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Persbericht 

 
Versterking Markermeerdijken 
 

Landschappelijke waarden vragen om lokaal 
maatwerk 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de versterking van de Mar-

kermeerdijken beoordeeld. Zij concludeert dat de noodzakelijke omvang van de 

dijkversterking nog beter onderbouwd moet worden. Ook mist zij voor een aantal 

deeltrajecten oplossingen met minder gevolgen voor het landschap en cultuur-

historische waarden. Zij adviseert het rapport aan te vullen. 

 

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 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

 

Het project 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil de Markermeerdijken verster-

ken tussen Amsterdam en Hoorn. Voordat de Provincie Noord-Holland besluit over dit 

plan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Markermeerdijken en omgeving kenmerken zich door bijzondere natuur, landschap-

pelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden. Veel van deze waarden zijn be-

schermd en moeten behouden blijven. Het milieueffectrapport beschrijft verschillende 

oplossingen voor de dijkversterking. De beschreven oplossingen hebben op veel plaat-

sen negatieve effecten. Denk hierbij aan aantasting van de historische dijk, veranderin-

gen in het landschap en gevolgen voor de natuur. 

 

In het rapport ontbreken de resultaten van veiligheidsberekeningen waaruit de beno-

digde omvang van de dijkversterking is af te leiden. Dit is belangrijke informatie om te 

kunnen beoordelen welke maatregelen noodzakelijk zijn. Ook mist de Commissie in het 

rapport op enkele deeltrajecten nog onderzoek naar combinaties van maatregelen die 

minder effecten hebben op landschap en cultuurhistorie. De Commissie adviseert de 

provincie om de ontbrekende informatie eerst in beeld te brengen en pas daarna het 

besluit over het Projectplan Waterwet te nemen.  
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