
8 september 2016 
 
 

 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2170  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73 
 

Persbericht: Dijkversterking Marken  

 
Aandachtspunten bij uitwerking dijkversterking 

Marken 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het op te stellen MER voor de Dijkverster-

king Marken aandacht te besteden aan technische oplossingen om de stabiliteit 

van de dijk te verbeteren en alternatieven uit te werken met minder buitenwaartse 

versterking.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de minister van IenM samen met de provincie Noord-Holland  besluiten over het project. Zie ook www.com-

missiemer.nl. 

 

Het project/plan 

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord wil de dijk rond het eiland Marken gaan verster-

ken. Hiervoor zijn alternatieven onderzocht. De Minister heeft op basis van dit alterna-

tievenonderzoek een voorkeursalternatief gekozen. Dit voorkeursalternatief wordt ver-

der uitgewerkt in een Projectplan Waterwet ondersteund met een project-MER. De Mi-

nister verzocht de Commissie m.e.r. het alternatieven onderzoek te beoordelen en op 

basis daarvan aan te geven welke onderwerpen specifieke aandacht vragen in het op 

te stellen project-MER.  

 

Het advies 

De Commissie constateert dat uit het alternatievenonderzoek niet blijkt dat rekening is 

gehouden met de onzekerheden in de gehanteerde nieuwe normeringssystematiek. Zij 

adviseert om het nieuwe ontwerpinstrumentarium specifiek voor Marken toepasbaar te 

maken en dit in het project-MER te onderbouwen. 

 

De Commissie adviseert daarnaast om in het project-MER aandacht te besteden aan 

technische mogelijkheden om de stabiliteit van de dijk te verbeteren, zoals mixed-in-

place-oplossingen, dijkvernageling en damwanden. Taluds kunnen daardoor mogelijk 

steiler worden opgezet met als voordeel een kleinschaliger dijk.  Ook adviseert zij om 

een Lang Cyclische Versterking (LCV) variant uit te werken met minder vergaande bui-

tenwaartse versterking om daarmee het ruimtebeslag op het Natura 2000 gebied Mar-

kermeer-IJburg te beperken.  
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