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Motie Betrek de betrokken inwoners Markermeerdij ken
Overwegende
•
•

•

•
•
•

dat PS grote waarde hecht aan het betrekken van onze inwoners bij het tot stand
komen en uitwerken van plannen;
dat de Markermeerdij ken tussen Hoorn en Durgerdam niet langer voldoen aan de eisen
die in het kader van de veiligheid aan een primaire waterkering gesteld moeten
worden;
dat de komende jaren gewerkt zal worden aan een versterking van de
Markermeerdij ken conform het projectplan zoals dat op 19 september door het
Algemeen Bestuur van HI-INK is vastgesteld;
dat om een vergunning te kunnen verlenen hiervoor, PS een VVGB dient af te geven;
dat er binnen de kaders van het projectplan uitwerking gegeven gaat worden aan de
landschappelijke en ruimtelijke invulling van de nieuwe dijk;
dat de Gedeputeerde heeft toegezegd dat de bewoners daar nadrukkelijk bij betrokken
zullen worden in het vervolg van het proces;

voorts overwegende
•
•

dat PS het als haar verantwoordelijkheid ziet om een goed proces van
burgerparticipatie bij de landschappelijke uitwerking te borgen;
dat het van belang is vooraf duidelijkheid te geven over het participatieniveau, de
vormen van de participatie, de ruimte binnen het participatieproces voor deelnemende
bewoners en de verwachtingen die zij bij dit proces mogen hebben;

roept het college op
•

•

met de betrokken partners binnen de ‘Alliantie Markermeerdijken’ voor de verdere
uitwerking van de ruimtelijke invulling een concept plan van aanpak
burgerparticipatie op te stellen waarin tenminste tot uitdrukking komt
a. het niveau van participatie
b. de vormen van participatie
c. de verwachtingen die inwoners en belanghebbenden bij het participatieproces
mogen hebben;
het opstellen van dit plan van aanpak als voorwaarde op te nemen bij het verlenen van
de vergunning;

en gaat over tot de orde van de dag

(t
(

—barsVkui1 (PvdA)

Esther Rommel (VVD)

Wim Bakker (D66)

Joachirn de Kam (CDA)

