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Nota van Beantwoording zienswijzen                                                                  

bestemmingsplan Ambachtsweg, windturbine-installaties 

 
1. Inleiding 
 
Het ontwerp bestemmingsplan “Ambachtsweg, windturbine-installaties” heeft op grond van artikel 3.8, lid 1 Wro 
ter inzage gelegen vanaf 18 juni gedurende 6 weken (t/m 29 juli 2010). De terinzagelegging is gepubliceerd in 
de Staatscourant, het Helders Weekblad en op onze website.  
 
Binnen de termijn van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend door 
Dienst Vastgoed Defensie. Tevens is door 5 verenigingen van eigenaren eenzelfde zienswijze ingediend.  
De zienswijzen zijn tijdig ingediend en derhalve ontvankelijk.  
 
De gemeente zal de indieners van de zienswijzen schriftelijk antwoord geven, nadat de raad het 
bestemmingsplan en de nota van beantwoording van de zienswijzen heeft vastgesteld. 
  
Hieronder zijn de zienswijzen samengevat weergegeven en vervolgens van een reactie voorzien. 

2. Beantwoording zienswijzen 
 
Dienst Vastgoed Defensie 
Directie West, Ruimtelijke Ordening en Milieu te Utrecht 
 
Zienswijze 
Dienst Vastgoed Defensie geeft, net als in hun eerdere reactie op het voorontwerp, aan dat het 
bestemmingsplan in strijd is met het obstakelbeheerbeleid van Defensie. Het plangebied is gelegen binnen het 
Inner Horizontal and Conical Surface (IHCS) van het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Hier geldt een maximale 
bouwhoogte van 46 meter. Deze maximale bouwhoogte wordt overschreden door de windmolens. Daarnaast is 
de locatie tevens gelegen binnen het verstoringsgebied van de radar en het Instrument Landing System (ILS) 
van het vliegkamp.    
 
Reactie 
Zoals wij ook in de toelichting op het bestemmingsplan hebben aangegeven, is er dringend behoefte aan meer 
duurzame energie. De rijksoverheid wil dat de productie van windenergie op het vaste land wordt verdubbeld 
naar 1500 MegaWatt (MW) binnen deze kabinetsperiode. Deze realisering van 1500 MW windvermogen op 
land geschiedt om dwingende redenen van groot openbaar belang (zie paragraaf 4.8.3.2 van de Nota Ruimte). 
Ter realisering van deze doelstellingen dienen naast het plaatsen van nieuwe windmolens ook bestaande 
windmolens vervangen te worden door grotere exemplaren die meer stroom opleveren. 
 
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt door ons in paragraaf 3.1 ingegaan op de knelpunten die aan 
de realisatie van bovengenoemde rijksdoelstelling in de weg staan. Eén van de knelpunten is de bouw van 
windturbines binnen het obstakelbeheergebied van militaire vliegvelden. Dit knelpunt is, zoals ook door 
Defensie wordt aangegeven, van toepassing op dit bestemmingsplan. Door het Rijk wordt echter al geruime tijd 
gewerkt aan een oplossing voor dit knelpunt, zo blijkt uit onder andere het rijksdocument “Nationaal Plan van 
Aanpak Windenergie”. 
 
Vooruitlopend op de oplossingen voor dit knelpunt, heeft onze gemeenteraad op 31 augustus 2009 besloten 
mee te willen werken aan het initiatief van de heer Langelaan. Temeer omdat het initiatief het opschalen van 
reeds bestaande windturbines betreft. Dit bestemmingsplan is een uitvoering van dat besluit en draagt bij aan 
de doelstelling om meer duurzame energie te produceren. Het bestemmingsplan zal dan ook niet worden 
aangepast, zoals door Defensie is verzocht. 

