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Onderwerp: 

In reactie op Uw voorontwerp Bestemmingsplan 

Uw kenmerk AU13.06080. 

GEMEENTE OEN HELDER 
INGEKOMEN 

) 3 M 2 0 « 

Stuknummer: AI13.04900 

2013. 

Geachte heer, 
in reactie op Uw schrijven van 05-06-2013, bij deze mijn verzoek aan U over Uw voorgenomen 
besluit/ontwerp Luchthaven 2013/Kortevliet 22. 
Nadat ik als bewoner van de Kortevliet inzage mocht hebben in Uw voorontwerp, mochten wij 
suggesties voor veranderingen doen. 
Wij kwamen op het Stadhuis toen erachter dat de agrarische bouwblokken ruimer zijn geworden, 
namelijk 100 meter breed en 150 meter diep. 
Wij hebben ons bollengrond achter ons huis al 5 jaren geleden verkocht aan Dhr. Wout Roozen. 
5 jaren terug is er dus een hele nieuwe kadastrale kaart van ons perceel gemaakt, en ook dat er nu ai 
5 jaren een nieuwe sloot loopt tussen ons perceel en het door Roozen gekochte. 
Aangezien U als ambtenaar nog steeds niet op de hoogte was van deze veranderingen, heb ik een dag 
later een voorstel gedaan aan Dhr. Zoon. 
Ik wist toen niet dat ik in mijn eigen vingers aan het snijden was! 
Ik heb hem uitgelegd hoe de kadastrale situatie nu is en hem gevraagd of jullie dan alstublieft het 
agrarisch bouwblok willen omdraaien, zodat wij een geheel/titel op papier overhouden. 
Wij hebben dit perceel al vanaf 1934 in ons bezit. 
Dus deed ik dit verzoek aan U met de bedoeling dat ik daar voordeel uit zou kunnen halen, want dan 
zou het restant van ons perceel, de resterende 30 meter, erbij getrokken kunnen worden. 
(Dhr. Zoon heeft het over 35 meter, maar tussen Kuin en ons hebben wij nog een breedte van 12 
meter aan Roozen mee verkocht als overpad om op zijn bollenland te kunnen komen, ook met 
grootmaterieel). 
Op 6 juni ontvingen wij Uw uiteindelijke ontwerp/veranderingen thuis. 
Daarover heb ik op 7 juni gebeld maar in Uw afwezigheid heb ik Dhr. Zoon om een betere uitleg 
gevraagd. Hij heeft dat dan ook heel netjes gedaan en heeft ook de tijd voor genomen door alle 
stukken bij elkaar te zoeken, ook Uw correspondentie van 5 juni naar mij toe. 



En wat blijkt? 
U draait ons bouwblok niet om, maar U halveert het gewoon! 
Onze bouwblok is nu gewoon 100 meter breed en 75 meter diep geworden... 
Waarom nou?...Ik heb alleen gevraagd om het om te draaien van 100x150 naar 130x80 meter! 
Want deze 130x80 is nog ons eigendom en het zal ook agrarisch blijven, want wij verkopen 
agrarische producten, waarvan het grootste deel aardappelen en bloemen zijn. 
Ik had geen slapende honden wakker moeten maken blijkbaar, want nu gebruikt U mijn verzoek 
tegen mij, want zoals de indeling er nu uitziet raken wij zelfs meters van ons blok kwijt achterin. 
Zou U alstublieft mijn verzoek weer willen terugdraaien? 
Aan dit besluit van U heb ik niets, Wout Roozen wordt dan hierdoor beperkt, en het is in mijn nadeel 
ookt 
Terwijl mijn verzoek zo redelijk leek bij jullie dat jullie absoluut bereid waren om met mij mee te 
denken hierin. 
Ik ben erg verrast en onder de indruk van de creativiteit waarmee U mijn verzoek heeft 
afgehandeld. 
Mijn dank hiervoor, maar er hoeft voor ons absoluut niets te veranderen aan het oorspronkelijk 
agrarisch bouwblok van 100 meter breed en 150 meter diep. 
Ik doe U dit schrijven toekomen voordat er een definitieve beslissing valt, want de komende 6 weken 
ligt dit stuk nog ter inzage. 
Tevens wil ik U bij deze ook meedelen dat in deze tijden, het heel erg moeilijk is om financieel ons 
hoofd boven water te houden gezien alle tegenwerking van de Gemeente Den Helder de afgelopen 
tientallen jaren, net als deze creatieve oplossing van U. 
Daarom ben ik bezig met een schrijven naar hogere instanties om ons te helpen om het stukje naast 
ons huis van 60 meter breed, om te kunnen zetten in 2 bouwkavels om hier te kunnen blijven wonen, 
want zonder deze meerwaarde moeten wij ons huis en schuur verkopen. 
Of het helpt zien wij dan wel, maar elke poging is er een. 
In mijn schrijven zal in deze creatieve oplossing van U als voorbeeld meenemen. 
Met vriendelijke groeten verblijf ik, 

Lucia S. Wijnker-Gangadin, 

Kortevliet 22, 
1786 PK Den Heider. 
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i Aan: 
Stuknummer: AI13.04975 

De Burgemeester van Den Helder, 
Dhr. Koen Schuiling, 
Raadsgriffie gemeente Den Helder IlllllIIIIli 
Drs. F. Bijlweg 20 

Postbus 361780 AA, Den Helder 

Den Helder, 13 juni 2013. 

Onderwerp: 
Verzoek tot wijziging bestemmingsplan Defensie /Gemeente Den Helder, tot behoud van ons "thuis". 

Geachte heer, 
met in intens veel verdriet richt ik deze nederige smeekbede tot U, als een laatste poging tot 
behoud van ons huis, waar ons hart en ziel ligt, wat uniek is en waar wij thuishoren. 
Wij raken alles kwijt want wij hebben vorige week aan de Rabobank en de Makelaar toestemming 
moeten geven om ons huis en schuur te verkopen, terwijl dit niet nodig zou moeten zijn, omdat wij 
nog een stuk grond van 60x80 meter, al 70 jaren als onze oudedagsreserve vasthouden, maar wij 
mogen deze meerwaarde niet gebruiken van Defensie en de Gemeente Den Helder. 
Wij verkeren nu in deze moeilijke financiële situatie, omdat wij bij ons nieuwbouw 13 jaren terug, 
gedwongen en verplicht werden door Defensie om bijna een half miljoen gulden meer uit te geven 
dan ons budget toeliet. Hier zijn wij nooit meer bovenop gekomen.(zie specificatie ) 
Wij verzoeken U heel nederig om Uw luisterend oor en Uw begripvol hart meneer, 
Wij hebben zo ontzettend hard gewerkt om dit alles te bereiken, help ons alstublieft. 

Het bestemmingsplan van Vliegveld de Kooy is Op dit moment in beweging. De huidige 
bestemming is vanaf1985 van kracht en moet in juli 2013 herzien zijn. 
Kortevliet valt nu onder de bestemming "Luchthaven 2013". Dat betekent voor ons als bewoners 
van deze straat dat onze belangen, zoals altijd, ondergeschikt zijn aan die van Defensie dus 
Vliegkamp de Kooy, en worden wij nu genoodzaakt om door besluiten van hun van toen en nu, al 
onze bezittingen te verkopen. Nu wordt met de benaming "Luchthaven 2013" nog eens benadrukt, 
dat de Luchthaven alles bepaald in onze straat. 

Wij vragen U voor wat Defensie ons toen heeft aangedaan geen compensatie of genoegdoening. 
Het enige wat wij vandaag in alle nederigheid aan U willen verzoeken is om Uw begrip voor dit 
hartverscheurende en schrijnende ontstane situatie en Uw medewerking, Uw goedkeuring en Uw 
hulp alstublieft zodat ons stuk grond omgezet kan worden naar een bouwkavel. Wij, (mijn man 61 
jaar, ik 57 Jaar en mijn 2 zonen van 21 en 19 jaar die nog thuis wonen) redden het niet zonder U. 



