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Ontwerpbesluit

Nr. 43A-2021

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 april 2021;

gelet op het belang van een hoogwaardige inrichting van het natuurgebied Schil Naardermeer
als hydrologische buffet rond het Naardermeer, als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland
(NNN) en het Natura 2000 gebied;

gelet op artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening, de artikelen 1.2.1 tot en met 1 .2.6 van
het Besluit ruimtelijke ordening, artikel 1 .1. lid 1 sub a van de Crisis- en herstelwet en artikel 11
van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet;

gelet op het besluit van 29 juni 2020 van Provinciale Staten tot toepassing van de
coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening, zodat de
voorbereiding en bekendmaking van het Provinciaal Inpassingsplan van provincie Noord-Holland
en het Watergebiedsplan (met peilbesluit) van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ten behoeve
van de realisatie Schil Naardermeer gecoördineerd zullen plaatsvinden.

Overwegende dat het ontwerp-inpassingsplan Schil Naardermeer overeenkomstig het bepaalde
in artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van 5 oktober 2020 tot en met 1 5 november 2020 gedurende een periode van 6
weken ter inzage heeft gelegen;

Dat gedurende deze periode van terinzagelegging in totaal 35 ontvankelijke zienswijzen zijn
ingediend;

Dat het voorliggende project, PIP Schil Naardermeer, valt onder categorie 2.1 van bijlage 1 van
de Crisis- en herstelwet zodat de afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing zijn. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat het voor appellanten
niet mogelijk is een pro-forma beroepsschrift in te dienen. Appellanten zijn gehouden om
binnen de beroepstermijn, de gronden van hun beroep in te dienen.
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besluiten:

1. Het inpassingsplan Schil Naardermeer, bestaande uit verbeelding, planregels, bijbehorende
toelichting en bijlagen zoals digitaal vervat in het GML bestand NL.IMRO....[pm] vast te stellen.

2. De Nota van beantwoording zienswijzen, versie 2 april 2021 vast te stellen.

3. Het vastgestelde PIP Schil Naardermeer te publiceren en ter inzage te leggen gedurende 6
weken, vanaf datum publicatie.

4. Daarbij te vermelden dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Haarlem, 1 3 september 2021

Provinciale Staten voornoemd,

statengriffier
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