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Vooraf

• Ik ben geen milieuactivist, ik weet ook niets van het milieu
• Namen van vogels en vissen?

• Vooraleerst ben ik een bestuurskundige
• Mijn  werk bestaat uit het doen van analyses: 

• Of overheidsbeleid consistent is
• Of er sprake is van behoorlijk bestuur
• Of publiek beleid rationeel en legitiem is
• Of zulk beleid doeltreffend en doelmatig is

• Ik begin met een “sneu” historisch verhaal
• Ik eindig met in mijn ogen “humoristisch” Bestuurskundig verhaal



Waar gaat het over?

• De gemeente De Fryske Marren staat voor de beslissing al dan niet een vergunning te 
verlenen voor een industrieel zandwinningseiland in het IJsselmeer

• Kan het die vergunning redelijkerwijs weigeren?
• De gemeente is verteld het provinciale beleid in acht te nemen. 
• Dat is een voorzorgsmaatregel van de provincie om bij een weigering een aanwijzing te 

kunnen geven 
• U zult dan naar de Raad van State moeten om daar bezwaar tegen te maken

• Heeft u kans op succes bij de Raad van State?



Wat stelde de Raad van State recentelijk in navolging 
van de memorie van toelichting bij de Wro?

Waar provinciale of nationale belangen in het geding zijn, geeft de wet 
bevoegdheden aan de provincies of het Rijk om die belangen te kunnen 
borgen. 
Maken zij gebruik van deze bevoegdheden dan zullen gemeenten hun beleid 
daarop moeten aanpassen. 
Maken zij geen gebruik van die bevoegdheden dan zijn gemeenten in 
principe vrij om hun beleid naar eigen inzicht vorm te geven. 
In uitzonderingsgevallen kunnen de provincies of het Rijk reactief optreden. 
Hiervoor zullen zij wel een sterke motivering kunnen overleggen.
Een structuurvisie is daarbij verplicht
Hoe steviger de structuurvisie op dat punt, des te lichter de additionele 
motiveringsverplichting kan zijn bij de inzet van een bevoegdheid.



Waar is de Raad van State gevoelig voor als je 
bezwaar maakt tegen een aanwijzing?

• U dient uw bezwaren onderbouwd te betogen. Als het betoog 
onvoldoende is onderbouwd, faalt het.
• U moet aantonen en concretiseren dat uw betoog juist is.
• Het gaat om juridische, procedurele en inhoudelijke argumenten.
• Is de vereiste juridische zorgvuldigheid in acht genomen?
• Zijn er rechtsgronden op basis waarvan gesteld kan worden dat er 

procesmatig zaken zijn nagelaten die wel geëigend zijn in zo’n proces?
• Is het beleid inhoudelijk consistent en is de informatie waarop het plan is 

gebaseerd adequaat? 



Inhoudelijke argumenten
De appellant zal bijvoorbeeld moeten aantonen en concretiseren dat: 

De activiteit: 
• niet past binnen het provinciale beleid over de kernkwaliteiten die aan het gebied zijn toegekend.
• niet past binnen het beleid dat voor het gebied is opgenomen in de Omgevingsvisie.
• een onaanvaardbare aantasting van het landschap tot gevolg zal hebben

• Dat de besluitvormer zich niet had mogen baseren op het door haar gebruikte onderzoek, omdat
• de gehanteerde uitgangspunten daarin irrelevant dan wel tegenstrijdig zijn 
• de bevindingen daarin onvolledig zijn, aan de juistheid ervan getwijfeld kan worden, dan wel dat de 

gevolgen van de activiteit zijn onderschat

• Dat het beleid van de provincie intern tegenstrijdig is:
• Bijvoorbeeld dat zich strijd voordoet met de Wet natuurbescherming en dat de dat de voorziene 

activiteit de natuurwaarden in dat gebied zal aantasten.
• Er geen aansluiting is tussen hetgeen wordt geconcludeerd in verschillende plannen 



