Gestelde vragen over Uitdammerdijk

Gestelde vragen over module Uitdammerdijk tijdens informatiebijeenkomst 5 juli 2016.

Hoeveel tijd is er voor bewoners en andere belanghebbenden om advies te geven op de
nu gepresenteerde oplossingen van modules 7, 15 en 16, (Durgerdam, Uitdammerdijk en
Zeevang)
Advisering vanuit de bewoners en belanghebbenden m.b.t de dijkversteviging loopt al enige jaren.
Er is een afvaardiging van bewoners betrokken bij de voorbereiding van de versterking
Markermeerdijken (de Adviesgroep). Op 26 januari 2016 is de Adviesgroep meegenomen in het
Bewezen Sterkte onderzoek. Daar is ook de aanpak van de Alliantie gedeeld waarbij na een aantal
maanden ontwikkelen de resultaten in de zomer van 2016 zouden worden gedeeld. Naast
uitgebreide informatieverstrekking via de website (www.markermeerdijken.nl), worden tal van
inloopbijeenkomsten en bewonersavonden georganiseerd van juli tot oktober.
Tot 23 september kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Dit kan tijdens
bijeenkomsten en via contact@markermeerdijken.nl. Na 23 september neemt de Alliantie een
besluit over de wijze waarop de veiligheid in deze modules op orde gebracht wordt.
De Alliantie zal na de zomervakantie langs het gehele traject informatiebijeenkomsten houden
waar het ontwerp gepresenteerd wordt.
Kijken jullie puur naar de versterking, of kijken jullie ook breder naar de zaken die in de
omgeving gebeuren, zoals Europarcs en camping Schellingwoudebrug?
Wij zijn verantwoordelijk voor de waterveiligheid, maar kijken ook naar kansen. Onderdeel van de
kansen is bijvoorbeeld een meekoppelkans of een wens vanuit de omgeving.
In het MER worden beide varianten afzonderlijk beoordeeld. Een variant alleen voor
waterveiligheid, en een variant met kansen. Door deze afzonderlijke behandeling kunnen beide
mogelijkheden beter worden bekeken. Hierdoor is ook goed het onderscheid te zien en wat de
positieve en negatieve effecten zijn. De kosten voor het op orde brengen van de waterveiligheid
wordt vanuit het Hoogwater beschermingsprogramma van het Rijk betaald en maakt onderdeel uit
van de opdracht van de Alliantie. Voor extra wensen is aanvullende financiering noodzakelijk door
de initiatiefnemers van de meekoppelkansen.

De Hoeckelingsdam houdt nu al veel golven tegen. En achter deze dam slibt het
Markermeer helemaal dicht. Is hier nog wel een versterking nodig?
Ja. De Hoeckelingsdam, inclusief een verontdieping erachter, is geen oplossing voor het
veiligheidsprobleem van de Markermeerdijken.

Vragen bij de tekening over de buitenom variant
Hoe zijn de “groene vlekken” bij de buitenom variant in het ontwerp gekomen?
Er zijn verschillende uitvoeringsvarianten onderzocht. Eén is de dijk buitenom maken met zand dat
beschikbaar komt uit de bestaande zandwinlocaties in het Markermeer. Een andere manier is om
zand te winnen op een locatie die dicht bij de toekomstige dijk ligt. Om het zand hier te winnen is
het noodzakelijk de toplaag, die bestaat uit klei/ veen, te verwijderen. Dit materiaal kan vervolgens
gebruikt worden voor het maken van verontdiepingen in het binnenmeer, zoals dit nu op tekening
staat. Zo kan extra waarde voor natuur worden gecreëerd.

Kun je de zandwinput vlak bij de dijk ook zien als een slibtrog?
Ja, dat zou kunnen.

Waarom ligt de aangeklede variant op tafel en niet een waterveiligheidsvariant?
In de basis presenteren we met de buitenom variant een waterveiligheids
oplossing. Deze biedt
mogelijkheden om de uit het project voortvloeiende natuurcompensatie te lokaliseren. Dit is echter
nog niet vastgesteld. De op de tekening weergegeven groene vlekken zijn slechts een indicatie.
Definitieve vaststelling vindt plaats in overleg met de betrokkenen en bevoegde instanties.

Inrichting en meekoppelkansen
De ANWB heeft het vaak over stilte eilanden, worden die hier ook aangelegd?
In het ontwerp zoals nu op tafel ligt is hier geen rekening mee gehouden.

Wat voor mogelijkheden zijn er voor de recreatie? Welke keuzes zijn er?
Ten aanzien van de rol van recreatie moeten er nog keuzes worden gemaakt. Als basis presenteren
we met de buitenom variant een waterveiligheidsoplossing. De buitenom variant biedt
mogelijkheden om aanvullende recreatie-infrastructuur te realiseren. Definitieve vaststelling vindt
plaats in overleg met de betrokkenen en bevoegde instanties.

Oplossingrichtingen algemeen
Is het mogelijk om voor een van de twee modules de dijk buitenom te kiezen, en voor
het andere traject de traditionele variant?
Ja dit is mogelijk.

Wat gebeurt er met de Kapen?
Alle kapen zijn als specifieke waarden benoemd binnen het project. Ze genieten dan ook speciale
aandacht. Anderzijds moeten ze versterkt worden, de exacte vormgeving is op dit moment nog
niet bekend.

