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Betreft: startnotitie provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer
Verzenddatum

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u over de startnotitie voor het
provinciaal inpassingspan (verder PIP) voor het natuurproject Schil
Naardermeer.

—9 MEI 2018
Kenmerk
1065444/1 065494

Uw kenmerk

U wordt geïnformeerd over de startnotitie, zodat u er kennis van kunt
nemen dat er een inpassingsplan (bestemmingsplan op provinciaal
niveau) wordt voorbereid. Zowel voor ons als voor u zitten er geen
juridische gevolgen aan het voorleggen van of committeren aan een
startnotitie. In een volgende fase zijn wij noch u hier formeel aan
gebonden.
Het nemen van een vaststellingsbesluit voor een PIP is een bevoegdheid
die door de Wet aan P5 is toegeschreven volgens artikel 3.26 Wet op de
ruimtelijke ordening. Volgens de planning, die u ook in de startnotitie
aantreft, zal het PIP in mei 201 9 ter vaststelling aan u worden
voorgelegd.
PIP Schil Naardermeer
Rondom het Naardermeer ligt de zogenaamde schil die onderdeel
uitmaakt van het beschermde Natuurnetwerk Nederland en Natura2000.
Dit gebied is van groot belang als hydrologische buffer rondom het
Naardermeer. Voorwaarde voor het goed functioneren van deze buffer
is een hoogwaardige inrichting en beheer als natuurgebied met een
hoger waterpeil.
De provincie Noord-Holland werkt bij dit project nauw samen met
Natuurmonumenten en Waternet. Zo stelt de provincie in samenwerking
met deze partijen het benodigde inrichtingsplan op en worden deze
partijen ook betrokken bij het opstellen van het PIP.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
Haarlem [2012 DE]
www. noord-holland. ni

NH0001

212

Wij hebben, mede gezien de provinciale belangen, voorgesteld het
project ruimtelijk mogelijk te maken via een PIP. Het project Schil
Naardermeer wordt uitgevoerd in de gemeenten Hilversum, Gooise
Meren en Weesp. Deze gemeenten hebben ingestemd met de procedure
via een PIP. Op 1 3 november 201 7 is het Provinciale
Meerjarenprogramma Groen 201 8-2022 vastgesteld. Daarin is dit
project opgenomen als project GV1 1

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Hollarn
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