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1 Inleiding 

 
De afgelopen 15 jaar zijn de windmolens in zowel Nederland als de omliggende landen flink 
groter geworden, zowel in vermogen als in hoogte (naar wel 80 tot 100 meter ashoogte) en 
rotordiameter (oplopend tot 90 meter). De windmolens die nu in Nederland geplaatst worden 
kunnen ruim tienmaal zoveel stroom produceren. Om deze reden zijn veel bestaande 
windmolens aan opschaling toe.  
 
Door de heer A.J. Langelaan is op 27 oktober 2008 een aanvraag om bouwvergunning 
ingediend voor het vervangen van de twee bestaande twee-bladige windturbines aan de 
Ambachtsweg te Den Helder. De nieuw te plaatsen drie-bladige turbines,  twee EWT 900 
turbines, hebben een ashoogte van 40 meter en een rotordiameter van 54 meter. De 
tiphoogte van de rotor komt daarmee op 67 meter. De bestaande windturbines hebben reeds 
een ashoogte van 40 meter, maar een lagere tiphoogte (49 meter). 
  
Het voorliggende bestemmingsplan bevat bovengenoemd plan tot vervanging van de twee 
windmolens en biedt daarmee de planologische en juridische basis voor de realisering van het 
initiatief. 
 

2 Bestaande situatie 
 
De turbines worden geplaatst ter vervanging van de huidige twee-bladige windturbines aan de 
Ambachtsweg (zie figuur 1). De turbines zijn bedoeld om elektriciteit te leveren aan het 
netwerk. 
 
 

 
figuur 1 aangezicht vanaf de Ravelijnweg 
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De windturbines zijn gelegen binnen het bedrijventerrein De Schooten. Het gebied is 
begrensd door de Rijksweg in het oosten en de Ravelijnweg in het Noorden (zie figuur 1). De 
meest nabij gelegen woningen bevinden zich aan de Cornelis Jacobsz Mooijstraat in het 
zuiden en aan de Andromeda in het noorden. 
 
 

 
Figuur 1: Locatie windturbines, aangegeven in rood (bron: Geoweb) 

 
 Plangebied 

 
 
Op het plangebied is het vigerende bestemmingsplan “De Schooten” van toepassing. In het 
vigerende plan heeft het perceel de bestemming ‘openbare nutsbedrijven’. In de tijd dat het 
bestemmingsplan is opgesteld (1969) waren veel nutsbedrijven nog in handen van de 
overheid. Tegenwoordig zijn (bijna) alle nutsbedrijven particuliere instellingen. Strikt formeel 
vallen de turbines dus niet onder ‘openbare nutsbedrijven’.  
Daarnaast staat het bestemmingsplan een maximale hoogte van 30 meter toe. De nieuwe 
turbines overschrijden deze maximale hoogte.  
 

3 Beleidskader 
 

3.1  Europees- en rijksbeleid 
 
De Europese en rijksoverheid streven naar een duurzame energievoorziening waarin de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande uitstoot van CO2 
wordt teruggedrongen. Er moet zowel aan een omschakeling van de energievoorziening op 
langere termijn, als aan de realisatie van concrete doelstellingen op kortere termijn worden 
gewerkt. 
  
De rijksoverheid wil dat de productie van windenergie op het vaste land wordt verdubbeld naar 
1500 MegaWatt (MW) binnen deze kabinetsperiode, omdat er dringend behoefte is aan meer 
duurzame energie. 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). In 
2020 moet een totaal opwekkingsvermogen van 7500 Megawatt zijn bereikt. Dit alles betekent 
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dat naast het plaatsen van extra windmolens ook bestaande windmolens vervangen moeten 
worden door grotere exemplaren die meer stroom opleveren. 
 
In het ‘Nationaal Plan van Aanpak Windenergie’ van 30 januari 2008 is omschreven op welke 
manier invulling kan worden gegeven aan het doel om het windenergievermogen te 
verdubbelen in de huidige kabinetsperiode. Hiervoor zijn knelpunten die aan de realisatie van 
deze doelstelling in de weg staan onderzocht en zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop 
deze knelpunten worden opgepakt en zoveel mogelijk worden weggenomen. 
 
