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Nr. Samenvatting Antwoord  

1 Indiener geeft aan dat niet duidelijk is Omdat de Westfriese Omringdijk en de Noorder IJ- 

 wat de status van het provinciale en Zeedijken op de provinciale monumentenlijst 

 monument in de toekomst zal worden. staan, is het van belang bij het ontwerp van de 

 Indiener is van mening dat aanpassingen dijkversterking de monumentale waarden goed mee 

 en vernieuwingen van de dijk onderdeel te wegen. Voor het wijzigen van provinciaal 

 moeten gaan uitmaken van het beschermde monumenten is een 

 provinciale monument. Verder geeft omgevingsvergunning nodig van Gedeputeerde 

 indiener aan dat het volgens haar Staten van Noord-Holland (op grond van de 

 belangrijk is dat een nieuwe Erfgoedverordening Noord-Holland van 24 

 monumentenkaart wordt opgesteld, die november 2017). De verordening stelt dat de 

 vervolgens onderdeel gaat uitmaken van omgevingsvergunning voor het schaden van de 

 de vergunning, zodat de status van het monumentale waarden van een beschermd 

 monument volledig duidelijk is. monument of een beschermde structuur wordt 

  geweigerd, ‘tenzij zwaarwichtige redenen van 

  aantoonbaar algemeen maatschappelijk belang zich 

  tegen een weigering verzetten’. 

  De Rapportage cultuurhistorie (bijlage 5.8 van het 

  Bijlagenboek) dient als onderbouwing van de 

  omgevingsvergunning voor het wijzigen van het 

  provinciaal monument. De oeverdijk maakt ter 

  plaatse van modules 2 en 3 het behoud van de 

  waarden van het provinciale monument, te weten 

  de Westfriese Omringdijk, mogelijk, maar hoeft 

  daarvoor zelf niet beschermd te worden. Het is dus 

  niet noodzakelijk om de oeverdijk op te nemen in 

  het Erfgoedregister.  
   

2 Indiener geeft aan dat het MER bijna Het MER geeft in deel A en deel B inzicht in de 

 volledig voorbij gaat aan de effecten die effecten van de Versterking op het aspect 

 de voorgestelde ingrepen hebben op de Landschap. Wij wijzen op hoofdstuk 4 van MER deel 

 huidige landschappelijke waarden. Er is B (bijlage 1.2 van het Bijlagenboek), waarin de 

 geen inzicht gegeven in de effecten van de verschillende alternatieven op het 

 belangenafweging. aspect landschap staan beschreven. In hoofdstuk 4 

  van het Projectplan staat per module de 

  belangenafweging beschreven die ten grondslag ligt 

  aan het gekozen Voorkeursalternatief van het 

  ontwerp voor de Versterking. 
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3 Ten aanzien van module 1 (Visserseiland  Bij het dijkontwerp is zorgvuldig gekeken naar het  

tot schouwburg Het Park) pleit indiener behouden van de cultuurhistorische waarden en 

ervoor dat de bekleding van Noordse landschappelijke waarden. De aanwezigheid van 

Steen zichtbaar wordt teruggebracht in Noordse steen is hier ook bij betrokken. Een deel 

de bestaande en de nieuwe dijk. Ook van de Noordse stenen voldoet niet meer aan de 

pleit indiener voor een zeer technische eisen. Dit betekent dat slechts een deel 

terughoudende vormgeving die de dijk kan worden gebruikt als dijkbekleding in de situatie 

zo min mogelijk aantast. na de Versterking. Vanwege de verschillen in vorm 

 behoeft het terugplaatsen van de Noordse stenen 

 handwerk van gespecialiseerde vakmensen. Er is 

 om die reden voor gekozen de stenen op selecte 

 locaties terug te brengen waar het cultuurhistorisch 

 en esthetisch een meerwaarde heeft door een grote 

 belevingswaarde vanaf de dijk en vanaf het water, 

 zoals op de cultuurhistorisch waardevolle kapen. 

 Dat zijn de locaties binnen module 4, module 12 en 

 module 15; dus niet module 1. De Noordse stenen 

 blijven bovendien liggen binnen modules 2 en 3, 

 omdat hier een oeverdijk komt. Voor een 

 uitgebreidere toelichting wordt verwezen 

 naar paragraaf 2.4.2 van deze Nota. 

 Bij het ontwerp van de kering speelt de inpassing in 

 de bestaande omgeving een belangrijke rol. Bij de 

 module zoals hier aan de orde - module 1: 

 Binnenstad Hoorn - zijn de belangrijke waarden de 

 cultuurhistorische en landschappelijke waarde van 

 de Westfriese Omringdijk. In het MER (zie bijlage 

 1.2) zijn de effecten van verschillende mogelijke 

 oplossingen (de alternatieven) inzichtelijk gemaakt. 

 De onderzochte alternatieven betreffen verbreding 

 van de berm en een minimale kruinverhoging 

 (alternatief 1) en een verflauwing van het 

 buitentalud (alternatief 2). Beide alternatieven 

 hebben een gelijk effect op cultuurhistorische 

 waarden. Bij de keuze voor de verbreding berm en 

 minimale kruinverhoging (het Voorkeursalternatief) 

 is doorslaggevend geweest dat deze oplossing 

 minimale milieueffecten heeft. Ten tweede heeft de 

 buitenwaartse berm een kleiner ruimtebeslag en 

 sluit het daarmee het beste aan bij de huidige vorm 

 van de Westfriese Omringdijk. Daarmee wordt 

 de Westfriese Omringdijk bij het stadsfront van 

 Hoorn minder aangetast dan bij een buitenwaartse 

 taludverflauwing. Bovendien wordt ruimtebeslag 

 binnendijks voorkomen en blijven de monumentale 

 bomen op het oostelijk gedeelte van de Westerdijk 

 behouden. Door de gekozen oplossing, een 

 buitenberm, die lager is dan de kruin van de dijk, 

 ontstaat een beeld van een verhoogde oever. De 

 ruimtelijke opbouw verandert beperkt omdat een 
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  deel van het steile buitentalud aanwezig blijft. Ook 

  het alignement van de dijk alsmede de ruimtelijke 

  relatie van de dijk met het landschap blijven intact. 

