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T.a.v. mevrouw J.O. Verhaar
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Het Andere Wieringerrandmeer
Zienswijze op MER en voorontwerp inpassingsplan Wieringerrandmeer,
ingediend door deelnemers aan het Wierings Beraad

cc. Commissie voor de MER, gemeenten Wieringen en Wieringermeer

Wieringen, 8 juni 2009

Geacht college,
Ondergetekenden - bewoners van Wieringen en vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties, deelnemend aan het Wierings Beraad – dienen een zienswijze in op het MER
Wieringerrandmeer èn het voorontwerp Inpassingsplan Wieringerrandmeer die op 20 april
2009 zijn aanvaard door Provinciale Staten van Noord-Holland.
Wij zijn van mening dat het huidige planconcept van het Wieringerrandmeer onvoldoende
aansluit bij de kwaliteiten van het huidige landschap, te weinig rekening houdt met
schadelijke effecten voor het milieu, in sociaal-economisch opzicht onvoldoende is
onderbouwd en grote risico’s èn problemen met zich meebrengt op verschillende terreinen.
Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief dat bij de Schorrenvariant wordt voorgesteld, lost deze
problemen niet of nauwelijks op.
Overigens zijn ‘schorren’ per definitie buitendijkse habitats en zullen die zich in de
voorgestelde vorm niet of nauwelijks kunnen ontwikkelen.
Het niet openbaar maken van de business case maakt het bovendien niet mogelijk voor
stakeholders als bewoners en belangenorganisaties om het plan op zijn ware merites en
haalbaarheid te beoordelen.
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Gebrek aan urgentie en beperkt draagvlak
Bij een gebiedsontwikkeling van deze omvang dienen ons inziens altijd twee belangrijke
vragen te worden gesteld:
• Wat is het nut en de noodzaak van een gebiedsontwikkelingsplan?
Ook in deze fase van het project zijn deze twee aspecten voor wat betreft het
Wieringerrandmeer nog steeds niet overtuigend aangetoond. Wij zijn van mening dat er geen
sprake is van een echte urgentie voor het huidige plan: de noodzaak om de Schorrenvariant
aan te leggen wordt voor een belangrijk deel gelegitimeerd door een onvoldoende
onderbouwde en achterhaalde sociaal-economische impuls, overigens een veelgebezigd en
voor de afweging van milieueffecten en -gevolgen onterecht gehanteerd argument bij
gebiedsontwikkeling. Voor de werkelijke urgenties met serieuze gevolgen voor het milieu,
zoals de stagnerende mobiliteit en de toenemende verzilting en zoute kwel in het studie- en
plangebied, worden niet of nauwelijks aanvaardbare oplossingen aangedragen.
De exploitatie van het plan vereist een omvangrijk woningbouwprogramma, dat in de huidige
tijd èn in deze landelijke omgeving een inbreuk vormt op de balans in het gebied en geen
enkele toegevoegde waarde biedt voor de ruimtelijke kwaliteit. Voor de realisering van de
beoogde staande-mastroute is dit ons inziens een onaanvaardbaar offer.
• Wat gebeurt er als er geen plan wordt gerealiseerd of maar een deel van het plan wordt
gerealiseerd?
Deze verkenning is, ook voorafgaand aan de MER-procedure, niet uitgevoerd. Tevens zijn,
door toedoen van een vroegtijdige ontwikkelingscompetitie en contractvorming in een PPSconstructie, volwaardig uitgewerkte alternatieven op geen enkel moment serieus in de
planoverwegingen betrokken. Aan echte participatie heeft het tot nu toe ontbroken. Dat heeft
geleid tot een beperkt draagvlak: de Schorrenvariant is een plan van bestuurders en
bouwers, niet van bewoners en andere belanghebbenden.