Om U even een idee te geven hoe het hier bij Gemeente Den Helder aan toe gaat: 
Er zijn wijzigingen in het bestemmingsplan gaande nu. 
Het ontwerpvoorstel mochten wij een paar weken terug inzien. 
Daar zien wij dat onze agrarische bouwblok wordt vergroot naar 100 meter breed en 150 meter diep. 
Maar het land achter ons is al 5 jaren terug verkocht, en zit al 5 jaren een sloot tussen. De Gemeente 
heeft nooit het kadaster geraadpleegd om deze veranderingen bij te werken. 
Na de inzage stel ik aan hen voor om het agrarisch bouwblok om te draaien van 100/150 naar 130/80 
meter, want dat is nog van ons, anders bouwt de buurman een schuur in mijn achtertuin. 
Ze waren blij verrast met dit idee en vonden het een heel reëel verzoek en zouden meteen eraan 
werken en mij tegemoet te komen, want dit kon zo niet, vonden ze. 
En op 6 juni krijgen wij dan het definitieve ontwerpvoorstel. 
En wat blijkt?... Dhr. Ing. HJ.Winter, van de Afdeling Ruimte, Wonenen Ondernemen, heeft het 
agrarische bouwblok, gewoon gehalveerd zodat de buurman niet kan bouwen. Dat is hun manier van 
mij tegemoetkomen! Dus wordt onze agrarische bouwblok nu maar 100x75 meter. 
Niemand heeft hier baat bij want hiermee valt 500m2 van ons perceel ook buiten onze bouwblok en 
op het resterende 30x80 meter van ons mogen wij niets! Dus wel een grote schuur naast ons huis 
maar op dit stukje nietsl Als U de plattegrond ziet van de Kortevliet is dat ontzettend onredelijk, want 
alleen deze 30 meter zou dan een lintbebouwing veroorzaken. 
Ik heb Dhr. Winter vandaag hartelijk bedankt voor deze creatieve oplossing en hem verzocht of hij 
mijn verzoek graag wil terugdraaien, want de stukken liggen vanaf 10 juni, 6 weken ter inzage 
voordat het definitieve beluit hierover valt....om maar aan te geven...radeloos, moedeloos, 
machteloos en totaal verloren voelen wij ons door de Gemeente Den Helder, al tientallen jaren! 
Nu er haast bij is, gezien de verjaringstermijn van het doorvoeren van de bestemmingswijzigingen, is 
het blijkbaar van ondergeschikt belang dat het kadaster geraadpleegd wordt om de tussentijdse 
veranderingen mee te nemen in de plannen van de Gemeente, als de soms kortzichtige zienswijze van 
de ambtenaren maar doorgedrukt wordt. 

Wij mogen dit stuk, dat al 70 jaren in ons bezit is, maar niet omzetten van agrarische bestemming 
naar bouwkavel. Wij mogen daar wel een of meerdere schuren neerzetten waar meer heipalen onder 
gaan per m2 dan ons huis en net zo hoog mag, maar wonen, mag er niet. En wij hebben al een 
bollenschuur van 1000 m2. Als U ons zou kunnen helpen om de bestemming om te zetten, dan 
zouden wij dit stuk van 60x80 meter als twee bouwkavels kunnen verkopen om met dat geld in dit 
huis te kunnen blijven wonen. 
Wijsnappen de tegenwerking van Defensie en de Gemeente niet, want mijn man heeft tot zijn SS"" 
bijzijn ouders ingewoond. 
Had hij tussen zijn 18 en 38 jaar een huis gebouwd op het stuk waar wij nu niets mee mogen, naast 
het huis van zijn ouders, dan was dat stuk nu gewoon een bouwkavel geweest, want vanaf zijn 1^ 
was dit bedrijf al deels van hem. 
Omdat hij als enig zoon thuis is blijven wonen en geen ge-(mis)bruik heeft gemaakt van zijn 
bouwrecht toen, raken wij nu alles kwijt! Wij hadden meteen na ons trouwen ook naast kunnen 
bouwen en waren zijn ouders in hun huis blijven wonen, en omdat wij daar ook geen gebruik van 
hebben gemaakt, betaalden wij later de prijs aan Defensie. 
Nu herhaalt de geschiedenis zich weer, want als een van mijn zonen het bedrijf zouden hebben 
overgenomen, dan had hij hiernaast ook mogen bouwen en dat kon de Gemeente, nog Defensie 
tegenhouden, want dat is ons goed recht, maar omdat wij daar nooit gebruik van hebben gemaakt, 
wordt datzelfde stuk nu ons ondergang! 
Toen, vanaf 1969 had het al bebouwd kunnen zijn, was het dan geen lintbebouwing geweest? 
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Mijn man is hier geboren en is ook de langst wonende van de Kortevliet. 
Verhuizen wordt zijn ondergang, want hij is ondertussen hartpatiënt en de 2 noodpillen liggen altijd 
binnen handbereik. 
Wij verkopen al 70 jaren aardappelen het jaar rond en wortelen, uien, bloemen en van alles en nog 
wat. Deze aanloop is onmisbaar voor hem. 

Al tientallen jaren proberen wij met hartverscheurende brieven naar de Gemeente dit voor elkaar te 
krijgen en elke keer wordt ons gezegd: "dien een officiële bouwaanvraag in dan kunnen wij dat ook 
off deel afwijzen, dan kan je bezwaar maken en in beroep gaan", dan zijn ze in elk geval van ons af. 
Zulke procedures duren vele jaren en elk jaar is voor ons een financiële achteruitgang van € 50000,-
En een concreet bouwplan hebben wij niet, dit stuk is bewaard als ons financiële reserve. 
Als U mijn hele brief leest dan zult U zien hoeveel onrecht ons toen is aangedaan door Defensie. 

Wij mogen van deze oudedagsreserve geen gebruik maken omdat Defensie dit niet toelaat. 
Wij wonen 300 meter bij Vliegkamp de Kooy vandaan en wij zijn nooit meer de verplichtte extra 
kosten en eisenpakket van bijna een half miljoen guldens toen van Defensie, te boven gekomen na 
de bouw van ons huis en schuur in 1999/2000, en van het mislopen van hei vooruitzicht op extra 
Inkomsten. Wij hebben hierna nog 8 jaren ertegenaan gehikt en hele lange dagen gemaakt om maar 
weer bovenop te komen, en toen hebben wij het maar opgegeven en 5 jaren terug gestopt met ons 
bloembollenbedrijf. Nu proberen wij te overleven met nevenactiviteiten, maar teren zo hard in dat wij 
nu alles dreigen kwijt te raken. 
Help ons alstublieft om te kunnen blijven wonen in ons huis, alstublieft... 
Een boer bouwt geen pensioen op zijn bezittingen zijn z'n pensioen...alleen mogen wij geen gebruik 
maken van deze bezittingen. 

Zelf heb ik vanaf mijn 53ste al een volledige knieprothese en de ander moet nodig, maar ik stel het 
steeds uit. Een pauze van 6 weken kan ik mij nu niet permitteren. De knieën van mijn man zijn nog 
slechter aan toe, maar hij loopt grote risico's vanwege zijn hart bij een operatie. 
Nu nog werken wij de hele dag om het hoofd boven water te houden en niet zoveel in te teren. Maar 
het gat dat toen in ons vermogen is geslagen door Defensie van bijna een half miljoen guldens, 
daar zijn wij financieel nooit meer te boven gekomen. 

Bij de bouw in 1999, moesten wij eerst een verklaring tekenen voor Defensie dat wij onvoorwaardelijk 
nooit meer zouden klagen over geluidsoverlast en verplicht werden om aan hun zware isolatie eisen 
te voldoen, waarna Defensie een schrijven richtte naar de Gemeente om mee te werken aan onze 
bouwaanvraag, want wij hadden voor akkoord getekend om te voldoen aan hun eisen, (kopie heb 
ik) 

De bouw koste ons ineens 2x zo duur...en wij konden niet meer terug...de tijd tussen het planten en 
rooien van de bollen is erg kort om daartussen de bollenschuur te slopen en nieuw te bouwen, dat is 
altijd "hollen", dus moest er snel gebouwd worden, en hadden wij geen enkele keus dan akkoord te 
gaan met Defensie, want de bloembollen niet op tijd kunnen rooien zou ook onze ondergang zijn 
worden. Dus getekend om later pas de gevolgen te ondervinden, want Defensie was nog lang niet 
klaar met ons. 



