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Verzenddatum

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het besluit van ons college over
het project versterking Markermeerdijken ter kennis.

31 OKT, 2018
Kenmerk
7073018/1073022
Uw kenmerk

U heeft op 8 oktoberjl. de verklaring van geen bedenkingen (wgb)
afgegeven over de door het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
voor het afwijken van meerdere bestemmingsplannen in de gemeenten
Hoorn, Koggenland, Edam-Volendam, Waterland en Amsterdam.
Wij hebben daarop op 30 oktober 201 8 het Projectplan versterking
Markermeerdijken goedgekeurd en de omgevingsvergunning, de
natuurvergunning en -ontheffing afgegeven.
Vanaf medio november 201 8 leggen wij als coördinator van de
uitvoeringsbesluiten ons goedkeuringsbesluit, het projectplan met alle
bijbehorende documenten, de Nota van Beantwoording zienswijzen, de
adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage en de
uitvoeringsbesluiten zes weken ter inzage voor belanghebbenden voor
beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
We staan aan het begin van een nieuwe fase voor de versterking van de
Markermeerdijken. Vé6rdat de dijken daadwerkelijk versterkt worden,
zullen de ontwerpen nog verfijnd en gedetailleerd worden.
Uw staten vinden, evenals ons college, participatie van bewoners en
andere belanghebbenden bij dit proces van groot belang.
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Motie 37 die betrekking heeft op het vervolg proces nâ het
goedkeuringsbesluit, kon daarom op een ruime meerderheid van uw
staten rekenen.
Ons college voert de in de motie geformuleerde opdracht graag uit. Het
college is nauw betrokken bij het uitwerken van de memo
Betrokkenheid belanghebbenden Markermeerdijken in uitvoering
tot een Plan van Aanpak van de Alliantie Markermeerdijken. De memo
heeft u voorafgaande aan de vergadering van 8 oktoberjl. ontvangen.
Ook is een vergunningvoorschrift aan de omgevingsvergunning
toegevoegd, waarin verwezen wordt naar dit plan.
Hiermee is geborgd dat de provincie de Alliantie en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kan aanspreken op het
betrekken van de omgeving bij de verdere uitwerking en de uitvoering.
Vaststaand gegeven bij dit vervolgproces is dat de keuzes voor de
versterkingsoplossingen zoals opgenomen in het Projectplan Waterwet
versterking Markermeerdijken, niet ter discussie staan.
Ons college zal u het Plan van Aanpak ter informatie toesturen wanneer
dit gereed is, conform afspraak van de gedeputeerde Water met uw
Staten, en u de komende jaren informeren over de vorderingen bij de
uitwerking van het dijkversterkingsplan en de uitvoering.
Tevens zal ons college u melden wanneer de definitieve rapportage van
de reviewcommissie onder leiding van prof.dr.ir.J.K. Vrijling online
beschikbaar is. Mochten hier nog wijzigingen uit volgen voor het
definitieve dijkontwerp dan zullen wij hierover een toelichting vragen
van de Alliantie en de verkregen informatie met u delen.
Na ons goedkeuringsbesluit en het verlenen van de uitvoeringsbesluiten
zal het Hoogwaterbeschermingsprogrammabureau een
subsidiebeschikking afgeven aan het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. De Alliantie Markermeerdijken zal in het eerste
kwartaal van 201 9 starten met de uitvoering. Naar verwachting kan eind
2021 het sein ‘dijk veilig” gegeven worden.
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Via onderstaand adres kunt u vanaf medio november 201 8 alle
documenten inzien:
htts://www.noord
holIand.nl/ActueeI/Terinzageleggingen/Goedkeurngsbesluit_rojectla
nVersterking_Markermeerdijken
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Kenmerk
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gelet op het bepaalde in artikel 5.7 Waterwet,
Uw kenmerk

gezien het ter goedkeuring aanbieden van het projectplan voor het
versterken van de primaire waterkering Markermeerdijken, gelegen in
de gemeenten Hoorn, Koggenland, Edam-Volendam, Waterland en
Amsterdam, dat door het college van hoofdingelanden van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in haar vergadering van
1 9 september 201 8 is vastgesteld,
overwegende dat:
door de uitvoering van het plan deze Markermeerdijken gaan
voldoen aan de vereiste veiligheidsnorm op grond van artikel
2.2 Waterwet;
bij het tot stand brengen van het plan rekening is gehouden met
alle bij de uitvoering van het plan betrokken belangen,
waaronder die van landschap, natuur, recreatie, cultuurhistorie,
archeologie, ruimtelijke ordening, milieu en landbouw;
het projectplan op zorgvuldige wijze is voorbereid;
bij de voorbereiding van het plan burgemeester en wethouders
van de gemeenten Hoorn, Koggenland, Edam-Volendam,
Waterland, Amsterdam, Rijkswaterstaat Midden Nederland en
ons college zijn betrokken;
er een ontheffing en vergunningen zijn verleend ten behoeve
van de uitvoering van het projectplan en deze gecoördineerd
samen met het plan ter inzage worden gelegd;
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bij de voorbereiding van het plan een Milieueffectrapport (MER)
is opgesteld en de Commissie voor de milieueffectrapportage
(met.) daarover op 1 2 juli 201 8 advies heeft uitgebracht;
de Commissie voor de m.e.r. van oordeel is dat het MER de
essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen
over het projectplan waarin het milieubelang volwaardig wordt
meegenomen:
het projectplan en de uitvoeringsbesluiten inzicht bieden in de
wijze waarop rekening i5 gehouden met de in het MER
beschreven mogelijke gevolgen voor het milieu en met het door
de Commissie voor de m.e.r. uitgebrachte advies;
tijdens de gecoördineerde terinzagelegging van het ontwerp
projectplan, het MER en de ontwerpvergunningen en -ontheffing
zienswijzen zijn ontvangen;
de zienswijzen zijn betrokken bij de besluitvorming, zoals is
weergegeven in de Nota van Beantwoording zienswijzen;
Gedeputeerde Staten kunnen instemmen met die Nota van
Beantwoording zienswijzen;
Gedeputeerde Staten het vastgestelde projectplan niet in strijd
met het recht of het algemeen belang achten;
Gedeputeerde Staten de uitvoering van het projectplan van groot
belang achten gelet op het bereiken van de vereiste
hoogwaterveiligheid;

besluiten:
goedkeuring te verlenen aan het projectplan Waterwet Versterking
Markermeerdij ken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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Beroen
Tegen dit goedkeuningsbesluit en de verleende ontheffing en
vergunningen die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan kan door
belanghebbenden tijdens de periode van terinzagelegging beroep
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

1073018/1134064
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Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze naar
voren hebben gebracht over de ontwerpbesluiten, of als hen
redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben
ingediend.
Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 2001 9,
2500 EA Den Haag.
Crisis- en herstelwet van toeiassing
Op de voor beroep vatbare besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van
de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg
dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden
opgenomen en dat de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn
niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent dat het indienen van
een zogenaamd “pro forma’ beroepschrift niet mogelijk is. De reden(en)
waarom beroep wordt ingesteld, moeten in het beroepschrift vermeld
worden.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het besluit niet in
werking treedt. Om de werking van het besluit op te schorten kunnen
belanghebbenden in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

1073018/1134064

