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Motie PIP Netwerkuitbreiding Noord-Holland-Noord

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen in vergadering op 10 juli 2017,
Constate rende dat
1. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 1 februari 2017 heeft
geoordeeld dat in het Inpassingsplan Netwerkuitbreiding Noord-Holland-Noord
onvoldoende gemotiveerd is waarom gekozen is voor het aanleggen van een deel van
het tracé aan de oostkant van de Molenweg en niet is gekozen voor een alternatief
tracé op een kwart van de westelijke percelen van de Molenweg (langs de grens van
de bufferzone aldaar);
2. In het thans aan P5 voorgelegde tweede herstelbesluit de keuze voor aanleg aan de
perceelgrens van de percelen aan oostzijde van de Molenweg en niet door een kwart
van de percelen aan de westkant van de Molenweg niet overtuigend is gemotiveerd;
Overwegende dat
3. Een onvoldoende draagkrachtige motivering zal leiden tot een nieuwe gang naar de
Raad van State die tot gevolg kan hebben dat een derde herstelbesluit nodig zal zijn,
hetgeen een aanzienlijke vertraging in de aanleg van het tracé en daarmee in het
operationeel worden van windmolenpark Wieringermeer met zich brengt;
4. het ook in algemeenheid onwenselijk is dat een derde herstelbesluit nodig zal zijn;
5. Het aannemelijk is, gelet op het belang dat de perceeleigenaren aan de westzijde
hebben bij de aanleg van de kabel, dat tegen aanleg van het tracé over die percelen,
geen onoverkomelijke bezwa ren zullen leven;
Concluderende dat
-

-

een degelijke motivering van de keuze voor het tracé over de oostelijke percelen
van de Molenweg thans geboden maar niet voorhanden is;
Een motivering voor verlegging van het tracé wél voorhanden is;

Draagt Gedeputeerde Staten op:
1. Het voorliggende tweede herstelbesluit in te trekken;
2. Een herzien tweede herstelbesluit aan P5 voor te leggen, waarbij het tracé ter
hoogte van de Molenweg in Midden meet wordt verlegd van de oostelijke percelen
van de Molenweg naar de westzijde de Molenweg aldaar.
R.P.M.
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En gaan over tot de orde van de dag
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