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samen werking West-I riesland

AMENũEMĒFľT j~l o ~ŗ

Op agendapunt 3.06.01 versterking Markermeerdijken

De gemeenteraad van Koggenland, in vergadering bijeen op 6 november 2017

constaterende dat

De belangengroep Scharwoude duidelijk heeft aangetoond dat er minstens twijfel moet 
bestaan aan het primaire argument tot het oprichten van een oeverdijk in plaats van een 
traditionele dijkverzwaring door middel van een buitendijkse dijkverzwaring, namelijk de 
mening van GS dat een oeverdijk in tegenstelling tot een traditionele dijkverzwaring 
aantasting van het provinciale monument ( West-Friese Omringdijk) zal voorkomen.

Dat zulks kan worden gekenmerkt als een achterhaald standpunt maar wel leidt tot een zeer 
ongewenste onomkeerbare aantasting van het wezen van Scharwoude dat al eeuwen is de 
directe binding met het Markermeer.

Heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2017 gelezen en 
verwerpt de onderbouwing en conclusie daarvan

BESLUIT

ţľTCēïïnís genomen hebbende van het advies ven onsr^jfteg^wefhbwgemeester en 
wethouders, dat advies te verwerpen^mmfťsdien niet akkoord te gaan mef de aahleg van 
een oeverdijk in onze gemeente enín de plaats daarvan als enige wezenlijke in het kader 
vsļn het dijkversterkingspŕojěctMarkermeerdijkerueplössing te vindpATfrěen traditionele 
dijkversterking ^zoals-dat-ou iiieeideie~D'raätšēitîrTW'DiuiecL^uk-ŕn-de nabijheid Van de 
West-Frie^e-Ofnrinqdjik al is voorzièñ:___________

V 'Cõ v
İ. Het college opáe^agen het oorspronkelijke advies te wijzigen nhTirtmtttPI verae^en 
het alsdan dusdanig in te brengen, bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord- 
Holland dat daaruit duidelijk blijkt dat de gemeente Koggenland niet akkoord gaat met een 
oeverdijk maar wel met een traditionele, hoewel gebruik makend van de nieuwste 
voorhanden zijnde technieken en inzichten, dijkverzwaring

...en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener:
J.Mollet 
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