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Indienen MER, Samenvatting MER en Nota van Uitgangspunten

Geacht college,
Het doet ons genoegen u te kunnen mededelen dat wij in het kader van de recreatieve
ontwikkeling van het Amsterdamsche Veld en in het bijzonder het WildLife ParkResort, de
procedures waarvoor wij met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend,
zover gevorderd zijn dat wij u de MER, samenvatting MER en Nota van Uitgangspunten voor
bestemmingsplanwijziging kunnen aanbieden, De gemeenteraad heeft de richtlijnen voor het MER
in juni 2008 vastgesteld.
Volgens afspraak met uw ambtelijke organisatie zijn alle benodigde documenten in digitale vorm
aangeleverd. Vanuit deze basis zijn de benodigde documenten in druk nu voor u beschikbaar.
Op basis van de aangeleverde digitale informatie wordt de betreffende informatie geplaatst op het
intranet van de gemeente, waarmee het integraal voor uw organisatie beschikbaar wordt gesteld.
Bijgaand doen wij u toekomen de Nota van Uitgangspunten voor het ontwerpbestemmingsplan en
bijbehorend MER voor de ontwikkeling van de recreatieve ontwikkeling van het Amsterdamsche
Veld en de Samenvatting van het MER.
Wij verzoeken u als Bevoegd Gezag dit Milieueffectrapport in behandeling te nemen (aanvaarding)
en zorg te dragen voor de verdere afwikkeling van de m.e.r.- en bestemmingsplanprocedure.
Een voortvarende aanpak met inachtname van de wettelijke termijnen, en een verloop van de
inspraak volgens de kaders welke de algemene Wet bestuursrecht daar aan stelt, stellen wij zeer
op prijs. Hierover zijn afspraken gemaakt en termijnen vastgelegd. Uw gemeentelijke organisatie
is uitgebreid betrokken bij de totstandkoming van dit project. Wij waarderen deze samenwerking
en uw inbreng hierbij.
Indien wij u in het vervolgproces kunnen ondersteunen dan staan wij open voor overleg. Wij
wensen u veel succes en zien een en ander met vertrouwen tegemoet.
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