Motie Om Tafel
De Raad van de Gemeente Koggenland in vergadering bijeen op 17 september 2018.

Behandelen bij agendapunt: Dijkversterking Markermeerdijk Scharwoude
Constaterend dat:
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

De zienswijze die ingediend zijn, over de Oeverdijk bij Scharwoude, door de raad en inwoners
van Scharwoude, vooralsnog niet leiden tot een aanpassing van de voorgestelde
dijkversterkingsconstructie
bewoners en een aantal belanghebbenden eventueel nog in bezwaar en beroepsprocedures
verwikkeld zijn
De review van de onafhankelijke designboard wellicht een heroverweging van de
dijkversterkingsoptie bij Scharwoude heeft opgeleverd
In het verleden (2014) er andere voorstellen zijn geweest voor het versterken van de dijk zoals
bij Kogenland (niet te verwarren met Koggenland, is het gebied Lutje Schardam naast
Scharwoude) waar gekozen is voor binnenwaartse versterking en bij voorkeur geen Oeverdijk.
Experts en Onderzoekers verschillende adviezen geven over de dijkversterking
Overheden en inwoners standpunten hebben uitgewisseld over waarom wel/niet een oeverdijk
De MER commissie de negatieve effecten op het landschap, cultuurhistorie en archeologische
waarden aanzienlijk vindt evenals de impact op de woon- en leefomgeving, indien er een
Oeverdijk wordt aangelegd.
Volgens de cie MER is een ander combinatie van oplossingen per deelsectie mogelijk of
optimalisaties, die niet zijn meegenomen door het HHNK. De cie MER vroeg specifiek aandacht
voor module 3 Scharwoude waarbij ze vraagt voor een onderbouwd alternatief en optimalisaties
De minister en deltacommissaris hebben aangegeven dat de versterkingsopgave mogelijk in
Scharwoude niet noodzakelijk is en er een heroverweging kan plaatsvinden over de
versterkingsopties
De Deltacommissaris bij Uitdam in overleg is getreden met belanghebbenden en experts met als
gevolg dat er een ander voorstel is gedaan voor de dijkversterking dan de voorgestelde
Oeverdijk
Het Hoogheemraadschap Uitdam en Durgerdam opnieuw heeft bekeken aangezien het hier zou
gaan om meer unieke cultuurhistorische lokaties dan Scharwoude

Overwegende dat:
●
De raad van Koggenland maximaal tegemoet wil komen aan de wensen/bezwaren van de
inwoners van Scharwoude over de Oeverdijk en de strekdammen
●
De juiste versterkingsnoodzaak met de juiste versterkingsmaatregelen in beeld gebracht wil
hebben door een onafhankelijke expert in samenspraak met de omwonenden
●
we de negatieve gevolgen voor landschap, inwoners, cultuurhistorie zo beperkt mogelijk willen
houden, waarbij de raad in samenspraak met haar inwoners de gelegenheid wil hebben om af te
wegen of de oeverdijk de enige optie is voor deze locatie

Stelt de raad het volgende voor aan het college:
Om via PS te verzoeken een onafhankelijke externe deskundige in te schakelen die nogmaals naar de
versterkingsurgentie en maatregelen kijkt, zoals de MER commissie en de minister voorstellen, en deze in
relatie te brengen tot de versterkingsoptie Oeverdijk bij Scharwoude, waarbij mogelijke andere opties ook
bespreekbaar zijn, en daarna om tafel te gaan met belanghebbenden en overheden om eventuele aanpassingen
te doen aan de versterkingsmaatregel(en). Dit alles onder leiding van de Deltacommissaris

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de PvdA,/GroenLinksKoggenland

