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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE EXTRA VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 APRIL 2008
Besluit

Onderwerp

1.
Bestemmingsplan
Waterkwaliteitsverbetering
Loosdrechtse Plassen

Het college besluit:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen n.a.v. het ontwerpBestemmingsplan Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse Plassen;
De Nota van Antwoord vast te stellen in het bijzonder het gedeeltelijk
gegrond verklaren van de zienswijzen van de indieners genoemd in het
aanhangsel bij dit besluit.
Kennis te nemen van het Toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r.
naar aanleiding van het PlanMER Waterkwaliteitsverbetering
Loosdrechtse Plassen.
Op basis van het Toetsingsadvies te constateren dat
a. het principe van verdiepingen in combinatie met
defosfateringsmaatregelen in de Loosdrechtse Plassen leidt tot het
beoogde doel van waterkwaliteitsverbetering en herstel van het
ecologisch systeem;
b. Aanvullend respectievelijk nader onderzoek nodig is ten behoeve
van een besluit over de ontgrondingenvergunning
Gelet op punten 2, 3 en 4 het Bestemmingsplan
Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse Plassen gedeeltelijk gewijzigd
vast te stellen
De gedeputeerde voor Milieu te machtigen om t.b.v. de financieeleconomische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan een
exploitatieovereenkomst met het Hoogheemraadschap AGV aan te gaan,
onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten;
Het Bestemmingsplan vanaf 19 mei tot en met 30 juni 2008 voor een ieder
ter inzage te leggen op de gemeentehuizen van Wijdemeren, Loenen en het
provinciekantoor Houtplein, Haarlem ten behoeve van het indienen van
bedenkingen bij de Minister van VROM
Het Bestemmingsplan – met als bijlagen de Nota van Antwoord en het
Toetsingsadvies - ter goedkeuring toe te zenden aan de Minister van
VROM (art. 38, lid 4c WRO) en de minister van LNV (art. 19j NB-wet);
Het Bestemmingsplan, de Nota van Antwoord en het Toetsingsadvies aan
te bieden aan de gemeenten Wijdemeren en Loenen en overige instanties
De Nota van Antwoord toe te sturen aan de indieners van zienswijzen.
Provinciale Staten te informeren.
Het besluit te publiceren in de Staatscourant en in de gemeenten
Wijdemeren en Loenen verschijnende dagbladen en huis-aan-huisbladen.
De Gedeputeerde van Milieu te machtigen het bestemmingsplan en
uitgaande brieven redactioneel zonodig aan te passen.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

M. Lansdaal

tel. (023) 514 36 41

over de nummers:
1

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen
zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas
beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
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Vragen van niet media-vertegenwoordigers over besluiten zullen afgehandeld worden via het algemene
provincienummer (023) 514 31 43 . Daarbij vragen naar de behandelende ambtenaar van het stuk.
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