Een experiment

• Stelt u zichzelf voor als lid van de Raad van State
• Niet als vertegenwoordiger van een milieugroep of politieke partij
• Luister naar mijn betoog
• Concludeer voor u zelf of wat ik zeg voldoet aan de net 

geformuleerde criteria



I. Een korte terugblik die 
hoop gaf

1984 Structuurschema Natuur 
en Landschapsbehoud: 

“IJsselmeerkust vervult een 
bijzondere en internationaal 
belangrijke functie voor 
watervogels”

1987 Besluit Provincie Friesland: 
“Beleid voor het IJsselmeer en de oeverzone moet 
gericht zijn op het behoud van de ecologische 
functie van het IJsselmeer en van de samenhang 
tussen meer en aangrenzende kustmoerassen en 
graslanden”

1990 Regeringsbesluit Natuurbeleidsplan:  
IJsselmeer maakt deel uit van de natte as van Zeeland naar het 
Lauwersmeer en maakt zo deel uit van de ecologische hoofdstructuur

1991 Aanwijzing van Friesche IJsselmeerkust 
tot beschermd staatsnatuurmonument

Eind 2009 Minister LNV op grond van richtlijn 92/43/EEG en 
Beschikking van de Commissie 2008/23/EEG : 
Aanwijzing van gehele IJsselmeer als Natura 2000 gebied



Het natuurbeheerplan n.a.v. Natura 2000 status

• Was verplicht na het aanwijzen van het IJsselmeer als zodanig
• Verscheen in 2017
• Natura 2000 Beheerplan IJsselmeer gebied 2017 – 2023
• Onder supervisie van:
• Rijkswaterstaat
• Provincie Friesland
• Provincie Noord Holland
• Provincie Flevoland



Enkele citaten uit het natuurbeheerplan

• Doel van Natura 2000 is een wezenlijke bijdrage te leveren aan het 
behoud en herstel van de biodiversiteit (p. 15)
• In dit beheerplan worden de instandhoudingsdoelstellingen 

beschreven per ruimtelijke eenheid. Binnen het IJsselmeer gaat het 
om: open water, ondiep water, oeverzone, kale of schaars begroeide 
gronden, moeras en nat grasland.



Over licht en duisternis op het IJsselmeer

• Voor behoud van de meervleermuis is het van belang dat het complete 
netwerk van vlieg- en migratieroutes, winterverblijfplaatsen, 
zomerverblijfplaatsen en foerageergebieden beschermd wordt. 
• De meervleermuis mijdt lichtbronnen.

Is dat niet hetgeen in het geding is bij de industriële zandwinning?



Over waterkwaliteit

• Voor viseters is redelijk helder water van belang om hun prooien te 
kunnen vinden. Tafeleend en brilduiker eten waterplanten, 
bodemdieren en andere kleine dieren. De meerkoet eet in de 
nazomer ook waterplanten, hoewel driehoeksmosselen in het 
IJsselmeer de voorkeur hebben. De slobeend eet kleine waterdieren 
en plankton die hij uit het oppervlaktewater filtert. 

• In het MER over de zandwinning staat: “Het uitbaggeren van zand 
levert uiteraard vertroebeling van het water op”



Over rust

• Alle vogelsoorten hebben behoefte aan een goede waterkwaliteit en rust.

• Voldoende rust is van cruciaal belang om de Natura 2000 
instandhoudingsdoelstellingen van vogelsoorten te behalen. Voor een aantal 
vogelsoorten vormt gebrek aan rust op dit moment een knelpunt

• In het MER over de industriële zandwinning staat:
• Zo’n zandafgraving maakt lawaai: tot maximaal 122 dB(A). Het aantal 

hectares dat te maken krijgt met een geluidsbelasting boven de 60dB(A) 
vervijfvoudigt tot 33 hectare (hoofdrapport p. 143 van 179) en het gebied dat 
te maken krijgt met een geluidsbelasting van meer dan 40 dB(A) 
verdrievoudigt tot 3097 ha. 



