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VERENIGING VAN EIGENAREN "VOERMAN" 

Aan de fiemeenteraad von Den Helder, 

Postbus 36, 

1780 AA Den Helder. 

Onderwerp: Bezwaren tegen ontwerpbestemmingsplan "Ambachtsweg, 
windturbine-installaties". 

Geachte Raad, 

Naar aanleiding van het ter inzage liggende "Ontwerpbestemmingsplan "Ambachtsweg, 
windturbine-installaties", doet het bestuur van de Vereniging van Appartement Eigenaars 
"Voerman" u hierbi j haar zienswijze en bezwaren toekomen. 

Onze vereniging heeft ernstige bezwaren tegen genoemd ontwerp bestemmingsplan. De 
bezwaren hebben betrekking op de volgende aspecten: 
• de plaatsing is in strt jd met de provinciale richtlijnen die verbonden zijn aan de plaatsing 

van windturbines. 

• De afsiand van de geplande windturbines ten opzichte van de woningen voldoet niet aan de 
eis dat deze tenminste 300 meter van de bebouwing dient te zijn: 

• er is sprake van een zeer eenzijdige concentratie van windturbines in de gemeente, zander 
dat dit op een vastgesteld beleid is gebaseerd;. 

• door de plaatsing van de windmolen(s) wordt het woongenot van de bewoners aangetast en 
zal een waardedaling van de appartementen plaatsvinden.. 

Het provinciaal beleid.. 
Windturbines be'mvloeden het landschap. Om die reden heeft de provincie Noord Holland 
een ruimteli jk beleid vastgesteld ten aanzien van windturbines. Het provinciaal beleid is 
verwoord in het besluit "Plaatsingsmogelijkheden windturbines" van 10 april 2000. I n dit 
besluit wordt gesteld dat in beginsel mee wordt gewerkt aan plaatsing van grote turbines in 
groepen van tenminste 3 (in l i jn-) of 5 (in cluster opstelling). De keuze hierbi j wordt 
afgestemd op de mogelijkheden per landschapstype. Voor plaatsing van solitaire /nolens 
wordt in beginsel geen medewerking verleend. 



Volgens het provinciaal beleid dienen de windturbincs geplaatst te worden in 
voorkeursgebieden, te weten langs grote kanalen, waterkeringen, spoor- en snelwegen. 
Voorbeelden hiervan zijn de Wieringermeer, de windmolenconcentraties langs het Noord-
Hollands kanaal etc. 

In het voorliggende plan worden de windturbines in een solitaire opstelling geplaatst op een 
terrein dat omsloten wordt door woonbebouwing. Er is geen enkele relat ie met de door de 
provincie genoemde voorkeursgebieden.. 

De afstand van de geplande windturbine tot woonbebouwing dient tenminste 300 meter 
te zijn. 
De afstand tussen de diverse bebouwing waaronder "De Poort van Den Helder" en de 
geplande windturbines is minder dan 300 meter. Hierdoor voldoet d i t plan ons inzien niet 
aan de voorschriften. 

De eenzijdige conccntratie van windmolens in onze gemeentc. 
Momenteel zi jn 3 van de 4 grote windturbines in onze gemeente in de directe omgeving van 
onze. appartementen gesitueerd.. Indien de geplande windturbines aan de Ambachtsweg 
daadwerkelijk geplaatst worden betekent d i t dat maar l ie fs t 5 van de 6 
windmolens/turbines schots en scheef en zonder entge samenhang op enkele honderden 
meters van onze appartementen zijn geconcentreerd. 

Volgens onze informatie was deze eenzijdige concentratie een aantal jaren 
gefeden voor het toenmalig Gemeentebestuur reden een aanvraag voor de 
vervanging van de twee kieine windmolens aan de Ambachtsweg af te wijzen. 
Het is voor ons vo/strekt onbegrijpelijk dat nu op deze beslissing wordt terug 
gekomen. Gezien de grote concentratie ligt het eerder voor de hand de twee 
oude windmolens aan de ambachtsweg te verwijderen. 

