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Geachte heer Kuik,
U heeft de provincie Noord-Holland in september 201 8 verzocht een
Provinciaal Inpassings Plan (PIP) voor te bereiden voor de ruimtelijke
inpassing van energie-infrastructuur ten behoeve van de benodigde
netverzwaring Beverwijk Oterleek. Het betreft een 1 50 kV
verbinding die uiterlijk in 2023/Q4 gerealiseerd moet zijn. Ook
vraagt u of de provincie van mening is dat dit project van
provinciaal belang is of niet.
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Naar aanleiding van uw verzoek heeft provincie Noord-Holland
onderzocht of een PIP wenselijk wordt geacht. Uit dit onderzoek
komt naar voren dat het wenselijk wordt geacht dat de provincie
niet alleen het juridisch spoor van een PIP bewandelt, maar ook
daadwerkelijk regie voert op de voorbereiding van het PIP.
Het feit dat er negen gemeenten in het zoekgebied liggen, maakt de
ruimtelijke inpassing van het elektriciteitsnet een activiteit van
regionaal belang zoals genoemd in paragraaf 3.3 van de
Structuurvisie Noord-Holland 2040. De provincie voert dan de regie
over de integratie van ruimtelijke opgaven van bovenlokaal belang
(paragraaf 7.1), en heeft hierbij in dit geval de keuze tussen het
stimuleren van de samenwerking tussen gemeenten en het zelf
doorlopen van een PIP-procedure. Het doorlopen van een PIP
procedure zal naar verwachting leiden tot versnelling ten opzichte
van andere procedures (wat van belang is voor de energietransitie
en het benutten van economische kansen) en tot betere ruimtelijke
inpassing en bescherming van bovenlokale belangen door
regievoering op de tracékeuze.
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Alvorens tot een principebesluit te komen, willen wij een bestuurlijk
overleg houden met de gemeenten in het zoekgebied. In beginsel
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kunnen zij ervoor kiezen om zelf de benodigde
bestemmingsplanprocedures te volgen. Gezien het feit dat dit om
het grondgebied van meerdere gemeenten gaat, is coördinatie van
die procedures dan aan de orde. Wij zullen de gemeenten
voorstellen dat de provincie die coördinatie door middel van het
voeren van een PIP op zich neemt en de gemeenten daarmee
ontlast. Ook kan dan geïnventariseerd worden welke gemeentelijke
belangen een rol spelen en of er eventuele bezwaren zijn, om deze
bezwaren zoveel als mogelijk weg te nemen.
De uitkomsten van dit bestuurlijk overleg zullen vervolgens worden
vastgesteld en worden meegenomen bij de afweging in het door ons
te nemen besluit, dat is voorzien voor september.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
/
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