  Het bestaande wandelpad op de kruin van de dijk 

  wordt teruggebracht; het blijft mogelijk om te 

  wandelen op de dijk. 
   

4 Met betrekking tot het deel tussen de De monumentale waarden van de dijk staan 

 Galgenbocht en schouwburg Het Park beschreven in de redengevende omschrijving van 

 geeft indiener aan dat de monumentale het monument Westfriese Omringdijk. De relatie 

 status van de dijk mede wordt bepaald van de dijk met de Hoornse Hop is niet als 

 door de relatie van de dijk met de beschermde waarde genoemd. De dijk heeft wel 

 Hoornse Hop. Er ontbreekt een heldere een (beschermde) historisch-ruimtelijke betekenis 

 visie op de vormgeving van de oeverdijk. vanwege de scheiding tussen oud land en het 

 Verder is indiener bezorgd dat opgaande water. Die betekenis zal na de aanleg van de 

 beplanting de openheid en de beleving oeverdijk veranderen in een (eveneens 

 van het landschap zullen aantasten. Ook beschermde) betekenis als scheiding tussen oud 

 staat hier een paviljoen gepland dat land en nieuw land. 

 verstorend werkt in de zichtlijnen 
De Alliantie legt in opdracht van de gemeente Hoorn  richting de stad.  

een stadsstrand aan op de oeverdijk. De verdere   

  inrichting van dit stadsstrand, het beheer en 

  onderhoud van de beplanting en de aanleg van 

  diverse voorzieningen op de oeverdijk ligt bij de 

  gemeente Hoorn. Hiervoor zullen te zijner tijd door 

  de gemeente Hoorn de benodigde vergunningen 

  worden aangevraagd. In dit kader wordt gewezen 

  op paragraaf 4.3.2 van het Projectplan. 

  De eventuele realisatie van een paviljoen maakt 

  geen deel uit van de aanvraag om een 

  omgevingsvergunning voor de Versterking van de 

  Markermeerdijken. Te zijner tijd zal hiervoor een 

  separate procedure worden doorlopen bij de 

  gemeente Hoorn. 
   

5 Indiener geeft aan bezorgd te zijn over De gemeente Hoorn wil eigen beleidsdoelen 

 het zicht op geparkeerde auto’s. Volgens realiseren door deze te koppelen aan de 

 indiener is de oeverdijk - gezien vanaf de dijkversterking. De dijkversterking biedt kansen 

 Hoornse Hop - niet hoog genoeg om de voor versterking van natuur, recreatie, toerisme, 

 auto’s uit het zicht te onttrekken. cultuurhistorie en regionale economie in de regio. 

 Indiener vraagt om een profiel voor de Met het oog op deze doelen wordt er een 

 oeverdijk dat voldoende hoogte biedt om stadsstrand gerealiseerd op de oeverdijk, 

 het zicht op de auto’s te benemen. met een parkeerterrein op het binnentalud. De 

  bestaande parkeervoorzieningen zijn niet toereikend 

  om de parkeervraag op het toekomstig stadsstrand 

  op te vangen. De extra parkeervraag wordt 

  opgelost op het stadsstrand zelf, waardoor 

  eventuele parkeeroverlast in de omgeving wordt 

  voorkomen. Er is nader onderzoek uitgevoerd naar 

  de beste locatie van de parkeerplaatsen ten 

  behoeve van het stadsstrand. Voor een 

  uitgebreidere toelichting op dit onderzoek wordt 
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  verwezen naar bijlage 6.2 van het Bijlagenboek. Bij 

  de uitwerking van de plannen onderzoekt de 

  gemeente Hoorn samen met de Alliantie op welke 

  wijze het zicht op de auto's zoveel als mogelijk kan 

  worden beperkt. Het gaat dan om zowel het zicht 

  op de oeverdijk vanaf de Westerdijk en 

  de woningen in module 1 en module 2 als ook vanaf 

  het Visserseiland. 
   

6 Ook ten aanzien van het deel tussen de Voor de fase van uitwerking van het ontwerp is een 

 Hulk en de Galgenbocht geeft indiener Vormgevingsplan vastgesteld (bijlage 12.9 van het 

 aan dat ook voor dit gebied een Bijlagenboek), dat eveneens aandacht besteedt aan 

 landschapsplan dient te worden de landschappelijke waarden. Voor wat betreft het 

 opgesteld. Daarnaast vraagt indiener om verzoek om de nieuwe oeverdijk aan te merken als 

 het nieuwe voorland (de oeverdijk) te monument, wordt verwezen naar het antwoord bij 

 laten aanmerken als monument, omdat onderdeel 1 van deze zienswijze. 

 dit een nieuwe laag toevoegt aan de  

 geschiedenis van de dijk.  
   

Conclusie zienswijze  

Deze zienswijze leidt niet tot een wijziging in een van de besluiten benodigd voor het project 

Versterking Markermeerdijken.  
   

 

 


