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Registratienummer: 
 

RVO10.0094 Portefeuillehouder: P.N. Bruin 

Van afdeling: Ruimte, Wonen en 
Ondernemen 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

R.M. van Buuren-Keizer 
(0223) 67 8818 
r.keizer@denhelder.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Nota van beantwoording 
• Bestemmingsplan Ambachtsweg, windturbine-

installaties 

Onderwerp:  Vaststelling bestemmingsplan "Ambachtsweg, windturbine-installaties" 

 
Gevraagd besluit: 
 

1. Bijgevoegde nota van beantwoording van de zienswijzen vast te stellen; 
2. het bestemmingsplan “Ambachtsweg, windturbine-installaties”, als vervat in de dataset met 

planidentificatie NL.IMRO.0400.320BPWindturbines-VG01, langs elektronische weg vast te stellen; 
3. de volledige verbeelding van het bestemmingsplan “Ambachtsweg, windturbine-installaties” op papier 

vast te stellen; 
4. vast te stellen dat o_NL.IMRO.0400.320BPWindturbines-VG01_Ondergrond GBKN de voor dit 

bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 
5. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd.   

 
Inleiding en aanleiding 
Door de heer Langelaan is een bouwaanvraag ingediend voor het vervangen van de twee bestaande twee-
bladige windturbines aan de Ambachtsweg te Den Helder. De nieuw te plaatsen drie-bladige windturbines 
hebben een tiphoogte van 67 meter en leveren meer stroom op. 
 
Op grond van het beleid van Defensie is het niet toegestaan om binnen een straal van 4 kilometer rond de 
landingsdrempels van vliegveld De Kooy objecten hoger dan 45 meter te plaatsen. Aangezien de windturbines 
van de heer Langelaan hoger zijn dan 45 meter en de locatie binnen een straal van 4 kilometer van het 
vliegveld ligt, is de bouwaanvraag in strijd met het rijksbeleid. Om die reden is aan uw raad voorgesteld om een 
projectbesluit voor dit plan te weigeren. Het raadsvoorstel is echter in de vergadering van 31 augustus 2009 
verworpen vanwege de gemeentelijke doelstelling dat duurzame energie gestimuleerd moet worden. 
 
Na het verwerpen van het raadsvoorstel is alsnog een bestemmingsplan opgesteld, waarmee het opschalen 
van de bestaande windturbines mogelijk wordt gemaakt. Dit bestemmingsplan “Ambachtsweg, windturbine-
installaties” heeft in ontwerp ter inzage gelegen vanaf 18 juni 2010 t/m 29 juli 2010 (zes weken).  
 
Beoogd resultaat 
Vaststelling van het bestemmingsplan “Ambachtsweg, windturbine-installaties”, waarmee het vervangen van de 
twee bestaande windturbines aan de Ambachtsweg voor grotere exemplaren planologisch mogelijk wordt 
gemaakt. 
 
Kader 
Het kader voor het vaststellen van het bestemmingsplan “Ambachtsweg, windturbine-installaties” wordt 
gevormd door de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening.   
 
Argumenten / alternatieven 
 
Tijdens de inzagetermijn van het ontwerp bestemmingsplan is een zienswijze ingediend door Dienst Vastgoed 
Defensie. Hierin geven zij nogmaals aan dat het bestemmingsplan in strijd is met het obstakelbeheerbeleid van 
Defensie. Zij verzoeken de gemeente het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met het beleid van 
Defensie. 
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Aangezien uw raad in de vergadering van 31 augustus 2009 heeft besloten dat in dit geval het belang van 
stimulatie van duurzame energie boven het belang van Defensie gaat, zal niet tegemoet worden gekomen aan 
het verzoek van Defensie om het bestemmingsplan aan te passen.    
 
Naast de zienswijze van Defensie zijn er 5 zienswijzen ingediend door verschillende verenigingen van  
eigenaren, te weten “Grote Beer”, “Steenbok”, “Perseus”, “Voerman” en “Zwaan”. Inhoudelijk zijn de 5 
zienswijzen hetzelfde. Er wordt in de zienswijze aangegeven dat de plaatsing van de windturbines in strijd is 
met de provinciale richtlijnen, dat de afstand tot de woningen te klein is, het woongenot aangetast wordt en dat 
sprake is van een eenzijdige concentratie van windturbines binnen de gemeente. 
 
In de nota van beantwoording van de zienswijzen wordt door ons aangegeven dat het vervangen van de 
bestaande windturbines niet in strijd is met het provinciale beleid. Dit is ook bevestigd in de reactie van de 
provincie op het ontwerp bestemmingsplan. Daarnaast is onderzoek ten aanzien van geluid- en schaduwhinder 
gedaan, waaruit blijkt dat kan worden voldaan aan alle wettelijke normen op dit gebied. De afstand tot de 
dichtstbijzijnde woningen is dan ook niet te klein en er is geen sprake van aantasting van het woongenot. 
Tenslotte is geen sprake van een wijziging in de situering van de windturbines, aangezien het de vervanging 
van twee bestaande windturbines betreft (om zo meer duurzame energie te kunnen opwekken). 
 
Financiële consequenties 
Voor de gemeente zijn geen kosten verbonden aan het opstellen en uitvoeren van het bestemmingsplan. De 
kosten worden gedragen door de initiatiefnemer. Er hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld. 
 
Juridische consequenties 
Artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad binnen 12 weken na de 
termijn van terinzageligging van het ontwerp bestemmingsplan, beslist omtrent de vaststelling van het plan. Het 
bestemmingsplan dient dan ook vóór 22 oktober 2010 te zijn vastgesteld. Deze termijn is overigens niet fataal, 
zodat ook nadien de raad bevoegd blijft een besluit te nemen. 
 
De indieners van de zienswijzen kunnen tegen het bestemmingsplan in beroep gaan. Verwacht wordt dat in 
ieder geval door Defensie beroep zal worden ingesteld.  
 
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij door degene die beroep instelt 
ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. Dan wordt de werking van het bestemmingsplan 
opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Als het verzoek wordt toegewezen wordt aangegeven op welke 
onderdelen van het bestemmingsplan de voorlopige voorziening betrekking heeft.  
 
Communicatie 
Zodra het bestemmingsplan door de raad is vastgesteld dient de bekendmaking van het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan binnen twee weken te geschieden (artikel 3.8, lid 3 Wro). De bekendmaking vindt 
plaats in het Helders weekblad, de Staatcourant en op onze website. 
 
Aanpak / uitvoering 
Na vaststelling door de raad wordt het besluit binnen twee weken bekend gemaakt en de stukken gedurende 
zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden in beroep tegen het 
bestemmingsplan bij de Raad van State. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd (zie ook 
onder het kopje “juridische consequenties”). 
 
De indieners van de zienswijzen zullen worden geïnformeerd over de afhandeling van hun zienswijzen en 
tevens worden ingelicht over de vervolgprocedure. 
 
Den Helder, 21 september 2010 
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