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2000 MD Haarlem 
 
Hippolytushoef, 12 april 2021 
 
Onderwerp: Scheefgroei in de polder 
 
Geachte Raads- en Statenleden, 
 
In 1996 is Wieringen, na een intensief en geslaagd ruilverkavelingsproces onder gedeputeerde Bod 
Verburg, op ambitieuze wijze van start gegaan met haar verdere toekomst. Een ontwikkelingsvisie was 
de eerste stap die is gezet aldus burgemeester Jan Baas in een kleurrijke huis-aan-huis folder genaamd 
“Verder met visie”. Het proces dat samen met de provincie Noord-Holland is ingegaan werd als 
bijzonder ervaren. De aanpak op Wieringen zou straks mogelijk elders in de provincie en daarbuiten een 
voorbeeldfunctie gaan vervullen. We willen op Wieringen namelijk een breed gedragen en 
samenhangende ontwikkeling voor de toekomst inzetten. Breed gedragen door in plannen en 
uitwerking voortdurend nauw samen te werken. Want te vaak krijgen onderwerpen als natuur, toerisme 
en landbouw los van elkaar en op verschillende momenten aandacht aldus Baas namens de Stuurgroep 
Realisatie Ontwikkelingsvisie. ”Ambities komen dan soms onnodig tegen over elkaar te staan. Laat staan 
dat er dan sprake is van één gezamenlijk toekomstperspectief”. 
 
De behoefte aan verdere gebiedsontwikkeling na het ruilverkavelingsproces heeft geleid tot het 
vastleggen van te realiseren ambities in een voorbeeldverdrag volgens het overeenkomstrecht tussen 
overheid en maatschappelijke groeperingen. De voortgang en planrealisatie binnen het zo geheten 
Verdrag van Wieringen (zie bijlage) zal 2x per jaar worden geëvalueerd. Opvallend in het verdrag zijn de 
afspraken over de te hanteren open vergadercultuur volgens het poldermodel, benoemd in artikel 1.5 
en 1.7, overgenomen van de landinrichtingscommissie na 15 jaar ruilverkaveling. Deze afspraak maakt 
het verdrag tevens tot een integriteitsovereenkomst. Het verdrag heb ik u als bijlage in mijn brief van 
17-03-’21 ook reeds doen toekomen. 
 
Een tweede hoofdpunt in de gebiedsontwikkeling betrof de aanleg van het Wieringerrandmeer. Door 
belangenverstrengeling in de PPS (publiek-private samenwerking) en gesteggel rond de onderhandse 
gunning van het bovendrempelig project tijdens de Hooijmaijersdynastie is het plan uiteindelijk op de 
klippen gelopen. 
   
Het derde en laatste hoofdpunt in de gebiedsontwikkeling betreft de realisatie van de zo geheten “Poort 
van Holland”. Een poortachtige entree over/nabij de A7 te Den Oever. Ook ik heb met het oog op 
alternatieve bedrijfsverbreding een door de vereniging Wonderlijk Wieringen schriftelijk ondersteunde 
plan ingediend in december 2006 (!) Aanvankelijk onder de naam DikeScape, nadien onder de naam 
Wadway. Zie bijlagen ‘Dikescape’ en ‘Laila Driessen’. Ondanks een positief antwoord van de gemeente 
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op mijn principe-aanvraag ben ik tot dusver geweerd in de in nevelen gehulde ‘Ontwikkelingscompetitie 
Poort van Holland’ én de afstemming met RWS-plannen.  
 
Nu, april 2021 en 25 jaar onderweg wordt het meer dan tijd voor een kritische reflectie. Uit 
bovenstaande blijkt dat er bitter weinig terecht is gekomen van de ambitieuze plannen en voornemens 
van destijds. Wat wel is bereikt in de afgelopen 25 jaar leest u in de bijlage van scan 60, de uitspraak van 
de Ombudscommissie c.q. Ombudsman aan het adres van de hier in samenwerkingsverband 
(SOK)  optredende GS en B&W. De samenvatting is als volgt. 

- De overheid heeft in strijd gehandeld met het beginsel van goede informatieverstrekking 
(behoorlijkheidswijzer 2) 

- De overheid heeft in strijd gehandeld met het ‘fair play’ beginsel (behoorlijkheidswijzer 8) 
- De overheid heeft in strijd gehandeld  met het beginsel van voortvarendheid (behoorlijkheids- 

wijzer 14) 
‘ Voorts is de commissie van mening dat de gemeente de verzoeken van …… alleen maar heeft 
tegengehouden. Op geen enkele wijze is uit het dossier gebleken dat gemeente en provincie hebben 
opengestaan voor initiatieven om hem op weg te helpen om zijn bedrijf te kunnen blijven uitoefenen.  
 
Met name de laatste zinnen alleen al hadden voor GS en B&W reden moeten zijn om in januari 2012 
haar WA-verzekering te verzoeken om door geleden schade te vergoeden dan wel (zelf) te 
compenseren. In plaats daarvan hebben beide college’s zich verscholen achter een zwijg- en 
verdoezelcultuur en het voormalig randmeerplangebied  -de Polder Waard Nieuwland- een te 
beschermen status gegeven in de vorm van “Bijzonder Provinciaal Landschap”. Zo gezegd van het ene 
uiterste in het andere uiterste. Het duidt op een integriteitskwestie. Een groeiend probleem in onze 
samenleving, veroorzaakt door scheefgroei in de bestuurlijke verhoudingen in de polder. Ik wens u 
herstel van evenwicht toe.  
 
Tot slot verzoek ik u met klem zorg te dragen voor financiële schadeloosstelling en planologisch herstel 
na 25 jaar bedrijfsstilstand door overheidsingrijpen. 
 
Graag verneem ik zo spoedig mogelijk van u, Colleges. 
 
Afzender bekend bij griffie 
 


