BIJLAGE 1 - HET BELEIDSPROJECT ADVIES OVER VERHOOGDE WATERSTAND. 1
Het IJsselmeer dat het overtollige water loost naar de Waddenzee. ‘Dat gebeurt als het eb is op de Waddenzee.
Door opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel. Het ecosysteem verandert daardoor. Dit heeft gevolgen
voor de afvoer van het overtollige water. Het waterpeil van het IJsselmeer zal misschien dan ook gaan stijgen.
Dat kan gevolgen hebben voor de bevolking in Flevoland, zowel positief als negatief. Het biedt kansen, maar
heeft ook gevolgen. Schrijf een advies over de gevolgen van de verhoging van de waterstand in het IJsselmeer
luidt de opdracht en verwerk in dat advies wat de Provincie moet doen om ervoor te zorgen dat de bevolking
van Flevoland geen gevaar loopt.
1.

De opdrachtgever verwacht in hoofdstuk 1 van het rapport een fotoverslag van 4 verschillende
situaties waar overtollig water beheerst wordt, te weten het gemaal Vissering bij Urk, extra
spuicapaciteit bij de afsluitdijk, de Soestpolder die onderloopt bij Burgum en de drijvende villa bij de
Midden-Limburgse Maasplassen. Van elke situatie is een schets gemaakt en worden de volgende
onderwerpen toegelicht: de voormalige overlast, de hoeveelheid overtollig water, het type maatregel
en de overblijvende risico’s.

2.

De opdrachtgever wil in hoofdstuk 2 van het rapport een fotoverslag van de huidige twee maatregelen
om het water te beheersen in kaart te brengen: de dijken waartussen het water bewaard wordt en het
spuien van water bij het gemaal X.
De geschreven toelichting bij dijken legt de samenstelling van de dijken, de dijkstabilisatie en de
veiligheidsnormen uit. De toelichting op de manieren van spuien legt de spuiprocedures uit.
Naast deze toelichting wil de opdrachtgever een inschatting van de risico’s voor dijken en spuien als de
zeespiegel met respectievelijk 100,200 en 300 mm stijgt. Hij wil met name weten of de
veiligheidsnormen voor dijken en afwatering niet worden overschreden.

3.

De opdrachtgever verwacht in hoofdstuk 3 een uitwerking van de beide opties: hogere dijken en extra
spuicapaciteit. Van een mogelijke verhoogde dijk en extra gemaal wil hij de volgende onderwerpen
weten: de precieze plek van de verhoging of gemaal, de grootte van de dijkverhoging of gemaal en een
inschatting van de resterende gevaren voor de bevolking na de verhoging of uitbreiding.

4.

In hoofdstuk 4 verwacht de opdrachtgever een uitleg van één a4 over de kwestie van de fraude met
gegevens over de zeespiegel op http://www.klimaatfraude.info/zeespiegel-stijging-wordt-zeespiegeldaling_116376.html
De opdrachtgever toont vooral interesse in het soort gegevens dat een zeespiegeldaling of stijging
voorspelt.

5.

De opdrachtgever verwacht in hoofdstuk 5 een verantwoorde keuze tussen beide opties: de verhoging
van de dijk of een extra gemaal. In een vergelijkingstabel met toelichting worden deze opties
vergeleken aan de hand van de volgende criteria: overblijvende risico’s voor bewoners, een schatting
van de te verwachten kosten, effecten op andere gebruikers zoals vissers, zeilers en beroepsvaart.
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Een documentstructuur van een beleidsnota, een nota met hoofdstukken.
Resultaattaal en geen instructietaal
Eisen aan de opdracht als eisen formuleren, niet de in de vorm van vragen aan leerlingen.
Stuur aan en leg niet de bedoelingen uit.

Het oorspronkelijke idee en uitwerking van dit project is van Lammert de Groot. Jos de Kleijn bewerkte het.

