
 
MOTIE 
 
Herstel van vertrouwen in Uitdam m.b.t de dijkversterking 
 
Nummer:  
 
 
 
De ondergetekenden, leden van het college van hoofdingelanden van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, in vergadering bijeen op 12 mei 2021, 
 
 
gehoord de insprekers in de commissie Water en Wegen d.d. 21 april 2021, 
 
constaterende dat 
• De Markermeerdijken (tevens provinciaal monument) een bijna 50 km lang dijktraject is 

tussen Hoorn en Amsterdam, dat het achterland met zo’n 1,2 miljoen bewoners moet 
beschermen tegen overstroming. 

• In 2006 de dijk bij Uitdam is afgekeurd op macrostabiliteit en hoogte. 
• Op 19 september 2018 het CHI het Projectplan "Waterwet Versterking Markermeer-dijken" 

heeft vastgesteld (nader te noemen het Projectplan). 
• Op 22 april 2020 de Raad van State de ingestelde beroepen ongegrond heeft verklaard zodat 

het Projectplan nu uitgangspunt is bij de versterking van de Markermeerdijken. 
• In de uitspraak van de Raad van State de unieke situatie in Uitdam-dorp wordt benadrukt, 

zodat de oplossing zoals verwoord in het door Deltacommissaris W. Kuijken opgestelde rapport 
"Maatwerk voor een veilige dijk die past bij het karakter van Uitdam" van 27 juni 2017 
gerechtvaardigd is. 

• De Raad van State tevens aangeeft dat de oorspronkelijke aanblik en de uitstraling van de dijk 
zoveel mogelijk moeten worden gerespecteerd. 

• In de uitspraak van de Raad van State ook te lezen valt: 
- “Ter hoogte van het dorp Uitdam blijft de historische dijk behouden, hoewel het profiel, 

meer specifiek het buitentalud, deels wijzigt.” 
- “Wel treedt een aanzienlijke wijziging van het profiel op, doordat de buitenkant van de 

dijk forser wordt.” 
- “Ter hoogte van de bebouwingskern Uitdam wordt de overgang tussen dijk en open water 

minder direct door aanberming.” 
- “De woonbeleving wordt met de gekozen oplossing (…) in enige mate aangetast.” 

• De nieuwe Deltacommissaris P. Glas begin 2021 nog heeft geschreven dat: 
- hij [net als de Raad van State] van mening is dat het advies van zijn ambtsvoorganger is 

overgenomen door HHNK en de basis is van het ontwerp zoals opgenomen in het 
Projectplan en dat (…) de beoogde oplossing in Uitdam niet afwijkt van het advies van 
zijn ambtsvoorganger. 

- er is toegezegd in het traject met zijn ambtsvoorganger, om te zoeken naar “een 
vormgeving die zoveel als mogelijk lijkt op de huidige situatie, op een zo natuurlijke 
manier en in samenspraak met de bewoners.” 

• Dat de financiering van een HWBP-2 dijkversterkingsproject uitgaat van het criterium “sober 
en doelmatig” en HHNK niet de mogelijkheid heeft om uit eigen middelen verdere 
grootschalige en kostbare optimalisaties te financieren. 

 
overwegende dat 
• Er in het verleden en - meer specifiek - tijdens het traject met de Deltacommissaris en  de 

procedure bij de Raad van State, door bestuurders en medewerkers van HHNK wellicht geen 
harde toezeggingen zijn gedaan, maar toch ten minste verwachtingen zijn gewekt dat HHNK 
zal streven naar een dijk ter hoogte van het dorp Uitdam, die zo groen mogelijk wordt. 

• Het in eerste instantie aan HHNK is om met voorstellen te komen waarmee aan de gewekte 
verwachtingen kan worden voldaan. 

• Het CHI, het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden steunt in zijn opvatting dat de 
kleiwigconstructie geen begaanbare weg (meer) is, zoals verwoord in de memo “Standpunt 

 



kleiwig Uitdam” van 7 december, waarover de Deltacommissaris begin 2021 ook heeft 
geschreven dat hij goed kan begrijpen dat het Hoogheemraadschap in zijn afweging niet heeft 
gekozen voor de kleiwigvariant. 

