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Geachte leden,

Uw kenmerk

Hierbij ontvangt u ter besluitvorming de bijgaande statenvoordracht
met het bijbehorende ontwerpbesluit, met bijlagen, over de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen project dijkversterking
Bedijkte Waal.
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op 28 april
2021 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het
dijkversterkingsplan Bedijkte Waal. De vergunningaanvraag betreft het
gewijzigd uitvoeren van een deel van de versterking van de
Markermeerdijken (sectie HE-5 tussen dijkpaal 63 tot 67, module 4
Bedijkte Waal).

De gewijzigde versterkingsoplossing houdt in dat - in afwijking van de
versterkingsoplossing Projectplan Waterwet Markermeerdijken- aan de
binnenzijde van de dijk gekozen is voor een binnenwaartse berm in
plaats van een constructieve versterking. Aan de buitenzijde van de dijk
verandert de gekozen oplossing niet ten opzichte van de
versterkingsoplossing Projectplan Waterwet Markermeerdijken.
Het gebruik van de gronden voor de dijkversterking op deze locatie is
in strijd met bestemmingsplan Buitengebied Zeevang 2016.
Omdat de dijkversterking Bedijkte Waal onderdeel uitmaakt van het
project Versterking Markermeerdijken, is sprake van een provinciaal
belang en moeten Provinciale Staten een verklaring van geen
bedenkingen in het kader van de vergunningprocedure op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) afgeven. Die
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verklaring kan slechts worden geweigerd in het belang van een goede
ruimtelijke ordening.

Uit de vergunningaanvraag en de bijbehorende ruimtelijke
onderbouwing blijkt dat het ontwerpdijkversterkingsplan voldoet aan de
eisen van een goede ruimtelijke ordening en leidt tot een goede
ruimtelijke inpassing. De (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen
kan daarom afgegeven worden. Deze zal door de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied samen met de ontwerp-omgevingsvergunning
gecoördineerd ter inzage worden gelegd.

Wij stellen u voor om bij de vaststelling van deze ontwerp verklaring
van geen bedenkingen tevens te besluiten dat indien geen zienswijzen
worden ingediend, de ontwerpverklaring tevens geldt als definitieve

verklaring.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pro /inciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter

A.Th.H. van Dijk

3 bijlagen
1. Statenvoordracht ontwerpverklaring van geen bedenkingen

2. Motivering afgeven van verklaring van geen bedenkingen opgesteld
door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

3. Ruimtelijke onderbouwing Bedijkte Waal
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