Het Andere Wieringerrandmeer: duurzaam en milieuvriendelijk
Omdat de PPS-partijen in 2008 bij de uitwerking van de varianten geen ruimte meer lieten
voor serieuze alternatieven, hebben ondergetekenden als deelnemers in het Wierings
Beraad een duurzaam alternatief ontwikkeld dat wèl rekening houdt met landschappelijke
kwaliteit, milieueffecten en risico’s. Belangrijk is dat dit concept in hoofdlijnen – ‘Het Andere
Wieringerrandmeer’ (HAW) - in beginsel al een breed maatschappelijk draagvlak heeft,
waarbij met name de steun van zowel boeren als milieu- en natuurorganisaties opvallend is.
HAW kan zelfs worden opgevat als een eerste fase van de ruimtelijke planvorming in de
Schorrenvariant.
HAW is voorgelegd aan de initiatiefnemers verenigd in de Stuurgroep Wieringerrandmeer,
onder meer als optie van Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). De Stuurgroep
Wieringerrandmeer heeft, zonder het Wierings Beraad daarvan in kennis te stellen, het plan
laten doorrekenen. Daarbij is louter afgegaan op een aantal presentatieschetsen, niet op de
achterliggende denkrichting en overwegingen. De voor de hand liggende conclusie was: het
‘Andere Wieringerrandmeer’ is onvoldoende financieel onderbouwd, wordt niet haalbaar
geacht en komt daarom niet in aanmerking om in de MER-procedure als reëel alternatief te
worden meegnomen.
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Deze gang van zaken is niet alleen onbehoorlijk, maar vooral ook teleurstellend, want HAW
biedt ons inziens veel perspectief. Inmiddels heeft het Wierings Beraad een degelijke
onderbouwing van HAW gemaakt (zie bijlagen), met als uitgangspunten:
- hoogwaardige natuur;
- goede waterkwaliteit;
- aansluiting bij bestaande landschappelijke waarden;
- geen grootschalige onteigening van agrariërs;
- financiering met max. 750 woningen in diverse klassen;
- beheersbare verkeersdruk;
- weinig (financiële) risico’s;
- flexibiliteit m.b.t. eventuele uitbreiding.

Ontstaan en status van het Wierings Beraad
Het Wierings Beraad is ontstaan op Wieringen d.d. 30 maart 2007. Op initiatief van
bewoners Dio Verbiest en Bart Lankester kwam een aantal betrokken maatschappelijke
organisaties bijeen om hun zorgen te delen over het planvormingsproces voor een
Wieringerrandmeer: Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap HNK, Milieufederatie NoordHolland, LTO Noord en Landschapszorg Wieringen. Daarnaast namen
adviseurs/onderzoekers van Alterra en Scomber deel aan het overleg. In een latere fase
sloot ook Landschap Noord-Holland zich aan.
Omdat burgers en maatschappelijke organisaties stelselmatig niet gehoord werden door de
PPS-partijen, heeft het Wierings Beraad als eerste actie een brandbrief geschreven naar vier
ministers. De in deze brief geuite zorgen werden op rijksniveau gedeeld, maar de
rijksoverheid bleef van mening dat het Wieringerrandmeer een regionale aangelegenheid
was en is.
Niettemin is binnen het Wierings Beraad afgesproken om een kritisch-constructieve houding
te blijven aannemen jegens de bestaande planvorming en eendrachtig een gedegen
alternatief uit te werken. Dat dit alternatief breed gedragen wordt, blijkt uit de
ondersteunende brieven van de verschillende organisaties die als bijlagen zijn aangehecht.
Voor uw begrip, het Wierings Beraad is geen actiegroep, maar een overlegplatform van
stakeholders die verontrust en bezorgd zijn over de kwaliteit, implicaties en risico’s van het
huidige plan voor het Wieringerrandmeer.
Overleg met initiatiefnemers, min. van Vrom en 2de Kamer
Voorafgaand, tijdens en na de totstandkoming van HAW, is regelmatig contact geweest met
– en gepresenteerd en aangeboden aan – het ministerie van VROM (28/03/08), het
projectbureau Wieringerrandmeer(18/09/07), stuurgroep Wieringerrandmeer (PPS-partijen,
13/08/08) en 2de kamer Cie VROM (5/02/08).
Het alternatief HAW is aangeboden aan de stuurgroep Wieringerrandmeer met het verzoek
om als een van de alternatieven in de MER-procedure in beschouwing te worden genomen.
HAW is door de stuurgroep, mede op grond van een toen nog ontbrekende financiële
onderbouwing en op basis van een - zonder hoor en wederhoor - door de initiatiefnemers
zelf opgesteld memo (27/08/08), als onvoldoende reëel afgewezen.
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Zienswijze op MER en voorontwerp inpassingsplan
Door het Wierings Beraad is – naar aanleiding van het besluit om HAW niet in de MERprocedure mee te nemen - opdracht verstrekt aan VGG Adviseurs om HAW financieel te
onderbouwen, mede ter vergelijking met het voorkeursalternatief. Omdat HAW niet tot de
formele MER-procedure is toegelaten – en naar het inzicht van het Wierings Beraad wel
degelijk de basis vormt voor een reëel en haalbaar alternatief – is ervoor gekozen om HAW
met onderbouwing niet alleen als zienswijze op de MER in te dienen, maar ook als
zienswijze op het voorontwerp inpassingsplan dat de provincie Noord Holland ter inzage
heeft gelegd, met afschriften aan de gemeenten Wieringen en Wieringermeer.