Eén van de knelpunten is de bouw van windturbines (en andere hoogbouw) binnen 
obstakelvrije vlakken van (militaire) vliegvelden. Binnen een straal van 4 kilometer rond de 
landingsdrempels is namelijk een maximale bouwhoogte voor objecten toegestaan van 46 
meter, terwijl de windturbines tegenwoordig juist vaak hoger zijn dan 46 meter.  
 
In het ‘Nationaal Plan van Aanpak Windenergie’ is na constatering van dit knelpunt 
aangegeven dat door VROM samen met Defensie, LVNL en de relevante provincies in een 
verkenning wordt nagegaan waar en in welke mate er toch mogelijkheden zijn voor ontheffing 
van het obstakelbeleid (net als bij de ontheffingsmogelijkheid binnen het 
radarverstoringsgebied van Defensie). Deze verkenning zou in juni 2008 voltooid moeten zijn. 
Op basis van deze verkenning zou vervolgens worden bezien of er afspraken over een 
procedure voor ontheffingsaanvragen kunnen worden gemaakt. Tot op heden is van een 
afgeronde verkenning echter nog niets bekend. 
 
Bovenomschreven knelpunt is ook van toepassing op het initiatief van de heer Langelaan. De 
nieuwe windturbines bevinden zich namelijk binnen 4 kilometer van de landingsdrempels van 
vliegveld De Kooy. Daarnaast is de tiphoogte van de windturbines hoger dan 46 (te weten 67 
meter).  
 
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 de reeds bestaande windturbines betreft. Met dit 
bestemmingsplan wordt bijgedragen aan de doelstelling om meer duurzame energie te 
produceren. 
 
3.2 Provinciaal beleid 
 
De provincie Noord Holland draagt 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. Voor 2010 dient in Noord Holland 300 MW aan geplaatst vermogen te zijn 
gerealiseerd.  
 
Ten aanzien van nieuwbouw van windturbines wordt in de provinciale ruimtelijke verordening 
aangegeven dat deze in lijnopstelling (minimaal 3) of clusteropstelling (minimaal 5 
windturbines) kunnen worden gerealiseerd onder bepaalde voorwaarden. Over solitaire 
windturbines wordt opgemerkt dat dit uitsluitend is 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 en eventueel 
herstructureren van solitaire windmolens.  
 
Bovengenoemde doelstellingen van de provincie worden tevens verwerkt in de in 
voorbereiding zijnde provinciale structuurvisie. 
 
Het onderhavige plan voorziet in het opschalen van twee bestaande turbines op een 
bedrijventerrein. De locatie is niet gelegen binnen uitsluitingsgebieden, landelijk gebied of 
zoekgebied. De functie is passend binnen de stedelijke omgeving. Gesteld kan worden dat 
deze opschaling van de bestaande turbines in overeenstemming is met het provinciale beleid. 
 
 
 



 

 8 

 
3.3 Gemeentelijk beleid 
 
Op 21 mei 2007 heeft de gemeenteraad van Den Helder de Strategische visie 2020 
vastgesteld. In deze visie zijn zes doelen gesteld. Het eerste doel is dat Den Helder een 
duurzame economie ontwikkelt met de offshore, de haven, kennis & technologie (inclusief 
onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & recreatie en zorg & wellness als belangrijkste 
dragers. Den Helder wil de windenergiemarkt faciliteren. Met de mogelijke ontwikkeling van de 
Groene Stroomhaven wil de stad de opkomende offshore windmarkt aan zich binden.  
 
De strategische visie van Den Helder wordt momenteel verwerkt in de in voorbereiding zijnde 
gemeentelijke structuurvisie. Ook hierin wordt ruim aandacht besteed aan (de ondersteuning 
van) duurzame (wind)energie.  
 
Met het opschalen van de bestaande windturbines wordt duurzame windenergie gestimuleerd. 
De opschaling past dan ook in het gemeentelijke beleid. 

 
4 Omgevingsaspecten 
 

4.1 Bodem 
 

Op basis van artikel 8, lid 3 van de Woningwet is een bodemonderzoek alleen noodzakelijk 
voor bouwwerken waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven. Een 
windturbine is hier niet voor bedoeld, zodat een bodemonderzoek niet noodzakelijk is. 

 
Overigens worden de nieuwe windturbines geplaatst op de bestaande fundatie. De bodem 
wordt niet geroerd. 
 
