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Geachte leden,
Uw kenmerk

Op 21 september 2020 is tijdens de vergadering van uw commissie
Natuur, Landbouw en Gezondheid bij de bespreking van agendapunt
7.b Discussienota PvdA over (het participatietraject van) de Marker
meerdijken door ons college toegezegd u nader te informeren inzake
het dijkversterkingstraject rond Uitdam, dat door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt uitgevoerd. Er bleek behoefte
aan een feitenrelaas, waarop de commissie Natuur, Landbouw en
Gezondheid beter kan inschatten of er inzet vanuit de Staten gewenst
is.
Tijdens de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en
Gezondheid van 23 november 2020, hebben we mondeling aangegeven
dat de deskundigen van de verschillende organisaties met elkaar in
gesprek zijn om een gezamenlijk beeld op te stellen. De weerslag van
deze gesprekken is opgenomen in het feitenrelaas (bijlage 1). Het zo
genoemde feitenrelaas is als bijlage toegevoegd. Het feitenrelaas geeft
een overzicht van de inspanningen, afspraken en besluiten die hebben
plaatsgevonden inzake het dijkversterkingstraject rond Uitdam.
De uitkomst van die gesprekken leidde tot een noodzakelijke uitspraak
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als
verantwoordelijk bestuur.
Bijgevoegd (bijlage 2) zenden we u het standpunt zoals dat door het
bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is
ingenomen omtrent de mogelijke toepassing van de kleiwig oplossing
in Uitdam.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

winciesecretaris

2 bijlage(n)

Feitenrelaas Dijkversterkingsopgave Uitdam
Memo standpunt Kleiwig Uitdam
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