Commissie Natuur, Landbouw, Milieu en Water op 3 december 2018.
Agendapunt 5a, Kader en richtinggevende uitspraken bodemdaling veenweidegebieden.
Geachte commissie,
De belastingen voor bewoners met een eigen huis zijn het hoogst bij het Hoogheemraadschap
Hollands-Noorderkwartier1. Sinds de Waterschapswet (1991) zijn de waterschap belastingen
ten laste van bewoners fors verhoogd. Bewoners betalen het grootste deel. Het publiek belang
zou moeten prevaleren bij de aansturing van het waterpeil, maar dit is nog niet het geval. Het
waterschap voldoet niet aan haar zorgplicht naar bewoners.
De Markerpolder is een veengebied met een dikke veenlaag. De fricties bij het waterpeil
stapelen zich op. Er zijn peilverschillen van 1,25 meter of meer nabij de bebouwing. De
bodemdaling rukt snel op naar Markenbinnen en het fort (UNESCO Werelderfgoed). De
bufferzone rondom de bebouwing kalft af. Funderingen van een groot aantal woningen zijn
zeer kwetsbaar. Het peilbesluit wordt niet nageleefd. Er tekent zich hier een urgente situatie
af. Wij verzoeken u een gebiedsgerichte aanpak in de Markerpolder mogelijk te maken.
De Markerpolder is een weidevogelkerngebied. Dit gebied komt in aanmerking voor
agrarische natuurbeheer. Weidevogelbeheer past bij veenweidegebieden. Neem daarbij een
voorbeeld aan agrariërs die de Gouden Grutto Award hebben gewonnen.
Nog meer stuwen? Dat is funest voor vismigratie. Vissen kunnen niet klunen. De waterrijke
veenweidegebieden zijn ideaal voor liefhebbers van varen, kanoën en schaatsen. Recreatie en
toerisme bieden toekomstperspectief. Gun bewoners de vrije doorvaart op het water.
Seinen staan op rood. Ondanks waarschuwingen van het waterschap voor de maatschappelijke
schade, faciliteert zij toch waterpeilverlagingen. Het waterschap schrijft dat dit probleem
onder de verantwoordelijkheid zou vallen van de algemene democratie, namelijk de provincie
Noord-Holland en de gemeenten in het gebied. Zij probeert zich te onttrekken aan haar eigen
verantwoordelijkheid en risico’s af te wentelen op bewoners. Dat gaat niet werken.
De notitie gaat niet in op relevante vragen van bewoners over risico’s, te weten:
1. Wie is verantwoordelijk c.q. aansprakelijk als onverhoopt schade aan funderingen
ontstaat onder invloed van waterpeilverlagingen?
2. Wie verleent financiële zekerheden aan bewoners met een eigen huis, bij voorbeeld de
vorming van een nazorgfonds?
3. Ter bescherming van funderingen zijn robuuste bufferzones rondom dorpen nodig.
Welke compensatiemaatregelen gaat u voorschrijven? Wat is een passend afstandscriterium t.o.v. bebouwing? Hoe gaat u dit in het RO-instrumentarium verankeren?
Ter afronding. Wie is de kapitein op de Costa Concordia? Ik verzoek u als toezichthouder op
het waterschap uw verantwoordelijk te nemen. Mijn dank voor uw aandacht.
Willem Rol
Namens een groep bewoners in Markenbinnen die zich zorgen maken over het waterpeil.
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