4.2 Ecologie 
 
In de nabijheid van het plangebied is de Waddenzee gelegen, dat is aangewezen als Natura-
2000 gebied (zie de afbeelding hieronder). 
 
 

 
Natura 2000 gebied (in rood weergegeven) t.o.v. de Ambachtsweg. 
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Met behulp van de effectenindicator van het ministerie van LNV is verkend wat mogelijke 
storende factoren kunnen zijn op de habitattypen en soorten. Het betreft de storende factoren 
geluid, trilling, optische verstoring, verstoring door mechanische effecten, verandering in 
populatiedynamiek, versnippering en oppervlakteverlies. 
 
De omgeving van de windturbines is een bedrijventerrein. Dit gebied heeft nauwelijks 
natuurwaarde. Daarnaast is tussen het plangebied en het Natura-2000 gebied een drukke 
provinciale weg gelegen. Het industrieterrein en de weg brengen reeds verstoringen met zich 
mee (o.a. geluid, trilling, verstoring door mechanische effecten). 
 
De aanwezigheid van windturbines heeft vooral effect op stand- en trekvogels. Vanwege de 
ligging van de windmolens op het bedrijventerrein en nabij de N250 zijn echter geen grote 
concentraties van vogels te verwachten of geconcentreerde trekbewegingen via deze locatie. 
Daarnaast kunnen lokale vogels hun koers leren aanpassen.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de plaatsing van de windturbines niet leidt tot significant 
negatieve effecten op het nabij gelegen Natura-2000 gebied “Waddenzee”. Temeer niet    
omdat er nu ook al windturbines staan op deze locatie. 
 
4.3 Verkeer 

 
De vervanging van de windturbines leidt niet tot een toename in het aantal 
verkeersbewegingen. Ook de parkeervraag neemt niet toe. 

 
4.4 Geluid en slagschaduw 

 
 Geluid 
 Door Van Grinsven advies is in januari 2009 een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Met het 

onderzoek is beoordeeld of bij de dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen van derden, 
te weten de woning aan de Cornelis Jacobasz Mooijstraat op 140 meter afstand en de woning 
aan de Andromeda op 190 meter afstand, de normen uit 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.  

 
De conclusie is dat bij beide woningen aan de geluidsnorm wordt voldaan. Het aspect geluid 
levert dan ook geen belemmering op. 
 
 
Slagschaduw 

 Omdat er woningen van derden binnen een afstand van twaalf maal de rotordiameter (12 x 54 
m) zijn gelegen, is door Van Grinsven advies gelijktijdig met het geluidsonderzoek ook een 
slagschaduwonderzoek uitgevoerd. 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 het Activiteitenbesluit 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 de normen uit het Activiteitenbesluit voor de duur van 
slagschaduwhinder. Conclusie is dan ook dat dit aspect geen belemmering vormt. 

   
4.5 Luchtkwaliteit 

 
Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in werking 
getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. 
Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen 
(grenswaarden) voor luchtkwaliteit. Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van 
invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden 
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voor luchtkwaliteit. Zonder nader onderzoek kan worden gesteld dat de te realiseren 
windturbines kunnen worden aangemerkt als 'nibm-project'. De windturbines zelf stoten geen 
stoffen uit zoals genoemd in het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer. Daarnaast 
is er geen toename van de verkeersintensiteit vanwege het plan, zodat ook dit niet leidt tot 
een  verslechtering van de luchtkwaliteit. Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan 
achterwege blijven. 

 
4.6 Water 

 
In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een verslag te worden opgenomen van de wijze 
waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige 
situatie. Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: 'het hele proces van 
vroegtijdig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van 
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten'.  

 
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hanteert de stelregel dat een toename 
van het verharde oppervlak dient te worden gecompenseerd in de vorm van oppervlaktewater. 
De realisering van de windturbines zal echter niet leiden tot een toename van het verharde 
oppervlak. Immers, er wordt gebouwd op de bestaande fundering. Nadere 
waterhuishoudkundige maatregelen zijn dan ook niet nodig. 

