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Geachte mevrouw Norman , 

 

Met uw brief van 28 mei 2014 stelt u ons in kennis van de ter inzagelegging van de concept notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD).  Deze notitie ligt tot en met 30 juli 2014 ter inzage. Met deze 

brief geven wij u een reactie op de concept notitie. 

In de notitie zet u uiteen dat u aan de hand van bepaalde filters tot een aantal groene gebieden 

bent gekomen die voor nadere bestudering in het kader van de MER procedure in aanmerking 

komen. 

Wij constateren, dat op het grondgebied van de gemeente Schagen diverse locaties als potentieel 

zoekgebied voor het plaatsen van windturbines in aanmerking komen. In dit verband merken wij op 

dat er op grond van het gemeentelijke beleid (nog vastgesteld onder de voormalige gemeenten 

Schagen, Zijpe en Harenkarspel) geen windturbines in lijnopstelling mogelijk zijn, met uitzondering 

van langs de N9 ten noorden van Sint Maartensvlotbrug en op de bestaande windmolenlocatie 

langs de N245 (beide locaties tot een geringere hoogte dan 120 meter).  

Wij plaatsen de volgende  opmerkingen bij de notitie en de bepaling van die zoekgebieden: 

1. Afstand tot gevoelige bebouwing.   

Wij maken uit de notitie op dat de gebieden uitgezocht zijn op 300 meter afstand van 

gevoelige bestemmingen. Wij constateren dat niet overal bestaande woningen zijn 

meegenomen bij het bepalen van deze afstand en op de viewer er soms een geringere 

afstand van woningbouw wordt aangenomen.  Wij dringen er op aan om de afstanden 

vanaf actuele kaarten te controleren. 
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Wij maken uit het geheel niet op hoe uw college er mee omgaat indien omwonenden door 

afspraken in windenergieparken participeren.  Verandert dan de vorm van het zoekgebied? 

Hoe wordt daar in de MER mee om gegaan. 

Voorts valt het ons op, dat bij het bepalen van deze afstanden niet de 

recreatieparken/campings zijn meegenomen.  Wij pleiten er voor om 

recreatieparken/campings ook als gevoelige bestemming aan te houden en de minimale 

afstand van 300 meter dan ook hierbij aan te houden. Wij willen de recreanten een 

ongestoord genot van hun verblijf garanderen. Bovendien mag op enkele recreatieparken 

in de gemeente Schagen permanent gewoond worden. 

2. Bldz 14 cultuurhistorische objecten. 

Op bladzijde 14 wordt aangegeven welke cultuurhistorische objecten van bovenlokaal 

belang er zijn.  Niet is duidelijk wat daar mee gedaan wordt. In dit verband wijzen wij u op 

de Westfriese Omringdijk  en het beeldkwaliteitsplan, dat daarvoor is vastgesteld. Wordt 

hiermee rekening gehouden bij het bepalen van gebieden voor het plaatsen van 

windturbines? 

3. Bldz 15. Geluid 

Onder deze kop wordt aangegeven dat bij de beoordeling van de effecten van windturbines 

rekening wordt gehouden met hindergevoelige bestemmingen binnen de relevante 

geluidcontour van 47 dB.  Naast onze bovenstaande opmerking over recreatieterreinen zou 

er naar onze mening om een realistisch beeld te kunnen geven van de toekomstige situatie 

bij de beoordeling van geluid als uitgangspunten moeten worden gehanteerd, 

-  S;デ WWﾐ デ┌ヴHｷﾐW ｷﾐ ┗ﾗﾉﾉW ;IデｷW ふS┌ゲ ┣ﾗﾐSWヴ さゲデ;ﾐS-still-ヴWｪWﾉｷﾐｪざぶ ;;ﾐ SW ｪWﾉ┌ｷSﾐﾗヴﾏ ﾆ;ﾐ 
voldoen uit het Activiteitenbesluit.  

- Dat naast de relevante geluidcontour van 47 dB windturbineparken alleen moeten 

worden toegestaan op plekken waar de nieuwe Lden niet boven het achtergrondniveau 

ligt.   

4. Externe Veiligheid (bldz 15) 

Wij vragen nadrukkelijk aandacht om voldoende rekening te houden met reeds aanwezige 

┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲヴｷゲｷIﾗげゲ zoals bestaande risicovolle bedrijven, defensieterreinen en buisleidingen. 

5. Slagschaduw 

Ook voor slagschaduw geldt dat bij de boordeling van de toekomstig situatie het 

┌ｷデｪ;ﾐｪゲヮ┌ﾐデ ﾏﾗWデ ┣ｷﾃﾐ S;デ WWﾐ デ┌ヴHｷﾐW ｷﾐ ┗ﾗﾉﾉW ;IデｷW ふS┌ゲ ┣ﾗﾐSWヴ さゲデ;ﾐS-still-ヴWｪWﾉｷﾐｪざぶ kan 

voldoen aan de norm uit het Activiteitenbesluit. 

