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Geachte leden van de Stuurgroep Marken,
Rijkswaterstaat werkt samen met u aan het project Dijkversterking Marken. Bij
deze informeer ik u dat wij in aanloop naar de realisatiefase de planning hebben
herijkt. Hierin zijn vanuit de planfase de huidige inzichten op ontwerp en
uitvoering verwerkt. De mijlpalen zijn verschoven in verband met:
a) Nieuwe normering primaire waterkeringen: uitloop planuitwerking en
langere doorlooptijden tijdens realisatie.
b) Nieuwe informatie over de bodemgesteldheid: langere doorlooptijden
tijdens realisatie.
c) Uitspraak Raad van State over PAS: uitloop planuitwerking ten behoeve
van vergunningsverlening.
Minister C ora van Nieuwenhuizen heeft ingestemd met de nieuwe planning. De
openstelling van de dijk vindt nu naar verwachting plaats tussen 2025 en 2027.
Hieronder vindt u een kort overzicht van de projectmijlpalen, waarbij wij sturen op
de mijlpaal van openstelling.
Projectmijlpalen
Projectbeslissing vastgesteld
Start aanbesteding
Gunning
Start uitvoering
Openstelling (dijk gereed en waterveilig)
Oplevering

Oud
Q3 2019
Q1 2019
Q4 2019
Q2 2020
2023
2023

Nieuw
2020
2020
2021
2023
2025-2027
2026-2028

Planprocedure – PPWW en vergunning Wnb
Verder zijn wij blij u te kunnen melden dat er belangrijke stappen zijn gemaakt in
de planprocedure. Het was hierin wachten op het ecologisch veldonderzoek naar
foeragerende kuifeenden én het nieuw vast te stellen stikstofbeleid (PAS).
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De onderzoeksresultaten en het nieuwe stikstofbeleid 1 zijn inmiddels bekend.
Hiermee is bevestigd dat er geen sprake is van significant negatieve effecten voor
(1) kuifeenden en (2) Natura 2000-gebieden. Deze uitkomst is verwerkt in de
planproducten. De definitieve planproducten gaan naar verwachting medio 2020
ter inzage.
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Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hou u op de hoogte
van verdere ontwikkelingen. Mocht u tussentijds vragen hebben, dan hoor ik het
graag.
Met vriendelijke groet,
Directeur Netwerkmanagement
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Nienke Bagchus

1

D e ministeries I &W en LNV zijn overeengekomen dat voor projecten met kleine tijdelijke
s tikstofdeposities (< 0 ,05 mol/ha/jr., 2 jaar) op dit thema voor de Wnb niet vergunningsplichtig zijn. D e
voor D ijkversterking Marken vastgestelde s tikstofdepositie valt binnen het vastgestelde beleid.
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