
 

 
 
 
 
Deelname aan de begeleidingscommissie Herstel van vertrouwen in Uitdam was voor mij een waardevol proces 
met tenslotte een waardevol rapport.  
Dank aan de onderzoekers, aan de voorzitter, aan de andere deelnemers, echter helaas: 
 

Het statement van de Alliantiemanager op de laatste bijeenkomst en opgenomen als bijlage in het rapport 
verstoort het proces van herstel van vertrouwen danig. Zijn constateringen gaan volledig voorbij aan de in het 
rapport beschreven opeenvolging van gebeurtenissen, het in het rapport beschreven vertrouwen wat wij hadden 
in het Advies van de DC, de experts die betrokken zouden blijven bij het definitieve ontwerp, de toezegging van 
een gezamenlijke invulling van de landschappelijke inpassing van het ontwerp en het feit dat na de getoonde 
visualisaties op 18 maart 2019 nog het hele proces van de weggerekende berm plaats had.  
Na dit hele proces van vergaderingen een statement schrijven met zulke stellige formuleringen en 
verdachtmakingen + de voetnoten 45 t/m 47 waaruit blijkt dat het enthousiasme van de Alliantie voor een 
kwaliteitscommissie en/of bijeenkomsten om de uiteindelijke inrichting van de dijk te bespreken erg gering is 
geven weinig vertrouwen. Dat is bijzonder teleurstellend. 
 

Toch hoop ik dat HHNK en Alliantie MMD de in het rapport geopperde suggesties en aanbevelingen ter harte 
zullen nemen opdat we het project gezamenlijk tot een goed einde kunnen brengen. 
 
Tien jaar heb ik mij ingezet voor het beschermen van de Markermeerdijken en in het bijzonder de dijk in 
Uitdam. Ik dacht dat de status van Provinciaal monument -waarin bijna alles aan de dijk beschermd lijkt- de 
ligging in Natuur Netwerk Nederland en in Natura 2000 gebied een kader zouden vormen voor de plannen voor 
dijkversterking. 
Het Kader Ruimtelijke Kwaliteit (opgesteld om de kwaliteiten van het gebied te borgen en ervoor te zorgen dat 
deze een volwaardige plek krijgen in de planvorming) beschreef Uitdam als een museaal ensemble, een foto van 
het dorp sierde de cover.  
Wij begonnen de ateliers in 2014 met een beschrijving van de waarden van de dijk. In alle overleggen en ateliers 
en in het traject met de Deltacommissaris was mijn streven een ontwerp wat recht zou doen aan die waarden. 
En dat is totaal niet gelukt, het definitieve ontwerp druist tegen alle waarden in.  
"Een monsterlijk profiel" schreef de voormalig rijksadviseur voor het landschap Dirk Sijmons mij.  
"Dat ziet er idd niet uit" schreef Jandirk Hoekstra de voormalig Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
provincie NH.  
 

En dan is het ruimtebeslag van het definitieve ontwerp ook nog groter dan vastgelegd in het  
Project Plan Waterwet (Bijlage 6, p. 55/56).  
 

Heel veel mensen: uit Uitdam, maar ook van de provincie, het ministerie, de gemeente, de staf van de 
Deltacommissaris en de betrokken experts en ook zeker van het HHNK en de Alliantie MMD, hebben zich jaren 
ingespannen om een ontwerp te realiseren wat recht zou doen aan het museale ensemble. 
 

Zou dit ontwerp echt de bedoeling zijn geweest van al die inspanningen?  
 
Uitdam, 30 december 2021 
Sayone Daan 