Wij hadden toen jarenlang gestreden om in aanmerking te komen voor geluidsisolatie dat door 
Defensie werd betaald. 
Er werd van f150000 tot wel voor meer dan f200000 per woning versleuteld aan alle huizen aan de 
rechterkant van ons, tot en met een deel van de Middenvliet! 
Ons huis stond er vanaf 1934 dus was het helemaal toe aan een opknapbeurt tijdens de isolatie, want 
alles was door de jaren been helemaal losgetrild door de heli's. 
Terwijl wij precies in de vlieggleuf van de Kooy zaten, - dat staat ook zwart-op-wit bij Defensie en de 
Gemeente en dat nogmaals werd benadrukt door de toegestane nokhoogte van ons huis door 
Defensie bij de bouw, en doordat de schuur op het laatste moment 15 meter naar achteren 
verplaatst moest worden, -anders konden de helikopters ertegenaan vliegen tijdens de aanvliegen-, 
vallen wij na jaren van strijd...l8 meter buiten de KE-isolatiezonell Dus geen isolatie voor ons huis 
dat was gebouwd zonder heipalen, zonder isolatie, zonder sanitair en water boven. 
Wij kwamen niet in aanmerking voor isolatiekosten omdat wij 18 meter buiten de isolatie KA-zone 
vielen, maar bij de bouw werden wij wel verplicht om voor f200000, - te isoleren...zo zonde van ons 
geld^.ons huis kostte toen ineens 2x zoveel... 
...Of wij moesten anders maar 75 meter het land in gaan bouwen! 
...alleen maar om het ertegenaan vliegen van de helikopters te voorkomen volgens de heer Arie 
Dobbe, Buurtvoorzitter toen, die voor "onze belangen" moest opkomen. 
Ons oude huis was ondertussen dan zo slecht aan toe, ook door het eindeloze wachten op een 
isolatiebeslissing van Defensie, dat nieuwbouw bijna net zoveel kostte als het opknappen, dus in 1999 
gekozen voor nieuwbouw, en verkochten wij ruim Sha van ons boliengrond aan de Middenvliet 
Omdat de bouwkosten verdubbeld werden door beslissingen/bepalingen en eisen van Defensie, 
kwamen wij niet meer uit met ons geld en besloten om na 15 jaar vragen van de buurman Kuin (NAK) 
ook nog een stuk land achter zijn huis aan hem te verkopen voor de bouw van zijn Aannemers 
timmerloods. 
Na deze verkoop konden wij de bouw afmaken en de rest moesten wij binnen drie jaren herinvesteren 
in de agrarische sector, anders moesten wij f60000, - aan belasting afdragen. 
Wij hadden 6 ha land verkocht om te kunnen bouwen en kwamen natuurlijk areaal tekort. 
Kort hierop komt een mooi stuk agrarisch land van Arie Maters aan de Kortevliet 3 te koop, schuin 
tegenover ons. 
Om het belastinggeld te besparen doen wij het hoogste bod van alle agrariërs met de rest van het 
geld. 
Op dat moment was er sprake van de komst van Orions en Defensie had meer land nodig om de 
landings-/startbanen uit te breiden, dus koopt Secretaris van Defensie Dhr. Sterk de grond van Arie 
Maters voor het dubbele bedrag van ons!! Maters kwam ons later bedanken voor ons "hoog" bod 
maar tegen een grootmacht als Defensie kon niemand op. (Ik heb de lijst van de bieders nog). 
De heer Sterk kwam hiervoor naar Den Helder, en kwam ook even kijken naar de bouw van ons. 
Terwijl hij bij ons op het erf stond, hingen er 6 helikopters van de Marine boven ons huis, wij waren 
doodsbang voor Defensie en voelden ons heel klein en geïntimideerd en durfden weinig meer te 
vragen. Terloops vertelde hij ook maar even dat hij naar "zijn" landje was komen kijken die hij net 
gekocht had van Arie Maters....wij vielen "achterover!" van verbazing, want wij dachten toen nog 
dat wij het land hadden. 
Wij daarna maar gauw onze belastingplicht van ƒ 60000, - voldaan, alweer mede dankzij Defensie. 
De Orions kwamen niet, wij ons geld kwijt en tot heden heeft Defensie niets met het perceel van 
Maters gedaan. 



Firma Dutchtone (later ORANJE, nu de huidige T-MOBILE), benaderde ons met het verzoek een 
telefoonantennemast te mogen plaatsen achter bij ons in het land, ver uit het zicht, in een hoek waar 
de volkstuinen liggen en de spoorwegovergang loopt, achter de aannemersloods van de buurman. 
Vol overtuiging en blij met dit extra inkomen tekenden wij het contract op 20-07-1999. (heb ik) 
Aangegaan voor een starttermijn van 10 jaar van ƒ 12500, - per jaar, en als er meer providers gebruik 
zouden maken van de zendmast, wat altijd op grote schaal gebeurd, dan zouden wij veel meer per 
jaar verdienen. 
De Gemeente ging hiermee akkoord en plaatste deze goedkeuring in de krant (heb Ik), ......geeft de 
belemmeringkaart van Luitenant Hoebeke aan dat hij hier "ongelukkig mee is" toen hij het in de 
krant las... 
Hij stuurt meteen een fax naar de Gemeente, "dat het plan van een zendmast meteen verplaatst 
moest worden.....naar...omgeving Marine Hoofdkwartier...of toch maar niet!...dan maar naar 
station Den Helder Zuid" (kopie fax heb ik in mijn bezit)...en zo lopen wij weer een inkomen van ƒ 
12500,- per jaar mis, dat wij eigenlijk voor de rest van ons leven aan waren gegaan en met dit soort 
vooruitzichten, met een contract op zak, konden wij verder bouwen„..en nu ook weer kwijt aan het 
dwarszitten van Defensie! (Dat zou nu dus alvast ƒ162500, - zijn geweest, zonderde andere providers 
nog.) 
Er is geen huis aan de Kortevliet dat zo geïsoleerd is als die van ons. 
Burgertje pesten stond toen heel hoog in het Vaandel bij Luitenant Hoebeke. 
Hij is zelfs in staat geweest om tijdens het heien van de schuur een helikopter boven de heimachine te 
laten rondcirkelen om te kijken of daar wel een "gevarenvlag" aan vastzat. 
Daar had de Aannemer even niet aan gedacht. 
De machinist werd gesommeerd vanuit de toren om onmiddellijk de heimachine naar beneden te 
halen en een gevarenvlag eraan vast te maken, want de helikopters moesten het gevaar van ver 
kunnen zien!...terwijl wij niet eens in hun vlieg KA-zone vallen en ze niet boven ons vliegen. 
Het hele heien werd stilgelegd en Piet de Vries moest helemaal naar Callantsoog om een gevarenvlag 
te halen, vlaggetje vastgemaakt en ze konden weer doorgaan. 
Over dit soort pesterijen kunnen wij wel een boek schrijven 

Zo hadden wij, elke keer als er weer een radaroefening werd gehouden, geen televisieontvangst. En 
als wij belden dan zei Dhr. Hoebeke, Directeur van het vliegveld toen, dat hij nog nooit van zijn leven 
zon onzin had gehoord...na jaren van proberen duidelijk te maken dat de grote antenne van hun 
jaarlijks terugkomend radar, bij elke draai de ontvangst van onze schotel (want aan de Kortevliet ligt 
nog steeds geen kabel) wegknikt met een getjirp van de tv, kwam er uiteindelijk toch maar iemand 
kijken om van het gezeur van mij af te zijn en het tegendeel te bewijzen. Laat ik toch binnen de 
kortste keren een huiskamer vol hoge pieten van Defensie hebben! En meten en kijkenden ja hoor, 
mij klacht werd gegrond verklaard! wij kregen toen zelfs ƒ 68, - aan schadevergoeding. 



De financiële gevolgen voor het verplaatsen van de bollenschuur met 15 meter naar achteren op het 
laatste moment, werd ons opgedrongen in een schrijven van de Gemeente, gedelegeerd door 
Defensie. Deze brief waarin ons dit wordt opgedragen, vlak voor de bouw, heb ik nog. 
Onze schuur is groot 40x25 meter. 
Huis en schuur zouden parallel aan elkaar worden gebouwd. 
Hierbij kon ik de ramen van mijn kantoor in huis, zodanig laten plaatsen dat ze precies tegenover de 
ramen van het toilet van de schuur en van de kantine zouden komen. 
In een bloembollenseizoen waarin wij meer dan 150-man jeugd aan het werk hebben, is zicht hebben 
op de jeugd, altijd onze hoogste prioriteit geweest. 
Ons bedrijf is een eenmanszaak en als mijn man weg moest om elders te rooien of wat anders te gaan 
doen, dan moest ik alles draaiende houden en voor hun veiligheid zorgen, want in de oude schuur is er 
weieens eentje door een glazen raam geduwd door een ander! 
Doordat de schuur ineens verplaatst werd, ben ik elk overzicht op de jeugd kwijtgeraakt en moest 
constant naar de schuur lopen om te kijken of alles goed ging, ook in de pauzes. 
Die functie van mijn vele dure ramen is hiermee totaal verloren gegaan. 

