
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij stellen u voor het volgende besluit te nemen: 
 
Provinciale staten van Noord-Holland, 
 
gelezen voordacht 2015|88 en de bijbehorende startnotitie Windpark Westfrisia ; 
 
overwegende, 
 
dat vooralsnog niet onaannemelijk is dat provinciale staten in het geval van Windpark Westfrisia 
overeenkomstig artikel 9e, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 toepassing moeten geven aan de 
bevoegdheid een inpassingsplan vast te stellen; 
 
dat ook blijkens de Memorie van Toelichting op deze wetsbepaling, TK 32 588 nr. 3,  dit dan betekent 
dat provinciale staten: 
- een inpassingsprocedure moeten starten, 
- aan het eind van deze procedure een uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 

acceptabele beslissing moeten nemen; 
-  en derhalve het inpassingsverzoek kunnen afwijzen indien het windpark in strijd is met een 

goede ruimtelijke ordening;  
 
dat kortom provinciale staten in dit geval een ruime beoordelingsvrijheid hebben en een eigen-
standige verantwoordelijkheid, naast uitgebrachte ambtelijke en deskundigenadviezen; 
 
dat provinciale staten volgens artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht gehouden zijn 
rechtstreeks de bij het besluit betrokken belangen af te wegen, waarbij de voor één of meer 
belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot 
de met het besluit te dienen doelen; 
 
dat in de belangenafweging voor een goede ruimtelijke ordening in dit geval de bescherming van 
andere functies zoals wonen en landschap belangrijk is; 
 
besluiten: 
 
gedeputeerde staten te verzoeken er in het vervolg van de procedure blijk van te geven dat aan 
provinciale staten bij het al dan niet nemen van het uiteindelijk inpassingsbesluit Windpark 
Westfrisia een grote mate van beoordelingsvrijheid toekomt, waarbij provinciale staten aan de 
bescherming van de functies wonen en landschap een eigenstandig en zwaarwegend belang wensen 
toe te kennen. 
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