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Onderwerp:
Voordracht Ontwerp VVGB Dijkversterking Bedijkte Waal

De commissie adviseert:
Dit onderwerp als hamerstuk te agenderen voor de Statenvergadering van maandag 13 september.
Uittreksel concept-verslag commissie RWK 30-08-2021
5.a. Ruimte: Ontwerp VVGB Dijkversterking Bedijkte Waal (A-agenda RWK 30-08-2021)

Dhr. Jensen neemt het voorzitterschap over van dhr. Steeman.

De voorzitter geeft aan dat GS hebben besloten aan PS voor te stellen de ontwerpverklaring van geen

bedenkingen af te geven met betrekking tot de door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van het project dijkversterking Bedijkte
Waal. Dit maakt deel uit van de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Uit de

vergunningaanvraag en de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het project voldoet aan de
eisen van een goede ruimtelijke ordening en een goede ruimtelijke onderbouwing geeft. De wijziging heeft

geen significante gevolgen voor de natuur en het provinciale monument. De verklaring kan daarom worden
afgegeven door PS.

Mw. Kaper-Hartenberg (CU) geeft aan dat haar fractie het voorstel van GS steunt. Punt van aandacht is het

ontbreken van twee bijlagen bij de stukken. Zonder deze bijlagen is de controletaak lastig uit te voeren. Voor
nu steunt de fractie het voorstel.

Dhr. Muurlink (PvdA) zegt dat zijn fractie de aanleiding om deze wijziging begrijpelijk vindt. Het is uitgebreid
gemotiveerd en getoetst aan allerlei wet- en regelgeving. Bij de stukken staat nog niet ingevuld wanneer en
op welke wijze de zienswijze plaatsvindt. Ook wordt gevraagd op welke wijze burgers betrokken zijn
voorafgaand aan de wijziging.

Mw. Kaamer van Hoegee (VVD) is van mening dat niet de provincie maar het waterschap de burgerparticipatie
moet uitvoeren.

De heer Muurlink (PvdA) antwoordt dat met betrekking tot de totstandkoming van de VVGB de provincie
hiervoor verantwoordelijk is.

Mw. Kaamer van Hoegee (VVD) geeft aan dat de voorgestelde dijkversterking noodzakelijk is. Naar aanleiding
van de stukken concludeert de VVD-fractie dat dit stuk dijk op de juiste wijze wordt ingepast in het
landschap. Men heeft hier dan ook geen bezwaar tegen.
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Dhr. Vink (D66) vindt de onderbouwing prima. Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening en inpassing.
De fractie gaat hier dan ook mee akkoord.

Dhr. Hollebeek (PvdD) zegt dat er een goede onderbouwing is en er wordt voldaan aan een goede ruimtelijke

ordening. Spreker vindt het mooi dat door het kiezen van de binnenwaartse berm de vorm van de dijk zoveel
mogelijk blijft gehandhaafd. Het lijkt goed om voortaan hierbij participatie te betrekken. De fractie van de
PvdD gaat akkoord.

Mw. Van Andel (CDA) geeft aan dat haar fractie het voorstel steunt. Meerdere overheden hebben een plan
opgesteld waar eigenlijk niemand tegen is.

Gedeputeerde Loggen dankt de Statenleden voor de complimenten. De provincie kijkt of er een goede

ruimtelijke verordening heeft plaatsgevonden en geeft in dat geval een verklaring van geen bedenking af. Tot
zover strekt de verantwoordelijk. Het is niet gepast om een burgerparticipatie te houden. Dit is aan het

Hoogheemraadschap dat dit project initieert. Dit is Staatsbosbeheer en zij zijn hierbij betrokken geweest. Er
is rekening gehouden met deze enige stakeholder.

De ontbrekende bijlagen zullen worden nagestuurd.
Dhr. Muurlink (PvdA) vindt het fijn om te horen dat de belanghebbende partij is betrokken bij het plan.

Mw. Alberts (SP) zegt dat het voor haar fractie en blijkbaar ook de andere fracties om een hamerstuk gaat.
De voorzitter concludeert dat het een hamerstuk is voor de vergadering van PS.



Opmerking: GS heeft aangegeven dat alle beschikbare stukken zijn toegezonden

