
 

2017   80  

 

1 

 

 

Wabo/Waterwet, uitgebreide procedure, beschikkingen (verlenen omgevingsvergunning en 

waterwetvergunning windturbinepark) 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

Besluiten:  

 

1. de Nota van Antwoord zienswijzen beschikkingen Ferrum vast te stellen; 

2. de omgevingsvergunning windpark Ferrum fase 1 (milieu) en 2 (bouwen) te verlenen; 

3. alle besluiten voor windpark Ferrum (ook de gemandateerde), met als bijlagen de 

verklaring van geen bedenkingen van PS en de Nota van Antwoord, gezamenlijk zes 

weken ter visie te leggen en dit aan te kondigen door een publicatietekst te 

publiceren; 

4. PS over dit besluit te informeren via een brief. 

KENNISGEVING 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een 

beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een 

beschikking ingevolge de Waterwet ter inzage hebben gelegd. 

De vergunning heeft betrekking op de volgende Wabo-activiteiten: 

 het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo); 

 het uitvoeren van werken of werkzaamheden (artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de 

Wabo); 

 het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een planologische regeling 

(artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo). 

 het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van 

bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke 

leefomgeving (artikel 2.1 eerste lid onder i Wabo (omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets)); 

 toestemming voor dubberdraaien (artikel 32, lid 6 van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening). 

 handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten (artikel 3.3, eerste 

en derde lid, 3.8, eerste en derde lid, en 3.10, tweede lid in samenhang met 3.8, eerste 

of derde lid van de Wet natuurbescherming);  

 handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (artikel 2.7, tweede lid 

van de Wet natuurbescherming). 
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Verklaring van geen bedenkingen Provinciale Staten 

Voor het verlenen van de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder 

c Wabo is op grond van artikel 6.5 Besluit Omgevingsrecht een verklaring van geen 

bedenkingen van Provinciale Staten vereist. Deze verklaring van geen bedenkingen wordt 

gelijktijdig met de beschikking voor het verlenen van de omgevingsvergunning ter inzage 

gelegd. 

Toestemming Wet natuurbescherming 

De toestemming op grond van de Wet natuurbescherming is verleend in de vorm van een 

verklaring van geen bedenkingen. Deze verklaring van geen bedenkingen wordt 

gelijktijdig met de beschikking voor het verlenen van de omgevingsvergunning fase 2 ter 

inzage gelegd.  

Daarmee is de provincie bevoegd gezag voor de toetsing van werkzaamheden en 

activiteiten (hierna genoemd ‘handelingen’) bij Natura 2000-gebieden (de gebieds-

beschermingsbepalingen) en dier- en plantensoorten (de soortenbe-

schermingsbepalingen). De toestemming (vvgb) haakt aan bij de omgevingsvergunning 

fase 2 en valt onder de coördinatieplicht. 

Provinciale coördinatieregeling van toepassing 

Op grond van artikel 9f, eerste, derde en vijfde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 

1 van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten is de 

provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33 Wro op dit besluit van 

toepassing. De bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor deze coördinatie ligt bij 

Gedeputeerde Staten. De coördinatie heeft tot gevolg dat hier de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.31, derde lid, van de Wro van toepassing 

is. 

Inzage 

De ontwerp-beschikkingen, de aanvragen en de bijbehorende stukken liggen van 20 juli 

2017 tot en met 30 augustus 2017 ter inzage op www.noord-

holland.nl/actueel/terinzageleggingen en (digitaal) bij: 

 Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Graag afspraak maken met 

Rob Lunshof, telefoonnr. 023-5143331; 

 Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk; 

 Klantenservice van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden; 

 

Beroep 

Als u belanghebbende bent bij de beschikking kunt u op grond van artikel 8.3 Wro en 

artikel 8:6, eerste lid van de Awb vanaf 20 juli 2017 tot en met 30 augustus 2017 een 

beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel uw zienswijze tegen de 

ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht of goede redenen hebben waarom u dat 

niet heeft gedaan.  

http://www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen
http://www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen
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Beroepschriften moeten zijn ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de 

dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen uw beroep is gericht en de 

gronden van uw beroep. U moet indien mogelijk een kopie van dit besluit meesturen. 

 Op deze beschikking is tevens afdeling 2 van hoofdstuk I van de Crisis- en herstelwet van 

toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het 

beroepschrift dienen te worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn 

niet meer kunnen worden aangevuld. 

 

In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen een voorlopige 

voorziening aanvragen als u beroep heeft ingesteld. Voor het instellen van beroep en het 

vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State kan daarover meer informatie geven. 

Wij verwijzen u naar de publicatie Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de 

overheid. Daar vindt u informatie over hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent 

met het besluit. Zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep . Ook op de 

website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl) vindt u meer informatie over hoe u 

beroep kunt instellen. 

Crisis- en herstelwet 

Op deze beschikking zijn afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van 

toepassing. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat het voor appellanten 

niet mogelijk is een pro-formaberoepschrift in te dienen. Appellanten zijn gehouden om 

binnen de beroepstermijn de gronden van hun beroep in te dienen. 

Meer informatie 

Meer informatie over het project vindt u op www.noord-holland.nl/windopland. 

Haarlem, 11 juli 2017 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter 

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris. 

 

Uitgegeven op 17 juli 2017   

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep
http://www.raadvanstate.nl/
http://www.noord-holland.nl/windopland
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Namens Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris. 

 


