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om het werk stil te kunnen leggen.
In afwachting van de bodemproce-
dure die 27 partijen zijn gestart bij
de Raad van State tegen de dijk-
plannen. Maar die procedure
wordt waarschijnlijk pas in het
najaar opgestart, liet voorzienin-
genrechter mr. J. Hagen van de
afdeling bestuursrechtspraak we-
ten. En de uitkomst daarvan ver-
wacht hij echt niet meer dit jaar.
De Alliantie Markermeerdijken
staat in de startblokken om liefst
morgen al te beginnen met de
voorbereidende werkzaamheden
van het 500 miljoen euro kostende
dijkwerk. Liefst steken ze per 1 juli
de schop in de grond. Nog meer
vertraging kost volgens advocaat
Schippers miljoenen. ,,Wij zien ook
hoe bijzonder de dijk is, maar
dijken moeten ook doen waar ze
voor gemaakt zijn: veiligheid voor

Het verzet is groot en langdurig
tegen de dijkverzwaring. Dijkbe-
woners willen liever uitstel en
dienden een schorsingsverzoek in

het achterland waar 1,2 miljoen
mensen wonen. Deze dijken zijn
afgekeurd en het dijkontwerp is
geen maat te groot. Het is essenti-
eel dat we snel met de vaargeulen
beginnen, anders lopen we nog
meer vertraging op.’’ 
Er liggen al twintig schepen bijna
op stoom om ’de zandtrein op
gang te brengen voor de eerste
ophoogslagen van de dijk’. Dat
zand uit winputten in het Marker-
meer moet je volgens Schippers nu
gebruiken, want de winningscon-
tracten lopen af en dan wordt het
weer duurder. Er zit een projector-
ganisatie van 130 fte klaar in een
bouwkeet bij Katwoude; die kun je
volgens haar niet ontmantelen. Ze
wil vaart maken.
Barry Meruma van de Zuyderzee-
dijk wil pas op de plaats. ,,Nie-
mand hier wil gevaar lopen. Maar

is er onverantwoord risico als we
meer tijd nemen? Het is echt niet
noodzakelijk dat de dijk dit jaar
wordt aangepakt. Het mag best
wat meer tijd kosten, dat zeggen

ook deskundigen van de TU Delft.
Voor Durgerdam is tenslotte ook
uitstel gekomen.’’ De stichting
Zuyderzeedijk wil meer nieuw
onderzoek naar de noodzaak. De

dijk heeft na de versterking na de
watersnood van 1916 stormen door-
staan en er is nu ook de Houtrib-
dijk en Afsluitdijk als extra be-
scherming. Plus ze willen toepas-

sing van innovatieve methodes die
de historische dijk minder aantas-
ten. 
De Alliantie wil graag beginnen
aan het voorbereidend vaargeulen

graven, maar dan worden ook
mosselbanken aangetast voor wa-
tervogels. Volgens Meruma bete-
kent dat permanent verlies van
Natura 2000-gebied en is de bril-

duiker in gevaar. Schippers denkt
van niet. ,,Er is verstoring maar dat
heeft geen effect voor beschermde
soorten. Vogels hebben zat ruimte
om ergens anders te gaan broeden

en komen daarna weer terug.’’ Ze
haalde bij de rechter nog een eigen
ecoloog naar voren die betoogde
dat de vogels flexibeler zijn dan we
denken en hun dieet al hebben
aangepast aan ander voedsel. Min-
der mosselen en meer vlokreeftjes.
Meruma in reactie: ,,Dat is de
mening van een partijdeskundige
die niet onafhankelijk is.’’