6. Overige ruimtelijke ontwikkelingen (bldz 24) 

Iﾐ SW デWﾆゲデ ｷゲ ﾗヮｪWﾐﾗﾏWﾐ さVerder zijn verspreid over de provincie enkele 

woningbouwontwikkelingen voorzien. Voor nadere informatie over 

woningbouwontwikkelingen wordt verwezen naar de provinciale woningbouwmonitor 

2013くさ HWデ ｷゲ WIｴデWヴ ﾐｷWデ S┌ｷSWﾉｷﾃﾆ ｷﾐ ｴﾗW┗WヴヴW ヴWﾆWﾐｷﾐｪ ┘ﾗヴSデ ｪWｴﾗ┌SWﾐ ﾏWデ デﾗWﾆﾗﾏゲデｷｪW 
ontwikkelingen binnen de gemeente/de regio op het gebied van onder andere bebouwing 

natuur en infrastructuur.  We kunnen nu niet voorzien welke ontwikkelingen  in de 
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toekomst nodig zijn. Wij verzoeken u zekerheidshalve een grotere afstand van de kernen 

aan te houden, zodat te zijner tijd  plannen tot ontwikkeling  rond de kernen niet verstoord 

worden door de aanwezigheid van windturbines.  Ook verzoeken wij u met het bepalen van 

de gebieden rekening te houden met ontwikkelingsmogelijkheden  van 

recreatieparken/campings. 

7. Het zoekgebied (bldz 26) 

De kaart vertoont nu zoekgebieden op korte afstand van Sint Maartenszee/ Callantsoog. 

Nog los van ons eerdere verzoek om de afstand tot recreatieterreinen aan te houden zal de 

nabijheid van windturbines bij duin en strand zoals ingetekend, zeker met de beoogde 

afmetingen van windturbines, de beleving van het gebied aanmerkelijk verstoren.  Net 

zoals bij windturbines op zee een ruime afstand wordt aangehouden verzoeken wij u 

vanwege toeristische belangen dit ook ten aanzien van duin en strand aan de landzijde aan 

te houden.  

Ook verzoeken wij u  het buitengebied rond de kern van Schagen in verband met de 

bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten buiten  de zoekgebieden te 

laten.  Hetzelfde geldt voor de gebieden aan weerszijden van de Westfriese omringdijk en 

in een zone rond Natura 2000 gebieden, aardkundige monumenten, EHS-gebieden en het 

Wildrijk bij Sint Maartensvlotbrug. 

Wij vragen ons ook af welke onderlinge afstand tussen windturbinelocaties wordt 

aangehouden.  Zo zijn er zoekgebieden aangewezen, die relatief dicht bij het windpark 

Wieringermeer zijn gesitueerd. Welke onderlinge afstanden gaat u daarvoor aanhouden ?  

Voorts zijn zoekgebieden opgenomen in het gebied dat aangewezen is als 

zaadveredelingsconcentratiegebied .  Om zo weinig mogelijk de vestiging van deze 

bedrijven in de weg te zitten, verzoeken wij u het als zaadveredelingsconcentratiegebied 

aangewezen gebied voor vestiging van windturbines uit te sluiten. 

8. Ruimtelijke randvoorwaarden (bldz 26) 

Bij de derde bullit wordt de 300 meter grens aangegeven tot steden en dorpen. Deze 

afstand is arbitrair. Wij vragen u in de plan-MER op te nemen het uiteindelijke 

toetsingscriterium is te voldoen aan de (geluid)norm bij (geluid)gevoelige bestemmingen. 

Waarbij ook nog  het achtergrondniveau een rol speelt (zie ook onder 3) 

9. Beoordelingskader (bldz29) 

Wij verzoeken u het beoordelingskader op basis van het vorenstaande aan te passen. 

 

Voor ons is onduidelijk wat de rol van de lokale overheid is in dit proces.  Graag zouden wij daar 

meer duidelijkheid in willen krijgen.  Het is onzes inziens van groot belang dat de gemeente een 

stem krijgt in het bepalen van de gebieden die uiteindelijk voor de plaatsing van windturbines in 

aanmerking komen. Waarbij wij melden dat wat ons betreft een locatie op Schager grondgebied 

(mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden) bespreekbaar is.  Tot die voorwaarden behoort 

ook,  dat er zicht is op sanering van de door ons ingediende lijst met solitaire windturbines en er  

maatschappelijk draagvlak in de omgeving voor de betreffende locatie is. 
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Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

gemeentesecretaris 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 

 

 

 

 

 


