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Betreft: Toezegging cie NLG 30 augustus 2021 inzake PIP Schil
Naardermeer
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Kenmerk

Geachte leden
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Hierbij sturen wij u de beantwoording toe van de vraag van Statenlid
Koning-Hoeve, die is ingebracht tijdens de commissievergadering NLG
van 30 augustus 2021.

Uw kenmerk

Zoals gebruikelijk worden de vragen beantwoord in een brief aan
Provinciale Staten. Wij hechten er namelijk aan dat alle leden van
Provinciale Staten op de hoogte worden gebracht van het antwoord >
zodat iedereen over dezelfde informatie kan beschikken.

Inleiding

De vraag is gesteld of en hoe de gedane toezeggingen op het gebied
van de benoemde waarborgen monitoring en schadeafhandeling als
gevolg van de voorgenomen peilverhoging binnen de Schil Naardermeer
zijn vastgelegd, zodat deze ook in een volgende collegeperiode nog van
kracht zijn.

Antwoord:
De toezeggingen zijn vastgelegd in de, gezamenlijk met het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht opgestelde, Nota van beantwoording
zienswijzen. Deze Nota is op 8 juli 2021 met het Watergebiedsplan
Naardermeer en omliggende schil en het Peilbesluit 2021 door het
Algemeen Bestuur van het waterschap vastgesteld. De Nota van
beantwoording zat als bijlage bij de vergaderstukken voor de
commissie NLG bij de voordracht aan PS. We verwijzen in dit geval
specifiek naar pagina 21 (effecten) en pagina 25 (schadevergoeding) van
de Nota.
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Het monitoringsplan vloeit voort uit het watergebiedsplan en het
peilbesluit en wordt gekoppeld aan het bestaande meetnet van het
waterschap. Op basis van de modelberekeningen in het
watergebiedsplan worden er geen tot verwaarloosbare negatieve
effecten van de peilverhoging verwacht. Ingeval de praktijk anders
uitwijst en er in de toekomst onverhoopt toch schade optreedt als
gevolg van het peilbesluit, dan kan een beroep worden gedaan op de
regeling Nadeelcompensatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De
regeling Nadeelcompensatie is vastgelegd in hoofdstuk 4 van de Keur
van Waterschap AGV 201 9 en staat daarmee los van bestuursperiodes.

In de Samenwerkingsovereenkomst Schil Naardermeer, welke met de
partners waterschap en Natuurmonumenten is afgesloten, hebben het
waterschap en de provincie afspraken gemaakt over de afhandeling van
mogelijke schadegevallen. De provincie is actief betrokken bij de
afhandeling van schadegevallen.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
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Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast
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