
I. KLAASSEN EN F. HIJMANS 

Open Nlarkenneer: een 
verantwoord standpunt/ 

Het minste dat je van het artikel 
'Markermeer ofMarkerwaard' kunt 
zeggen, is dat het een verrassend stuk 
is. Dat verrassende effect zit zowel in 
het moment van publikatie als in de 
(geringe) kw a !i tei t van de aangedra

gen argumenten vóór inpoldering en 
de argumenten op grond waarvan 
een heroverweging van het D '66-
standpuntwordtgesuggereerd. Inde
ze reactie wordt daarom op de vol
gende aspecten beknopt ingegaan: 
1. de interne besluitvorming t.a.v. al 

dan niet inpolderen; 
2. de inhoud van de in het artikel aan

gevoerde argumenten, toegespitst 
op de onderwerpen landinrichting 
en verstedelijking. 

I. Interne besluitvonning 

De schrijvers van het artikel zeggen 
het zelf: D '66 is duidelijk- géén in
poldering! Die duidelijkheid bestaat 
al eenjaar of zes. Recent is dit stand
punt - al neergelegd in het verkie
zingsprogramma van 1977 - nog 
weer eens krachtig bevestigd, toen op 
het congres over het verkiezingspro

gramma 1981-1985 een amende
mentvan de afdeling Lelystad, strek
kende tot heroverweging van ons 
standpunt 'geen inpoldering', door 
een overgrote meerderheid werd ver
worpen. 

Waarom een duidelijk standpunt 
ook een te simpel standpunt zou zijn, 
zoals het Lelystadse. artikel sugge
reert, is ons niet duidelijk. Het is in elk 
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geval niet zo, dat het D '66-standpunt 

over het openhouden van het Mar
kermeer is ontstaan na onvoldoende 
overweging of op grond van onvol
ledige informatie. Wij vrezen dat die 
bewering van onvoldoende onder
bouwing berust op, op z'n minst, vier 
essentiële denkfouten: 

a. Die duidelijke en eenvoudige stel
lingname 'geen inpoldering' kwam, 
uiteraard, totstand najaren discussie 
in de partij. Landelijk bijvoorbeeld 
in de werkgroepen Ruimtelijke Or
dening en Milieu, vooral ter yom·be
reiding van standpunten van de Ka
merfractie wanneer dat geboden was, 
en bij de voorbereiding van beleids
programma-hoofdstukken. Maar een 

heel groot deel van de discussie heeft 
vooral ook plaatsgevonden op regio
naal en locaal niveau in en rond frac

ties en werkgroepen. Die discussie is 
gevoerd op basis van een geweldige 
hoeveelheid literatuur (zij het niet 
noodzakelijk uitsluitend dezelfde li
teratuur als die waarop men zich in 
Lelystad baseert) en heeft geleid tot 
vele hecht met argumenten doortim
merde standpuntbepalingen. Men 
leze bijvoorbeeld de nota 'Marker
waard. De argumenten gerangschikt 
en gewogen' van de D '66-afdeling 
Edam-Volendam.1 

b.o'66-leden zijn geen mensen die 
buiten de maatschappij staan! De 
laatstejarenis er een grote stroom in
formatie over de maatschappij uitge

stort met betrekking tot de Marker
waard-kwestie, waarvan natuurlijk 
ook D '66'ers aan alle kanten hebben 
kennis genomen. Daarnaast zijn 
D '66-leden in allerlei verband direct 
of indirect (bijvoorbeeld via milieu
organisaties) bij de problematiek van 
het IJsselmeer betrokken. Ook de al-

dus op velerlei wijze vanuit de maat
schappij verworven informatie heeft 
vanzelfsprekend bijgedragen tot de 
standpuntbepaling en bij D '66- een 
partij met van meet af aan grote be
langstelling voor de milieuproblema
tiek - leidde dat noodzakelijkerwijs 
tot het afwijzen van inpoldering. Dat 
brengt ons bij de derde denkfout in 
het artikel. 
c.Het standpunt ten aanzien van al 
dan niet inpolderen kan- ook dat is 