Over de kansrijkheid van activiteiten in 
het IJsselmeer volgens natuurbeheerplan Locatie industriële zandwinning



Mijn conclusie 1:

het beleid van de provincie is intern tegenstrijdig:

- Er doet zich strijd voor tussen dit plan en wat gesteld is in het natuurbeheersplan
- De voorziene activiteit zal de natuurwaarden in dat gebied aantasten.
- Er is geen aansluiting tussen hetgeen wordt gesteld in verschillende plannen 



Dat is het geval bij alle plannen 
tav het IJsselmeer



Lawaai wordt ook 
geproduceerd door 
windmolens

Er is een wildgroei aan 
windmolenparken in 
het IJsselmeer



Het windmolenpark Noordoostpolder 
gezien vanaf Urk



De Maximacentrale bij Lelystad



Het windpark Fryslân gezien vanaf de Afsluitdijk



Natuurbeheersnota over het behoud van 
oeverzones
• De ruimtelijke eenheid oeverzone is te karakteriseren als een flauwe 

oever tot 20 cm waterdiepte. 
• In het IJsselmeer is deze ruimtelijke eenheid te vinden langs de Friese 

westkust, Steile Bank, baai van Lemmer, de Kreupel en voor de kust 
bij Wieringen, Andijk en Enkhuizen. De oeverzone is de belangrijkste 
ruimtelijke eenheid voor kleine rietgans, toendrarietgans, grauwe 
gans en wintertaling



Wat was het directe gevolg van het 
natuurbeheersplan?

Vrijwel elke genoemde gemeente 
anticipeerde met de aanleg of upgrading van 
een bedrijventerrein in of direct gelegen aan 

het IJsselmeer



Upgrading en uitbreiding van 
bedrijventerreinen aan en in het 
IJsselmeer genoemd in 
Beheersplan

Bedrijventerrein Den Oever 2017

Bedrijventerrein Lemsterhoek 2016

Bedrijventerrein Ketenwaal 2017

Bedrijventerrein Andijk 2015

Bedrijventerrein Flevokust 2017

Zandwinning IJsselmeer



Vergunningplichtige activiteiten

• Voor een aantal activiteiten vormt het beheerplan geen vrijstelling van de 
vergunningplicht. Deze activiteiten zijn door het daartoe bevoegd gezag al 
getoetst in het kader van een vergunningaanvraag. 
• Hieruit is naar voren gekomen dat deze activiteiten afzonderlijk geen 

negatieve effecten hebben, mits de vergunningvoorschriften worden 
nageleefd, maar door jaarlijkse cumulatie van dezelfde activiteiten en 
cumulatie met andere activiteiten wellicht wel negatieve effecten kunnen 
hebben
• Zandwinning.
• Spieringvisserij.
• Staand want visserij.
• Militair laagvlieggebied en -corridor (hiervoor zijn landelijke vergunningaanvragen in 

voorbereiding).



Als kers op de taart:

Aanvliegroutes van en naar 
Lelystad Airport



Geplande “lage” vliegroutes van en naar Lelystad Airport



Alles bij elkaar



II. Hoe heeft het 
zo ver kunnen komen?



Wat is het probleem dat te verklaren valt?
Een probleem is het verschil tussen wat je wenst en wat je waarneemt:

• De toenemende bedrijvigheid in een gebied dat toch tot een beschermd natuurmonument 
was bestempeld

• De stapsgewijze, wellicht strategische, manier waarop de natuurwaarde van het IJsselmeer 
teniet wordt gedaan, terwijl in allerlei rapporten wordt opgeroepen tot bescherming  

• De versnippering in die bedrijvigheid, waar een planmatige aanpak toch te prefereren was 
geweest



1. Bestuurlijk leren

• De discussie over Markermeer ßàMarkerwaard  had een halve eeuw geduurd 
• Het afblazen ervan in 2003 was een grote teleurstelling voor sommige 