 
Verenigingen van eigenaren “Grote Beer”, “Steenbok”, “Perseus”, “Voerman” en “Zwaan”. 
Andromeda en Mercurius te Den Helder 
 
Zienswijze 
 
1. De plaatsing is in strijd met de provinciale richtlijnen die verbonden zijn aan de plaatsing van windturbines; 



 

2. De afstand 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; 

3. Er is sprake van een zeer eenzijdige concentratie van windturbines in de gemeente, zonder dat dit op een 
vastgesteld beleid is gebaseerd; 

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

 
Reactie 
 
Ad.1. 
Zoals ook in de toelichting van het bestemmingsplan is aangegeven, draagt de provincie Noord Holland bij aan 
het Rijksdoel om op korte termijn 1500 MW en op lange termijn (in 2020) een totaal opwekkingsvermogen van 
7500 Megawatt te hebben bereikt.  
  
Ten aanzien van het plaatsen van nieuwe windturbines wordt in de provinciale stukken aangegeven dat deze in 
lijnopstelling (minimaal 3) of clusteropstelling (minimaal 5 windturbines) kunnen worden gerealiseerd onder 
bepaalde voorwaarden. Solitaire windturbines zijn uitsluitend toegestaan op een bedrijventerrein, bij een 
infrastructureel knooppunt of nabij een markant punt in het landschap. Ten aanzien van bestaande situaties ziet 
de provincie kansen in het opschalen van windmolens. 
 
Het onderhavige plan voorziet in het opschalen van twee bestaande windturbines op een bedrijventerrein. De 
locatie is niet gelegen binnen uitsluitingsgebieden, landelijk gebied of zoekgebied. Het plan is dan ook niet in 
strijd met het provinciale beleid. Door de provincie is dit ook bevestigd in haar reactie op het ontwerp 
bestemmingsplan. Hierin wordt aangegeven dat het ontwerp bestemmingsplan geen aanleiding geeft tot het 
indienen van zienswijzen. 
 
Ad.2. en Ad. 4 
Zoals ook uit de toelichting van het bestemmingsplan volgt, is door Van Grinsven Advies een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd. Met het onderzoek is beoordeeld of bij de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen 
van derden, te weten de woningen aan de Cornelis Jacobasz Mooijstraat en de woningen aan de Andromeda, 
de geluidsnormen uit de huidige regelgeving (het Activiteitenbesluit) niet worden overschreden. Bij het 
onderzoek is er van uit gegaan dat de windturbines het gehele etmaal in bedrijf zijn, terwijl dit niet altijd het 
geval is. Een turbine komt namelijk pas in bedrijf bij een windsnelheid van circa 3 m/s. Uit het onderzoek is 
gebleken dat de geluidsnormen niet worden overschreden. Er wordt dus aan alle regelgeving voldaan. 
 
Ook is slagschaduwonderzoek gedaan. Schaduweffecten van een draaiende windturbine kunnen hinder 
veroorzaken bij mensen. De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van de blootstelling zijn van invloed 
op de mate van hinder die ondervonden kan worden. Ook hier is gekeken of de normen uit de bestaande 
regelgeving op dit gebied worden overschreden. Conclusie van het onderzoek is dat verwacht wordt dat bij een 
aantal woningen de norm voor de jaarlijkse hinderduur wordt overschreden. Om deze reden worden de turbines 
voorzien van een automatische stilstandregeling die de rotor stopt als er slagschaduwhinder optreedt. Op die 
manier wordt alsnog voldaan aan alle geldende regelgeving. 
 
Nu voldaan wordt aan de geldende normen wat betreft geluid en slagschaduw, is de afstand tussen de 
windturbines en de dichtstbijzijnde woningen voldoende en kan niet gesproken worden van aantasting van het 
woongenot. 
 
Ad.3. 
Het betreft hier het vervangen van de bestaande windturbines voor exemplaren die vele malen meer duurzame 
energie kunnen opwekken. Omdat het om het vervangen van de huidige, verouderde windturbines gaat en er 
dus geen nieuwe windturbines worden toegevoegd, is geen sprake van een wijziging in de situering van de 
windturbines ten opzichte van de betreffende woningen. 

3. Conclusie 
 
Samenvattend concluderen wij dat meerdere zienswijzen zijn ontvangen, die allen binnen de termijn zijn 
ontvangen. De zienswijzen zijn dan ook ontvankelijk. 
  
De zienswijzen geven geen aanleiding tot het aanpassen van de regels, de toelichting en/of de verbeelding van 
het bestemmingsplan. 
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