En dan de kosten die erbij kwamen door deze verschuiving bovenop ons budget: 
-Extra Architect kosten 
-Nieuwe sonderingen laten nemen 
-langere heipalen bestellen 
-Plaatsing extra kabel voor elektra 15 meter 
-Plaatsing extra gasleiding 15 meter 
-Plaatsing extra waterleiding 15 meter 
-langere elektra leiding nodig voor de tèmperatuurbeheersing van de cellen uit huis via een computer 
-Plaatsing extra waterafvoer 15 meter 
-Plaatsing extra sanitaire afvoerpijpen 15 meter 
-Plaatsing extra lengte telefoonkabel 15 meter 
-Extra stuk stoep erbij van 15x40 m.= 600m2 xf55, - = f33000, - voor de schuur 
-extra stuk stoep naast de schuur van 15x65 m.=975 m2 xf55, - = f53625, -
De stoep is onmisbaar voor de vrachtwagens, de trekkers en de heftrucks, en moest egaal doorlopen. 
-Een extra stuk landbouwgrond achter de schuur kwijt van 15x65- 975 m2 en dat xf5, - omzet per m2 
=f4875, - misgelopen omzet per jaar. (in 8 jaren zou dat f39000, - zijn) 
Dit verplaatsen kostte ons f150000, - extra, boven ons budget. 

Wij hebben een eenmanszaak en mijn man kon de motivatie niet meer vinden na de bouw. Hij zegt 
elke dag dat het voor hem niet op te brengen is om zo hard te werken en dan zomaar een opgelegd 
bedrag van een half miljoen guldens extra weg te brengen om maar aan de eisen van Defensie te 
voldoen. 



Geschiedenis en grote emotionele waarde. 
Vader Piet Wijnker, is met mam op dit adres begonnen in 1944 als grondpachter. Hij teelde 
bloembollen op contract hier en werkte ook in het loonbedrijf van ploegen met paarden van zijn vader 
en begon ook met aardappelen verkoop. 
In datzelfde jaar (1944) word hun huis en schuur aan de Kortevliet 22 geconfisqueerd door de 
Duitsers, in verband met de strategische ligging van vliegkamp de Kooy. In eerste instantie worden 
ze gewoon eruit gezet! 
Aan pap werd opgedragen om maar naar zijn ouders te gaan...maar omdat pap uitlegde dat er al 10 
in huis zaten bijzijn eigen ouders en dat mam zwanger was van hun eerste kind, is er na lang 
onderhandelen een compromis gesloten. 
Mam en pap mochten over een slaapkamer beschikken en de rest van het huis was voor de Duitsers. 
Het compromis hield ook in dat mam dagelijks voor hen moest koken, schoonmaken en de was doen, 
ondank haar zwangerschap. Het was ook erg gevaarlijk wonen zo toen en ook nog tegenover het 
vliegveld. 
Irene wordt op 10 mei 1945 geboren en de Duitsers vertrekken in juni 1945. In 1951 wordt zoon Bert 
geboren, en later dochter Lida. 
Bert als enige zoon zou heel intensief in het bedrijf meewerken, en op 24 september 1979 wordt dit 
perceel gekocht en zoon Bert wordt mede-eigenaar. 

In het jaar 1991 trouwt Bert met mij en wij blijven in het ouderlijk huis. 
Ik was gescheiden in Suriname en had toen al een tweeling, twee meisjes van 12 jaar. 
Was hij eerder apart gaan wonen, dan hadden wij ondertussen ai een bouwkavel erbij en hoefden wij 
nu niet weg. 
Na ons huwelijk verhuizen pap en mam...na bijna 50 jaar aan de Kortevliet gewoond te hebben-
Vader Piet blijft elke dag komen en werkt mee in het bedrijf van 7 uur s 'morgens tot 21.00 uur s 
'avonds. 

14 mei 1992 wordt stamhouder Danny geboren, en op 24 februari 1994, Ritchie. 
Volgens Surinaams traditie wordt de navelstreng van de kinderen op het perceel begraven en een 
fruitboom op die plek geplant, want daar blijf je later toch wonen, en je leven zal dan op dit erf 
groeien en bloeien als de boom zelf. Ik heb er zelfs een jasmijn op geplant.... 
Nu vele jaren later, hebben wij 4 kleinkinderen en eentje onderweg. Voor kinderen en kleinkinderen is 
de Kortevliet de plek om bij oma kersen, perziken, bessen, bramen, appels en peren te komen plukken 
voor de jam en de taart en om gewoon lekker op te eten, maar ook om gewoon even "thuis" te 
komen bij mam, pap/oma en opa. Dit kan straks allemaal niet meer, help ons om dit de behouden 
alstublieft meneer. 

Moeder Geer is nu 91 jaar en vader Piet is in 2007 overleden. 
Zijn grootste levenswens was dat zijn zoon en de twee kleinzonen op dit perceel zouden kunnen 
blijven wonen, en daarom wilde hij niets liever dan dat zijn as na de crematie over dit perceel 
gestrooid zou worden. Dan zou hij zo "ook weer thuiskomen" zei hij altijd. 
Samen met alle kinderen en kleinkinderen heeft moeder Geer dit gedaan.. 
Hij had toen de financiële gevolgen voor ons door Defensie niet kunnen overzien.... 
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Wij hebben al meer dan 30 jaren een Dobberman hond in huis. 
Nu hebben wij er twee, de jongste gekocht via marktplaats, omdat wij haar verhaal zo in-en-in triest 
vonden. Zij was maar 9 maanden oud en wij werden toen al haar 4de eigenaren!...wij wisten dat wij 
het met haar zouden redden, wij hebben ervaring met Dobbermannen. 
Nu, 4 jaren later, is zij onze beste en leukste hond! 
Maar als wij moeten verhuizen, dan moeten ze allebei worden afgemaakt, want op laten sluiten in 
een hok in een asiel is geen optie voor ons, daar zullen ze wegkwijnen van eenzaamheid, en 
meenemen in een rijtjeshuis is ook geen optie want ze weten niet eens wat een halsband of een 
ketting is gezien de vrijheid die ze gewend zijn op het bollenland. Wij vinden een Dobermann geen 
hond voor in een rijtjeshuis, Dobbermannen hebben de ruimte en vrijheid nodig. En deze wennen 
nooit meer aan een lijn want de andere is al oud. 

Ons huis, onze trots, en een klein beetje de trots van heel Den Helder. 
Om maar een paar dingen op te noemen: 
De opnames van Remy Vlek "Het wilde wonen"/AVRO close-up, Is 3x uitgezonden op Ned. 1 en Ned. 
2. 
Tevens wordt deze opname vaak gebruikt als het om Architectuur gaat, op RTV-Noord, op Holland 
Doe 24, enz. 
Mijn eigen 2 ontwerpen van dit huis liggen bij het Nederlands Architecten Instituut op verzoek van 
Architect Carl Weber. 
Omdat het ontwerp landelijk zo goed is ontvangen, kregen wij een officiële handdruk en een "dank je 
wel", van de Hoofden van heel Noord-Hollands Welstandscommissie, zelfs die van Texel was erbij. 
Van de Stichting "Mi ahoma di color" de Antilliaanse Gemeenschap in Nederland, kreeg ik bloemen. 
Omdat de Organisatie rond de herbouw na de Bijlmerramp hier kwam met een grote delegatie, ook 
met wethouders van Amsterdam om te kijken naar mijn ontwerp. Daarna was het de eer aan mij om 
naast Burgemeester Cohen plaats te nemen om de kavels uit te reiken aan de a.s. bewoners, maar 
een boer vindt al dat "gedoe" niet nodig, dus haakte ik af. 
Nu, 13 jaren later komen er nog steeds mensen naar ons huis kijken. 
De eerste 5 jaren, werden wij geleefd, bussen vol, hele organisaties...vooral na de uitzending! 
Ons huis is ondertussen erg bekend hier, heel Den Helder kan mensen verwijzen naar Het Surinaams 
huis. 
Op het huis staat: "Pardesie Milan" wat letterlijk betekent, "ontmoeting in een ander land". 
Ontmoeting in de Surinaams/Nederlandse bouwstijl, ontmoeting van ons huwelijk, verschillend van 
culturele afkomst en de ontmoeting in onze kinderen. 