Onomkeerbaar?
Of de schop nu wel of niet in de
grond kan voor de voorbereidende
werkzaamheden, zal binnen twee
weken blijken als voorzieningen-
rechter Hagen uitspraak doet. Al
was hij al wel meningen aan het
peilen over wat onomkeerbaar
werk is aan de dijk. En of de Alli-
antie tot aan de uitspraak in de
bodemprocedure (wanneer die
komt, weet ik niet, zei Hagen) de
dijk met rust kan laten. Zandop-
spuitingen aan de onderkant van
de dijk en de vaargeulen zijn wat
Schippers betreft weer te herstel-
len. Ze liet zelfs de projectdirecteur
met de hand op zijn hart beloven
dat er geen schade aan de dijk
wordt toegebracht als ze maar wel
het werk mogen opstarten. ,,Er
wordt niets afgegraven.’’
Meruma vroeg zich daarop af of je
met droge ogen kunt zeggen dat,
als de stichting de zaak in de bo-
demprocedure wint, alles wordt
teruggedraaid en dat een recreatie-
strand bij Hoorn weer wordt weg-
gehaald. 

De Alliantie Markermeerdijken wil uitvaren met
baggerschepen om de vaargeulen voor de
dijkversterking van de Markermeerdijken te gaan
graven. Bewoners, stichting Zuyderzeedijk en
IJsselmeervereniging willen een pas op de plaats en
nog een half jaar nieuw onderzoek. Volgens hen kan
het best een schepje minder. Ze troffen elkaar
gisteren bij de Raad van State. 

Protest tegen de dijkverzwaring. Vlaggen en spandoeken moesten buiten blijven      bij de Raad van State. FOTO RIEN FLORIS

Uitstel kan per
maand oplopen
tot zeven miljoen

Kan de dijk
al dit jaar op

de schop?
Den Haag ✱ ,,Opschorting van de
werkzaamheden aan de Marker-
meerdijken kan oplopen tot zeven
miljoen euro per maand’’, poneert
advocaat Elisabeth Schippers van
de Alliantie Markermeerdijken bij
de rechter. ,,Een goede projectorga-
nisatie houdt rekening met gerech-
telijke procedures’’, pareert advo-
caat Barry Meruma van de stich-
ting Zuyderzeedijk en de IJssel-
meervereniging. Het was gisteren
elkaar vliegen afvangen bij de Raad
van State.

Rien Floris
r.floris@hollandmediacombinatie.nl

advertentie

Een van de stellingen in de Stemwij-
zer luidt: ’De provincie moet zowel
de regionale omroep als de regiona-
le kranten financieel steunen’. Tien
partijen zijn het daarmee eens. Zij
wijzen op de belangrijke rol die
’kwalitatief goede, onafhankelijke
media’ en (onderzoeks)journalistiek
spelen in de (lokale) democratie en
bij de ’controle en duiding van het
bestuur’. D66 komt nog met voor-
stellen om die rol van de media te
versterken, meldt de partij.
De PvdA meldt: ’Wij vinden het be-
langrijk dat ook lokale en regionale
onderwerpen van verschillende
kanten belicht en geduid worden.
Dat vraagt om goede regionale jour-
nalisten. Daar dragen wij graag aan

bij.’ Ook SP, GroenLinks, 50Plus/
Partij van de Ouderen, Partij voor de
Dieren en CDA vinden dat de pro-
vincie de beurs moet trekken.
Ook partijen die (nog) niet in de Sta-
ten zitting hebben, pleiten voor
geld vanuit ’Haarlem’. Nida: ’Niet
alleen qua middelen voor betere on-
derzoeksjournalistiek, ook qua in-
clusief en representatief beleid’. Net
als de Partij voor de Dieren spreekt
Code Oranje van de ’tegenmacht’.
’De provincie moet niet bang zijn
haar eigen onafhankelijke tegen-
macht te organiseren’. Denk is voor
’meer budget voor lokale media die
politici controleren, zodat mensen
voldoende op de hoogte worden ge-
bracht van lokale besluitvorming’.
De ChristenUnie heeft als enige
’geen van beide’ heeft aangevinkt.
Deze partij wil ’dat de provincie de
pers faciliteert waar mogelijk’. ’Dat
kan door te adverteren in de regio-
nale kranten of op de provinciale
omroep, maar ook door gezamenlijk

