
Concept voorwoord Scenariostudie Amstelmeer Waterrijk  

Toelichting over het doel van de studie en de status: wat is de studie wel en niet?  

Waarom een scenariostudie? 

Scenario’s verbeelden mogelijke toekomsten. Ze geven schetsmatig invulling aan onzekerheden, 

waarvan we weten dat het zich in de toekomst voordoet, maar niet precies hoe zich dat 

manifesteert.  In voorliggende scenariostudie is hoofdzakelijk uitgegaan van ruimtelijke 

aanpassingen als antwoord op de uitdagingen die op lange termijn met zekerheid op ons 

afkomen. In het geval van ruimtelijke scenario’s, zoals deze scenariostudie, worden vaak kaarten 

gebruikt om ze te illustreren. Deze kaarten moeten, om leesbaar te zijn en verschillen tussen 

scenario’s goed te kunnen zien, een zekere mate van topografische realiteit bezitten. Precies 

hierom komen ze bij sommigen hard binnen – ze kunnen voelen als dé realiteit, en minder als 

een te verkennen mogelijkheid. Dat is niet de bedoeling. De scenario’s en hun verbeelding zijn 

bedoeld als startpunt van een gesprek, niet als eindpunt. 

 

Om de scenario’s op te bouwen worden twee assen met verschillende kritische onzekerheden 

gekozen. Het waterbeheer is een logische kritische onzekerheid omdat het samen met de bodem 

het fundament vormt van de mogelijkheden voor het landgebruik. Deze as gaat van behoudend 

naar innovatief waterbeheer. Omdat deze studie is ontstaan vanuit een vraag naar de 

bandbreedte van mogelijkheden voor natuurontwikkeling, is dat de tweede as. Deze gaat van 

terughoudend naar proactief natuurbeleid. De scenario’s illustreren vervolgens in hun 

gezamenlijkheid de bandbreedte in oplossingsrichtingen, of anders gezegd de hoeken van het 

speelveld. 

Een veel gemaakte denkfout is dat we zouden moeten kiezen voor één van de scenario’s. Dat is 

expliciet niet het doel. Ze zijn bedoeld als ‘voertuig’ voor onze gezamenlijke verkenning van de 

toekomst: voor de ontwikkeling van kennis en gerichte dialoog tussen stakeholders. Een dialoog 

die zich enerzijds richt op de consequenties van elk scenario. En anderzijds hoe de maatschappij 

zich erop kan voorbereiden mocht een bepaald scenario zich voordoen. Het helpt dus om als 

stakeholders met een andere bril (los van het hier en nu) gezamenlijk naar kansen en 

mogelijkheden in de toekomst te kijken. Op basis van de inzichten die dat oplevert, kunnen we in 

het hier en nu (bestuurlijke) keuzes maken. Door ver vooruit te kijken zien we als maatschappij 

de kansen en bedreigingen beter en kunnen we voorkomen dat we verkeerde keuzes maken.  

Hoe is de scenariostudie opgezet? 

De studie is gestart vanuit de noodzaak om een antwoord te vinden op (de effecten van) 

klimaatverandering én om kansen die hieruit eventueel ontstaan te kunnen herkennen. Er komt 

veel op het gebied af, en alles is op de een of andere manier gerelateerd aan (effecten van) 

klimaatverandering.  

Elke organisatie reageert vanuit haar eigen belangen en waarden op de uitdagingen die dat 

oplevert. Dat varieert van ‘dat lossen we met technische innovatie op’, tot ‘we moeten ons land 

anders inrichten om mee te kunnen bewegen’. In voorliggende scenariostudie is hoofdzakelijk 

uitgegaan van ruimtelijke aanpassingen als antwoord op de uitdagingen die op lange termijn met 

zekerheid op ons afkomen. Dat is een aanname (over het zeker effect op lange termijn), die niet 

iedereen op dezelfde manier maakt. De factor tijd speelt namelijk voor iedereen een andere rol. 

Agrariërs hebben hun blik bijvoorbeeld op de continuïteit van hun bedrijf voor de komende 10-20 

jaar gericht. Daartegenover hebben beleidsmakers en ontwerpers (aangespoord door hogere 

overheden en kennisinstituten als Deltares) hun blik gericht op de komende 50 tot soms wel 100 

jaar. Dergelijke verschillen in tijdshorizon bestaan. In het gesprek over de scenario’s is het 

belangrijk om dat te onderkennen. 

