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Geachte heer, mevrouw,
De Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam zijn afgekeurd. Om een groot deel, ruim 33 kilometer,
van deze dijken weer veilig te krijgen is er een plan opgesteld door de Alliantie Markermeerdijken. In
december 2017 en januari 2018 heeft dit plan, om precies te zijn het Ontwerp Projectplan Waterwet voor
de dijkversterking Markermeerdijken, ter inzage gelegen. Het Projectplan Waterwet wordt in september
2018 ter vaststelling aangeboden aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Waarom deze brief
U ontvangt deze brief omdat u een zienswijze hebt ingediend of u een adres aan de Markermeerdijken
heeft. Middels deze brief willen we u op hoofdlijnen informeren over wat we de afgelopen maanden
gedaan hebben en wat u tot het najaar kunt verwachten. Deze brief plaatsen wij ook op onze website
www.markermeerdijken.nl.
Afgelopen periode
De afgelopen periode hebben we aan de onderstaande zaken gewerkt:
•
•

•

•

•

We hebben de laatste inzichten vanuit het ontwerpinstrumentarium (actuele technische inzichten)
verwerkt in het projectplan. In het projectplan hebben we deze wijzigingen beschreven.
We hebben alle 142 zienswijzen behandeld en beantwoord in een Nota van beantwoording
zienswijzen, die bij de besluiten wordt gevoegd. Waar de zienswijzen aanleiding geven tot
wijziging van het projectplan en/of de uitvoeringsbesluiten, zijn die wijzigingen verwerkt.
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een advies uitgebracht over het
milieueffectrapport. Naar aanleiding van dit advies hebben we het milieueffectrapport aangevuld.
We hebben de commissie gevraagd om ook over deze aanvulling te adviseren. De commissie zal
dit advies op 12 juli uitbrengen. Dit advies zal te raadplegen zijn op de website van de commissie
en via een verwijzing op www.markermeerdijken.nl.
We hebben verschillende documenten beschikbaar gesteld in ons projectkantoor, waaronder de
onderliggende berekeningen en onderzoeken, om u inzicht te geven in de veiligheidsopgave (wat
is nodig om de dijken weer veilig te maken) en waar de ontwerpoplossingen voor de
dijkversterking op gebaseerd zijn.
We hebben gesprekken gevoerd met belanghebbenden over onder andere de zienswijzen, het
voorkomen van schade tijdens de uitvoering, grondverwerving en vragen over het ontwerp.
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Komende periode
Inloopspreekuur
De hele zomerperiode organiseert de Alliantie Markermeerdijken inloopspreekuren, waarin wij u
desgewenst bijpraten over alle ontwikkelingen en de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbesluiten .
Ook kunt u hier uw vragen stellen. De inloopspreekuren vinden plaats in het projectkantoor aan de
Hoogedijk 1D in Katwoude. Elke vrijdag vanaf 27 juli tot en met 7 september tussen 9.00 uur en 12.00
uur bent u van harte welkom. Voor afspraken op afwijkende data of tijdstippen, kunt u contact opnemen
met de Alliantie Markermeerdijken contact@markermeerdijken.nl of telefonisch via 0299-224510.
Procedure bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Op 5 september a.s. wordt het projectplan (inclusief de daarbij behorende Nota beantwoording
zienswijzen en het milieueffectrapport) besproken in de Commissie Water & Wegen. De vergaderstukken
zijn vanaf 23 augustus a.s. raadpleegbaar via de vergaderkalender op w ww.hhnk.nl. De
commissievergadering is openbaar en inspreken is mogelijk. Naar verwachting ligt het projectplan op
19 september a.s. ter besluitvorming voor in de vergadering van het College van hoofdingelanden . Ook
deze vergadering is openbaar en ook tijdens deze vergadering kan worden ingesproken.
Procedure bij Provincie Noord-Holland
Op 24 september a.s. bespreekt de Statencommissie Natuur, Landbouw, Water, en Milieu de verklaring
van geen bedenkingen (vvgb) voor de omgevingsvergunning. Deze vergaderin g is openbaar en inspreken
is mogelijk. In de vergadering van 8 oktober a.s. besluiten Provinciale Staten over het afgeven van de
vvgb. Ook deze vergadering is openbaar; inspreken is dan niet mogelijk. Naar verwachting besluiten
Gedeputeerde Staten eind oktober over goedkeuring van het projectplan, het verlenen van de
omgevingsvergunning en het verlenen van de vergunning en ontheffing op grond van de Wet
natuurbescherming.
Contact opnemen
Wilt u na het lezen van deze brief meer informatie of wilt u met ons in gesprek, dan kan dat uiteraard
door contact op te nemen via contact@markermeerdijken.nl of telefonisch via 0299-224510. U kunt uw
e-mail adresseren aan de omgevingsmanager die in het briefhoofd is vermeld.
We hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en we zien u graag op (een van) de
inloopspreekuren tussen 27 juli en 7 september a.s.
Met vriendelijke groet,

Guido Koolhaas
Projectdirecteur Alliantie Markermeerdijken

