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Geacht College, 

Hierbij doe ik u mijn zienswijze toekomen over bovengenoemd bestemmingsplan. Mi jn 
zienswijze heeft betrekking op één onderdeel van dit bestemmingsplan, namelijk het gebied 
dat op de bijbehorende plankaart als "Gemengd-Uit te werken" op de kop van de Beatrixstraat 
is opgenomen. Van dit gebied maken deel uit de bij mij in eigendom zijnde panden 
Beatrixstraat 4-6 en Parallelweg 5. Op deze locatie wil ik al jaren zeer graag een 
uitbreiding/nieuwbouw realiseren van mijn Hotel-Restaurant Wienerhof. Met als 
startdocument de aan mij gerichte brief van uw College van 2 februari 2010 en een door de 
heer Bindels, topadviseur van uw College met betrekking tot onder andere dit 
bestemmingsplan, gepresenteerd ontwerp dat qua hoogte aansluit bij de watertoren, is het 
overleg hierover met de gemeente (Zeestad) gestart op 25 februari 2010. Rode draad in het 
door mij gewenste bouwplan is een draaiend restaurant dat zich uiteraard in het bovenste deel 
hiervan bevindt. Het is immers een adembenemende ervaring om tijdens een diner of het 
drinken van een kopje koffie of een drankje de skyline van onze stad aan je voorbij te zien 
trekken. Hiertoe is het vanzelfsprekend noodzakelijk dat het bouwplan voldoende hoogte 
heeft. Dit was dan ook de aanleiding voor het ontwerp van de heer Bindels om qua hoogte aan 
te sluiten bij de watertoren. Nadat in het concept Stedenbouwkundig Plan Stationsomgeving 
van 15 maart 2012 de hoogte van het door mij te realiseren hotel op deze locatie tot juist 
onder de kroon van de watertoren als mogelijkheid is aangegeven, is nadien in het 
voorontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2012 de hoogte verlaagd tot respectievelijk 
25,5 en 18,5 meter. Vervolgens is mij door de wethouder voor Ruimtelijke Ontwikkeling, 
mevrouw Pia Bruin, in een gesprek op 18 jul i 2013 als donderslag bij heldere hemel 
meegedeeld dat de gemeente in het geheel geen medewerking meer wi l verlenen aan mijn 
project en dat als hoogte van deze locatie op de kop van de Beatrixstraat 10 meter zal worden 
opgenomen in het bestemmingsplan Stationslocatie. 



In het bestemmingsplan Stationslocatie 2014 wordt thans een hoogte voor de betreffende 
locatie aangehouden van 13 meter. Bij deze maak ik hier bezwaar tegen. Ik ben van mening 
dat bij mij in het veelvuldig gevoerde overleg met de gemeente over de realisering van een 
bouwplan door mij op deze locatie in combinatie met hetgeen daarover is opgenomen in 
diverse gemeentelijke documenten voorafgaande aan het bestemmingsplan 
Stationslocatie 2014 gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat medewerking hieraan zal 
worden gegeven tot een hoogte die recht doet aan de realisering van een hotel met daar 
bovenop een draaiend restaurant. Derhalve tenminste tot de hoogten zoals die voor deze 
locatie zijn opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2012. Dat mij 
door de gemeente is gezegd dat de vaststelling van het thans voorliggende bestemmingsplan 
geen afstel maar slechts uitstel van het door mij zo graag gewenste bouwplan met draaiend 
restaurant betekent, biedt mij natuurlijk geen enkele garantie. 

Voorts attendeer ik u nog op het volgende. Een belangrijk deel van de onderhavige locatie op 
de kop van de Beatrixstraat met als bestemming "Gemengd-Uit te werken" is, zoals eerder 
door mij gesteld, bij mij in eigendom. Het betreffen de panden Beatrixstraat 4-6, waar op de 
begane grond Boon's Viswereld is gevestigd met er boven hotelkamers, en Parallelweg 5 
welk pand een essentieel onderdeel uitmaakt van mijn Hotel-Restaurant Wienerhof. Beide 
panden zijn wat ligging, entree, presentatie en uitstraling betreft gericht naar de aangrenzende 
thans nog openbare ruimte welke in het bestemmingsplan Stationslocatie 2014 zoals u stelt 
een passende stedenbouwkundige bebouwing moet kunnen krijgen. Ik heb hier niets op tegen, 
zelfs verre van dat, mits ik degene ben die op een moment dat dit mij -in welk opzicht dan 
ook- uitkomt deze passende stedenbouwkundige bebouwing kan realiseren. Ingeval u echter 
dit deel van de locatie dat nog niet bij mij in eigendom is aan een andere ontwikkelaar 
uitgeeft, zal ik daar bezwaar tegen aantekenen omdat^dan voor mij een volstrekt 
onaanvaardbare situatie ontstaat met zeer aanzienlijke planschade als gevolg. 

Ik zie met belangstelling uw reactie tegemoet. 

Hoogachtehsl. r / 

Wijnhold Bo£ 
Parallelweg"/ 



S U R ^ Stuknummer: AI14.00038 

Aantekenen 
Gemeenteraad 
Gemeente Den Helder 
Postbus 36 
1780 AA DEN HELDER 

GEMEENTE DEN HELDER 
INGEKOMEN 

0 6 J A N . 2014 

Onze referentie : 148/10214936 

Behandeld door :Dhr. H. Martens 

Doorkiesnummer : 0592-382575 

E-mail 
:h.martens@sur.nl 

Pagina :1/3 

Assen, 3 januari 2014 

Betref t : Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

Geachte heer, mevrouw, 

Tot mij wendde zich de heer E.N. Brouwer, wonende Julianaplein 89 te Den Helder, met het 
verzoek om namens hem zienswijzen in te dienen over het ontwerp bestemmingsplan 
Stationslocatie 2014. 