toch eigenlijk vanzelfsprekend- niet 
los worden gezien van de rest van het 
D '66-programma. Wie beziet wat het 
D '66-standpunt is op punten als na
tuurbehoud, landinrichting en ver
stedelijking, kan niet anders dan con
cluderen dathet Markermeer-stand

punt daarmee volstrekt consistent is, 
daar logisch uit voortvloeit, daar
door wordt onderbouwd.2 

d. Wie er van uitgaat dat tegenstan
ders van inpoldering 'hun gelijk moe
ten bewijzen', draait ten onrechte de 
bewijslast om. In de gehele D '66-be
nadering ligt besloten dat grote ingre

pen in, in hun huidige situatie waar
devolle, onvervangbare gebieden al
leen gerechtvaardigd kunnen wor
den wanneer een werkelijk onvermij

delijke noodzaak aangetoond kan 
worden om tot zo'n ingreep over te 
gaan; dat brengt met zich mee dat 
voorstanders van inpoldering niet 
kunnen volstaan met het uitmeten 

van mogelijke bestemmingen, maar 
zouden moeten waar maken dat dit 
de enige echte oplossing.is voor pro
blemen die door geen enkel alterna
tiefkunnen worden verholpen. Daar
van is geen sprake. 

Inpolderen van het Markermeer 
als 'oplossing' voor bepaalde proble
men moet worden vergeleken met an-
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dere mogelijke- en fundamenteler
oplossingen voor die problemen 
(waarbij ook het aspect van het doel
matigst gebruik van financiële midde

len onder ogen moet worden gezien). 
Die vergelijking ontbreekt in de bena
deringvan de studiegroep uit Lelystad. 

Maar bovendien kan een Marker
waard voor die problemen niet meer 

dan een beperkt, tijdelijk soelaas ge
ven en blijven de oorzaken van ruim
tetekort er ten principale onopgelost 
bij. (De studiegroep illustreert dat zelf 
treffend met de constatering dat alle 
in hun stuk vertolkte wensen opge
teld ver komen boven de oppervlakte 
van 40 ooo hectare land en 20 ooo hec
tare randmeren die een Marker
waard zou opleveren ... ) Het aandra
gen van een tentatieflijs1je van grond
gebruiksmogelijkheden, ter tijdelijke 
leniging van problemen op zijn 
vroegst over tien jaar, geeft dan ook 
niet meer dan uitstel van tenslotte 
toch onontkoombare beleidsombui
gingen. Daaruit valt met de beste wil 
niet het harde bewijs van dwingende 
noodzaak te herleiden dat onomkeer
bare aantasting van het waardevolle 
IJsselmeergebied zou moeten recht
vaardigen. 

2. De inhoud van de argumenten 

De studiegroep vormt met zijn arti
kel geen uitzondering op het hierbo
ven gesignaleerde falen in redene
ringen vóór inpolderingdat geen vol
waardige afweging wordt weergege
ven. 

Men stuurt aan op een heroverwe
ging, maar gaat er aan voorbij dat 
alle aangevoerde argumenten in de 
discussie al uitgebreid aan de orde zijn 
geweest. We gaan ze dan ook niet nog 

weer eens allemaal langs, maar lich
ten er bij wijze van voorbeeld een 
paar punten uit. 

a.Landbouw en landinrichting 
De schrijvers stellen zelf al dat de boer 

bij het huidige beleid gedwongen is 
steeds meer te produceren en te in

vesteren. Een goed landbouwbeleid 
zou er juist op gericht moeten zijn de
ze dwangsituatie te doorbreken en 
een steeds verdergaande uitstoot van 

arbeid uit deze sector te voorkomen 
(vergelijk bijvoorbeeld de 8oo tot 

r 6oo 'nieuwe' arbeidsplaatsen in een 
Markerwaard met de totale voor de 
komende tijd voorspelde uitstoot van 

agrarische arbeid van 6oooo plaat
sen). Die uitstoot is het gevolg van, of 
gaat gepaard met, steeds energie-in

tensiever bedrijfsvoering en het ge
bruik van natuurvreemde middelen. 
Terecht signaleert de studiegroep dat 
hier knelpunten liggen; is het echter 

niet zo, dat juist dát dan ook pleit té
gen het vestigen van grootschalige 
landbouwbedrijven in een nieuwe 
polder? 