 
4.7 Externe veiligheid 

 
De windturbines vallen binnen de veiligheidszone (zone c) van het munitiecomplex ’t Kuitje. 
Binnen deze zones gelden beperkingen voor bepaalde activiteiten en/of objecten. Dit ter 
bescherming van de omgeving. Voor de windturbines gelden echter geen beperkingen, omdat 
zich in de regel geen personen bevinden bij de windturbines.  

 
4.8 Cultuurhistorie 

 
Zoals hiervoor reeds is gemeld, zullen de nieuwe windturbines geplaatst worden op de 
bestaande fundatie. De grond zal niet worden verstoord. Eventuele archeologische waarden 
in de bodem zullen dan ook niet verloren gaan met het plaatsen van de nieuwe windturbines.  

 
4.9 Eigendom gronden 

 
 De gronden waar de windturbines op worden geplaatst zijn in eigendom van de gemeente, 

maar worden verpacht aan de heer Langelaan. Het contract loopt in 2012 af, maar zal dan 
worden verlengd. De grondsituatie levert dan ook geen belemmering op. 

 
4.10 Overig 

 
Bovenop het gebouw Albatros op de Marinekazerne Willemsoord bevindt zich een weerradar 
van het  KNMI. Rondom deze radar ligt een cirkelvormige zonering. Binnen deze zonering 
kunnen alleen statische obstakels worden toegelaten. Bewegende elementen leiden tot 
radarverstoring. 
 
Aangezien het hier het vervangen van windturbines betreft, zal geen extra verstoring optreden 
ten opzichte van de bestaande situatie. De KNMI radar levert dan ook geen belemmering op. 

     
5 Juridische planopzet 

De regels behorend bij dit bestemmingsplan bestaan uit inleidende bepalingen, 
bestemmingsbepalingen, algemene bepalingen en overgangs- en slotbepalingen.  
In de begripsbepaling is voor ´windturbine´ een omschrijving opgenomen en bij de wijze van 
meten is een bepaling opgenomen voor de hoogte van een windturbine.  
In het plangebied is twee maal de aanduiding “windturbine”opgenomen. In de regels is 
bepaald dat per aanduiding één windturbine is toegestaan. Zo worden dus twee windturbines 
toegestaan. Binnen het plangebied worden tevens gebouwtjes en andere bouwwerken 
toegestaan ten behoeve van de bestemming. Het gaat hier bijvoorbeeld om een 
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transformatorhuisje. De hoogte van de mast bedraagt maximaal 40 meter, de rotordiameter 67 
meter.  

  
6 Economische uitvoerbaarheid 

 
Het voorliggende bestemmingsplan betreft een initiatief waaraan in beginsel geen kosten voor 
de gemeente zijn verbonden, afgezien van kosten van het ambtelijk apparaat voor de 
begeleiding en toetsing van de aanvraag. Deze laatste kosten worden door middel van leges 
gedekt. De enige kosten die verder uit dit plan kunnen voortvloeien, zijn planschadekosten. 
Deze zijn op voorhand niet uit te sluiten. De gemeente zal daarom met de initiatiefnemer een 
overeenkomst sluiten zoals bedoeld in artikel 6.4a van de Wro. Daarmee kan worden 
voorkomen dat de gemeente de planschadekosten moet betalen die worden gemaakt in het 
belang van de aanvrager. 
 
Gezien het bovenstaande is een exploitatieplan voor dit bestemmingsplan niet nodig. 
 

7 Resultaten inspraak, vooroverleg en zienswijzen 
  
7.1  Inspraak 
 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft in het kader van de gemeentelijke 
inspraakverordening met ingang van 31 december 2009 voor zes weken ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode hebben wij geen inspraakreacties ontvangen. 
 
7.2 Vooroverleg 
 
In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerp bestemmingsplan aan 
de hierna genoemde instanties toegestuurd. Hieronder worden de reacties weergegeven en 
ons antwoord hierop.  

 
1. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, RO-info@noord-holland.nl 

  
Reactie GS: 

 
Het bestemmingsplan geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerking:  

   
  De windturbines hebben mogelijk effect op het naastgelegen Natura-2000 gebied. Indien niet 

eerder (ten behoeve van de bestaande windturbines) hierop is getoetst, dient dit in het kader 
van de nieuw te plaatsen windturbines plaats te vinden. 
 

