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Maak duidelijk waar en wanneer veiligheid van
dijk Den Helder - Den Oever niet voldoet
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in de uitwerking van
het milieueffectrapport voor de dijkversterking Den Helder - Den Oever duidelijk
te maken waar en wanneer de stabiliteit en bekleding van de dijk onvoldoende
veiligheid bieden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de Commissie gevraagd tussentijds te adviseren over de inhoud van het voorlopige milieueffectrapport.
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil de dijk tussen Den Helder en Den Oever versterken omdat de stabiliteit van de Balgzanddijk en de bekleding
op delen van de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk niet meer
voldoen aan de veiligheidseisen.
HHNK heeft in een verkenning onderzocht welke maatregelen het veiligheidsprobleem
kunnen oplossen. Het voorlopige milieueffectrapport laat duidelijk zien waarom bepaalde maatregelen zijn afgevallen en welke oplossing de voorkeur heeft. Er is voldoende informatie aanwezig om de gekozen oplossing verder uit te werken in een milieueffectrapport, zegt de Commissie.
De Commissie oordeelt wel dat nu nog onduidelijk is waar en wanneer de stabiliteit en
bekleding van de dijk onvoldoende veiligheid bieden. Daardoor is niet duidelijk of de
maatregelen gecombineerd kunnen worden met ingrepen die op een later moment nodig zijn. Dit is van belang omdat een ingreep al snel tot verstoring van wadvogels in het
nabijgelegen beschermde natuurgebied leidt. De Commissie adviseert om dit in de uitwerking van het milieueffectrapport alsnog te doen.
----------------------------------------------------------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
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.
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