vinden van oplossingen en verhoudingen tussen 
betrokkenen? 

• Welke verbindingen tussen initiatieven zijn behulpzaam; 
tot welke nieuwe samenwerkingsverbanden leidt dit?

20Rondetafelgesprekken
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‘ WAAROM HEBBEN WE HIER ZOVEEL 
 DISCUSSIE OVER, GA GEWOON AAN 
DE SLAG MET DE  ENERGIETRANSITIE?’
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ESSAY
Waterschappen moeten zich niet richten op circulaire economie, 
maar op natuurlijke technologie. Dat stelt Cees Buisman, 
 hoog leraar biologische kringloop technologie aan Wageningen 
Universiteit en wetenschappelijk directeur van Wetsus. Hij stelt 
dat de rioolwaterzuivering in de huidige situatie een ‘dead end’ 
is voor de voedselketen. Nederland is een grote netto importeur 
van nutriënten. Het huidige akkerbouwsysteem verbruikt organische 
stof in de bodem sneller dan dat die aangevuld kan worden. 
 Toevoer van stabiele organische stof (zoals rioolslib) zal bodems 
verbeteren. Het is dus van groot belang dat in de toekomst riool-
slib weer schoon genoeg wordt zodat het weer in de landbouw 
is in te zetten. Het is veel natuurlijker dat in Nederland menselijke 
 uitwerpselen niet meer als chemisch afval afgevoerd worden, 
maar weer onderdeel worden van de natuurlijke keten en terug 
naar de landbouw gaan. Door het mestoverschot in Nederland 
wordt het rioolslib hier niet meer gebruikt in de landbouw en is 
de  Nederlandse samenleving dus een verstoring van de mondiale 

Rondetafelgesprekken
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keten. Waterschappen zouden ook met akkerbouwers een 
 systeem moeten opzetten om de organische stof in de bodem 
weer te verhogen.

IMPRESSIE
Cees Buisman opende de avond met een confronterend betoog. 
En een oproep aan het waterschap om ondernemender te worden! 
Centraal in de bijdrage van Buisman stond het uit balans zijn 
van kringlopen in de wereld, op nationale en lokale schaal en de 
 bijdrage van Nederland en ook de rol van het waterschap daarin. 
Watervoorraden in de wereld zijn beperkt, en diverse stoffen 
als fosfaat en zink dreigen te worden uitgeput. In een duurzame, 
 circulaire, wereld worden nutriënten gerecycled, zodat we er 
langer mee kunnen doen. De realiteit is dat in veel westerse landen 
ketens onderbroken zijn, ook in Nederland. Het maken van 
 veevoer en het gebruik van kunstmest zijn hier voorbeelden van. 
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In het gesprek waren er soms scherpe tegenstellingen! Voorstanders 
van een economisch gedreven circulariteit tegenover deelnemers 
die zich afvroegen waar de morele gedrevenheid is. Het onder-
nemen van acties vanuit de kerntaken van het waterschap versus 
het over de grenzen heen kijken van het waterschap vanuit een 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. En is de meest 
effectieve weg nu het gebruiken van dwingende regelgeving om 
dingen voor elkaar te krijgen, of kun je beter inwoners informeren 
en motiveren? 

Dromen, durven en doorpakken! Dat werd de oproep aan de 
aanwezigen. Creëer als waterschap omstandigheden waarbij 
het voor bedrijven loont om met duurzame oplossingen te komen. 
Geef aan welke waarden je belangrijk vindt, hoeveel geld je 
daar voorover hebt en dan gaat de markt daarmee aan de slag. 
En ook prikkelend: waterschap hou op met al die pilots! Buisman 
zijn stelling was dat pilots een excuus zijn om niet door te hoeven 
pakken. “Er is geen plek op aarde waar meer nieuwe technolo-
gieën te zien zijn als hier in Nederland. Wordt ondernemender 
en ga gewoon doen!”

DILEMMA’S OF KERNVRAGEN UIT 
HET RONDETAFELGESPREK

• Welke rol spelen ethische waarden, schaalniveaus in denken 
en economische logica in het uitwerken van circulariteit bij 
het waterschap? 

• Welke principes wil het waterschap hanteren en hoe is dat 
hanteerbaar te maken?

• Kiest het waterschap een maatschappelijk gedreven rol (inzetten 
op ombuigen van vigerende regelgeving om anders te kunnen 
handelen) of een meer technisch gedreven rol (handelen vanuit 
huidige regelgeving en systemen)? 

• Hoe responsief zijn wij richting inwoners op dit gebied? 
 Communiceren we oplossingsgericht vanuit onze eigen 
 mogelijkheden of richten we ons op het vastpakken van het 
grotere vraagstuk dat gezamenlijkheid vraagt? 