Verder zou de Markerwaard soe
laas moeten bieden voor allerlei pro
blemen m.b.t. de landinrichting. Dat 
is echter de zaak omdraaien: die pro

blemen ontstaan door grootschalige 
ingrepen in de inrichting van het ou
de land (ingrijpende ruilverkavelin
gen bijvoorbeeld) en een veel te uit
bundig gebruik van ruimte voor ste
delijke functies. Jaarlijks valt daar
aan 130 km2 ten offer, en daarvoor 
zou die hele Markerwaard (en dan 
nogpasover rojaar) hooguitdriejaar 
soelaas bieden. Er is dan ook dringend 
behoefte, niet aan een Markerwaard, 
maar aan een beleid gericht op zuinig 
en zinnig gebruik van de ruimte en 

een kleinschalige, gedifferentieerde 
landinrichting. Dát is volstrektin lijn 
met het D '66-programma. 

b. Verstedelijking 
Op dit punt maakt de Lelystadse 
groep het echt heel bont! Bijna alles 
wat wordt beweerd, is een ontken
ning van wat er in de loop van jaren, 
met recht en reden, op dit terrein in 

het D '66-programma is opgenomen. 
Wat grote groepen immigranten, wat 
andere economisch zwakke groepen 
in onze samenleving te winnen zou

den hebben bij verstedelijking op mi
nimaal vijftig kilometer afstand van 
alle centra van werkgelegenheid en 
voorzieningen, wil ons niet duidelijk 
worden. Waar de studiegroep in we
zen een vurig pleidooi houdt voor 
spreiding, is men echt flagrant in 
strijd met het D '66-standpunt in deze 
problematiek: niet alleen in strijd met 
het landelijk programma - dat ge
richt is op de compacte stad, integra
tie van wonen, werken en voorzie
ningen, en behoud en herstel van het 
economisch draagvlak van de steden 
-maar vooral ook in strijd metwat de 
betrokken regio's als beleid hebben 
geformuleerd. Een eventuele Jviar
kerwaard kan slechts een rol spelen 

in de verstedelijking van het Gooi en 
de Amsterdamse conurbatie; juist in 
die regio's heeft men (en heus niet al
leen van de zijde van D '66) een- en 
andermaallaten weten aan de aan
leg van de Markerwaard ter oplos

sing van volkshuisvestingsproblemen 
geen behoefte te hebben. Waar in de 
fase van beleidsombuiging naar zin
nige verstedelijking behoefte is aan 
bouwlocaties moeten en kunnen de
ze gevonden worden in de zuidelijke 
IJsselmeerpolders en de noordrand 



van het Groene Hart. Alweer: ook dat 
is volstrekt in lijn met het D '66-pro
gramma. 

c. Enige verdere kanttekeningen 
Het door de studiegroep aangedra
gen materiaal wekt op de keper be
schouwd een onzorgvuldige en on

volledige indruk. Bijna nergens vindt 
men bronvermeldingen, maar ook 
zonder dat kan een aantal cijfers snel 
naar het rijk der fabelen worden ver
wezen. 

Voorbeelden: het artikel rept van 
350 arbeidsplaatsen in de beroepsvis
serij; Langstraat echter3 schat alleen 
al in de beroepsvisserij het verlies van 
arbeidsplaatsen bij inpoldering op 

r 375· Amsterdam komt in aanvul
lende woningbouwprogramma's tot 
mogelijkheden voor 6oooo woning
en4, niet roooo zoals de studiegroep 
beweert. 

Naschrift Studiegroep 111arkerwaard 

De reactie van I na Klaassen en Frans 
Hijmans ademt de sfeervan irritatie; 
alles leek zo mooi afgerond en nu laait 
de discussieweer op. Zij trachtendan 
ook vooral aan te tonen dat én pro
cedureel én inhoudelijk de besluit
vorming waterdicht was en derhalve 
nu gesloten is. 

