Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG
Retour naar correspondentieadres: Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

AANGETEKEND

Datum:
Inzake:
Ons kenmerk:

22 december 2018
Beroep projectplan Markermeerdijken
181487

Uw kenmerk:
E-mail:
Tel.nr:

helpdesk@habitatconnect.nl
088-2400700

VERZOEK OM VOORLOPIGE VOORZIENING inzake het beroep tegen de goedkeuring en
gecoördineerde besluitvorming Dijkversterking Markermeerdijken.

Edelachtbare heer/mevrouw,
Als advocaat/gemachtigde van verzoekers gezamenlijk, zoals opgenomen in de Lijst van
verzoekers, heb ik heden een beroepschrift aangetekend verzonden tegen het boven
aangehaalde besluit.
De Lijst van verzoekers gaat hierbij als bijlage 1.
Bij dit beroep verzoeken cliënten u de hierna omschreven voorlopige voorziening te treffen. Het
beroepschrift met bijlagen gaat hierbij als bijlage 2.
Ik verzoek u de inhoud hiervan als hier herhaald en ingelast te beschouwen.
Verzoekers kiezen in deze procedure woonplaats aan mijn kantoor.
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SPOEDEISEND BELANG
Tijdens een uitzending van het NOS-Journaal op vrijdag 22 december 2018, 18.00 uur, werd
aangekondigd door een vertegenwoordiger van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK), dat de Alliantie Markermeerdijken vanaf 1 februari 2019 zal aanvangen
met de uitvoeringswerkzaamheden op grond van de bestreden gecoördineerde besluitvorming.
ONOMKEERBAARHEID UITVOERING BESTREDEN BESLUIT
Op dit moment is niet precies duidelijk met welke werkzaamheden zal worden aangevangen.
Naar verwachting zal op korte termijn aangevangen worden met grootschalige zandsuppleties en
voorbelastingen.
Kortheidshalve verwijs ik naar de inhoud van het beroepschrift, waarin uitgebreid is stilgestaan bij
de gestelde veiligheidsopgave en de uitwerking daarvan naar oplossingen voor de beoogde
dijkversterking.
VERZOEK
Gelet op het voorgaande verzoek ik u:
I.
de goedkeuring alsmede de gecoördineerde besluitvorming te schorsen in afwachting van
de behandeling van het beroep of in goede justitie een voorziening te treffen, gelet op de
belangen van appellanten;
II.
verweerder te veroordelen in de proceskosten.

Hoogachtend,
w.g.
Mr. B. J. Meruma (advocaat)

Bijlagen:
1. Afschrift beroepschrift met bijlagen, gedateerd 22 december 2018.
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