In 2008 heb ik een familie reünie gehad van 85 man. Hierbij heeft omroep OHM de hele dag opnamen 
gemaakt en dat circuleert in de familie maar ook bij OHM/internet. 
Tevens heeft de zanggroep "kleurrijk Den Helder" ons huis als dvd opname-locatie gebruikt en deze 
muziek videoclips worden vaak op de Surinaamse televisie uitgezonden. 
Met dit eigen ontwerp van mijn huis heb ik veel indruk gemaakt in Den Helder, maar ook in de 
Architecten wereld! 



Wij wonen heel mooi en zitten I s e rong bij de jaarlijkse vliegshow, maar wij beleven ook alles live mee 
wat fout gaat op zo'n dag, en dat laat een blijvende indruk bij ons achter. 
Zo stond ik te kijken op de veranda hoe een toestel wat jaren terug verkeerd neerkwam, de cockpit 
brak af en ik zie zo de piloot in de cockpit rondtollen en tot stilstand komen in het gras...alles in rep en 
roer en een scala van hulpdiensten erbij, want op zo'n dag staat alles hier klaar... en wij beleven het 
mee....dat is indrukwekkend en emotioneel... 
Ook heb ik staan kijken hoe een toestel te hard landde, doorschoot, te hard remde en op z'n neus ging 
staan, een draai maakt in de lucht en op z 'n rug, schrapend over de landingsbaan, (dit geluid horen 
wij dan helemaal) zijwaarts tot stilstand komt, schuin staande op z'n neus.... 
Zo was ik 6 weken terug vroeg s 'morgens de tuin aan het schoffelen en keek op naar de Cessna die 
net van de Kooy was opgestegen met een haperende motor in een mistige/regenachtige wolk, dat 
maar niet erg op gang leek te komen.... met de gedachte "gaat dat allemaal wel goed?"...en als ik dan 
een uur later binnen kom en op het nieuws lees dat het toestel is neergekomen verderop, (later bleek 
een man overleden en de andere zwaargewond uren in het water te hebben gelegen), dan ga je even 
zitten...dit soort ongelukken doen ons veel, het raakt ons hart...ook dat is hier wonen... 

Van s 'morgens 5 uur tot 12 uurs 'avonds hebben wij in de bloembollen gewerkt. Daarnaast heb ik 
alle administratie van het personeel gedaan, 4 kinderen grootgebracht, het huishouden gedaan, en 
ook nog eens 26 jaren parttime bij de Justitie (Recherche/Marechaussee) gewerkt als telefoontaptolk. 
Als ik dan eindelijk eens om 1.00 uur in bed lag en de politie kwam mij plotsteling om 3 of 4 uur halen 
omdat de verdachte elders in het land "in beweging" was, dan stond ik meteen klaar. Liep ik een keer 
in de supermarkt en werd ik daar vandaan opgepikt, was ook altijd goed...ze hebben altijd en 
onvoorwaardelijk op mij kunnen rekenen. 
Ik heb ontzettend mijn best gedaan en met mij mijn gezin, om ons eigen droomplek, ons thuis te 
creëren, en nu raken wij alles kwijt, alleen maar door onmenselijke regels en verplichtingen opgelegd 
en gedelegeerd door de Marine/Defensie en Gemeente Den Helder. 
Help ons alstublieft om ons thuis te behouden. 

Met nederige groeten verblijf ik, 

Kortevliet 22,1786 PK Den Helder. 

Omdat U en de mensen die U hierbij zouden kunnen helpen nu nog mijn allerlaatste hoop zijn, heb ik 
dit schrijven vandaag ook gestuurd aan; 
-Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, Maxima, 
-De Minister van Defensie, mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert 
-De Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Dhr. Johan Remkes, 
-De Nationale Ombudsman, prof. dr. A.F.M.Brenninkmeijer, 
-Het Bestuursstaf van Defensie, Departement Koninklijke Marine, 
-De Directrice van Den Heider Airport, mevrouw Conny van den Hoff. 
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> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

Burgemeester van Den Helder 
Dhr. K.F. Schui l ing 
Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

Datum \o - - 'i-s>=>0 
Onderwerp burgerbr ief mw. L.S. Wi jnker-Gangadin te Den Helder 

Geachte heer Schui l ing, 

Onlangs ontv ing u in afschr i f t een aan de minister van Defensie gerichte brief van 
mevrouw L.S. Wi jnker-Gangadin te Den Helder. Hierbi j bied ik u een afschrift aan 
van de brief waarmee de minister van Defensie haar recent heeft geantwoord. 

Directie Ruimte , Milieu en 
Vastgoedbeleid 

Kalvermarkt 32 
MPC 58 B 
Postbus 2D701 
2500 ES Den Haag 
www.fJefensie.nl 

Contactpersoon 
drs. P.P. van Kleij 
sr. beleidsmedewerker ruimte 
en omgeving 

T 070 318 66 40 
MDTN "06 501 86640 
M 06 100 567 73 
pp.v.kleij@nnindef.nl 

Onze referent ie 
BS/2013021054 

Bij beantwoording datum, 
onze referentie en onderwerp 
vermelden. 

Hoogachtend, 
dewpd-r-^irecteur Ruimte, Milieu en Vastgoedbeleid Stuknummer: AI13.05724 

drs. E. Kwast 
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Ministerie van Defensie 

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

Mevrouw L.S. Wljnker-Gangadin 
Kortevl iet 22 
1786 PK Den Helder 

Datum i o A - 2 - 0 1 ^ 
Onderwerp woningbouw aan de Kortevl iet 

Bestuursstaf 
Directie Ruimte, Milieu en 
Vastgoed beleid 

Kalvermarkt 32 
MPC 58 B 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 
www.defensie.nl 

Con tactpersoon 
drs. P.p. van Kien. 
sr, beleidsmedewerker ruimte 
en omgeving 

T 070 318 66 00 
MDTN *06 501 86640 
M 06 100 567 73 
pp.v.kleij@mindef.nl 

Geachte mevrouw Wijnker, 

Met uw brief van 13 jun i jongst leden verzoekt u mi j om medewerk ing zodat uw 
perceel aan de Kortevliet een woonbestemming kan kr i jgen. Het spi j t m i j dat ik u 
moet teleurstel len maar het is ui ts lu i tend aan de gemeente Den Helder om te 
bepalen of op deze locatie woningbouw mogel i jk is of niet. 

Hoewel ik de omstandigheden voor u bui tengewoon vervelend v ind, ben ik het 
niet me t u eens dat uw huidige f inanciële situatie Defensie valt te ve rw i j ten . Het 
zijn u i te indel i jk uw eigen beslissingen geweest om over te gaan to t n ieuwbouw 
van uw woning en de schuur met de hoge lasten als gevolg. 

Ik hoop voor u da t de situatie ten goede zal keren en dat u in uw eigen huis, 
waarmee u zo sterk bent verbonden, kunt bl i jven wonen. Als minister van 
Defensie zie ik h i e r voo r mi j echter geen rol weggelegd. 

Een afschr i f t van deze brief s tuur ik naar de instanties die u ook hebt 
aangeschreven. 

Onze referentie 
BS/2013020359 

Afschrift aan 
CZSK 
CLSK/OHC 
DVD West 

Bij beantwoording datum, 
ome referentie en onderwerp 
vermelden. 

Hoogachtend, 
DE MINI. EFENSIE 

k 
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GEMEENTE DEN HELDER 
INGEKOMEN 

10 JUL 2013 JUt m 

- f f j d i l i 

Den Helder, 8-7-2013 

Aan de Gemeenteraad van Gemeente Den Helder 
Ond: Bestemmingsplan Luchthaven 2013 

Hierbij wil ik, D.H. Jimmink, graag een tweede zienswijze over dit bestemmingplan 
kenbaar maken. 

Wij wonen Rijksweg 24 en willen graag zo gunstig mogelijk in het bestemmingsplan 
worden ingetekend. Wij hebben een kavel van ruim 10,000 vierkante meter 
( Zie tekening A) 
Graag zouden wij hier de bestemming woonhuis met schuren, erven en tuinen, willen zien. 
Waarbij de oppervlakte aan schuur m2 in percentages van de totale oppervlakte 
wordt aangegeven ( bijvoorbeeld 20% van de totale oppervlakte), dus niet conserverend 
optreden. 

Voor het gebruik van de schuren als functie: 
opslag en overslag van goederen. ( hier vallen caravanstallingen onder) 

Tevens maken wij nog bezwaar tegen de toevoeging van de agrarische percelen 
bij de luchthaven aan de zuidkant (zie tekening B) 
Zeker tegen het er in getekende nieuwe bouwblok, op de voorontwerp tekening 
mei 2013. 