• Welke waarden vinden wij van belang zodat de markt 
 daarmee aan de slag kan gaan?

• Wat kan voor het waterschap een vorm zijn om 
 ‘ondernemender’ in kringloopdenken vanuit maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te kunnen zijn?

• Hoe kan het waterschap (mogelijkheden tot) eigen regelgeving 
inzetten?

24Rondetafelgesprekken
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‘ CREËER ALS WATERSCHAP OMSTANDIG HEDEN 
WAARBIJ HET VOOR BEDRIJVEN LOONT OM 
MET DUURZAME OPLOSSINGEN TE  KOMEN.’
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ESSAY
Volgens de CBS-PBL-prognose zal Flevoland door ontwikkelingen 
in geboorte, sterfte en binnenlandse en buitenlandse migratie tot 
2040 met 40 tot 80 duizend inwoners groeien. Die groei zal 
voor het grootste deel terecht komen in Almere, dat zal door-
groeien naar 230 tot 250 duizend inwoners. Lelystad zal volgens 
deze prognose blijven schommelen tussen de 70 en 80 duizend 
inwoners. Voor de overige gemeenten in Flevoland wordt soms 
nog een aanzienlijke tot geringe bevolkingsgroei voorspeld 
(Urk resp. Dronten), soms lijkt zowel krimp als groei mogelijk 
(Zeewolde, Noordoost polder). Dat stellen Dorien Manting 
 (bijzonder hoogleraar  Bevolkingsdynamiek en ruimtelijke ontwik-
kelingen aan de  Universiteit van Amsterdam) en Frank van Dam 
(Planbureau voor de Leefomgeving). Met een verdere toename 
van het aantal  huishoudens en een daarmee samenhangende 
groei van de woningvoorraad zal goed moeten worden 
 nagedacht over de  locatie van nieuwe woonwijken en de wijze 
waarop die nieuwe woningen en wijken worden aangesloten 
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op het rioleringssysteem. Bovendien zal Flevoland sneller 
 ver grijzen dan de rest van  Nederland. Ouderen verbruiken per 
 persoon minder water dan  jongeren. Wel zal de vergrijzing 
mogelijk consequenties hebben voor de waterzuiveringsopgave. 
Ouderen gebruiken meer  medicijnen dan jongeren. Almere 
blijft relatief jong!

IMPRESSIE
Dorien Manting nam de aanwezigen mee in de bevolkingstrends 
in Flevoland. Een van de kernvragen in het gesprek was of de 
solidariteit onder druk komt te staan door de (verschillen in) 
 bevolkingsontwikkeling in de Noordoostpolder, Oostelijk en 
 Zuidelijk Flevoland. Willen we nog met z´n allen voor het water-
beheer in Flevoland staan? Ook als het verschil tussen groei- en 
krimpgebieden toeneemt in de toekomst? 
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De betaalbaarheid van het waterbeheer in de polders leidde tot 
een stevige discussie. Is het bespreekbaar om naar de toekomst 
toe mogelijkerwijs te constateren dat het te duur wordt om 
een polder, op de huidige wijze met het huidige serviceniveau, 
te  blijven bemalen als de bevolking krimpt? Dit leidde ook tot 
 relativerende woorden: het waterbeheer in Nederland kost 
iedere inwoner per jaar 58 euro. Een koopje! Het water bewustzijn 
mag hoger, maar we worden weinig beïnvloed door de kostprijs. 
Wij mogen trots zijn op ons collectieve goed.

DILEMMA’S OF KERNVRAGEN UIT 
HET RONDETAFELGESPREK

• Wat is de betekenis van demografische ontwikkelingen in 
 Flevoland voor solidariteit? Komt solidariteit ter discussie 
te staan?

• Hoe betaalbaar is het watersysteem van Flevoland naar de 
toekomst toe, wat is ons verhaal? 

• Wat betekenen demografische ontwikkelingen voor bestuurlijke 
representativiteit, hoe spelen we hier op in? Hoe werkbaar 
is het Angelsaksische systeem (waarbij liberale waarden als 
 zelfredzaamheid, particulier initiatief, marktwerking,  vrijheid 
en een beperkte sociale zekerheid centraal staan)?

• Hoe bewust zijn onze inwoners zich van het collectieve goed 
in waterbeheer Flevoland en hoe vertaalt zich dat in begrip 

en acceptatie van de kostprijs daarvan? Wat betekent dit? 
Welke rol speelt beprijzing?

• Welke nieuwe samenwerkingsverbanden kan het waterschap 
aangaan met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties om samen 
doelen te realiseren? Om welke doelen zou het dan gaan?

