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Betreft: Goedkeuring projectplan Versterking Markermeerdijken

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

gelet op het bepaalde in artikel 5.7 Waterwet,

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 opgesteid en de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(m.e.r.) 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 is 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- 
projectpian, 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 
Markermeerdijken.

Beroep
Tegen dit goedkeuringsbesluit 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.



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 toepassing
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.


