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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Advies Commissie over versterking Markermeerdijken 
 
Milieueffectrapport nu volledig 
 

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

kermeerdijken opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangevulde rapport de mili-

eueffecten voldoende beschrijft. De verdere uitwerking van het dijkontwerp en 

uitvoering biedt nog mogelijkheden om negatieve effecten voor landschap, cul-

tuurhistorie en de woon- en leefomgeving zoveel mogelijk te beperken. 

 

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 aangevulde rapport te 

toetsen.  

 

Het advies 

In het eerdere milieueffectrapport ontbrak informatie over de veiligheidsberekeningen 

om de omvang van de dijkversterking te bepalen. Deze informatie is nodig om te beoor-

delen welke maatregelen noodzakelijk zijn. Het rapport is nu aangevuld met deze infor-

matie. Uit de aanvullende informatie blijkt ook dat op sommige plaatsen een oplossing 

mogelijk is met minder gevolgen voor natuur en landschap. Negatieve effecten op land-

schap, cultuurhistorische en archeologische waarden en de woon- en leefomgeving blij-

ven echter aanzienlijk. De uitwerking en detaillering van het dijkontwerp en uitvoering 

bieden op veel locaties nog mogelijkheden om deze gevolgen te beperken.  
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