De punten Rijksweg 24 zijn in overleg met de Hr. Winter opgesteld en positief 
beoordeeld van zijn kant. 
Hopelijk dat U ze ook positief beoordeeld, sluit ik af 

Met vriendelijk gr̂  et, D.H. Jimmink 

Stuknummer: AM 3.05674 
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AI13.05691 Stuknummer. 
Commando Dienstencentra 
Ministerie van Defensie 

> Retouradres Postbus 90004 3509 AA Utrecht 

Gemeenteraad van Den Helder 
Postbus 36 
1780 AA DEN HELDER 

Datum 9 juni 2013 
Onderwerp Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Luchthaven 2013, Den Helder 

Divisie Vastgoed & 
Beveiliging 
Dienst Vastgoed Defensie 
Directie West 
Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Herculeslaan I 
MPC5SA 
Postbus 90004 
3509 AA Utrecht 
www.defensie.nl/cdc 

Contactpersoon 
dr, W.A. Bovenberg 
Advsieur Ruimtelijke Ordening 
en Milieu. 

T 030 218 57 33 
MDTN *06 560 85733 
M 06 13 78 93 14 
wa.bovenberg@mindef.nl 

Geachte gemeenteraad, 

Hierbij doe ik u mijn zienswijze met betrekking tot het Ontwerp bestemmingsplan 
Luchthaven 2013, Den Helder toekomen. 

Het eerste deel van de zienswijze gaat in op het onderwerp externe veiligheid. Dit 
is aan de orde vanwege de invloed van de risicovolle inrichting 
(gasbehandelingsinstallatie) van de N.A.M, (Gbi-NAM) die direct ten oosten van 
het plangebied is gelegen. Het aspect externe veiligheid heeft grote gevolgen 
voor de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van een aanzienlijk deel van 
het onderhavige plangebied. 
Het tweede deel van deze zienswijze bevat een aantal opmerkingen, aanvullingen 
en tekstsuggesties welke grotendeels redactioneel van aard zijn. 
In het kader van het Voorontwerp van dit bestemmingsplan heb ik In een eerder 
stadium commentaar aangeleverd en aanvullingen voorgesteld. Deze zijn voor 
het merendeel verwerkt in het nu voorliggende ontwerp, waarvoor mijn dank. 

Onze referentie 
20130535S9 

Afschrift aan; 
DRMV/ A.N. Lefferts 
DRMV V.MJ. Gales 
D K / A.3. van Heusden 
CDS/AVB / Maj. R. Kuijer 
CLSK/Maj . BJ.G.v. Wissen 

Bij beantwoording datum, 
ome referentie en onderwerp 
vermelden. 

Zienswijze deel I; Externe veiligheid 

1. M.b.t. de Plankaart 
Op de plankaart van het ontwerp bestemmingsplan zijn de plaatsgebonden 
risicocontouren (10-5 t /m 10-8/jaar) van de Gbi-NAM op het bedrijfsterrein 
Oostoever opgenomen. Deze contouren zijn overgenomen uit het 
veiligheidsonderzoek dat in 1999/2000 is uitgevoerd in het kader van de 
milieuvergunning (1996) van de N.A.M (rapport BRZO 1999 
Gasbehandelingsinstallatie). Het betreft een inmiddels sterk verouderd 
onderzoek, waarbij naar hedendaagse inzichten, onvolkomen en ontoereikende 
(berekeningsmethoden zijn toegepast. Het opnemen van de risicocontour uit dit 
verouderde onderzoek geeft een onjuist beeld van de huidige veiligheidssituatie 
ter plaatse. 
Ik verzoek u, onder verwijzing naar artikel 15.2 en artikel 16 van het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) om de actuele rrsicocontouren (10-5 t /m 10¬
9) en andere relevante gegevens betreffende de externe veiligheidsrisico's uit het 
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meest recent uitgevoerde veiligheidsonderzoek (Kwantitatieve Risico Analyse NAM 
Den Heider - Safeti-NL uitgevoerd door Vectra Group Limited (VGL), rapport d.d. 
7 augustus 2009; zie noot 1) in het bestemmingsplan op te nemen, dan wel een 
nieuw veiligheidsonderzoek te laten uitvoeren uitgaande van de laatst bekende 
gegevens van de NAM en de daaruit bepaalde risicocontouren en overige 
relevante gegevens op te nemen. Dit is naar mijn mening uit het oogpunt van het 
zorgvuldigheidsbeginsel, "een goede ruimtelijke ordening" en rechtszekerheid 
noodzakelijk. 
(noot 1) Dit rapport is destijds door de NAM en door het BG Omgevingsvergunning, het 
Ministerie van BZ, aan de gemeente Den Helder beschikbaar gesteld. 

Divisie Vastgoed & 
Beveiliging 
Dienst Vastgoed Defensre 
Dlrectre West 
Ruimtelijke Ordening en Mi/ieu 

2. M.b.t. de Plankaart en de Regels 
Op de Piankaart en in de Regels (art.18.5) is sprake van veiligheidszone-bevi-1 
en veiligheidszone-bevi-2. In art. 18.5 worden (beperkende) bouwregels en 
gebruiksregels gesteld ter plaatse van deze zones. In de Toelichting (paragraaf 
5 .1 , Hoofdstuk 3 onder Veiligheidszone-Bevi) wordt met betrekking tot deze 
veiligheidszones verwezen naar de milieuvergunning van de NAM en het Bevi. 
Voorts wordt hier aangegeven dat de plaatsgebonden risicocontouren 10-6 en 10¬
8 niet buiten respectievelijk de bevizone-1 en bevizone-2 mogen vallen. 
In het Bevi en Revi (Regeling externe veiligheid inrichtingen) komt het begrip 
veiligheidszone echter niet voor. Ook in art.1 van de Regels wordt dit begrip niet 
nader omschreven. Het is mij niet duidelijk wat precies onder het begrip 
"veiligheidszone" verstaan wordt, wie deze zone vaststelt, welke procedure hierbij 
gevolgd wordt en wat de gevolgen zijn. Ik verzoek u om dit nader toe te lichten. 

Voorts zijn de relaties tussen de 10-6 en 10-8 contouren met de veiligheidszones 
- en de gevolgen daarvan - niet duidelijk. In de Toelichting paragraaf 5.1 onder 
Veiligheidszone-Bevi wordt gesteld dat de veiligheidszone-Bevi-l de zone voor 
"individueel risico" betreft en de veiligheidszone-Bevi-2 de zone voor het 
groepsrisico. Dit lijkt niet consistent met hetgeen onder 3.5.1 met betrekking tot 
het Plaatsgebonden risico en het Groepsrisico wordt aangegeven. 

Daarnaast staat onder 3.5.1 vermeld dat alleen nieuwe kwetsbare objecten niet 
zijn toegestaan. Echter in paragraaf 5.1 onder Veiligheidszone-Bevi staat 
aangegeven dat binnen zone-1 geen kwetsbare objecten en geen beperkt 
kwetsbare objecten zijn toegestaan. Aan dit laatste ïs de zinsnede toegevoegd 
"voor het bestemmingsplan is dit gezien de onderliggende bestemming niet 
mogelijk i s " . De betekenis van deze zinsnede wordt niet nader toegelicht. 

Op grond van het bovenstaande kom ik tot de conclusie dat het ontbreken van 
duidelijkheid over de betekenis en de status van de veiligheidszones en over de 
relatie tussen deze zones en de risicocontouren leidt tot rechtsonzekerheid. 
Ik verzoek u derhalve om hierover in de Regels en/of Toelichting een nadere 
duiding en toelichting op te nemen. 
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3. M.b.t. de Regels en de toelichting externe veiligheid - risicocontouren 
Gbi NAM 
In het voorl iggende ontwerp bestemmingsplan worden regels gesteld voor het 
gebied binnen de 10-8 risicocontour. 
In vervolg op het verzoek onder 1 . tot actualisering van de diverse 
veil igheidsgegevens verzoek ik u om de van toepassing zi jnde regels aan te 
passen conform het Bevi en Revi. 
Tevens verzoek ik u om conform het Bevi art. 5 en 8 de grenswaarde voor 
kwetsbare objecten, alsmede de r ichtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten 
vast te stellen op 10-6 per j aa r en de bi jbehorende geactualiseerde contour uit 
het veil igheidsonderzoek d.d. 2009 van VGL aan te houden. In het verlengde 
hiervan verzoek ik u eveneens o m voor de verantwoording van het groepsrisico, 
conform het Bevi art . 13 uit te gaan van het invloedsgebied dat binnen de actuele 
10-9 risicocontour is gelegen. 

