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Aan de minister van VROM  
mw. dr. J.M. Cramer 
 
Betreft: Red het Wieringerrandmeer! 
 
 

Wieringen, 28 januari 2008 
 
 
Geachte mevrouw Cramer, 
 
Vorig jaar hebben wij, deelnemers aan het Wierings Beraad, per brief 
(bijlage 1) uw dringende aandacht gevraagd voor onze zorgen over het huidige 
PPS-plan voor een Wieringerrandmeer, in de kop van Noord-Holland. Op 25 
oktober 2007 heeft u ons in een schriftelijke reactie (bijlage 2) laten weten dat u 
onze vragen ‘zeer terecht’ vindt. In dezelfde brief heeft u ons aangeraden om 
contact te zoeken met de provincie Noord-Holland, die de bestuurlijke regie 
voert over dit project.  
 
Aan het slot van uw brief biedt u ons aan om de ‘helpende hand te bieden’, 
mocht onderling overleg voor beide partijen niet tot het gewenste resultaat 
leiden. Wij achten het moment gekomen om gebruik te maken van dit aanbod.  
Wij doen een dringend beroep op uw bestuurlijke mogelijkheden en roepen u 
nogmaals op om deze voor velen onaanvaardbare vorm van 
gebiedsontwikkeling tegen te gaan. Graag zouden wij met u hierover op korte 
termijn in persoonlijk overleg willen treden.  
 
 

*      *      * 
 
Onze zorgen blijven 
Onze zorgen, zoals verwoord in de eerste brandbrief aan u en uw collega-
ministers, blijven onverminderd groot. Nog steeds... 
 
1. beantwoordt het plan (zgn. Schorrenvariant) niet aan de gestelde 
uitgangspunten en ambities, zoals een robuuste ecologische zone en een 
gelimiteerde (recreatieve) bebouwing; 
2.  ontbreekt een onafhankelijke en kwalitatieve onderbouwing op hoofdpunten 
van de aanleg en de urgentie van dit randmeer. Het plan wordt voor een 
belangrijk deel gelegitimeerd door een niet-gefundeerde ‘economische impuls’, 
waarbij Wieringen en omgeving onterecht worden afgeschilderd als een 
deplorabel achterstandsgebied met schrijnende vergrijzing; 
3. moet het randmeer gefinancierd worden met de bouw van 2100 woningen en 
is er mede daardoor geen goede balans tussen groen, blauw en rood;  
4. is er onvoldoende aandacht voor de landschappelijke en infrastructurele 
kwaliteit; 
5. zijn de financiële risico’s nu al aanzienlijk en dreigen deze te worden 
afgewenteld op de (provinciale) belastingbetaler; 
6. is onze stellige indruk dat de democratische besluitvorming onder druk staat. 
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Ook LTO en NBO-overleg kritisch 
Bewoners en belangenorganisaties staan aan de zijlijn en kunnen alleen 
vandaaruit commentaar leveren. In zijn bezorgdheid staat het Wierings Beraad 
niet alleen. Vanuit diverse andere maatschappelijke geledingen weerklinken 
eveneens kritische geluiden. Bijgevoegd vindt u een brief van het Natuur 
Beschermers Overleg in Noord-Holland (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland), evenals een brief 
van LTO Noord (bijlage 3 en 4).  
 
 

*      *      * 
 
 
Tevergeefs contact met PPS-partijen  
Pogingen om met de PPS-partijen van het Wieringerrandmeer-plan serieus in 
overleg te treden, zijn op niets uitgelopen. 
 
• contact met stuurgroep Wieringerrandmeer 
Al voor de bezorging van uw brief is, op uitnodiging van het Wierings Beraad, 
een onderhoud belegd met leden van de stuurgroep, waaronder voorzitter Jan 
van Zijl,  projectleider Piet Dijkstra en provinciaal afgevaardigde Fred Leurink.  
Toezeggingen van hun kant om serieus mee te praten en te denken over het 
vigerende Wieringerrandmeer-plan zijn helaas niet gestand gedaan. 
 
• contact met GS Noord-Holland 
Naar aanleiding van uw brief heeft het Wierings Beraad de afgelopen maanden 
nogmaals geprobeerd serieus gehoor te vinden bij de verantwoordelijke partijen. 
Zo hebben wij op 21 november 2007 gedeputeerde Ton Hooijmaijers 
uitgenodigd voor een gesprek (bijlage 5). Tot op heden is de gedeputeerde daar 
niet op in gegaan.  
 
 

*      *      * 
 
 
Onze eerste brandbrief was al te beschouwen als een oproep tot een ‘helpende 
hand’. Via dit schrijven doen wij andermaal een beroep op uw hulp. Die hulp 
zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit de instelling van een commissie van 
‘wijzen’ of het organiseren van een bemiddelingsinitiatief tussen burgers, 
belangenorganisaties en politiek. Wij zijn namelijk van opvatting dat een 
randmeer prachtige kansen biedt als dat ontworpen is vanuit een duurzaam 
perspectief en met een goede landschappelijke inpassing. Daaraan willen wij 
graag bijdragen. 
 
U helpt ons zeer met een spoedige, positieve reactie van uw kant. Komende 
weken zal immers de definitieve besluitvorming plaatsvinden bij de PPS-
partijen. Op 20 december 2007 hebben de Gedeputeerde Staten hun akkoord 
gegeven aan de businesscase voor het Wieringerrandmeer. De realisatie van het 
plan is hiermee een belangrijke stap dichterbij gekomen.  
Als alles zo blijft zoals nu is beoogd, wordt een plan in uitvoering genomen dat 
niet aan de hedendaagse kwaliteitscriteria voldoet. Dat kan en moet ons inziens 
anders.  
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Zoveel beargumenteerde kritiek uit brede kring die niet wordt gehoord, bij een 
plan van deze omvang, dat geeft serieus te denken. Nogmaals, daarom graag uw 
hulp. 
 
Hoogachtend, 
 
 

    
  
 
Jan Kuiper     Ernest Briët   
directeur Landschap Noord-Holland directeur Milieufederatie  

Noord-Holland 
 
 

    
   
 
 
Dio Verbiest      Bart Lankester 
Stichting Landschapszorg Wieringen  inwoner Wieringen,  
       woordvoerder Wierings Beraad 
         
 
 
Wierings Beraad is een overleg waaraan bewoners van Wieringen en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke belangenorganisaties deelnemen, waaronder Milieufederatie Noord-Holland, 
Landschap Noord-Holland en Stichting Landschapszorg Wieringen. Ook zijn er contacten met 
andere organisaties in de regio en op landelijk niveau.  
 
Woordvoerder: Bart Lankester 
tel. 0227-592552/06-52031701, email bart.lankester@morgenstrand.nl. 
 
Correspondentieadres: 
p/a Dio Verbiest 
Hofstraat 104 
1779 CG Den Oever 
 
 
cc. Ministers van LNV, V&W en Financiën / Tweede-Kamercommissies 
VROM en LNV / Commissaris der Koningin Noord-Holland / GS Noord-
Holland / PS Noord-Holland / B&W Wieringen / Gemeenteraad Wieringen / 
B&W Wieringermeer / Gemeenteraad Wieringermeer / Projectbureau 
Wieringerrandmeer / Bestuur LTO Noord / Bestuur Hoogheemraadschap HNK / 
Rijkslandschapsarchitect 


