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Persbericht 

 
Projectplan Prins Hendrikzanddijk op Texel 

 

Milieueffecten volledig en juist beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het projectplan voor de 

Prins Hendrikzanddijk op Texel beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieuef-

fecten van het plan volledig en juist beschrijft.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

 

Het plan 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil de Waddenzeedijk op Texel 

versterken. Eerder zijn de milieugevolgen hiervan beschreven in een milieueffectrapport 

dat in 2014 door de Commissie is beoordeeld. In dat advies adviseerde de Commissie 

om de natuureffecten van de Prins Hendrikzanddijk nog verder te onderzoeken. De pro-

vincie Noord-Holland besluit binnenkort over het projectplan voor de Prins Hendrikzand-

dijk. Voorafgaand hieraan zijn de milieueffecten ervan nader onderzocht. 

 

De Provincie Noord-Holland heeft de Commissie gevraagd het totale milieueffectrapport 

opnieuw te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport geeft een duidelijk beeld van de versterking van de Prins Hendrikzanddijk 

en de milieueffecten ervan. De effecten voor binnendijkse gebruiksfuncties (landbouw, 

wonen) en op het landschap zijn goed in beeld gebracht. Uit het rapport wordt duidelijk 

dat de versterking een positief effect heeft op de natuur in het plangebied. Voldoende 

aannemelijk is gemaakt dat geen afbreuk wordt gedaan aan de natuur van de Wadden-

zee.  

 

De Commissie vindt dat met het rapport er een goede milieubasis ligt voor een afgewo-

gen besluit over de versterking van de Prins Hendrikzanddijk. 
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