Het woongenot. 
De gemeente Den Helder wordt aan drie kanten omgeven door water. Enige jaren geleden 
heeft de Rijksbouwmeester de voorstudie Stadshart uitgebracht. I n deze voorstudie 
worden een aantal strategische thema's genoemd. I n het thema "Imagoverbetering" stelt de 
Rijksbouwmeester dat Den Helder zi jn eigen kwaliteiten over het hoofd ziet. Om dit t e 
verbeteren trachten investeerders, bouwers en bewoners al vele jaren plannen op te stellen 
die voorzien in een zodanige woningbouw dat een kwalitatieve inhaalslag mogelijk is. 
Het unieke plan "De Poort van Den Helder" voldoet, als eerste bouwplan in onze gemeente, 
aan de hiervoor genoemde uitgangspunten. Doelstelling van de bouw van het bouwplan "De 
Poort van Den Helder" is het verfraaien van de entree van Den Helder door middel van 
hoogwaardige architectuur in nauwe relatie met de directe aanwezigheid van de Waddenzee. 
De eigenaren van o.a. het appartementengebouw "Voerman" hebben, in verband met deze 
relatie en de aanwezigheid van een uniek uitzicht, bewust voor deze locatie gekozen. De 
voor Helderse begrippen hoge koopprijzen van de appartementen werd o.a. hierdoor 
gerechtvaardigd. 

Het is daarom volstrekt onbegrijpelijk dat het Gemeentebestuur, door in het verieden mee 
te werken aan een aanpassing van een aantal bestemmingsplannen, zorg heeft gedragen dat 
de unieke aspecten van di t bouwplan volledig teniet zi jn gedaan. Door het toestaan van een 
tweede en een derde windturbine op Oostoever en het nu willen meewerken aan de plaatsing 
van nog een aantal windturbines zal het e f fec t ontstaan dat in het provinciaal beleid wordt 
omschreven als visue/e omheining van een grootschalig open landschap. Dit effect moet 
volgens hetzelfde provinciaal bestuur en ook volgens het landelijk beleid ten sterkste 
worden vermeden. 



Naast de grote schade die de plaatsing van windturbines met zich meebrengen voor het 
unieke uitzicht geven de continu ronddraaiende wieken een continue gevoel van onrust. De 
zuidelijke plaatsing van de windturbines aan de Ambachtsweg betekent dat in het voor- en 
najaar enorme slagschaduwen zullen ontstaan. Deze slagschaduwen bereiken de ramen van de 
appartementen. Daarnaast ontstaat in de avonduren door het rode waarschuwingslicht op de 
turbines een continu knipperl ichteffect. Hierdoor (slagschaduwen en knipperl ichteffect) is 
het normaal en rustig uitkijken door de ramen van onze appartementen bijna onmogelijk., 
Daarnaast is er bi j bepaalde windrichting sprake van geluidsoverlast door de suizende 
wieken. 

De waardedaling van de appartementen. 
Volgens de uitspraak van het Hof van Leeuwarden (Tweede enkelvoudige belastingkamer) 
d.d. 15 mei 2003, nr. BK 74/02 be'i'nvloedt het moeten uitkijken op windturbines de waarde 
van het huts in het economisch verkeer omdat, naar het oordeel van het hof, een potentiele 
koper rekening zal houden met de mogelijke aanwezigheid van de windturbines. Op basis 
hiervan paste het Hof 30% belastingvermindering van de WOZ toe. I n het arrest bet re f t 
het een huis dat op een afstand van 2.5 kilometer staat van een aantal te realiseren 
windturbines. Ter vergelijking*- de afstand van de geplande windturbines to t de onze 
appartementen bedraagt minder dan 300 meter. 

Samenvattend delen wij u mede bezwaar aan te tekenen tegen uw voornemen medewerking 
te verlenen aan het ontwerpenbestemmingsplan "Ambachtsweg, windturbine-installaties". 

In afwachting van uw reactie, 

met de meeste hoogachting 

Het bestuup^van de W E Voerman 

Jen Hoed-Lubbe, secretaris 
p/a Andromeda 51 
1785 DS Den Helder 


