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Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u het volgende toe: het concept
ontwerp inpassingsplan Schil Naardermeer. U wordt geïnformeerd over
het concept ontwerp, zodat u er kennis van kunt nemen dat dit voor
wordt gelegd aan de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Weesp,
Natuurmonumenten, Waternet, LTO, Ministerie van l&M, Rijkswaterstaat,
Prorail, Gasunie, Tennet en Liander in het kader van het wettelijke
verplichte vooroverleg.

Uw kenmerk

Op 8 mei 201 8 hebben wij de startnotitie PIP Schil Naardermeer
vastgesteld. Deze notitie is ter informatie aan uw Staten gezonden. Dit
concept ontwerp is voorbereid op basis van de in de PRV gestelde
kaders en de overige relevante wet- en regelgeving. Dit plan zal worden
toegezonden aan de eerdergenoemde betrokken instanties en
medeoverheden in het kader van vooroverleg. Alle opmerkingen worden
beantwoord in een Nota van beantwoording overleg- en
inspraakreacties en verwerkt in het ontwerp PIP Schil Naardermeer.
PIP Schil Naardermeer
Rondom het Naardermeer ligt de zogenaamde schil dat 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 heeft in samenwerking met
Natuurmonumenten en Waternet het benodigde inrichtingsplan
opgesteld en heeft deze partijen ook betrokken bij het opstellen van
het PIP.
Vervolg proces
De volgende stap is dat wij in maart 201 9 het ontwerp inpassingsplan
vaststellen en ter inzage leggen, zodat burgers en organisaties hun
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zienswijzen op het ontwerp kunnen indienen, Op basis van de
binnengekomen zienswijzen kunnen wij het ontwerp aanpassen. Het
definitieve inpassingsplan en de nota met beantwoording van
zienswijzen worden vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan u,
volgens planning in september 2019.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

prdiinciesecretaris

Bergkamp
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