journalistieke projecten vorm te ge-
ven. De financiering van de regiona-
le omroep gebeurt door de Rijks-
overheid; de provincie betaalt daar
niet aan mee en moet dat ook niet
doen voor de regionale kranten.’
VVD, PVV, Ouderenpartij Noord-
Holland en Forum voor Democratie
zijn ronduit tegen. De liberalen
melden niet waarom. De PVV is dui-
delijker. ’Wij zijn voor een provin-
ciale overheid die zich alleen bezig-
houdt met kerntaken en zo min mo-
gelijk belastinggeld van burgers uit-
geeft. Het financieel ondersteunen
van regionale omroepen vindt de
PVV meer dan genoeg, zeker in een
tijd waarin steeds minder mensen
kranten lezen.’ FvD is het meest uit-
gesproken. ’Wij geloven in een vrije
samenleving waarin bedrijven zelf
hun eigen broek ophouden. Indien
regionale kranten onvoldoende le-
zers weten te trekken, dienen zij
niet door onnatuurlijke subsidi-
ering in stand te worden gehouden.’

Meeste partijen willen
regionale media steunen
Eddie de Paepe

Haarlem ✱ Een ruime meerderheid
van de partijen die in Noord-Hol-
land meedoen aan de Statenverkie-
zingen is voorstander van financiële
steun aan de regionale media.

De afgelopen twee jaar zat het festi-
valterrein op het Doelenveld. Het
festival wilde zelf verhuizen en leg-
de die wens bij de gemeente Alk-
maar neer. ,,Het Victoriepark is ons
idee. We zijn heel blij dat dat lukt’’,
zegt Els Schipper van Karavaan.
Groot voordeel van het Victoriepark
is de goede zichtbaarheid. ,,En we
zitten op een ruimere plek waar we
kunnen groeien, in het groen en aan
het water. Het is de perfecte plek.’’
Het Doelenveld werd bovendien te
klein voor het festival. ,,Er wordt
daar gebouwd, de parkeerdruk in
het gebied neemt toe, dus het wordt
steeds lastiger om daar te blijven’’,
zegt Schipper. Op het festivalhart
waren vorig jaar zo’n 250 bezoekers
maximaal aanwezig. De verwach-
ting is dat dit naar 500-600 kan
groeien. 

B en W van Alkmaar werken graag
aan de verhuizing mee. Het college
noemt Karavaan ’een succesvol en in
belangstelling groeiend evenement’ 
Omwonenden van het Victoriepark
zijn bij voorbaat enthousiast. ,,Hart
van Alkmaar, de bewonersvereni-
ging wil zelf ook meer reuring in het
park’’, zegt Schipper. Karavaan heeft
al contact met restaurant het IJkge-
bouw. ,,Wij hebben een eigen pop-
up restaurant met een daghap. Als
onze bezoekers wat luxer uit eten
willen, dan verwijzen we ze door
naar het IJkgebouw.’’
Alle cultuuraanbod van Karavaan in
het Victoriepark is gratis. Daarnaast
programmeert Karavaan op andere
plekken voorstellingen waarvoor
bezoekers wel een kaartje moeten
kopen. 

Festivalhart Karavaan naar Victoriepark
Connie Vertegaal

Alkmaar ✱ Het Victoriepark in Alk-
maar wordt het nieuwe festivalhart
van de Karavaan. Van 30 mei tot en
met 7 juni is het park de ontmoe-
tingsplek voor cultuurliefhebbers,
met straattheater, muziek en een
programma voor kinderen.

Straattheater op het Doelenveld, vorig jaar het festivalhart van Karavaan.FOTO
JJFOTO.NL / JAN JONG

Aantal bezoekers
kan groeien tot
meer dan 500


