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Persbericht
Advies Commissie m.e.r. voor versterking Markermeerdijken

Geef landschap, cultuurhistorie meer aandacht
De Commissie m.e.r. heeft het concept-milieueffectrapport voor de versterking
van de Markermeerdijken beoordeeld. Zij adviseert in het definitieve milieueffectrapport de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking verder uit te werken
met oog voor de dijkveiligheid én landschap en cultuurhistorie in het gebied.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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
Provinciale Staten van Noord-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil de Markermeerdijken versterken tussen Amsterdam en Hoorn. Voordat de provincie Noord-Holland besluit over dit
plan worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. Op verzoek van
het Hoogheemraadschap heeft de provincie de Commissie m.e.r. gevraagd het concept-milieueffectrapport tussentijds te toetsen.
Tussentijds advies
De Markermeerdijken en omgeving kenmerken zich door bijzondere natuur, landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische waarden. De waarden zijn veelal beschermd
en behoud ervan is het uitgangspunt.
Het concept-milieueffectrapport beschrijft vooral technische oplossingen voor de dijkversterking. Deze hebben op veel plaatsen negatieve effecten. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan aantasting van beschermde dijken, veranderingen in het landschap en hinder voor
omwonenden door langdurige grondwerkzaamheden. De Commissie adviseert om in
het definitieve rapport, met open vizier en met het oog op zowel de veiligheid als de
hoge waarden van het gebied, de mogelijke oplossingen voor de dijkversterking verder
uit te werken. Met deze informatie kan een versterking van de dijk optimaal worden
ingepast.
De Commissie geeft ook een aantal aanbevelingen over het meenemen van de hinder
tijdens de aanleg, de onderbouwing van de omvang van de nieuwe dijk, en de effecten
van de dijkversterking op landschap, archeologie en natuur.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3129
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