Rijksdiensten die dat als voltooiing van de Zuiderzeewerken hadden gedacht

• Men had geleerd:
• Grootschalige technocratische planning resulteert in grootschalige weerstand
• Kleinschaligheid leidt tot meer aanvaardbaarheid, d.w.z. tot lokalisering en daarmee 

beheersbaarheid van de weerstand 
• De nadruk op rationaliteit werd vervangen door meer aandacht voor legitimiteit
• Incrementele veranderingen – stap voor stap – leiden tot minder weerstand en betere 

haalbaarheid



2. Decentralisatie

• Ondanks status van beschermd nationaal natuurmonument zien we 
een decentralisatie van vergunningverstrekking en het aanleggen van 
bedrijfsterreinen naar gemeenten en provincies

• Dat zou een verklaring voor de versnippering in de plannen voor 
bedrijventerreinen en industriële activiteiten kunnen zijn



Om verdere activiteiten in 
het IJsselmeer  aanvaardbaar 
te maken wordt begonnen 
met het plaatsen van enkele 
windmolens.

Wie is daar tenslotte tegen?



Dat heeft een neveneffect

• Als het bedrijventerrein Flevokust wordt gepland, staat in de 
MER dat het uitzicht toch al niet weids meer is, gegeven de 
aanwezigheid van windmolens
• In het MER over de industriële zandwinning staat te lezen over 

de verstoring van de open ruimte en de horizon ten gevolge van 
de zandwinning: (p. 171).

“Opgemerkt dient te worden dat vanaf de Friese kust de horizon geen 'lege' 
lijn is. Er zijn schepen te zien en bij helder weer de windmolens in de NO-

polder, zeker in de autonome situatie met de ontwikkeling van het 
windmolenpark Noordoostpolder”



Je hebt een plan dat in beginsel 
weerstand oproept

(Industrialisatie van het 
IJsselmeer)

Je plant iets kleins waar in 
redelijkheid niemand tegen kan 

zijn 
(Windmolens in het IJsselmeer)

De nadelen van een 
windmolenpark wegen niet op 

tegen de voordelen
(door windmolens ontstaat 

horizonvervuiling, maar het is 
schone energie)

Het oorspronkelijke plan wordt 
aanvaardbaarder, omdat het 

bezwaar van horizonvervuiling 
wegvalt

(Zandwinning wordt acceptabel)

De stapsgewijze aanpak op langere termijn bezien

De actualisatie van de 
zandwinning (iets groter dan 

windmolens) maakt 
natuurwaarde van het 

IJsselmeer geringer

Dat effent de weg naar verdere 
industrialisatie van het 
IJsselmeer (toekomst)



Er zijn toch meer bezwaren…

• Ja, daarvoor worden Milieu Effect Rapporten gebruikt
• Die staan vol met strategische argumentatie om de negatieve 

milieugevolgen van een voorgenomen initiatief toch aanvaardbaar te 
maken.

• Voorbeelden uit het MER over de industriële zandwinning:



1. Minimaliseren van de bezwaren

Het plan heeft grote gevolgen voor het natuurgebied, het water en de 
intensiteit van de scheepvaart, maar die worden in het MER 
geminimaliseerd. 
Dat wordt gedaan door ofwel zaken niet te benoemen (hoeveel 
schepen zullen er dagelijks af en aan varen) dan wel de milieubelasting 
te relativeren door die af te meten naar de gevolgen voor het gehele 
IJsselmeer (100.000 hectare groot). 
Dan komen de effecten steeds uit op minder dan 2% en daarmee als 
verwaarloosbaar. 



2. Minimaliseren van de geluidsoverlast

• Zo’n zandafgraving maakt lawaai: tot maximaal 122 dB(A). Het aantal 
hectares dat te maken krijgt met een geluidsbelasting boven de 60dB(A) 
vervijfvoudigt tot 33 hectare (hoofdrapport p. 143) en het gebied dat te 
maken krijgt met een geluidsbelasting van meer dan 40 dB(A) 
verdrievoudigt tot 3097 ha. 
• In het rapport staat dat de toename van de geluidsbelasting 9dB(A) is. 
• Er staat dat het om 2017 ha beïnvloede oppervlakte gaat, en dat is slechts 

2% van het totale IJsselmeer. 
• In kleine lettertjes op een andere plaats in het rapport staat bovendien ter 

minimalisering dat het weinig voorstelt, omdat een baggerend schip onder 
water wel 170 dB(A) produceert (p. 126).



