
2016 17

Ontwerpbesluit

Nr. 17

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 8 maart 2016 (775095/7751 05);

gelet op het belang van de uitbreiding van de hoogspanningsinfrastructuur in de Kop van
Noord-Holland;

gelet op artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening, de artikelen 1 .2.1 tot en met 1 .2.6
en hoofdstuk 3 van het Besluit ruimtelijke ordening, artikel 1 .1 lid 1 sub a van de Crisis-
en herstelwet, artikel 3.1 van bijlage 1 behorend bij de Crisis- en herstelwet, en artikel 11
van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet;

overwegende dat het ontwerp-inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 23 februari tot en met 7 april 201 5 en van 22
oktober tot en met 3 december 201 5 gedurende een periode van ze weken ter inzage
heeft gelegen;

dat gedurende deze twee periodes van terinzagelegging respectievelijk 46 en 59
ontvankelijke zienswijzen zijn ingediend;

dat het voorliggende project Netuitbreiding Kop van Noord-Holland, valt onder bijlage 1
van de Crisis- en Herstelwet, zodat de afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en
Herstelwet van toepassing is. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat het
voor appellanten niet mogelijk is een pro-forma beroepschrift in te dienen. Appellanten
zijn gehouden om binnen de beroepstermijn, de gronden van hun beroep in te dienen;
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besluiten:

2016 117

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.

Haarlem, 4april 2016

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter
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