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Hoogheemraadschap	  Hollands	  Noorderkwartier	  
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1700	  AG	  Heerhugowaard	  

Betreft:	  Zienswijze	  Ontwerp-‐projectplan	  Verbetering	  Boezemkade	  Schermer	  

Geacht	  college	  van	  Dijkgraaf	  en	  hoogheemraden	  van	  Hoogheemraadschap	  Hollands	  
Noorderkwartier,	  

Graag	  willen	  wij	  als	  Alkmaarse	  politieke	  partij	  langs	  deze	  weg	  ons	  ongenoegen	  uitspreken	  
over	  de	  gang	  van	  zaken	  met	  betrekking	  tot	  het	  betrekken	  van	  belanghebbenden,	  
ingezetenen	  en	  ingelanden	  bij	  de	  besluitvorming	  rond	  het	  projectplan	  Verbetering	  
Boezemkade	  Schermer.	  

Onze	  zienswijze	  is	  dat	  u	  omwonenden	  en	  belanghebbenden	  onvoldoende	  heeft	  
betrokken	  bij	  het	  zoeken	  naar	  veilige	  oplossingen	  passend	  in	  de	  omgeving.	  	  
Dit	  is	  in	  strijd	  met	  hetgeen	  u	  zelf	  op	  uw	  website	  schrijft	  met	  betrekking	  tot	  Veilige	  duinen	  
en	  dijken,	  waarbij	  u	  schrijft:	  onder	  het	  kopje	  Lokaal	  maatwerk:	  Rondom	  de	  dijk	  leven	  en	  
wonen	  mensen	  en	  dieren.	  Daar	  houden	  we	  rekening	  mee.	  Samen	  met	  partners	  en	  
omwonenden	  zoeken	  we	  naar	  veilige	  oplossingen,	  passend	  in	  de	  omgeving.	  De	  
dijkversterking	  biedt	  ook	  kansen	  voor	  natuur	  en	  recreatie	  die	  het	  hoogheemraadschap	  
benut.	  Zo	  ontstaat	  samen	  met	  de	  omgeving	  een	  veilige	  en	  mooie	  dijk.	  

Wij	  baseren	  ons	  daarbij	  op	  het	  gegeven	  dat	  u	  reeds	  in	  de	  inleiding	  van	  uw	  plannen	  schrijft:	  
"De	  voorkeursoplossing	  bestaat	  uit	  een	  stabiliteitsverbetering	  door	  een	  aanvulling	  met	  
grond.	  Daarbij	  wordt	  het	  binnentalud	  verflauwd	  en	  waar	  nodig	  ook	  de	  onderberm	  aan	  de	  
polderzijde	  opgehoogd	  (bermverzwaring).	  De	  benodigde	  aanvullingen	  zijn	  rekenkundig	  
bepaald."	  	  

U	  heeft	  in	  feite	  daarmee	  als	  Hoogheemraadschap	  reeds	  bij	  aanvang	  een	  keuze	  gemaakt	  voor	  
een	  sterk	  zichtbare	  oplossing.	  Een	  oplossing	  die	  u	  natuurlijk	  zeer	  welkom	  is	  vanwege	  het	  feit	  
dat	  u	  op	  deze	  wijze	  de	  tonnen	  baggerspecie	  die	  u	  in	  een	  aantal	  baggerdepots	  heeft	  liggen	  
kunt	  gebruiken.	  Een	  oplossing	  ook	  die	  natuurlijk	  voor	  u	  het	  goedkoopste	  is.	  Maar	  ook	  een	  
oplossing	  die	  in	  de	  ogen	  van	  veel	  omwonenden,	  en	  nauw	  betrokkenen	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  
Schermer	  Molens	  Stichting	  beslist	  niet	  op	  elke	  plaats	  de	  meest	  gewenste	  en	  de	  
cultuurhistorie	  rechtdoende	  oplossing	  is.	  
Uw	  “lokale	  maatwerk”	  bestaat	  eruit	  dat	  u	  in	  de	  zomer	  van	  2016	  tegen	  omwonenden	  en	  



belangenorganisaties	  zegt	  dat	  er	  met	  de	  hoeveelheid	  bagger	  niet	  kan	  worden	  geschoven	  of	  
dit	  verminderd	  kan	  worden	  "omdat	  dit	  nu	  eenmaal	  rekenkundig	  zo	  is	  bepaald."	  

Veel	  omwonenden	  en	  de	  Schermer	  Molen	  Stichting	  hadden	  echter	  liever	  per	  locatie	  bepaald	  
wat	  daar	  de	  beste	  oplossing	  voor	  had	  kunnen	  zijn:	  	  hetzij:	  'deuvelen',	  of	  het	  slaan	  van	  
onzichtbare	  damwanden	  of	  uw	  oplossing:	  aanvullingen	  met	  grond.	  	  