Uitgangspunten van Het Andere Wieringerrandmeer
1. De menselijke maat als leidraad, ruimtelijke kwaliteitsverbetering als uitgangspunt, in
plaats van het programmatisch sluiten van een groot en risicovol exploitatietekort.
2. Oplossen van werkelijke en actuele urgenties in de waterhuishouding (klimaat -verzilting),
de woningmarkt (financiële crisis), de agrarische en cultuurhistorische betekenis (hernieuwde
toekomstwaarde van gronden) en de infrastructuur (infarct bij Afsluitdijk en de advies Cie.
Veerman), in plaats van achterhaalde urgenties over de sociaal-economische ontwikkeling
(zie Sociaal-Economische Effectstudie Wieringerrandmeer, januari 2006) als primair doel.
3. Nieuwe kennis benutten uit Bouwen met Water (Kennisproject BSIK Leven met water
publicaties d.d. 2005-2009) en Cradle to Cradle (GOB-DLG publicatie d.d. 2009) als middel
voor duurzame gebiedsontwikkeling, in plaats van bouwen om water kostendekkend te
kunnen financieren.
4. Verantwoord investeren in Wieringen, de Wieringermeer en hun bewoners, in plaats van
investeren in een staande-mastroute voor bezoekers en nieuwkomers.

Geen bezwaar tegen een randmeer, maar een breed gedragen alternatief
Ondergetekenden, deelnemers aan het Wierings Beraad, verzoeken Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland en de Commissie voor de MER Wieringerrandmeer om kennis te nemen
van deze zienswijze, deze niet louter te zien als bezwaar, maar daarentegen Het Andere
Wieringerrandmeer inclusief onderbouwing te beschouwen als een serieus te nemen
alternatief. Het Wierings Beraad is uiteraard gaarne bereid om het HAW en de onderbouwing
in deze fase van de MER-procedure nogmaals toe te lichten.
Met respectvolle groet,

T. Beishuizen,
algemeen voorzitter LTO Noord

Drs. T.H.H. van Vuren,
algemeen secretaris LTO Noord
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Jan Kuiper,
directeur Landschap Noord-Holland

Sjoeke v/d Meulen,
secretaris Stichting
Landschapszorg Wieringen

Ernest Briët,
directeur Milieufederatie Noord-Holland

Dio Verbiest,
bewoner

Bart Lankester,
bewoner
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Bijlage 1

Het Andere Wieringerrandmeer
Haalbaar , schaalbaar en betaalbaar
Wierings Beraad, voorjaar 2008

1. Geen urgentie, wel kansen voor een randmeer
Goede gebiedsontwikkeling voldoet ten minste aan drie fundamentele voorwaarden: er is
sprake van een urgentie, er is voldoende draagvlak en de argumenten zijn valide. In elke
fase moet een gebiedsontwikkelingsplan aan deze voorwaarden kunnen worden getoetst.
Het huidige plan voor een Wieringerrandmeer kan ons inziens die toets niet doorstaan.
Hoewel een strikte urgentie voor een Wieringerrandmeer ontbreekt, zijn er zeker kansen en
uitdagingen om in dit gebied naar transformatie te streven. Maar niet tot elke prijs en met
voorbijgaan aan nieuwe inzichten. Wierings Beraad heeft, in samenwerking met
maatschappelijke organisaties en ondersteund door derden (Alterra, Oosterhuis Architecten,
Mapsup), een alternatief randmeerplan ontwikkeld dat wél aan de voorwaarden van
gebiedsontwikkeling beantwoordt.
De contouren van het ‘Andere Wieringerrandmeer’ worden bepaald door respect voor het
fraaie gebied en zijn bewoners/gebruikers, nu en in de komende decennia. Het alternatief is
flexibeler, minder ingrijpend en doet recht aan oorspronkelijke ambities. Groen, blauw en
rood zijn op geëigende gronden in het plan vertegenwoordigd. Haalbaar, schaalbaar en
betaalbaar: als er een randmeer moet komen, dan graag zó.
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2. Kernkwaliteiten Wieringen en omstreken
Het toekomstige Wieringerrandmeer komt op en tegen het huidige Wieringen aan te liggen.
Een aardkundig monument dat vermoedelijk is ontstaan na de voorlaatste IJstijd en al zo’n
70.000 jaar geleden werd bewoond. Het voormalige eiland, dat na de inpoldering van de
Wieringermeer (1930) aan het vasteland kwam te liggen, wordt nu nog aan drie kanten
omsloten door water: de Waddenzee, het Amstelmeer en het IJsselmeer.
De kernkwaliteiten van Wieringen en directe omgeving zijn:
• woon- en leefomgeving
• natuur, stilte en recreatie
• verbinding met water

