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Geachte heer Meuwese,
Op 3 mei 2018 stelde u mondelinge vragen over de dijkversterking Markermeerdijken. Middels deze
brief voorzie ik in de beantwoording van de door u gestelde vragen. U vroeg aan D&H het volgende:
1. Bent u bereid het risicodossier alsnog ter inzage te geven al of niet beperkt?
2. Bent u bereid het gesprek met de burgers aan te gaan ook als zij zich laten vergezellen door
een deskundige?
Antwoorden:
1. Het risicodossier van de dijkversterking Markermeerdijken betreft, zoals u weet, een vertrouwelijk
stuk waarvoor geheimhouding geldt. Deze geheimhouding is bevestigd tijdens het CHI van 9 mei
2018. De Alliantie is evenwel bereid, zoals ik heb toegezegd bij de commissievergadering op 25 april
2018, om bewoners (direct belanghebbenden) te ontvangen op het projectkantoor van de Alliantie
om hun vragen bij de realisatie van de dijkversterking te beantwoorden. In beperkte mate kan dan
ook geput worden uit het risicodossier voor wat betreft relevante en niet-bedrijfsgevoelige
informatie.
2. De start van de voorbereiding van het project dijkversterkingen Markermeerdijken was in 2008.
Vanaf dat moment is een intensief traject van maatschappelijke participatie (zie rapportage
Maatschappelijke Participatie1) begonnen. De maatschappelijke participatie bestond onder andere uit
keukentafelgesprekken en bewonersbijeenkomsten. Inmiddels is het conceptprojectplan Waterwet
(PPW) opgesteld. De Gedeputeerde Staten (GS) heeft dit plan ter visie gelegd. Ook hierin hebben
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http://noordholland.nl/Actueel/Terinzageleggingen/Terinzagelegging_Ontwerp_plan_Versterking_Markermeerdijken/1_Ontwerp_projectplan
_Waterwet/Bijlage_13_1_Rapportage_Maatschappelijke_Participatie.org
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bewoners kunnen participeren, maar dan formeel, door het indienen van zienswijzen. Daarvan zijn
er circa 150 ontvangen, welke zorgvuldig van een antwoord voorzien worden. De verwachting is dat
de beantwoording van de zienswijzen in augustus door D&H wordt behandeld, waarna via de
commissie W&W het CHI de PPW behandelt. Vervolgens wordt het PPW definitief vastgesteld door
GS. Bij deze vergaderingen hebben bewoners de mogelijkheid om, formeel, in te spreken.
Naast de formele procedure zijn wij te allen tijde bereid om bewoners openbare informatie te
verstrekken, waarbij zij zich al dan niet kunnen laten bijstaan door een deskundige.
Als uw vraag betrekking heeft op het risicodossier verwijs ik u wederom naar de geheimhouding van
het risicodossier. Als gevolg daarvan is het niet mogelijk om naast directe belanghebbenden
deskundigen het risicodossier te laten inzien, zoals ik aangaf bij de commissie op 25 april 2018.
Met vriendelijke groet,

C.J.M. Stam
Portefeuillehouder Waterveiligheid

