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         Herpt, 13 december 2021 

Geachte mevrouw Van Oostrum, 

Hierbij bieden wij u als opdrachtgever voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het 

rapport ‘Herstel van vertrouwen in Uitdam’ aan. 

Het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd richt zich in de eerste plaats op het feitenrelaas dat heeft geleid 

tot de vertrouwensbreuk van het HHNK/de Alliantie met de bewoners van Uitdam. 

Het herstel van de vertrouwensbreuk is meer dan een kwestie van beoordelen wie er gelijk heeft.  

Daarvoor zijn de feitelijke gebeurtenissen in de lange tijdsperiode – 14/15 jaar - dat de discussie over de 

versterking van Markeermeerdijk in Uitdam inmidels beloopt, te gecompliceerd. 

Daar komen emoties bij kijken, daar komen verschillen van mening over de feitelijke beoordeling van wat 

er is gebeurd bij, daar komen nieuwe inzichten over technische oplossingen en normen bij, daar komen 

uiteenlopende zienswijzen van de verschillende overheden bij, daar komen geheel verschillende 

interpretaties van de diverse hoofdrolspelers bij. 

 

Kortom een eenvoudige waarheid en conclusie moet u in dit rapport van ons niet verwachten. 

Dit alles hebben wij in ons rapport zo ordentelijk mogelijk aan de orde gesteld en vastgelegd: de feiten 

over de meest bepalende onderwerpen in de bijlagen 5 t/m 8, onze bevindingen uit het onderzoek in de 

hoofdstukken 3 en 4 van de rapportage. 

Onze conclusies in hoofdstuk 3 t/m 5 volgen de vraagstelling voor het onderzoek, zoals in de motie van 

het College van Hoofdingelanden van 12 mei 2021 opgedragen. 

Opmerkelijk is dat onze conclusies in feite voor een groot deel de uitgebreide constateringen en 

overwegingen in de motie van het CHI van 12 mei 2021 bevestigen. 

Het onderzoek heeft een langere doorlooptijd vereist dan aanvankelijk door u als opdrachtgever voorzien. 

Dit is enerzijds veroorzaakt doordat gedurende de vakantieperiode de noodzakelijke 

informatieverzameling in de vorm van de interviews veel meer tijd in beslag nam.  

Anderzijds is de oorzaak dat we met de direct betrokkenen in het onderzoek van het HHNK/de Alliantie 

en de DRU/bewoner van Uitdam in de maanden september t/m begin november een intensief overleg 

hebben kunnen voeren over het concept feitenrelaas, de verschillen van inzicht en uiteenlopende 

meningen over de gebeurtenissen. 

Hoe lastig sommige momenten voor betrokkenen in de bijeenkomsten - die bij elkaar 15 uur in beslag 

namen – ook waren, het leidde naar onze mening tot veel meer begrip voor elkaars inzet en opvattingen 

over het verloop van de dijkversterkingsaanpak in Uitdam tot nu toe. 

Allen hebben hieraan een positieve bijdrage geleverd: voorzitter Friso de Zeeuw, de 

portefeuillehouder/bestuurder HHNK, het afdelingshoofd Hoogwaterbeschermingsprogramma HHNK, de 

directeur van de Alliantie en de vertegenwoordigers van de DRU/bewoner Uitdam. 

 

Waarvoor hulde en dank. 
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In hoofdstuk 6 ‘Herstel van vertrouwen’ doen wij een aantal aanbevelingen. 

Deze zijn gebaseerd op onze inzichten opgedaan in het onderzoek naar de feiten en het opvallende open 

proces tussen HHNK/de Alliantie en DRU/bewoner Uitdam over de concept bevindingen uit het 

onderzoek o.l.v. Friso de Zeeuw. 

Voor die aanbevelingen vragen wij u en het bestuur van het waterschap om extra aandacht. 

Er liggen kansen voor het herstel van vertrouwen, zoals in het onderzoek opgedragen door het CHI. 

Dat vraagt om onorthodoxe keuzes: van de kant van het HHNK bestuur en van de DRU/bewoner Uitdam, 

alsmede hun achterbannen. 

Of dit lukt? Daarvoor gelden condities. We formuleren ze in hoofdtuk 6. 

In elk geval geldt dat er de nodiige moed nodig is om bestaande stellingnames – hoezeer ook gebaseerd 

op contracten en de huidige stand van zaken in de uitvoeringspraktijk – te durven heroverwegen. 

Wij hopen van ganser harte dat de uitkomst van ons onderzoek daartoe zal bijdragen. 

Voor toelichting in het bestuur en aan de pers zijn inmiddels data gepland.  

Volgens afspraak stuurt u direct betrokkenen dit rapport zo spoedig mogelijk én onder embargo toe.  

Geïnterviewden ontvangen via u, graag voor publicatie in de pers, een rapport. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens Rob vd Lustgraaf,  

Hans Andersson 

 

 

 

Bijlage:  

Rapportage ‘Herstel van vertrouwen in Uitdam’ d.d. december 2021. 

 


