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Item Afsluitdijk 75 jaar
Pier Vellinga, hoogleraar Milieuwetenschappen: “We hebben een feestje 75 jaar. Goed, het
feestvarken de afsluitdijk komt er wat bekaaid af. Er liggen officiële rapporten van
Rijkswaterstaat, waarin ze zeggen, ja, er moet wat mee de afsluitdijk voldoet niet en ook 50%
van de andere dijken die ons echt moeten beschermen tegen de Noordzee tegen de rivieren
voldoen niet aan de wettelijke norm, dus wij leven met al onze waterkeringen in een
gedoogzone. Ik vind dat eigenlijk politiek niet verantwoord.”
Commentator: “De watersnood van 1916 gaf de doorslag. De plannen van Ir. Lely werden
uitgevoerd, de Zuiderzee afgesloten. En zo ontstond de mogelijkheid om grote gebieden met
vruchtbare grond in te polderen, maar bovenal moest het de veiligheid vergroten. Driekwart
eeuw deed de afsluitdijk trouw zijn werk.”
Pier Vellinga: “We leven dus eigenlijk nog op de rente van Lely, die heeft iets moois
gebouwd en dat onderhouden we onvoldoende, er is achterstallig onderhoud, niet alleen aan
de afsluitdijk, maar aan vele andere dijken en ik vind dat dit meer aandacht moet krijgen. Ik
vind het als Nederlander als je onder die zeebodem woont en je leest een officieel rapport van
Rijkswaterstaat dat 50% van de dijken niet voldoet aan de veiligheidsnorm, dan zou de wereld
toch te klein moeten zijn.”
Commentator: “Eens per vijf jaar worden alle dijken, dammen en sluizen tegen het licht
gehouden, dus ook de afsluitdijk. Dit schrijft Rijkswaterstaat de beheerder in september 2006:
De bijna 75 jaar oude afsluitdijk voldoet niet aan de norm. De dijk is niet hoog genoeg, ook
de sluizen in de afsluitdijk voldoen niet aan de norm, omdat de hoogte en stabiliteit
onvoldoende zijn.”
Roos Vermey, kamerlid PvdA: “We hebben normen gesteld waaraan waterkeringen in dit
land moeten voldoen. Het zijn trouwens oude normen zeg ik erbij. Ze zijn niet eens recent
gesteld en ook niet nog ingesteld op alle klimaatwijzigingen. Maar zelfs aan die normen
voldoet de afsluitdijk niet en dat betekent dat er mogelijkerwijs eerder dan we zouden willen
iets mis gaat of met de sluizen of met de dijken.”
Commentator: “Rijkswaterstaat schrijft verder dat er ook gekeken is naar het achterland, de
dijken in het ijsselmeer die Noord-Holland en Friesland beschermen, ook die zijn te laag. De
conclusie hiervan was dat deze bij falen van de afsluitdijk niet aan de gestelde normen
voldoen. De eindscore voor de afsluitdijk is derhalve Voldoet Niet.”
Pier Vellinga: “Kijk als er een stormvloed komt, nog wat hoger dan die in 1953 dan kan die
dijk dat niet aan en dan zal die vermoedelijk dat het water over de kruin loopt en grond
meeneemt en dan doorbreekt. Wat je dan tijdens die storm krijgt dat ook het ijsselmeer gaat
stijgen, een halve meter of zo, en dat dan ook die dijken daarachter het niet redden.”
Roos Vermey: “Dat is zeker ernstig, dus er zijn al verschillende deskundigen die hebben
gezegd het is vijf voor twaalf. Dat zijn overigens allemaal keurige heren, zeg ik erbij, dus die
zeggen dat ook heel rustig. Maar het gaat wel om de veiligheid van deze delta waar negen
miljoen mensen werken en waar 65% van het bruto nationaal product wordt verdiend.”

Commentator: “De stijgende zeespiegel, de klimaatverandering plus de bijbehorende
zwaardere stormen en de ijssel die steeds meer water afvoert. Je zou denken dat er gisteren
met gemengde gevoelens feest is gevierd op de afsluitdijk. Maar het kabinet geeft nog geen
krimp. Onderkend wordt dat de dijk niet voldoet aan de normen. Er is wat extra geld voor de
dijken, maar die wil het kabinet niet inzetten voor de afsluitdijk. Zevenhondervijftig miljoen
euro is het nodig volgens Rijkswaterstaat.”
Pier Velllinga: “Als bij mij thuis iets niet voldoet dan ga je dat binnen een week repareren en
ik zou zeggen als die afsluitdijk niet voldoet, dan ga je dat binnen vijf jaar repareren. Met het
geld dat er nu voor uitgetrokken is, staat de afsluitdijk pas op de begroting over een jaar of
acht. Dus na 2015.”
Commentator: “Een ruime kamermeerderheid wil niet zo lang wachten. CDA, PvdA, SP,
VVD en CU willen dat het kabinet de renovatie van de dijk nu op de begroting zet.”
Roos Vermey: “En dat betekent dat het goed moet gebeuren en dat we die beslissing daarover
zeker gedurende deze kabinetsperiode moeten gaan nemen. Wat mij betreft beginnen we daar
morgen mee met die besluitvorming.”
Commentator: “Dus u zegt kabinet er is wat aan de hand en doe er wat aan”.
Roos Vermey: “Kabinet kom op, er is wat aan de hand en laten we met z’n allen goed gaan
kijken wat daar precies voor nodig is en er vervolgens gewoon op tijd een besluit nemen en
daar wat aan gaan doen.”