Met	  de	  Schermer	  Molens	  Stichting	  is	  exact	  twee	  keer	  om	  tafel	  gezeten.	  U	  heeft	  daar	  als	  
HHNK	  informatie	  verschaft	  (dus	  niet	  mét	  hen	  overlegd).	  De	  molenstichting	  kon	  vragen	  
stellen	  en	  opmerkingen	  maken,	  waarop	  nog	  antwoorden	  zouden	  komen	  en	  waarna	  een	  
vervolgafspraak	  zou	  komen.	  	  De	  Schermer	  Molens	  Stichting	  hoopte	  dat	  er	  ook	  door	  u	  
uiteindelijk	  een	  goede	  oplossing	  voor	  zowel	  cultuurhistorie	  als	  veiligheid	  zou	  worden	  
gezocht.	  	  
Echter	  met	  de	  gemaakte	  opmerkingen	  uit	  het	  overleg	  blijkt	  niets	  te	  zijn	  gedaan:	  uw	  
oplossing	  om	  nog	  steeds	  tonnen	  gedroogde	  bagger	  uit	  uw	  eigen	  baggerdepots	  tegen	  de	  
dijken	  te	  plempen	  blijft	  gewoon	  voor	  alle	  plaatsen	  geheel	  overeind.	  	  
Voor	  de	  Schermer	  Molens	  Stichting	  was	  het	  een	  volslagen	  verrassing	  dat	  u	  als	  HHNK	  
middenin	  de	  besprekingen	  het	  nu	  voorliggende	  formele	  besluit	  heeft	  genomen	  om	  het	  
projectplan	  vast	  te	  stellen	  zodat	  ook	  de	  voorbereidingen	  voor	  de	  aanbesteding	  alvast	  
kunnen	  aanvangen.	  
Wij	  moeten	  dus	  helaas	  vaststellen	  dat	  participatie	  van	  burgers	  en	  betrokkenen	  bij	  u	  niet	  veel	  
verder	  reikt	  dan	  het	  mogen	  indienen	  van	  zienswijzen.	  Jammer	  en	  een	  gemiste	  kans	  om	  echt	  
waar	  te	  maken	  wat	  we	  laatstelijk	  in	  een	  tweet	  van	  het	  Hoogheemraadschap	  voorbij	  zagen	  
komen:	  namelijk	  het	  volgende:	  

	  



Wordt	  het	  inderdaad	  niet	  eens	  tijd	  voor	  een	  andere	  houding	  richting	  de	  ingezetenen?	  Want	  
had	  Mahatma	  Gandhi	  het	  niet	  bij	  het	  rechte	  eind	  toen	  hij	  sprak	  en	  schreef:	  dat	  alles	  wat	  je	  
voor	  mij	  doet,	  maar	  niet	  mét	  mij,	  doe	  je	  tegen	  mij?	  	  

Volgens	  onze	  zienswijze	  gebeurt	  hier	  nu	  echter	  het	  volgende:	  Het	  HHNK	  neemt	  voor	  ons	  
burgers	  een	  besluit,	  niet	  met	  ons.	  Voor	  zienswijzen	  en	  bezwaren	  kunnen	  we	  terecht	  bij	  een	  
"omgevingsmanager"	  afkomstig	  van	  de	  afdeling	  communicatie,	  die	  de	  reacties	  gaat	  afvangen	  
en	  de	  inspraaknota	  gaat	  opstellen.	  Waarmee	  u	  uw	  wettelijke	  plicht	  weer	  heeft	  vervuld.	  
Een	  echt	  gemiste	  kans	  in	  onze	  ogen.	  Wij	  kijken	  er	  niet	  vreemd	  van	  op	  dat	  nog	  maar	  zo	  weinig	  
burgers	  ervoor	  te	  porren	  zijn	  om	  hun	  stem	  uit	  te	  brengen	  bij	  Waterschapsverkiezingen,	  want	  
als	  er	  zo	  met	  de	  belangen	  van	  mensen	  wordt	  omgesprongen	  krijg	  je	  als	  bestuurders	  de	  
deksel	  op	  de	  neus.	  

Begrijp	  ons	  goed,	  wij	  pleiten	  er	  niet	  voor	  om	  het	  aanbrengen	  van	  klei	  en	  baggerspecie	  langs	  
14	  kilometer	  dijk	  te	  vervangen	  door	  14	  kilometer	  deuvelen	  of	  damwanden.	  Want	  ook	  wij	  
realiseren	  ons	  dat	  dat	  onbetaalbaar	  zou	  worden.	  	  
Maar	  waar	  we	  wél	  voor	  pleiten	  is	  om	  in	  gezamenlijkheid	  met	  partijen	  als	  erfgoedstichting	  
Adapt	  en	  de	  Schermer	  Molens	  Stichting	  te	  kijken	  waar	  de	  dijkverzwaring	  met	  grond	  een	  te	  
grote	  aanslag	  op	  het	  aanzien	  van	  de	  dijk	  zou	  gaan	  betekenen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  bij	  Oterleek	  
en	  Rustenburg.	  En	  alleen	  op	  die	  plaatsen	  ga	  je	  vervolgens	  met	  de	  alternatieven	  aan	  de	  slag.	  
Dat	  is	  een	  kwestie	  van	  overleg	  met	  erfgoedorganisaties!	  
Een	  overleg	  (dus	  geen	  eenrichtingsverkeer	  en	  het	  alleen	  informeren)	  dat	  in	  onze	  ogen	  allang	  
plaats	  had	  moeten	  vinden.	  

	  

Namens	  de	  Fractie	  van	  Leefbaar	  Alkmaar,	  

	  

	  

John	  Hagens	  
Weide	  11	  
1841GV	  Stompetoren	  (In	  de	  Droogmakerij	  de	  Schermer!)	  
Tel:	  072-‐5626934	  
Mob:	  06-‐15282979	  

Email:	  johnhagens@kpnmail.nl	  	  

	  

	  	  

	  	  
	  

	  	  	  


