
 
Een zienswijze indienen, hoe doe je dat? 

 
Een zienswijze is een reactie (mening) op een ontwerp-besluit (denk bijvoorbeeld aan een 
ontwerp-bouwvergunning, een ontwerp-bestemmingsplan). Iedereen kan een zienswijze indienen: 
een particulier, maar ook een bedrijf of een gemeente. Ook als het ontwerp-besluit geen directe 
gevolgen voor u heeft kunt u toch een zienswijze indienen. 
Met andere woorden: de overheid wil weten wat u van de plannen vindt voordat een definitief 
besluit wordt genomen. Door een zienswijze in te dienen kunt u in voorkomende gevallen invloed 
uitoefenen op de besluitvorming. Soms leidt een zienswijze tot aanpassing van het ontwerp. Na het 
bestuderen van alle zienswijzen neemt de overheid (in dit geval Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier) een definitief besluit. 

Zienswijze Versterking Markermeerdijken 
Voor de Versterking Markermeerdijken vraagt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
om uw mening. De documenten die nu ter inzage liggen, zijn opgesteld door het 
Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland. Zij zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de veiligheid van de dijken. Partijen hebben afgesproken dat de documenten 
tegelijkertijd ter inzage gaan en dat zienswijzen op de ontwerp-besluiten op één adres worden 
verzameld: bij de provincie Noord-Holland.  
 
Het Hoogheemraadschap neemt uiteindelijk de definitieve besluiten en zendt deze ter goedkeuring 
naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Tegen het goedkeuringsbesluit van GS staat 
vervolgens beroep open bij de Raad van State. Beroep instellen kan echter alléén als u ook een 
zienswijze heeft ingediend, en voor een beroep moet u wel belanghebbende zijn; het definitieve 
besluit moet directe gevolgen voor u hebben. 

Verplichte gegevens in een zienswijze 
Een goede zienswijze bevat een aantal verplichte elementen, die noodzakelijk zijn om de zienswijze 
in behandeling te nemen. Wanneer deze gegevens ontbreken is de kans groot dat de zienswijze 
juridisch niet voldoet en dus ‘niet-ontvankelijk’ wordt verklaard. De zienswijze wordt dan niet 
inhoudelijk beoordeeld. Dat is zonde van uw moeite; zorg er dus voor dat de verplichte gegevens 
aanwezig zijn in uw zienswijze.   

Gegevens die in uw zienswijze moeten staan: 
Zaaknummer (voor Markermeerdijken is dat 1017121), voorletter(s) en achternaam, adres, 
postcode en woonplaats, datum en handtekening.  
 
Een telefoonnummer en/of mailadres zijn niet verplicht, maar zijn wel handig. De behandelaar van 
uw zienswijze kan dan rechtstreeks contact met u opnemen als er onduidelijkheden zijn.  

Waarop heeft uw zienswijze betrekking?  
Meestal worden meerdere documenten tegelijk ter inzage gelegd. In het geval Versterking 
Markermeerdijken spelen diverse onderwerpen een grote rol. Denk aan de waterveiligheid, het 
milieu, planten, dieren enzovoort.  
 
Wanneer u bedenkingen heeft over een of meer onderwerpen, dan kunt u dat in een zienswijze 
aangeven. De behandeling van uw zienswijze gaat makkelijker als u zo concreet mogelijk aangeeft 
op welk(e) document(en) uw zienswijze betrekking heeft.  

Een zienswijze over Versterking Markermeerdijken kan betrekking hebben op de volgende 
documenten:  
 Ontwerp-projectplan Waterwet en bijbehorende Milieu Effect Rapportage (MER)  
 Ontwerp-omgevingsvergunning Wabo  
 Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
 Ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming gebiedsbescherming 
  Ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming soortenbescherming   
 Ontwerp-vergunning Ontgrondingenwet  
 
Geef zo concreet mogelijk aan waar de zienswijze over gaat. Denk bijvoorbeeld aan:  



- waterveiligheid, natuur, cultuurhistorie, archeologie, anders? 
- is uw eigen belang / het algemeen belang in het geding en waarom vindt u dat?  
- zijn er mensen die uw mening delen? Waaruit blijkt dat?  
- heeft u nagedacht over eventuele alternatieven? 
Probeer, indien mogelijk, de argumenten in uw zienswijze te onderbouwen met rapporten, 
onderzoek, foto’s.  

Vergeet als afsluiter niet om uw handtekening te zetten.  

Zienswijze insturen 
U kunt uw zienswijze per post of digitaal indienen:  

Per post: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
  Directie Beleid/sector Ruimtelijke Ordening 
  Versterking Markermeerdijken, zaaknummer 1017121 
  Postbus 3007 
  2001 DA Haarlem 

Digitaal:  vul het zienswijzeformulier in op: 
  www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen  
  (kies ‘Terinzagelegging Ontwerp-projectplan Versterking Markermeerdijken’) 
 
Wanneer u de zienswijze op een andere manier indient, of naar een ander adres, loopt u het risico 
dat uw zienswijze niet wordt meegenomen bij de beantwoording.  

http://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen

