BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN HET RIJKSINPASSINGSPLAN 'AFSLUITDIJK –
AANVULLING 2019', GEMEENTEN HOLLANDS KROON EN SÚDWEST-FRYSLÂN

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,

Overwegende dat,
·

de minister van Infrastructuur en Milieu op 22 januari 2016 het
Rijksinpassingsplan Afsluitdijk en op 16 december 2016 het Rijksinpassingsplan
Afsluitdijk – aansluiting dijkring Wieringen heeft vastgesteld met het oog op de
realisatie van het project Afsluitdijk van Rijkswaterstaat;

·

bij de uitwerking van de maatregelen voor waterveiligheid is gebleken dat de
bestemming ‘Water - Waterkering’ in beide plannen op enkele locaties te weinig
ruimte biedt om tot een uitvoerbaar dijkontwerp te komen;

·

Een aanvullend rijksinpassingsplan is opgesteld - het Rijksinpassingsplan
Afsluitdijk - aanvulling 2019 - om op die locaties alsnog de benodigde ruimte voor
de versterking te bieden;

·

De ruimte in het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aanvulling 2019 direct aansluit
op de oplossingsruimte zoals vastgelegd in de in 2016 vastgestelde plannen;

·

de minister van Infrastructuur en Milieu bij besluit van 28 juni 2013, nr. RWS2013/31102, heeft bepaald dat ten behoeve van het project Afsluitdijk de
rijkscoördinatieregeling, bedoeld in § 3.6.3 van de Wro, van toepassing is;

·

op het project Afsluitdijk afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet
van toepassing is, en bij beroep de beroepsgronden in het beroepschrift moeten
worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen
worden aangevuld;

·

omtrent het concept Ontwerp- rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2019
met belanghebbenden overleg heeft plaatsgevonden, (voor)overleg is gevoerd
met de besturen van de betrokken gemeenten, provincies en waterschappen, en
de gemeenteraden van de gemeenten Hollands Kroon en Súdwest Fryslân en
provinciale staten van de provincies Noord-Holland en Fryslân zijn gehoord;

·

het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2019 van 18 december
2018 tot en met 28 januari 2019 voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

·

gedurende deze termijn 2 zienswijzen naar voren zijn gebracht;

·

deze zienswijzen worden behandeld in paragraaf 6.2 van de plantoelichting;

·

de investeringslasten van het project Afsluitdijk en de eventuele
schadeloosstellingen zijn opgenomen in de Rijksbegroting;

·

de economische uitvoerbaarheid hiermee is gewaarborgd;

·

gelet op het bepaalde in de artikelen 3.28 en 3.35 Wro;

BESLUIT:
Artikel 1
Het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk – aanvulling 2019 met identificatienummer
NL.IMRO.0000.IMip19AfsluitdijkA-3000 wordt vastgesteld.

Vastgesteld op:

…………………………………
drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

…………………………………
drs. K.H. Ollongren
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

