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Inleiding

Voor u ligt het Participatieplan voor de dijkversterking Monnickendam Stedelijk, opgesteld door
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Dit participatieplan beschrijft het
participatieproces van de verkenningsfase van het dijkversterkingsproject. Het participatieproces
helpt om te komen tot een gedragen én vastgesteld voorkeursalternatief dijkversterking (VKA).
Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Dit participatieplan beschrijft hoe de participatie in dit project wordt vormgegeven.
Dit participatieplan is opgesteld om tegelijk met de publicatie van de 'kennisgeving voornemen en
participatie dijkversterking Monnickendam Zeedijk en Monnickendam Stedelijk' met de omgeving
gedeeld te worden. De documenten zijn opgesteld in de geest van de Omgevingswet, waarbij een
zogenaamd 'level playing field' gecreëerd wordt waarin alle partijen eenzelfde startpunt en
informatievoorziening hebben. Op de website www.hhnk.nl/dijkversterking-monnickendamzeedijken-stedelijk zijn de aankondiging, algemene projectinformatie en voorliggend participatieplan te
vinden.

1.1 Markermeerdijken
De Markermeerdijken beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen het water uit het
Markermeer. Periodiek worden alle dijken in Nederland getoetst op veiligheid. In de 2e toetsronde
in 2006, waarin de dijken in Nederland getoetst zijn op veiligheid, is circa 33 kilometer van de
Markermeerdijken afgekeurd. Deze dijkvakken worden versterkt in het HWBP-2 project
Markermeerdijken.
In de 3de toets ronde in 2011 zijn andere dijkvakken van de Markermeerdijken afgekeurd, het gaat
hier om een dijktraject van 12,5 kilometer verdeeld over 4 deelgebieden: Volendam (zuideinde),
Katwoude, Monnickendam/Gouwzee en Schellingwoude/Buiten-IJ. De voorverkenningsfase van
deze deelgebieden is afgelopen jaren doorlopen (2016-2020). Op 30 april 2019 heeft het college
van Dijkgraaf & Hoogheemraden (D&H) van HHNK besloten om deelgebied
Monnickendam/Gouwzee af te splitsen van de overige drie deelgebieden en het stedelijk gedeelte
van dit traject, Monnickendam Stedelijk, verder op te pakken als een los project.

1.2 Monnickendam Stedelijk
De veiligheidsopgave van Monnickendam Stedelijk is tijdens de voorverkenningsfase van project
Gouwzee – Buiten IJ in grote lijnen onderzocht. In 2022 start de verkenning van de dijkversterking
met het nader bepalen van de versterkingsopgave. Daarmee wordt duidelijk welke delen van de
dijk versterkt moeten worden.
Het dijktraject dat binnen het project valt loopt vanaf de N247 tot aan het Braakje (zie figuur 1).

Figuur 1 Met rode belijning is het dijktraject project Monnickendam Stedelijk (dijkvakken
Gouwzee_1 tot en met Gouwzee_4) aangegeven

2

Fases in de dijkversterking

De verkenning start met het nader bepalen van de versterkingsopgave. Daarmee wordt duidelijk
wat er precies aan de dijk verbeterd moet worden zodat de dijk weer aan de normen voor
waterveiligheid voldoet. Dat is niet alleen bepaald voor de nabije toekomst maar ook voor de
komende tientallen jaren. Nadat de opgave duidelijk is gaan we samen met de omgeving
verkennen welke ideeën en oplossingen er zijn om de dijk weer waterveilig te maken voor de
komende tientallen jaren.
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Omgeving

Zodra de versterkingsopgave duidelijk is, brengen we de omgeving in kaart en werken we het
voorliggend participatieplan verder uit. Vervolgens informeren en betrekken we de omgeving en
geven we aan hoe zij kunnen participeren en op welke momenten.

3.1 Participatieladder
De stakeholders worden onderverdeeld in hoofdgroepen aan de hand van de participatieladder
(figuur 2). Nadat de versterkingsopgave duidelijk is wordt door middel van de participatieladder de
inbreng en participatievorm van verschillende stakeholders inzichtelijk gemaakt.

Figuur 2 Participatieladder
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Contact en informatie

Informatie over de dijkversterking is te vinden op website www.hhnk.nl/dijkversterkingmonnickendamzeedijk-en-stedelijk.
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via
telefoonnummer 072 - 582 8282. U kunt dan vragen naar de omgevingsmanager Gerrie Veldsink.

