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Vaststelling Natura 2000 beheerplannen Laag Holland

Geachte leden van de raad,

De provincie Noord-Holland heeft op 6 juli de ontwerp Natura 2OOO-beheerplannen voor de

Eilandspolder, Polder Westzaan, voor het Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en voor het

llperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske ter inzage gelegd.

Wij zijn in de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen. Wij hebben hiervan
gebruik gemaakt door aan de Provinciale Staten van Noord-Holland een brief met

kanttekeningen te versturen. Uw raad is hierover per brief geinformeerd.

Per brief zijn wij op 27 december 2016 in kennis gesteld dat Provinciale Staten op

22 november 2016 de Natura 2OOO-beheerplannen voor Eilandspolder, Polder Westzaan,

llperveldA/arkensland/Oostzanerveld & Twiske en Wormer- en Jisperveld& Kalverpolder,

inclusief de zogenaamde Nota van Antwoord op de zienswijzen die zijn ontvangen op de

vier ontwerp Natura 2000 beheerplannen, hebben vastgesteld. f n een nota van antwoord
geeft Gedeputeerde Staten haar reactie op door gemeenten ingediende adviezen. ln de

nota vindt u bij zienswijze 9 op pagina 6 en 7 de reactie van de Provincie op de door onze
gemeente ingediende adviezen. Onze ingediende adviezen hebben niet geleid tot
aanpassing van de (concept) beheerplannen.

Wij hebben de mogelijkheid om tegen dit besluit in beroep te gaan bij de afdeling Bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State in Den Haag. De termijn voor het indienen van beroep
loopt van 29 december 2016 tot en met I februari 2017. Wij zijn voornemens hiervan geen

gebruik te maken. lndien u een andere mening bent toegedaan, dan kunt u uw argumenten

tot 6 februari 2017 bij de griffier indienen. lndien uw argumenten leiden tot aanpassing van

ons voornemen, dan zullen wij u hierover schriftelijk in kennis stellen.

bijlage(n): Brief van de Provincie Noord-Holland, Nota van Antwoord van de Provincie Noord
Holland en de brief met kanttekeningen van de gemeente Beemster.
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De brief van de Provincie Noord-Holland, de Nota van Antwoord, en de brief met

kanttekeningen van de gemeente zijn als bijlage toegevoegd. De definitieve beheerplannen

zijn vanwege de grootte niet als bijlagen toegevoegd. De definitieve beheerplannen zijn in te

zien op: www.noord-holland.nl/Ondenruerpen/Natuur/Natura-2000/Natura-2000-
beheerplannen.
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