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PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

 

 

Besluiten:  

 

1. De Nota van beantwoording Provinciaal Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord Holland 

vast te stellen;  

 

2. Het Provinciaal Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland bestaande uit regels en 

verbeelding en de bijbehorende toelichting, vast te stellen;  

 

3. Het definitieve PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland ter visie te leggen gedurende 6 

weken, vanaf 18 april 2016;  

 

4. Daarbij te vermelden dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is;  

 

5. In tegenstelling tot hetgeen vermeld in de startnotitie, de provinciale coördinatieregeling niet 

toe te passen. 

 

KENNISGEVING 

 

INPASSINGSPLAN ‘NETUITBREIDING KOP VAN NOORD-HOLLAND’ TER INZAGE 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken hierbij bekend dat Provinciale Staten van Noord-
Holland het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ‘Netuitbreiding Kop van Noord-Holland’ op 4 april 
2016 hebben vastgesteld.  

Om energielevering in de kop van Noord-Holland robuust te maken voor de toekomst, moet het 
bestaande energienetwerk worden versterkt en uitgebreid.  Met het inpassingsplan 
“Netuitbreiding Kop van Noord-Holland” maakt de Provincie Noord-Holland daarom de bouw 
mogelijk van een nieuw 150/20kV -transformatorstation Middenmeer in glastuinbouwgebied 
Agriport A7. Tevens maakt het inpassingsplan de aanleg mogelijk van drie ontsluitende 
ondergrondse 150kV-verbindingen naar omliggende stations Oterleek, Anna Paulowna, 
Westwoud en De Weel, inclusief de aanpassingen aan een aantal van die stations . De geplande 
netuitbreiding zorgt ervoor dat het elektriciteitsnetwerk minder gevoelig is voor storingen en 
calamiteiten. Daarnaast wordt  het geplande windpark Wieringermeer op dit netwerk 
aangesloten. Het plangebied voor de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk betreft de 
gemeenten Hollands Kroon, Medemblik, Heerhugowaard en Alkmaar.  

In het Inpassingsplan zijn de zienswijzen van belanghebbenden betrokken. 

Wijzigingen inpassingsplan 
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Provinciale Staten hebben het Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland ten 
opzichte van het ontwerp Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland op de volgende 
onderdelen gewijzigd vastgesteld. 

1. Naar aanleiding van de zienswijzen, zijn de grenzen van het PIP en de voorkomende 
bestemmingen op een aantal plaatsen aangepast en versmald. Alle tracéwijzigingen en 
oplossingen worden gerealiseerd op de percelen die al eerder zijn betrokken in het 
ontwerp-PIP. Er worden derhalve geen percelen van niet eerder betrokken eigenaren 
geraakt. Ten behoeve van de tracé-aanpassingen, zijn ook nieuwe onderzoeken uitgevoerd; 

2. De regels ten aanzien van archeologie;  
3. In de regels voor het verlenen van ontheffingen en omgevingsvergunningen voor het 

uitvoeren van werken binnen de belemmeringenstrook, zijn burgemeester en wethouders 
aangeduid als bevoegd gezag. Voor het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid om het 
tracé binnen te plangrenzen te verleggen, zijn Gedeputeerde Staten in de regels aangeduid 
als bevoegd gezag. In de regels is een artikel toegevoegd op grond waarvan de 
gemeenteraden van de gemeenten Hollands Kroon, Heerhugowaard, Alkmaar en Medemblik 
bevoegd zijn een bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden waarop het PIP 
betrekking heeft, indien daarbij wordt voorzien in de bestemmingen, aanduidingen, de 
planregels en de verbeelding zoals neergelegd in het PIP; 

4. De technische indeling van de station Middenmeer is aangepast, met de bijbehorende 
noodzakelijke onderzoeken; 

5. Aanpassing van de toelichting op enkele punten, o.a. de waterparagraaf en aanvulling van 
de onderzoeken. 

De overige aanpassingen zijn van ondergeschikte, redactionele aard. 

Noodzaak inpassingsplan 

Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. De provincie mag 
een inpassingsplan vaststellen als er sprake is van een provinciaal belang. Het provinciale 
ruimtelijke belang is in dit geval gelegen in het waarborgen van de leveringszekerheid van 
elektriciteit in de Kop van Noord-Holland en het tijdig aansluiten van windpark 
Wieringermeermeer op het elektriciteitsnet. Gelet op het provinciaal belang en het feit dat het 
plangebied zich over meerdere gemeenten uitstrekt, heeft de provincie er voor gekozen om de 
ruimtelijke regierol op zich te nemen 

Terinzagelegging 

Na de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan ligt het vaststellingsbesluit 
Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland met bijbehorende stukken voor iedereen 
ter inzage vanaf 18 april 2016 tot en met 30 mei 2016 bij de provincie Noord-Holland, (Kleine 
Houtweg 18 in Haarlem). Ook liggen de stukken in die periode ter inzage in de gemeentehuizen 
van de gemeenten Hollands Kroon, Heerhugowaard, Medemblik en Alkmaar. Voor de adressen 
en openingstijden van de gemeente-/stadhuizen verwijzen wij naar de websites van deze 
gemeenten.  

De stukken vindt u vanaf 18 april online op www.noord-holland.nl/netuitbreiding en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  Informatie over de procedure en de manier waarop u kunt reageren 
vindt u op de site van de provincie Noord-Holland (www.noord-holland.nl). Ga daar vervolgens 
naar ‘Digitaal Loket’ en kies daar voor het kopje terinzageleggingen. 

Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.9927.IPnetuitbreidkopnh-VA01 

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

Gedurende de inzagetermijn van 6 weken, kan tegen het besluit tot vaststelling van het 
Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland beroep worden ingesteld door 
belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp-Inpassingsplan Netuitbreiding Kop 
van Noord-Holland hebben ingediend. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-Inpassingsplan 
Netuitbreiding Kop van Noord-Holland, kunnen ook beroep instellen. Het besluit tot vaststelling 
van het Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland bevat wijzigingen ten opzichte 
van het ontwerp-Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Door belanghebbenden 
kan ook ten aanzien van deze wijzigingen beroep worden ingesteld. 

Adressering beroepschriften 

Beroepschriften tegen het besluit tot vaststelling van het Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van 
Noord-Holland dienen te worden gericht aan: 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag 

Meer informatie hierover staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. 

Voorlopige voorziening 

Indien - gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist - kunnen 
belanghebbenden die beroep hebben ingesteld aan de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 
Verzoekschriften dienen te worden gericht aan: 

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding 

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige 
voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is 
beslist. 

Crisis- en herstelwet 

Op het besluit tot vaststelling van het Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland zijn 
de afdelingen 2 en 3 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 

Het PIP  en meer informatie over het project vindt u op www.noord-holland.nl/netuitbreiding. 
Vragen kunt u stellen via netuitbreidingkopnh@noord-holland.nl 

http://www.raadvanstate.nl/
http://www.noord-holland.nl/netuitbreiding
mailto:netuitbreidingkopnh@noord-holland.nl
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Haarlem, 4 april 2016. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 

 

 

Uitgegeven op 12 april 2016 

 

Namens Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 

 