2. Mobiliteit en ontsluiting
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3. Mobiliteit en ontsluiting
Als er al een urgentie is om het gebied te transformeren, dan is dat de toegenomen
verkeersdrukte op de A7, de Afsluitdijk en de N99. De opstoppingen bij de sluis nemen nog
steeds toe, het verkeer van Amsterdam naar Den Helder wordt nog steeds over het eiland
Wieringen geleid en de N99 wordt steeds meer door bewoners en gebruikers als een
ernstige barrière ervaren in plaats van een logische route.
In het huidige randmeerplan is geen aandacht besteed aan deze urgentie, noch aan de
recente ontwikkelingen rond de renovatie van de Afsluitdijk. Toen was dat wellicht nauwelijks
urgent, nu en straks kan het eiland deze verkeersstromen nauwelijks verwerken – nog
afgezien van het feit dat de N99 het Wieringer landschap op een onnatuurlijke en onlogische
wijze doorsnijdt. Daarom bepleiten we een alternatief.
Met Het Andere Wieringerrandmeer willen we Investeren in veilige langzaam verkeerroutes
voor wandelaars, fietsers en lokaal verkeer van het eiland naar het Randmeer, het
Robbenoordbos en Wieringerwerf. Dat betekent dat het snelverkeer wordt afgeleid van het
eiland, zoals ook al in het streekplan is voorzien. Doordat het alternatief de woningbouw
clustert rond de knoop bij de Afsluitdijk, rond de kernen en vooralsnog mikt op
seizoensbewoning aan het Randmeer, wordt voorkomen dat nieuwe verkeersstromen de
toch al aanwezige problemen rond de verkeersafwikkeling verder verslechteren.
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4. Andere waterhuishouding
De waterhuishouding van Wieringen en de Wieringermeer is een tweeledig systeem.
Enerzijds maalt het grondwater uit om de gronden droog en bruikbaar te maken. Anderzijds
fungeert het als doorspoelsysteem van oppervlaktewater, om de verzilting tegen te gaan. Het
is niet primair ingericht om vaarrecreatie en natuurontwikkeling te faciliteren.
In het huidige Wieringerrandmeerplan wordt daar maximaal op ingezet. Het betekent dat
grote infrastructurele ingrepen nodig zijn om een staande-mastroute te verwezenlijken, waar
een kleine doelgroep profijt van zal hebben. In de Schorrenvariant is tevens plaats voor de
ontwikkeling van een specifiek ecosysteem. Het huidige plan gaat voorbij aan de werkelijke
urgenties van de waterhuishouding: zeespiegelrijzing, verzilting en piekafvoeren via de IJssel
op het IJsselmeer. Daarom bepleiten we een alternatief.
Het Andere Wieringerrandmeer voorziet binnendijks in ruimte voor zoetwaterberging en
verbetering van de afvoer van brak water. Daarvoor benutten we de ‘mindere’ agrarische
gronden. In het alternatief wordt in elk geval een deel van het overtollige IJsselmeerIJsselwater niet afgevoerd naar zee. Daarbij komt er binnendijks meer ruimte voor de
ontwikkeling van verschillende zoete en zilte ecosystemen en diverse vormen van
kleinschalige waterrecreatie. Buitendijks is de recreatie gelocaliseerd voor de grotere
zeilschepen, zonder dat daarvoor grote ingrepen nu en in de toekomst binnendijks
noodzakelijk zijn.