Divisie Vastgoed & 
Beveiliging 
Dienst Vastgoed Defensie 
Directie West 
Ruimtelijke Ordening en Milieu 

4. M.b.t. de Toelichting 
In de Toelichting van het ontwerp bestemmingsplan word t naar mi jn mening 
slechts in algemene zin, summier en deels onvolledig en ontoereikend ingegaan 
op de gevolgen van de aanwezigheid van de risicocontouren ten gevolge van de 
Gbi van de NAM. 
In de Toelichting onder 3.5.2 word t aangegeven dat binnen de 10-6 zone (lees 
risicocontour) een aantal beperkt kwetsbare gebouwen (objecten) aanwezig is en 
dat het bestemmingsplan e r in voorziet dat opwaardering to t kwetsbare objecten 
wordt tegengegaan. 
Zoals bij u bekend zijn er in 2009, in opdracht van zowel de gemeente Den 
Helder als van Defensie, onderzoeken uitgevoerd door adviebureau Royal 
Haskoning om te toetsen welke funct ie en status de binnen het invloedsgebied 
aanwezige objecten volgens het Bevi hebben. Hierbij is ui tgegaan van het 
invloedsgebied als bepaald in het eerder vermelde veil igheidsonderzoek uit 2009 
van VGL (begrensd door de 10-9 contour ) . Ik geef u in overweging om in de 
Toelichting naar deze rapporten te verwi jzen en aandacht te besteden aan de 
relevante gegevens hieruit , alsmede deze rapporten als bij lage bij het 
bestemmingsplan op te nemen. 

Uit het onderzoek betreffende het terrein van het Marit iem vl iegkamp de Kooy 
(MVKK) kwam o.a. naar voren dat er sprake is van 29 beperkt kwetsbare 
objecten en 2, mogel i jk 3, kwetsbare objecten gelegen binnen de 10-6 contour, 
In de Toelichting van het ontwerp (paragraaf 3.5) word t echter geheel voorbi j 
gegaan aan de aanwezigheid van met name deze bestaande kwetsbare objecten 
die ingevolge art. 18 van het Bevi saneringsplichtig z i jn. Deze objecten dienen 
zodanig gesaneerd te worden dat wordt voldaan aan de grenswaarde van 10-6 
per jaar . In dit kader is het tevens van belang te vermelden dat ingevolge art. 19 
de betrokken bevoegde gezagen aan dienen te geven op welke wijze uitvoering 
gegeven wordt aan het gestelde in art . 18. 

Op grond van het bovenstaande verzoek ik u om in het onderhavige 
bestemmingsplan uitvoering c.q. invul l ing te geven aan de bovengenoemde 
art ikelen uit het Bevi. Ik verwi js hiertoe naar het Bevi en de bi jbehorende Nota 
van Toelichting. 
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Voorts verzoek ik u om in de Toel icht ing van het bestemmingsplan nader en 
nadrukkel i jk in te gaan op me t name de verantwoord ing van het groepsrisico 
binnen het invloedsgebied, een en ander conform art . 13 uit het Bevi en ter 
voldoening aan de mot iver ingspl icht ingevolge het Bevi. 
In verschil lende rappor ten, waaronder het eerder genoemde vei l igheidsrapport uit 
2009, is aangegeven dat de or iëntat iewaarde van het groepsrisico wordt 
overschreden. In dit verband verw i js ik u tevens naar hetgeen desti jds is gesteld 
in het Bestemmingplan Oostoever 2004 over de inventar isat ie van het plangebied 
en (de verantwoording van) het groepsrisico. 

Divisie Vastgoed & 
Beveil iging 
Dienst Vastgoed Defensie 
Directie West 
Ruimteli jke Ordening en Milieu 

Ik constateer tenslot te dat de aanwezigheid van de risicovolle inr icht ing van de 
NAM, de van toepassing z i jnde regelgeving en de gevolgen hiervan op het 
ru imtegebruik in de omgev ing van de inr icht ing, zoals nu vastgelegd wordt in het 
onderhavige bestemmingsplan, leidt to t verst rekkend nadeel voor Defensie. Er 
dient sanering van de bestaande kwetsbare objecten binnen de 10-6 contour 
plaats te vinden en er onts taan (signi f icante) beperkingen m.b.t . de funct ies en 
het gebruik van de diverse bestaande beperkt kwetsbare ob jec ten. Voorts zi jn er 
extra maatregelen noodzakel i jk om de zelfredzaamheid te verhogen en is er in 
algemene zin sprake van een beperking van de ontwikkel ingsmogel i jkheden 
binnen het invloedsgebied. Dit invloedsgebied s t rek t zich uit over een zeer groot 
deel van het in gebruik z i jnde operat ionele gebied van het MVKV. 

Ik verzoek u derhalve om uit het oogpunt van het voldoen aan de algemene 
vereisten voor bes lu i tvorming, in nader overleg met Defensie te t reden over (a) 
het saneren van de bestaande si tuat ie met betrekking to t in ieder geval de 
kwetsbare objecten, (b) het vergoeden van de schade vanwege de te t re f fen 
saner ingsmaatregelen, (c) de noodzakel i jke verplaatsing van funct ie(s) en (d) het 
vergoeden van de planschade wegens het beperken van de gebruiks- en 
bouwmogel i jkheden op het MVKV. 

Voorts verzoek ik u o m in de Toel icht ing bovenstaande aspecten op te nemen en 
deze in het kader van de economische ui tvoerbaarheid van het bestemmingsplan 
nader te beschouwen. 

Zienswijze deel I I ; Overige opmerkingen plankaart, regels 
en toelichting 
I I . 1. M.b.t. de Plankaart 

Op de plankaart is de ILS toetsingszone als vr i jwar ingszone-radar -1 
weergegeven. De aangeduide zone is aan de noordzi jde begrensd. Deze ILS zone 
loopt echter door to t aan (en voorb i j ) de plangrens. De toets ingshoogte loopt 
vanaf de aangegeven begrenzing op van 1.1 m NAP to t 1 1 . l m NAP. Ik verwi js u 
naar de ILS obstakelbeheerkaart die in het kader van de reactie op het 
Voorontwerp aan u is toegezonden. I k verzoek u de plankaart aan te passen en 
de vr i jwar ingszone-radar-1 t o t aan de plangrens te laten door lopen. 

Ch 
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I I . 2 . M.b.t. de Regels: art. 7.2.1.4 Divisie Vastgoed & 
Beveil iging 
Dienst Vastgoed Defensie 
Directie West 
Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Correctie teks t (onders t reept ) : voor gebouwen en bouwwerken geen gebouw 
zi jnde de bestaande hoogte bedragen; 

11.3. M.b.t, de Regels: art. 18.5.2.g 

Correctie tekst (onders t reept ) : . .groepsrisico in het invloedsgebied van een ( i .p.v. 
beinvloedingsgebied); 

11.4. M.b.t. de Regels: art. 18.8 

De 2 e regel beginnend met Waarbi j beide ... t / m ...worden is naar mi jn mening 
onduidel i jk en onvol ledig. Hierbi j geef ik u in overweging om de volgende tekst op 
te nemen: Indien de .hoogte van een bouwplan één of beide toets ingsvlakken 
doorsn i jd t , dient advies te worden ingewonnen bi j de betref fende bevoegde 
organen over het effect van de doorsni jd ing op de goede werking van de 
radarsystemen. Hierna verder met de 3 e rege l ; 
(n .b . een bouwplan kan betrekking hebben op een gebouw, een bouwwerk geen 
gebouw zi jnde en over ige ob jec ten) ; 

11.5. M.b.t. de Toelichting: onder 2.2.1 

In de voor laatste alinea word t verwezen naar paragraaf 4 .5 . Dit dient te zi jn 
paragraaf 3^5; 

11.6. M.b.t. de Toelichting: onder 3.5.1. kopje Groepsrisico 

I n de voor laatste regel is stuk tekst weggeval len. Waarschi jn l i jk dient de zin te 
lu iden: Wel is net bui ten het plangebied het NAM complex gelegen. 

V/oor het overige heb ik geen op- en aanmerk ingen op het ontwerp plan. 

