
GROENLINKS fractie Den Helder 

Amendement 

AMENDEMENT nr.: 

datum raadsvergadering: 

nèn^)' aangenomen //verworpen / ingetrokken 

betreffende het niet verlagen van de ashoogte van windturbines in 
het bestemmingsplan Duinzoom 2013. 

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op maandag 14 oktober 2013, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nummer 
RVO13.0130, betreffende het vaststellen van het bestemmingsplan Duinzoom 2013; 

Besluit: 

Aan het 7e beslispunt van het ontwerpbesluit de volgende tekst toe te voegen: 

, met dien verstande dat artikel 3.2.8 onder e van de bestemmingsregels als volgt komt te 
luiden: "de hoogte van windturbines mag niet meer dan 15 meter, en de rotordiameter mag 
niet meer dan 5 meter bedragen;" 

De fractje van GroenLinks 

Cl2f. Dol-Cremers 

Toelichting. 
De gemeente Den Helder zich wil profileren als een duurzame gemeente en 
windenergie gelet op de ligging van Den Helder daaraan een wezenlijke bijdrage kan 
leveren. In het huidige bestemmingsplan van het gebied Duinzoom 2013 is een ashoogte 
van 15 meter voor windturbines toegestaan en dat heeft nimmer tot problemen heeft geleid. 
De provincie verzoekt dat wij deze ashoogte verlagen naar 7 meter. Windturbines met een 
maximale ashoogte van 7 meter wekken (te) weinig energie op en zijn hierdoor niet tot 
nauwelijks rendabel. Windturbines met een ashoogte boven de 7 meter zijn per meter 
verhoging aanzienlijk meer rendabel. 
Windturbines met een maximale ashoogte van 15 meter in het Duinzoomgebied leiden niet 
tot problemen en er bestaan geen argumenten waarom deze hoogte niet zou kunnen. 

Wij zijn van mening dat initiatieven voor duurzame energie door de gemeente gestimuleerd 
en ondersteund dienen te worden. Voor initiatiefnemers van windenergie moet een 
rendabele mogelijkheid bestaan om hierin te investeren. 
De gemeente Den Helder durft in het bestemmingsplan Duinzoom 2013 op een ander 
onderdeel (schuilhutten) van de provinciale regelgeving af te wijken, waardoor het 
argument dat strijd bestaat met provinciale regelgeving niet het enige argument kan en 
mag zijn om de maximale ashoogte van windturbines te verlagen. 
Windturbines met een maximale ashoogte van 15 meter zijn niet storend in het 
gebied van het bestemmingsplan Duinzoom 2013. Indien het wenselijk is de windturbines 
minder op te laten vallen in het gebied, kunnen de windturbines geschilderd worden in de 
kleuren van de achtergrond. 