De MER stelt dat de activiteit de 
bodemsamenstelling nauwelijks beïnvloedt.

Er is naar alternatieven gezocht
• Er is gekeken naar zogeheten onderzuiging waarbij de bestaande bodem in stand wordt 

gehouden, waardoor vertroebeling wordt beperkt en het aanwezige bodemleven niet wordt 
verstoord. 

Maar die worden niet zinvol geacht. 
• De nadelen? Het brengt vervuilde specie in beweging en als er een milieusanering plaats moet 

vinden leidt dat tot hoge bijkomende kosten. 
Tellen dat soort argumenten? 
• Eigenlijk niet want even later wordt gesteld dat er geen verontreinigde deklaag ter plaatse is. 
Toch is het de reden om dit af te wijzen. 
• “De techniek van onderzuigen komt bodemtechnisch niet in aanmerking voor de zandwinning van 

Smals in het IJsselmeer, nog los van het kostenaspect”. (p. 74)
• Maar eigenlijk is het kostenaspect het enige dat telt. De wincapaciteit blijkt gewoon veel kleiner 

bij onderzuiging en het afgegraven zand wordt niet automatisch gemengd tot de gewenste 
samenstelling.



3. Alleraardigst 1.

• Het uitbaggeren van zand levert uiteraard vertroebeling van het water op. 

• Maar zo staat te lezen in de MER, dat is slechts een geringe vertroebeling 
en beperkte verstoring. 
• De soorten die daar last van hebben kunnen best uitwijken naar zones 

elders in het IJsselmeer zodat er geen negatief effect is te verwachten (p. 
127).



Alleraardigst 2

• De bebouwing op het eiland kan een barrière kan vormen in de zichtlijn 
tussen schepen en kust (p. 136). 

• Daarbij wordt weer een alleraardigst argument gebruikt om dit effect te 
minimaliseren. 
• Volgens de onderzoekers is dit effect namelijk tijdelijk en verdwijnt het 

automatisch met het verder varen. 

Tsja… als je het eiland voorbij bent vormt het eiland geen barrière meer.



Alleraardigst 3

• Het industrieel eiland met de bebouwing midden in het IJsselmeer 
gaat ten koste van de weidsheid van het gebied

• Volgens de onderzoekers valt het mee; 
• In Friesland is het eiland alleen op de dijk en voor de dijk te zien. 

Tsja… als je achter de dijk staat zie je het eiland niet.



De conclusie van de MER

• De industriële activiteit heeft nauwelijks negatieve effecten volgens de MER

• Van de 36 criteria scoort de industriezandwinning slechts op 10 beperkt 
negatief en op twee criteria (weidsheid en vaarroutes) echt negatief. 

• Op het overgrote deel van de criteria lijkt er geen effect te zijn. 

• Daarbij zitten fijne criteria. 
• Er is geen invloed op de landbouw van een bebouwing in het IJsselmeer (sic!) 
• Er is geen invloed op veerverbindingen 
• Er is geen invloed op zwemwater. 

• Alsof dat er toe doet in dit geval. 



Mijn conclusie 2.

De besluitvormer had zich niet mogen baseren op het door haar gebruikte 
onderzoek (MER), omdat:

- aan de juistheid van de bevindingen in het onderzoek getwijfeld kan worden, 
- de gevolgen van de activiteit in het onderzoek zijn onderschat



3. De status van natuurbeschermingsgebied

• Uiteindelijk heeft die een tegengesteld effect gehad.
• In plaats van een planmatige ontwikkeling noodzaakt die tot een 

stapsgewijze ontwikkeling en daarmee een versnippering
• Bedrijventerreinen worden ontwikkeld voor bedrijven tot categorie 3. 