De redactie biedt ons de gelegen
heid zeer kort hierop te reageren, 
waarvoor onze dank! Gelukkig vol
doet idee' 66 steeds meer als forum voor 
onderwerpen die het waard zijn 
inhoudelijk van verschillende kan ten 
te worden belicht. 

Wij blijven als democraten van me

ning dat in een turbulente tijd als de 
onze en in een dynamische partij als 
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Een opvallende lacune in het Lely
stadse betoog is bijvoorbeeld ook dat 
nergens aandacht wordt besteed aan 
gevolgen van inpoldering voor het 
oude land van Noord-Holland, zoals 
grote infrastructurele werken in het 
kwetsbare \.Yaterland en daling van 
het grondwaterpeil. 

3. Tot besluit 

Met het al zo vaak herbevestigde, 
duidelijke afwijzingsstandpunt wordt 
vanzelfsprekend door D '66-fracties op 
landelijk, provinciaal en gemeente
lijk niveau in de praktijk gewerkt 
(bijvoorbeeld in het kader van de, on

langs afgesloten, PKB-inspraakperio
de). Ook nu weer wordt in het nieuwe 
Statenprogramma voor Noord-Hol

land en de nieuwe gemeentepro
gramma's in die provincie gewerkt 
aan ruimtelijkeordenings-en milieu-

paragrafen die van een afwijzing van 
de J\t[arkerwaard uitgaan. Toch nog 
weer het plaatselijk Lelystadse 
standpunt verder in D '66 ingang wil
len doen vinden doet dan ook heel 
wat meer denken aan het van stal 
blijven halen van een stokpaard, dan 
dat dat gezegd zou kunnen worden 

van het consequent doortrekken van 
de door de partij - de tegenstanders 
luid en duidelijk gehoord hebbend
steeds met grote meerderheid uitge
zette lijn in ándere richting. 

r. Geïnteresseerden kunnen zich wenden 
tot het afdelingssecretariaat: J. J\t 
Schilder, Langemeerstraat 14, Edam. 

2. Zie de paragrafen rnc, rnd en rvi van 
het Verkiezingsprogramma I g8 I- I 985. 

3· Langstraat, D.J., De visserijbelangen aan 
de baggerlaars gelapt. 

4· Locaties waarwoningbauw mogelijk is, Eer
ste rapportage van de Stuurgroep Aan
vullende vVoningbouw,januari Ig8o. 

n'66 het verstandig is open te staan port is in ons artikel genoemd) om-
voor de nieuwste ideeën en nieuwe streden zijn. Ook zij onderkennen 
informatie te toetsen aan onze uit

gangspunten, met als doel die partij 
te zijn die oog zegt te hebben voor de 
problemen van de jaren tachtig. Het 
hoofdbestuur heeft door recentelijk 
een ad hoc-werkgroep Markermeer 
in te stellen ('t.b.v. de D '66-inbreng 
in de brede maatschappelijke discus
sie') kennelijk wél oog voor die nieu
we ontwikkelingen (die zich voor
doen in de wetenschap, op maat
schappelijk niveau - denk aan de 
PKB, plan-Lievense enz.- en op het 
partij-politieke vlak). 

I. Klaassen en F. Hijmans geven 
aan dat de cijfers op het gebied van de 

visserij (de onze zijn ontleend aan de 
PKB-nota) en de woningbouw (rap-

daarmee het belang van een voort
gaande discussie, want het verschil in 
cijfers vraagt op zijn minst om ophel
dering. Het zou te simpel zijn om te 
stellen dat de een of de ander het bij 
het verkeerde eind heeft. 

Beide auteurs beoordelen onze in

houdelijke bijdrage slechts op twee 
paragrafen (landbouw en overloop) 
en bovendien worden de daaruit ge
kozen passages foutief geïnterpre
teerd. Dit kan nauwelijks serieus be
doeld zijn. Illustratie op die wijze als 
pseudo-bewijsvoering is in ons tijd
schrift niet zo nodig. Wél een inhou

delijke discussie en die uitnodiging 
staat nog steeds overeind. 
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