AFVOER WIERINGERMEER

WIERINGENRrANDMEER -40

ZOET
NATTE
GRASLANDEN

AMSTELMEERKANAAL -40 (ZOET)
GESCHEIDEN VAN WIERINGERRANDMEER
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AFVOER WIERINGERMEE
5. Investeren in groen
Het eigene van Wieringen zijn de groene glooiende hellingen, de rustige kleinschalige
dorpjes, landweggetjes, kades en dijken en de steilrand naar de polder. De Wieringermeer
kenemrkt zich door een volwassen polderlandschap met lommerrijke boerenerven. Dit
waardevolle groene open landschap is waar bewoners en recreanten aan hechten. In het
huidige randmeerplan wordt dit landschap voor lief genomen, maar niet versterkt en
omarmd. De inbreuk op het landschap is vooral van een te grote schaal ten opzichte van het
eiland.
Een randmeer kan het eilandkarakter van Wieringen versterken, mits het aansluit bij alle
andere betekenisvolle cultuurhistorische waarden én tegelijk concurrerend is ten opzichte
van andere nabijgelegen recreatiegebieden. Groene recreatie betekent investeren in fiets- en
wandelpaden, in ‘groene; diversiteit en de daarbij behorende natuur. Ook daarom bepleiten
we een alternatief.
In plaats van alleen investeren in waternatuur en waterrecreatie, is in Het Andere
Wieringerrandmeer plaats voor uitbreiding van het bosareaal langs het IJsselmeer.
Daardoor ontstaat een robuuster bos, waar je in kunt dwalen en waarin ook water af en toe
weer zichtbaar is. De Noordboog beslaat meer kruidenrijke graslanden en rietlanden, dan
zilte schorren, die buitendijks meer op hun plaats zijn. Daardoor ontstaat veel meer
beweging- en belevingsruimte voor wandelaars en fietsers.
Het agrarisch gebied tussen Amstelmeer en Robbenoordbos blijft behouden voor de
landbouw, met mogelijkheden voor bollenteelt als daardoor de teelt in de binnenduinrand kan
worden ingekrompen. Er is nu weer behoefte aan goede landbouwgrond, vanwege de goede
productie- en afzetperspectieven. In ons plan sluiten we niet uit dat op termijn meer ruimte
voor zoetwater-berging noodzakelijk wordt. Daarvoor is het alternatief flexibel genoeg.
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6. Woningen en voorzieningen

Voor gebiedstransformaties van deze omvang is het evident dat revenuen in het gebied zelf
moeten worden gegenereerd. Dit moet echter een passend middel zijn en geen doel op
zichzelf. Woningen zijn te gast in het landschap – het is immers geen stedelijk gebied.
Woningbouw dient in de eerste plaats tegemoet te komen aan de lokale en regionale vraag
en mogelijk aan een toeristische marktvraag naar recreatiewoningen.
Het huidige randmeerplan is niet of nauwelijks afgestemd op de lokale en regionale
woningbehoefte. Het plan richt zich op het duurdere segment met vrije en grote kavels aan
het water. Het water zal voor die doelgroep uiteindelijk te klein zijn om te bezeilen, deze
nieuwe bewoners zullen gaan zeilen op de Waddenzee en het IJsselmeer. Daarom bepleiten
we een alternatief.

Het Andere Wieringerrandmeer voorziet in woningbouw aan en in de dorpskernen voor
starters en ouderen. Aan de noordwestzijde van het Robbenoordbos – in de bosrand aan het
nieuwe randmeer – kunnen (recreatie)woningen ontwikkeld worden, zonder dat die de
omgeving en het landschap sterk beïnvloeden. Als optie, vooralsnog buiten het huidige
plangebied, kan geïnvesteerd op de knoop tussen IJsselmeer en Afsluitdijk, door nieuw
leven te blazen in de Zuiderhaven.