28Rondetafelgesprekken
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‘ EEN KOOPJE! HET WATER BEWUSTZIJN MAG 
 HOGER, MAAR WE WORDEN WEINIG BEÏNVLOED 
DOOR DE KOSTPRIJS. WIJ MOGEN TROTS ZIJN 
OP ONS COLLECTIEVE GOED.’
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De rondetafelgesprekken hebben geleid tot veel energie, 
 enthousiasme, verwarring, nieuwe inzichten en veel nieuwe 
 relaties! Na de zomer van 2017 bouwen we hierop voort. 
In gesprek met de leden van de Algemene Vergadering en 
met betrokkenheid van de deelnemers van de rondetafel-
gesprekken willen we komen tot een toekomstagenda. Hoe? 
Het zal zeker niet op de klassieke manier, een papieren visie-
document, gebeuren. De ambitie is om het vervolg op een even 
open en spannende manier te doen als de eerste fase. Ook in 
de vervolgfase willen wij graag de stem horen van gebruikers, 
bedrijfsleven, andere overheden en de jongeren van nu – zij 
die tussen 2030 en 2045 de motor vormen van Flevoland!

Preferente toekomstbeelden 

Hierbij denken we enerzijds aan een spoor waarin samen 
komen tot preferente toekomstbeelden. De dilemma´s of 
 kern vragen uit de rondetafelgesprekken zijn het vertrekpunt. 
We gaan op zoek naar uitgangspunten en principes voor 

het anders denken en doen, ´tipping points´ (kantelpunten)1 
en mogelijk  transitiepaden. Hier ligt een link naar missie en 
visie van  waterschap Zuider zeeland; sturend in ons handelen. 

OPLOOPJES
Anderzijds denken we aan een spoor waarin we samen met 
 deskundigen van buiten onze organisatie op regelmatige basis 
‘oploopjes’ organiseren voor medewerkers en bestuurders van 
het waterschap om een slag dieper te gaan met de vraagstukken 
en ontwikkelingen die in de essays en de rondetafelgesprekken 
zijn aangeroerd. Om zo bij te dragen aan bewustzijn en 

1 “The tipping point is that magic moment when ideas, trends, or social behaviours 
crosses a threshold, tips, and spreads like wildfire” (Malcolm Gladwell, 2000). 
Als kleine groepen mensen nieuw gedrag beginnen te vertonen, kan dat langzaam 
uitgroeien tot het moment dat een kritische massa wordt bereikt. Als het kantelpunt 
wordt bereikt kan dat opeens in korte tijd de wereld veranderen.
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 daarnaast concreet betekenis te geven aan de vraagstukken en 
dilemma’s die langsgekomen zijn. Het resultaat van die oploopjes 
mag inspirerend, verdiepend, betekenisvol, maar ook verwarrend 
of teleurstellend zijn. 

Aanvullend…

In meerdere rondetafelgesprekken zijn elementen naar voren 
gekomen op het vlak van de veranderende burger, het water-
schap als vitale democratie en de voortgaande digitalisering. 
In het vervolgtraject willen wij dit verder verkennen.

MODERN ZEGGENSCHAP
Democratische legitimatie is natuurlijk belangrijk voor het water-
schap. De trits belang betaling zeggenschap heeft hierin altijd 
een grote rol gespeeld. Zeggenschap moet ook de komende tijd 
voldoende, toegankelijk en ‘modern’ zijn. Niet in het minst omdat 
de komende decennia grote investeringen nodig zijn in ons gebied, 
die (ook) voor inwoners kosten met zich mee brengen. 

Traditionele vormen van beraadslaging zoals bewonersgroepen 
en klantenpanels hebben slechts op een beperkte groep inwoners 
aantrekkingskracht en trekken daardoor veelal dezelfde, beperkte 
groep inwoners. Er is daarbij veelal sprake van ‘rituelen van 
beraadslaging’ (Van Stokkom 2006) die veel betrokkenen als 
beperkt zinvol of effectief ervaren. De vraag is op welke manier 

de betrokkenheid en participatie van burgers naast verkiezingen 
het beste vorm kan krijgen. Hoe ziet ‘modern’ zeggenschap er 
voor een waterschap uit en wat is actief burgerschap in een vitale 
democratie?

DIGITALISERING
Technologische ontwikkelingen nemen een grote vlucht. Technische 
ontwikkelingen maken het mogelijk om Big Data steeds beter en 
sneller te combineren en te benutten. Big Data staat hoog op de 
agenda van Nederland en de Europese Unie. Het waterschap en 
andere overheden worden uitgedaagd om steeds meer informatie 
beschikbaar te stellen op een transparante en toegankelijke 
manier. Welke mogelijkheden bieden digitalisering, big data en 
het Internet of Things in de toekomst?Wat betekent dit nu echt voor 
het (anders) denken en doen van het waterschap in de toekomst? 
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