De werkwijze is zo gekozen, dat belanghebbende partijen uit het gebied zijn betrokken bij de 

opbouw van de scenario’s. Ze hebben meegedacht over de inhoudelijke consistentie van de 

scenario’s en de effecten voor de verschillende gebruiksfuncties. De opbrengst is in de 

rapportage verbeeld en beschreven. De betrokken partijen is expliciet niet gevraagd om een 

waardeoordeel te geven of een keuze uit de scenario’s te maken. Dat brengt met zich mee dat 

iedere betrokken partij dus (nog steeds) zijn of haar voor- of afkeur kan hebben bij een bepaald 



scenario. Het karakter van een scenariostudie veronderstelt immers ook dat het niet de bedoeling 

is om het met scenario’s eens te moeten zijn!  

Hoe verder? 

In het gesprek over hoe bestuurders hun mening vormen over ‘alles wat er op ons afkomt’ zijn de 

scenario’s een hulpmiddel om de ruimtelijke consequenties te overzien. Daarmee is inrichting 

van de ruimte een instrument. Er zijn daarnaast ook andere instrumenten, zoals die van 

innovaties (in techniek bijvoorbeeld om verzilting tegen te gaan, maar ook in voedsel en 

voedselconsumptie). Ook die worden in een gesprek meegenomen. Wij menen te kunnen stellen 

dat je uiteindelijk allebei nodig hebt (een mix van ruimtelijke en niet-ruimtelijke instrumenten) 

om tot een politiek-bestuurlijk haalbaar beleid te komen, wanneer en met welke politieke coalitie 

ook.  

 

Als we dit accepteren, dan zijn  de scenario’s een inzichtelijk instrument om  het gesprek gaan 

voeren over de transitie die klimaatverandering van ons vraagt.  

Er is veel beleid dat neerslaat in dit gebied en waar al op de een of andere manier rekening 

gehouden wordt met klimaatverandering. De scenariostudie kan helpen om de samenhang tussen 

al die nota’s te onderzoeken en met dat inzicht het gesprek binnen bestuurlijke gremia te 

arrangeren: hoe kijken we tegen alle ontwikkelingen aan, wat is onze inzet en wat betekent het 

voor ons eigen beleid?   

Effectieve kansen in het gebied bestaan in onze ogen uit een aantal fysieke maatregelen 

enerzijds en investeringen in een gezamenlijk strategisch proces van alle stakeholders 

(overheden, bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties) in 

het gebied anderzijds. De inzet van dat strategische proces zou moeten zijn om elkaar 

(en elkaars kennis joint fact finding) beter te leren kennen en benutten. Met die kennis kunnen 

meer en betere gezamenlijke experimenten en maatregelen tot stand komen. De overheid 

past een steunende en faciliterende rol in dit proces. Hoe zo’n strategisch proces eruit 

zou kunnen zien is een punt voor nadere uitwerking. Voorafgaand aan dat denkwerk ligt echter 

de intentionele vraag of de bereidheid om dit aan te gaan groot genoeg is. 

 

Om voorbereid te zijn op de toekomst is  het nu nodig om gezamenlijk een procesvoorstel 

opstellen om elkaars wereld waardenvrij te leren kennen, elkaar te informeren en van elkaar te 

leren om zo kansen en mogelijkheden samen verder te verkennen. 

 

 

Het is wel:  

- een hulpmiddel op een andere manier te kijken naar het gebied en de opgaven waar we 

op de langere termijn voor staan 

- een hulpmiddel of voertuig om daarover het gesprek te voeren los van standpunten – 

wél vanuit belangen van alle gebruikers en partijen 

- los van het ‘nu’ 

 

 

Wat is deze scenariostudie niet?  

- géén keuzedocument voor bestuurders over de toekomst van het gebied  

- en daarmee is het niet de bedoeling dat een voorkeur uitgesproken of gevraagd wordt 

voor één van de scenario’s 

- géén bestuurlijke opdracht om compensatie te vinden voor de uitbreiding van de haven 

 