Woningbouw wordt zo primair een investering in landschappelijke- en ruimtelijke kwaliteit en
niet primair een middel om de exploitatie rond te krijgen.
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7. Een integraal omgevingsplan
Het Andere Wieringerrandmeer is een integraal omgevingsplan, dat inspeelt op urgenties
van nu en straks, met oog voor de behoefte van bewoners en gebruikers, met oog voor
aanwezige landschappelijke kenmerken en waarden en met oog voor de ontwikkeling van
nieuwe duurzame ruimtelijke kwaliteit.
Integraal betekent ons inziens dat in de vier kleuren (lagen) geïnvesteerd wordt voor de
toekomst. Uit elk van de kleuren mag een return of investment worden verwacht, maar dat
zal in een verschillend tempo en dynamiek gebeuren. Integraal betekent ook dat
gezamenlijke investeringen in principe uit de lagen zelf komen (bottom up). Waar nodig
kunnen ter overbrugging – of vanuit een regionaal of nationaal belang – subsidies als
injecties worden aangewend.
Een gezond en duurzaam watersysteem dient de waterhuishouding en speelt in op
klimaatsverandering. Daarbij ontstaat een nieuw perspectief voor agrarische, recreatieve en
natuurfuncties. De injectie vindt plaats in het watersysteem – het rendement komt uit
landbouw en waterrecreatie. De omgeving en de natuur worden beschermd tegen de
gevolgen van klimaatveranderingen.
Een veilig en betrouwbaar wegennet dient zowel de bewoners en gebruikers als de
passanten. Daarbij ontstaat een nieuw perspectief voor rust en ruimte vragende functies
zowel voor natuur als recreatie. De injectie vindt plaats in de (wegen)netwerken – het
rendement komt uit bebouwing en groene recreatie, terwijl de omgeving en de natuur worden
beschermd tegen de gevolgen van de moderne mobiliteitsbehoefte.
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8. Pluspunten van Het Andere Wieringerrandmeer t.o.v.
Schorrenvariant
Het Andere Wieringerrandmeer biedt ten opzichte van de Schorrenvariant evidente
voordelen.

Algemeen: schaalbaar en betaalbaar
• Kleiner plan met volwaardige plaats blauw/groen/rood.
• Flexibiliteit, bv. voor uitbreiding op termijn (fasering van ambities).
• Breed draagvlak.
• Geen bedrijfsverplaatsingen in Wieringermeer.
• Beduidend goedkoper.
• Visie op versterking van omgeving.
• Cradle-to-cradle: gesloten grondbalans.
• Korte realisatietijd (5-10 jaar).
• Aansluiting bij trend van ‘krimp’ op platteland.
Naar kleuren van gebiedsontwikkeling zijn de voordelen van Het Andere Wieringerrandmeer
als volgt te benoemen:

Zwart: Versterking van eilandkarakter
• Veilige langzaam-verkeerroutes.
(wandelaars, fietsers en lokaal verkeer).
• Behoud van lokale bereikbaarheid (Burgerweg, ‘Witte Bruggetje’).
• Geen grootschalige nieuwe verkeersstromen.
• Pleidooi voor aanleg A77 en ontlasting N99.
• Geen dure kunstwerken voor staande-mastroute.

Blauw: Betere waterkwaliteit
• Randmeer en randkanaal gescheiden wateren.
• Betere garantie voor zoetwatervoorziening van Wieringermeer.
• Minder doorspoeling nodig.
• Geringere zoute kwel.
• Geen grootschalig dijklichaam.
• Kleinschalige waterrecreatie.
• Directe vaarverbinding Randmeer/Amstelmeer.

Groen: Combineren van natuur en landbouw
• Uitbreiding Robbenoordbos aan zuidoostzijde.
• Volledige realisatie van Noordboog.
• Meer beweging- en belevingsruimte voor wandelaars/fietsers.
• Behoud van agrarische functies in Wieringermeer.
• Evt. bollenteelt, zodat duingronden worden ontlast.
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Rood: Woningen zijn te gast
• Maximaal 750 woningen in/bij plangebied, in 3/4 fasen.
• Geen sluitpost voor exploitatie.
• Aansluiting bij lokale woningbehoefte.
• Plaats voor starters en ouderen.
• Woonfuncties passend bij de omgeving:
• Decentrale energie-opwekking.
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Colofon
Het Andere Wieringerrandmeer is een initiatief van Wierings Beraad
Het conceptplan is gerealiseerd in samenwerking met Alterra, Oosterhuis Architecten en
Mapsup.
Expertise is geleverd door Milieufederatie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Landschap
Noord-Holland, LTO Noord en Landschapszorg Wieringen.
Waterstaatkundige basisgegevens zijn aangeleverd door Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier.
© Wierings Beraad/Alterra/Mapsup/Oosterhuis Architecten, 2008
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Bijlage 3