   Reactie gemeente: 
    
   Paragraaf 4.2 is aangepast naar aanleiding van de opmerking van de provincie. Er wordt in 

deze paragraaf nu ingegaan op de ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura-
2000 gebied. 
 
2. VROM-Inspectie, VinW-ruimtelijkeplannen@minvrom.nl  

   
Reactie VROM-Inspectie:  
 

Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten aanleiding tot het maken van de 
volgende opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB (Realisatieparagraaf 
Nationaal Ruimtelijk Beleid): 

“In het plan is onvoldoende rekening gehouden met de obstakelbeheergebieden van 
Defensie.  

In artikel 2 lid 2.1 sub h (de hoogte van de windturbine), wordt aangegeven dat de hoogte van 
een windturbine gemeten wordt vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. De 
wieken c.q. rotorbladen van een turbine horen echter bij het bouwwerk; hierdoor is de 
daadwerkelijke hoogte van het bouwwerk hoger dan volgt uit de door de gemeente 
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aangegeven meetwijze. Ik verzoek u daarom om bij de hoogte van een windturbine uit te gaan 
van de tiphoogte van een windturbine, en niet van de (wieken)as hoogte. 

In de toelichting hoofdstuk 3 lid 3.1 (europees- en rijksbeleid) concludeert u dat voor dit 
specifieke geval het landelijke vastgestelde beleid van Defensie geen belemmering vormt. 
Mijn inziens schiet de gemeente met deze conclusie voorbij aan het terzake vastgestelde 
beleid. 

 

De locatie van de op te richten windturbines is gelegen binnen de zogeheten IHCS (Inner 
Horizontal and Conical Surface) van het Maritiem Vliegkamp De Kooy. De IHCS bestaat uit 
een horizontaal vlak dat gelegen is op een hoogte van 46 m + NAP met een straal van 4 km 
rond de landingsdrempel, met aansluitend een conisch vlak waarvan de hoogte oploopt met 
een helling van 5% over een afstand van 2 km tot een hoogte van 145m. Resumerend komt 
het bovenstaande erop neer dat de bouw van de twee windturbines binnen de IHCS is 
gelimiteerd tot 45 meter bouwhoogte (lees: tiphoogte). 

Daarnaast is de locatie tevens gelegen binnen het verstoringsgebied van de radar en het 
Instrument Landing System (ILS) van het Marinevliegkamp De Kooy. Ten aanzien van het 
radarverstoringsgebied geldt dat bouwwerken hoger dan 45 meter + NAP (ten opzichte van de 
radar) getoetst dienen te worden op radarverstoring. Ten aanzien van het ILS-
verstoringsgebied geldt dat ter plaatse een toetsingshoogte van circa 11 meter, oplopend tot 
21 meter. 

Dus naast een “absolute” bouwhoogte van 45 meter gelden er twee toetsingshoogten van 
resp. 45 meter (radar) en circa 21 meter (ILS). Om onaanvaardbare verstoring op radar en ILS 
te voorkomen dienen de zoneringen, inclusief de maximum toegestane hoogtes, opgenomen 
te worden in het bestemmingsplan. Hieraan kan een door het college van burgemeester en 
wethouders te verstrekken vrijstelling worden gekoppeld ten behoeve van grotere hoogtes, 
onder de voorwaarde dat de werking van de radar en ILS niet in onaanvaardbare mate 
negatief wordt beïnvloed. Voorafgaand aan het verlenen van de vrijstelling dient schriftelijk 
advies te zijn ingewonnen bij de beheerder van de radar (in casu de regionale directie van de 
Dienst Vastgoed Defensie van het Ministerie van Defensie).”   

Reactie gemeente: 

Zoals wij ook in de toelichting op het bestemmingsplan (paragraaf 3.1) hebben geschreven, 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. 
 
Tevens wordt in paragraaf 3.1 door ons 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 u 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 u verzocht. 
Wel zal de laatste alinea in paragraaf 3.1, waarin wij concluderen dat het landelijke beleid van 
Defensie geen belemmering vormt, worden geschrapt en aangepast. 
 

3. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, info@hhnk.nl 
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 Reactie: 
 

Hierbij laten wij u weten geen opmerkingen te hebben op de inhoud van dit plan. 
 

7.3 Zienswijzen 
 
In de separate bijlage is de nota van beantwoording van de zienswijzen opgenomen. 
 

  


