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Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan, ontwerp-watervergunning, de ontwerp-omgevingsvergunning 

en ontwerp-vergunning Wegenverordening Hoogheemraadschap voor Windpark Westfrisia ter 

inzage. 

De provincie Noord-Holland heeft op grond van Elektriciteitswet het ontwerp Provinciaal 

Inpassingsplan, de ontwerp-watervergunning, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-

vergunning Wegenverordening Hoogheemraadschap voor Windpark Westfrisia gecoördineerd 

voorbereid. Het beoogde windpark Westfrisia omvat vijf windturbines en ligt ten noorden van de 

N302 tussen de woonkernen Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West in de gemeente Medemblik. Het 

ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Windpark Westfrisia, de ontwerp-watervergunning, de 

ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-vergunning Wegenverordening 

Hoogheemraadschap liggen vanaf 1 september tot en met 12 oktober 2016 ter inzage. Inwoners 

en organisaties hebben zes weken de gelegenheid om hun zienswijzen in te dienen.   

Reikwijdte Provinciaal Inpassingsplan en besluitvorming 

Initiatiefnemer Windpark Westfrisia BV heeft bij de provincie Noord-Holland een aanvraag 

ingediend voor het vaststellen van een inpassingsplan om de realisatie van het Windpark 

Westfrisia mogelijk te maken. In het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan wordt deze ontwikkeling 

mogelijk gemaakt. Het plangebied ligt direct ten noorden van de Westfrisiaweg (N23) tussen de 

woonkernen Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West. De ontwerp-watervergunning, de ontwerp-

omgevingsvergunning en de ontwerp-vergunning Wegenverordening Hoogheemraadschap geven 

toestemming voor het oprichten en in gebruik hebben van de windturbines en het aanleggen van 

de noodzakelijk toegangswegen. 

Ter inzage  

Vanaf 1 september tot en met 12 oktober 2016 liggen het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan, de 

ontwerp-watervergunning, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-vergunning 

Wegenverordening Hoogheemraadschap ter inzage bij de provincie Noord-Holland (Kleine 

Houtweg 18 in Haarlem). Ook liggen de stukken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente 

Medemblik. De stukken vindt u online op www.noord-holland.nl/windopland en op 

www.ruimtelijkeplannen.nl (alleen het ontwerp-PIP). 

Zienswijze indienen  

U kunt van 1 september tot en met 12 oktober 2016 een zienswijze indienen op de plannen. 

Zienswijzen kunnen per post kenbaar worden gemaakt. Richt daarbij uw brief aan:   

Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Holland 

ter attentie van Mw. D. van Zandvoort 

o.v.v. zaaknummer 845471 

Postbus 3007  

2001 DA Haarlem 

Vermeld daarbij: 

http://www.noord-holland.nl/netuitbreiding
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 Uw naam, adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer en e-mailadres. 

 Een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover uw zienswijze gaat. 

 De inhoud van uw zienswijze. 

 

Indien u mondeling uw zienswijze in wilt dienen, kunt u hiervoor een afspraak maken. Stuur een 

mail naar windopland@noord-holland.nl of neem telefonisch contact op met mevr. M. van Bakel 

via (023) 5143143. 

Melding Activiteitenbesluit 

De provincie Noord-Holland maakt bekend dat op 7 april 2016 een melding Activiteitenbesluit 

milieubeheer is ontvangen. De melding is ingediend door Windpark Westfrisia B.V. voor het 

oprichten en in werking hebben van een windpark bestaande uit 5 windturbines. De melding ligt 

niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. 

Informatiebijeenkomst  

Op 14 september vindt er een informatiebijeenkomst plaats van 18.00 tot 21.00 uur in het 

Dorpshuis Zwaagdijk , Zwaagdijk 204a, Zwaagdijk. Tijdens deze inloopavond kunt u zich 

persoonlijk informeren over de procedure, de inhoud van de plannen en de uitgevoerde 

onderzoeken (bijv. het geluidsonderzoek, de visualisaties, slagschaduw- en 

veiligheidsonderzoek). 

Meer informatie  

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

Haarlem, 23 augustus 2016. 
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