En zwaardere industrie kan daarna vaak wel een vergunning krijgen, 
hoewel het bedrijventerrein er niet echt geschikt voor is.

De natuurbescherming leidt tot second-best oplossingen



Conclusie 3.

De activiteit: 
- past niet binnen het provinciale beleid over de kernkwaliteiten die aan het gebied zijn 
toegekend.
- past niet binnen het beleid dat voor het gebied is opgenomen in de Natuurbeheersnota.
- zal een onaanvaardbare aantasting van het landschap tot gevolg hebben
- niet alleen door de activiteit zelf, maar vooral door de activiteiten die hierop zullen 
volgen



Afsluitend

• Het IJsselmeer is al vergaand geïndustrialiseerd en dit gaat steeds verder
• De status van natuurbeschermingsgebied of Natura 2000 werkt tegengesteld, omdat die 

noodzaakt tot second-best oplossingen 
• Overheden weten tegenwoordig hoe ze dit soort processen moeten managen

• Decentralisatie van de bevoegdheden
• Kleinschalige - stap voor stap - aanpak
• Indien nodig, manipulatie van onderzoeksuitkomsten, zoals de MER

• Dat hebben de functionarissen bij ons geleerd tijdens hun studie in Nijmegen
•



De belangrijkste vraag blijft:

Ik heb u gevraagd te luisteren als fictief lid van de Raad van State. 
Bent u overtuigd door de argumentatie? 
• Zo nee, dan zou ik instemmen met de vergunningverlening
• Zo ja, dan ik de procesgang niet vermijden



Dank u voor uw aandacht



Bijlage
Categorieën voor lichtere bedrijventerreinen

Milieucategorie 1
fietsenmaker, boekbinderij, kapperszaak, woning met propaantank, pottenbakkerij, tandartspraktijk, 
meubelzaak, sportaccommodatie, gasdrukmeet- en regelstation, riool- en poldergemaal, 
caravanstalling

Milieucategorie 2
fietsen- en brommermaker, bedrijf met propaantank, bouwbedrijf, melkveehouderij, fruitteeltbedrijf,  
houtbewerkingsbedrijf, bedrijfseigen motorvoertuigstalling, manege, brood- en banketbakkerij, 
supermarkt en detailhandel, installatiebedrijf, groothandel

Milieucategorie 3
glastuinbouw, grote horeca-aangelegenheid, benzinetankstation, camping/vakantiepark, drukkerij 
en grafisch bedrijf, opslag- en transportbedrijf, auto- en motorreparatiebedrijf, zwembad/badhuizen, 
hout- en metaalproductiebedrijf, intensieve veehouderij, schietvereniging



Categorieën voor zwaardere bedrijventerreinen

Milieucategorie 4
bewerkingsfabriek vleesafval, visverwerkingsbedrijf, groenten en fruitconserveringsfabriek, 
melkproductenfabriek zetmeelfabriek, mengvoeder, vervaardiging azijn en kruiden, bierbrouwerij, 
tabaksverwerkingsindustrie, lederfabriek, vervaardiging pulp, smeeroliënfabriek, verf- en 
lakfabriek, farmaceutische grondstoffenfabriek, betonfabriek

Milieucategorie 5
gasbehandelingsinstallatie, vetsmelterij, destructiebedrijf, vleesmeelbedrijf, koffiebranderij, 
cokesfabriek, vervaardiging industriegas, landbouwchemicaliënfabriek, kruit- en vuurwerkfabriek, 
cementfabriek, kalkfabriek, gipsfabriek, ruwijzer en staalfabriek, scheepsbouw- en 
reparatiefabriek met proefdraaien motor, 
vliegtuigbouw en reparatiebedrijf met proefdraai motor, elektriciteitsproductiebedrijf, betonfabriek, 
farmaceutische grondstoffenfabriek, verf- en lakfabriek, kunstmeststoffenfabriek,

Milieucategorie 6
olieraffinaderij, koolelektrodenfabriek, ruwijzer- en staalfabriek, kerncentrale