Position statement LTO Noord
LTO Noord is van mening dat we in Nederland zuinig moeten omgaan met de veelal beste
landbouwgronden ter wereld. Gemiddeld is de opbrengst in Nederland 5 keer hoger dan gemiddeld
elders in de wereld. De Wieringermeer is wereldwijd bekend vanwege de innovatieve en
hoogwaardige land- en tuinbouw.
Van belang is dat bij nieuwe ontwikkelingen de landschappelijke kwaliteit van het prachtige landschap
op en rond Wieringen verder wordt versterkt. Daarin speelt de land- en tuinbouw van oudsher een
sleutelrol. Het gebied is immers voor het merendeel agrarisch in gebruik. Het huidige gebruik wordt
alom gewaardeerd vanwege de groene en rustieke uitstraling. De land- en tuinbouw kan en wil een rol
spelen bij de verdere invulling van vrijetijdsbesteding van burgers in het landelijk gebied in de regio.
Het huidige plan werkt negatief uit op de land- en tuinbouw in de regio. Er gaat veel goede
landbouwgrond en hoogwaardige werkgelegenheid verloren. Met name de waterkwaliteit en
waterkwantiteit voor de land- en tuinbouw staat op het spel. De zoetwatervoorziening wordt bedreigd
door het huidige plan. De mogelijkheden voor beregening van zoutgevoelige gewassen wordt beperkt.
De invloed op de directe omgeving door de aanleg van het Wieringerrandmeer is negatief door onder
andere toename van kwel, verzilting en flora- en faunaschade.
Het Andere Wieringerrandmeer van het Wierings Beraad speelt hierop in. De omvang van het meer is
beperkter van omvang. De betere landbouwgronden blijven agrarisch in gebruik. De zoetwatervoorziening wordt versterkt door grotendeels gebruik te maken van de huidige waterinfrastructuur.

T. Beishuizen,
algemeen voorzitter LTO Noord

Drs. T.H.H. van Vuren,

algemeen secretaris LTO Noord
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Bijlage 5

Secretariaat: S. v/d Meulen, Parklaan 28, 1777 BB Hippolytushoef, tel. 0227-595469

Position Statement Stichting Landschapszorg Wieringen
Stichting Landschapszorg Wieringen is van mening dat de discussie over het nut en de noodzaak van
de aanleg van het Wieringerrandmeer opnieuw gevoerd zou moeten worden.
De Schorrenvariant is voor een belangrijk deel gebaseerd op uitgangspunten en rapporten die
achterhaald zijn door recentere inzichten en ontwikkelingen.
Enkele belangrijke bezwaren van SLW tegen het voorkeursalternatief:
• de geplande aanleg van 2100 woningen in en rond het randmeer: woningbouw van deze omvang
verstoort de landschappelijke kwaliteit van dit gebied en sluit onvoldoende aan bij de vraag en
draagkracht van de woningmarkt.
• natuurbedreigingen: de dreigende inkapseling van de Wierdijk, een rijksmonument, en het kappen
van 200.000 bomen in het Robbenoordbos maken de natuur- en landschappelijke aspiraties van de
Schorrenvariant ongeloofwaardig.
• de verwachte verkeerstoename: daarvoor is geen behoorlijke afwikkeling mogelijk.
• de verwachte toename van de zoute kwel in de Wieringermeer: de effecten ervan zijn onvoldoende
in kaart gebracht.
Het Andere Wieringerrandmeer
Tijdens de aanloopfase en ontwikkeling van het project is onvoldoende gebruik gemaakt van de
expertise van de lokale belangenverenigingen, waardoor o.a. de draagkracht van het plan ernstig is
uitgehold. Aangedragen alternatieven of verbetervoorstellen zijn stelselmatig genegeerd.
Het Andere Wieringerrandmeer, ontwikkeld door de deelnemers aan het Wierings Beraad, is een
alternatief dat in onze ogen wel aansluit bij de landschappelijke kwaliteit van het plangebied en
problemen als hierboven genoemd niet oproept.
De organische samenhang tussen de kleuren ‘zwart’, ‘groen, ‘blauw’ en ‘rood’, de betaalbaarheid en
beheersbaarheid alsmede de flexibiliteit van dit plan maken dat Het Andere Wieringerrandmeer kan
rekenen op een breed draagvlak.
Stichting Landschapszorg Wieringen roept de PPS-partijen alsmede de Commissie voor de MER dan
ook op om Het Andere Wieringerrandmeer een volwaardige kans te geven in de MER.

Sjoeke v/d Meulen,
secretaris
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