Hoogachtend, 

De Minister van Defensie, 
voor deze, 
Wnd. Eerstaanwezend Ingenieur-Di recteur 
van de Dienst Vastgoed Defensie Directie West 

7 
-7 

mr. drs, TJ .A* Zi i imans 
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Onderwerp Registrat ienummer Doorkiesnummer 

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 13.32189 072-582 8346 
'Luchthaven 2013' 

Geacht college, 

U heeft ons op 4 jun i 2013 in kennis gesteld van de ter visie legging van het 
ontwerpbestemmingsplan 'Luchthaven 2013'. De inhoud van het plan geeft ons echter op een 
tweetal punten aanleiding om een zienswijze in te dienen, namelijk de wijze waarop de 
boezemwaterkering en de afvalwatertransportleiding zijn opgenomen op de verbeelding. 

Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied betreft de luchthaven (mil i tair en civiel) en omliggende agrarische gronden. Het 
plangebied wordt globaal begrensd door de wijk de Schooten aan de noordzijde, de 
N250 aan de oostzijde, het bedrijventerrein Kooypunt aan de zuidzijde en het spoor aan de 
westzijde, 

Waterkeringen 
Op de oostgrens van het plangebied is een boezemwaterkering gelegen. Op de verbeelding is het 
waterstaatswerk behorende bij deze boezemkering opgenomen als gebiedsaanduiding 
'Vrijwaringszone - Dijk'. Voor de planologische bescherming van deze waterkering geven wij echter 
de nadrukkeli jke voorkeur aan een dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' omwille van 
eenduidigheid, In de aangrenzende bestemmingplannen is namelijk gekozen vooreen 
dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering'. Voor dezelfde waterkering, die in meerdere 
bestemmingsplannen l igt, zien wij graag dezelfde dubbelbestemming opgenomen. Derhalve 
verzoeken wij u de gebiedsaanduiding 'Vrijwaringszone - Dijk ' te wijzigen in een dubbelbestemming 
'Waterstaat - Waterkering'. 

Leidingen 
Binnen het plangebied bevindt zich een afvalwatertransportleiding in beheer bij het 
hoogheemraadschap. Wij verzoeken u dit deel van het tracé van de afvalwatertransportleiding op 
de verbeelding op te nemen. Dit kan door middel van het toevoegen van een dubbelbestemming 
'Leiding - Riool' (voorzover deze niet binnen de reeds opgenomen bestemming 'Leiding -
Leidingstrook' is gelegen), of het uitbreiden van de bestaande bestemming 'Leiding - Leidingstrook'. 

Hoogheemraadschap T 072-582 8282 NL66 NWAB 0636 7537 78 

Hollands Noorderkwart ier F 072-582 7010 NL72 1NGB 0001 2588 51 

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard info@hhnk.nl KvK 37161516 

Bevelandseweg 1 , 1703 AZ Heerhugowaard www.hhnk.n l 
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Datum 

19 JUli 2013 

Tot slot 
Wij vertrouwen erop dat bovengenoemde aanvullingen in het plan worden verwerkt, Dit zal ertoe 
bijdragen dat de waterkering en de afvalwatertransportleiding ook in de toekomst planologische 
bescherming zal blijven genieten. Wij zien het vastgesteld bestemmingsplan alsmede de nota van 
beantwoording graag tegemoet. 

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u via bovenstaand telefoonnummer contact opnemen met 
de heer Wiebe Smid fw.smid(p>hhnk.nO, of Dennis Kos fd .kos^hhnk.n l ) van ons cluster Kennis & 
Ontwikkeling, Wilt u zo vriendelijk zijn om toekomstige correspondentie inzake dit project te richten 
aan de genoemde contactpersonen? 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendeli jke groet, 

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden, 

hoofd cluster Kennis & Ontwikkeling, voor deze, 



Stuknummer: AI13.06316 

Gemeente Den Hefder 
college B&W 
Postbus 36 
1780 AA Den Heider 
vooruit per e-mail: infO(S)denhelder.n 

GEMEENTE DEN HELDER 
INGEKOMEN 

1 2 AUG 2013 

betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Luchthaven 2013 

Den Helder, 10 augustus 2013 

Geachte leden van het College B&W, 

Hierbij willen wij onze zienswijze geven m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan Luchthaven 
2013. Wij vragen om onze reactie voor te leggen aan de commissie voor de MER. 
Voor ons houdt het ontwerpbestemmingsplan onvoldoende rekening met milieuhinder 
waar het gaat om verkeer en geluid. De milieueffectrapportage is onvoldoende. De 
aspecten luchtkwaliteit, lichthinder, bodemkwaliteit, bouwhoogte en natuur blijven 
onderbelicht. Als omwonenden zijn wij niet tegen de luchthaven en willen wij ook de 
economische ontwikkeling van Den Helder niet onnodig dwarszitten. 

Ons probleem is dat wij ernstige hinder ondervinden en planschade leiden door de 
voorgenomen gecombineerde ontwikkeling van vliegveld Den Helder Airport/vliegkamp De 
Kooy, de uitbreiding van industrieterrein Kooypunt en de aanleg van het regionaal 
havengebonden bedrijventerrein Kooyhaven waardoor onze woningen en bedrijven sterk 
in waarde dalen, de leefbaarheid zodanig afneemt dat dit niet langer acceptabel is en wij 
worden gehinderd in onze bedrijfsvoering. Wij willen graag met alle betrokken partijen om 
tafel om overeenstemming te bereiken over voor ons toereikende compensatie en 
eventuele uitplaatsing. 

In de paragraaf geluid wordt verwezen naar geluidzoneringen uit 1990, zowel voor De 
Kooy als de naastgelegen industrieterreinen Oostoever en Kooypunt. Inmiddels leven we 
bijna een kwart eeuw verder en zijn de bedrijvigheid, het verkeer en het gebruik van de 
luchthaven zo veei toegenomen dat deze normen duidelijk aan herziening toe zijn. De 
geluidsbelasting op onze woningen is momenteel al boven de huidige grenswaarden, en 
dan komen hier ook nog eens de uitbreiding van industrieterrein van Kooypunt en de 
aanleg van de Kooyhaven bij. 

Ten onrechte wordt gesteld dat voor onze woningen de overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarden geen gevolgen heeft. Door de uitbreiding van het aantal 
vliegbewegingen vanaf de luchthaven, de groei van bedrijventerrein Kooypunt en de 
aanleg van de compleet nieuwe Kooyhaven zal de toekomstige geluid- en verkeerssituatie 
wel degelijk ingrijpend veranderen als gevolg van het toenemen van de hoeveelheid 
verkeersbewegingen en vluchten. Door een groei van 27.000-30.000 civiele 
vliegbewegingen mogelijk te maken neemt de overlast als gevolg van het aantal 
vliegbewegingen toe. 

Een aantal van ons is onder voorwaarden bereid om vrijwillig mee te werken met 
uitplaatsing en verhuizen, maar dan moet dit ook op voor ons passende wijze door de 
betrokken overheden (gemeenten, Provincie, Rijk) en private partijen worden gefaciiiteerd. 

Wij vragen u daarom aanvullend om deze knelpunten voor ons weg te nemen en met ons 
in gesprek te treden om tot een goede regeling te komen. 



Wij behouden ons graag het recht voor om waar nodig met aanvullende informatie te 
komen. 

Vriendelijke groet, 

Richard de Graaf, Boerderij Spoorzicht (gemachtigde) 
Rijksweg 80 
1787 PK Julianadorp 
0223-633125 
info(5)boerdenjspoQrzicht,oi 

mede namens: 

D.P. De Graaf en R. de Graaf-De Jong 
fam. Loozeman, Rijksweg 66 
K. en R. Venneker, Rijksweg 39 
A. Talsma, Rijksweg 38 
J. Blauw, Rijksweg 60 en C. Blaauw, Narcissenstraat 19, Breezand 
fa. M. Ligthart-Onderwater, Rijksweg 44-45 
Th. Slikker, Rijksweg 37 
bewonerscommissie RHB Kooyhaven 

Onverminderd het bovenstaande zullen enkelen van ons eventueel met een persoonlijke, 
aanvullende zienswijze komen. 



Van: "Richard J. de Graaf' <richarddegraaf@gmx.com> 
Aan: <info@denhelder.nl> 
Datum 12-8-201314:24 

Onderwerp: correctie zienswijzen Luchthaven 2013 & Kooypunt 2012 

Geachte medewerker, 
Vanochtend heeft u namens ons 2 zienswijzen ontvangen, deze zijn per 
abuis gericht aan het college van B&W. Dit moet natuurlijk zijn t.a.v. 
de gemeenteraad. 

Ik verzoek u onze zienswijzen door te geleiden naar de gemeenteraad en 
ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groet, 

Richard de Graaf 
0223-633125 

skype: richarddegraaf 