• Het van belang is dat de werkzaamheden aan de Markermeerdijken voortvarend worden 
gecontinueerd in het belang van de waterveiligheid van 1,2 miljoen bewoners in het 
achterland. 

• Inmiddels helaas ook is gebleken dat, ondanks de vele participatiebijeenkomsten (ca. 65) en 
de inzet van alle betrokken bestuurders en medewerkers van HHNK, het vertrouwen in HHNK 
als betrouwbare overheid weg is bij bewoners van Uitdam en meer specifiek bij de stichting 
Dorpsraad en de stichting De Kwade Zwaan. 

• Een gebrek aan vertrouwen schadelijk is voor het imago van de overheid in het algemeen en 
van HHNK in het bijzonder. 

• Het belangrijk is dat het vertrouwen van de bewoners van Uitdam in HHNK wordt hersteld. 
• Een specifieke uitspraak over dit onderwerp, van het CHI als volksvertegenwoordigend orgaan, 

kan bijdragen dat het herstel van vertrouwen en daarmee ook aan een voortvarende 
continuering van de werkzaamheden aan de Markermeerdijken. 

 
verzoeken het college van dijkgraaf en hoogheemraden: 
In te zetten op het herstellen van het imago van en het vertrouwen in HHNK bij de inwoners van 
Uitdam door: 
• Een onafhankelijk, extern bureau, in gesprek met de inwoners van Uitdam waaronder de 

stichting Dorpsraad Uitdam en de stichting De Kwade Zwaan, te laten onderzoeken hoe het 
vertrouwen zoveel mogelijk kan worden hersteld en daarover te rapporteren.  

• De wijze waarop partijen elkaar hebben geïnformeerd en standpunten hebben uitgewisseld, 
onder andere ten aanzien van feitenrelazen en de kleiwig onderdeel te laten zijn van dit 
onderzoek. 

• De selectie voor een onafhankelijk, extern bureau af te stemmen met de stichting Dorpsraad 
en de stichting De Kwade Zwaan. 

• Een overleg te organiseren, indien mogelijk voor eind juni, onder onafhankelijk voorzitterschap 
waar bovenstaand rapport wordt besproken met de stichting Dorpsraad Uitdam en de stichting 
De Kwade Zwaan met als doel om te komen tot een vertrouwensherstel. Informatie-
uitwisseling, toelichting van standpunten en uitgangspunten, waaronder over de kleiwig en het 
criterium sober en doelmatig, kunnen daarbij een rol spelen als zij bijdragen aan het 
terugwinnen van het vertrouwen. De informatie-uitwisseling over de kleiwig dient daarbij ook 
ter afronding van de discussie. 

• De leerpunten te betrekken bij het nieuw op te stellen participatiebeleid en de leerpunten te 
formuleren voor toekomstige dijkversterkingsprojecten. 

• Aan het eind van de uitvoering van het Projectplan Versterking Markermeerdijken het totale 
traject te evalueren en leerpunten te formuleren voor de uitvoering van toekomstige 
dijkversterkingsprojecten met de daarbij behorende participatietrajecten. 

• In het reeds gestarte separate traject van hoogheemraadschap en provincie, in samenspraak 
met de bewoners van Uitdam, verder actief in te zetten op een zo groen mogelijke dijk 
middels de "Pilot vergroening steenbekleding". Doel daarbij is het realiseren van een minimale 
beeldkwaliteit zoals getoond in de presentatie in de commissie Water en Wegen van 21 april 
2021 of beter. Het dagelijks bestuur zal daarbij actief het College van Hoofdingelanden over 
de voortgang en de resultaten van de pilot informeren zodat er, indien mogelijk, bijgestuurd 
kan worden op het uiteindelijk resultaat. 

 
 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Heerhugowaard, 12 mei 2021 
 
 
De leden van het college van hoofdingelanden, 
 
indieners: 
 



CDA, F. Frowijn 

AWP, P. Vonk 

Natuurterreinen, F. Hoekstra 

WN, L. Zaal 

PvdA, F. van der Laan 

Lijst Meuwese-Avis, G. Meuwese 

Natuurlijk BBW, E. Koning-Bruijn 

Groen, Water & Land, L. Dickhoff 

Ongebouwd, S. Ruiter 

VVD, A. Langeveld 

 
 
 
 


