
 

BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN HET RIJKSINPASSINGSPLAN 'AFSLUITDIJK – 

AANSLUITING DIJKRING WIERINGEN', GEMEENTE HOLLANDS KROON 

 

De Minister van infrastructuur en Milieu, 

 

Overwegende dat, 

 de minister van Infrastructuur en Milieu op 22 januari 2016 het 

Rijksinpassingsplan Afsluitdijk heeft vastgesteld met het oog op de realisatie van 

het project Afsluitdijk van Rijkswaterstaat; 

 

 bij afstemming tussen het project Afsluitdijk en het aangrenzende project 

Dijkversterking Den Oever van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

is gebleken dat er een ontbrekende schakel zit tussen het Rijksinpassingsplan 

Afsluitdijk en het projectplan Waterwet van het Hoogheemraadschap voor het 

project dijkversterking Den Oever; 

 

 deze ontbrekende schakel een stuk dijk van ongeveer 50 bij 50 meter omvat dat 

formeel behoort tot de Afsluitdijk, en loopt van de beheergrens tussen 

Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap, en de brug bij Den Oever; 

 

 ten behoeve van de versterking van dit deel van de Afsluitdijk een aanvullend 

rijksinpassingsplan is opgesteld; het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aansluiting 

dijkring Wieringen; 

 

 de waterveiligheidsmaatregelen die mogelijk worden gemaakt met voornoemd 

plan een noodzakelijk onderdeel vormen van het project Afsluitdijk en direct 

aansluiten op de maatregelen die eerder zijn opgenomen in het 

Rijksinpassingsplan Afsluitdijk; 

 

 de minister van Infrastructuur en Milieu bij besluit van 28 juni 2013, nr. RWS-

2013/31102, 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 - aansluiting dijkring 

Wieringen belanghebbenden zijn geconsulteerd, (voor)overleg is gevoerd met de 

besturen van de betrokken gemeente, provincie en het waterschap, en de 

gemeenteraad van de betrokken gemeente is gehoord; 

 

 het ontwerp-rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aansluiting dijkring Wieringen van 20 

oktober tot en met 30 november 2016 voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 

 



 

 gedurende deze termijn geen zienswijzen naar voren zijn gebracht; 

 

 de investeringslasten van het project Afsluitdijk en de eventuele 

schadeloosstellingen zijn opgenomen in de Rijksbegroting en het verhaal van 

kosten op die manier is verzekerd; 

 

 de economische uitvoerbaarheid hiermee is gewaarborgd; 

 

 een motivering en een uitgebreide beschrijving van de te nemen maatregelen in 

de toelichting bij onderhavig plan zijn opgenomen; 

 

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

 

BESLUIT: 

Artikel 1 

Het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk - aansluiting dijkring Wieringen met 

identificatienummer NL.IMRO.0000.IMip16AfsluitdijkW-3000 wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

Artikel 2 

Er wordt geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vastgesteld. 

 

Vastgesteld op: 

 

16 december 2016 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

Mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 