Cliënt woont in de flat gelegen aan de Julianaplein. Indien het bouwplan wordt uitgevoerd zal 
cliënt uitkijken op een hoge toren die, omdat de toren in het zuiden staat, ook een deel van z i j n 
zonlicht zal wegnemen. Ook aan de Beatrixstraat kan een gebouw komen van 13 meter hoog niet 
dezelfde negatieve effecten. 

Cliënt is van mening dat niet voldoende is onderbouwd waarom het nieuwe gemeentehuis j u i s t op 
deze locatie moet komen en waarom het gemeentehuis deze omvang en hoogte moet hebben. 

Een deel van het toekomstige gemeentehuis kan een hoogte krijgen van 21 m. Dit is aanzienlijk 
hoger dan thans is toegestaan. Waarom een dergelijke hoogte nodig is wordt in de toelichting op 
het bestemmingsplan (hierna te noemen: de toelichting) verder niet gemotiveerd; laat staan da t 
wordt ingegaan op de impact die de hoogte heeft op de omwonenden. 
Door het naar voren schuiven van de rooilijn komt het hoge gebouw ook nog dichter naar de 
woning van cliënt toe. 
Ten onrechte is geen aandacht besteed of een windonderzoek nodig is. Voor bouwwerken tussen de 
15-30 m dient immers een deskundige te beoordelen of een windonderzoek noodzakelijk is. ( z ie 
infomil) 

Op pagina 1 van de toelichting op het bestemmingsplan wordt aangegeven dat, hoewel er sprake is 
van krimp, onderzoek heeft uitgewezen dat er voldoende potentie in de stad aanwezig is om d e 
voorspelde krimp aan te pakken. Het is niet duidelijk welk onderzoek men bedoelt. Dit onderzoek 
is ook niet als bijlage bij de toelichting ter inzage gelegd. 
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Ook de stelling dat een nieuw onderkomen voor het gemeentehuis goedkoper is dan renovatie van 
het huidige pand wordt verder niet onderbouwd. 
Cliënt wijst in dit kader op de provinciale verordening en artikel 3.1.6 lid 2 van de Bro. Het 
bestemmingsplan geeft het gebied tegenover de woning van cliënt de bestemming 
'maatschappelijk'. Volgens de planvoorschriften zijn o.a. maatschappelijke voorzieningen en 
kantoren mogelijk. In hoeverre is er een actuele regionale behoefte aan kantoorruimte (de leegstand 
van kantoorruimte is een bekend landelijk probleem) ? En als die behoefte er is, waarom kan dan 
niet worden voorzien in die behoefte door gebruik te maken beschikbare gronden? Met andere 
woorden kunnen bestaande gebouwen worden gebruikt? 
Bovendien geeft de provinciale verordening aan dat een bestemmingsplan kan voorzien in een 
kantoorlocatie voor zover deze in overeenstemming is met geldende provinciale planningsopgave. 
Uit de toelichting blijkt niet dat aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

Het Uitwerkingsplan Stadshart dateert ook al weer uit 2008 zodat de vraag kan worden gesteld of 
deze, gelet op de crisis, nog wel actueel is. In dat plan werd al aangegeven dat het plan een tekort 
oplevert. In verband met de crisis kan dit tekort alleen nog maar zijn opgelopen. Cliënt neemt dan 
ook aan dat het plan economisch niet uitvoerbaar is. 

Voor wat betreft het de parkeermogelijkheden het volgende: 

De toelichting bevat geen berekening of kan worden voldaan aan de parkeernormen. In de 
toelichting wordt wel gesteld dat de bouwplannen zullen moeten voldoen aan de parkeernormen 
maar of dat ook mogelijk is wordt verder niet onderzocht. 

Uitgaande van een norm van 1,86 (kantoren met balie) en 7000 m 2 bvo zou er een behoefte zijn aan 
130 parkeerplaatsen. Maar dan zijn de overige functies zoals horeca en de bestemmingen 
Gemengd-Uit te werken nog niet meegeteld. 

In artikel 7 wordt overigens niet verwezen naar de parkeernormen. 

M.E.R.: 

Op pagina 20 van de toelichting wordt ingegaan op de vorm vrije m.e.r.-beoordeling. Omdat het 
plan geen nieuwe verkeersaantrekkende werking zou hebben zou een m.e.r. beoordeling niet nodig 
zijn. Maar het plan was nu toch juist om meer bezoekers te trekken? Dan is er ook een 
verkeersaantrekkende werking. Het onderhavige plan maakt bovendien deel uit van een groter 
project; uitwerkingsplan Stadshart. Waarom worden de plannen niet in hun totaliteit gezien? Nu 
lijkt het erop dat de plannen zijn opgeknipt zodat de vraag of een m.e.r. nodig is maar voor een 
beperkt gebied wordt beantwoord. 
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Voor wat betreft het geluid het volgende: 

In het akoestisch onderzoek wordt gewerkt met cijfers die door de gemeente zijn aangeleverd, 
zonder dat duidelijk wordt hoe de gemeente aan deze cijfers komt. Verder gaat men uit van een 
groei van 0,5% per jaar (de standaard groei) terwijl men verwacht dat het aantal bezoekers zal 
toenemen. Men zou dus een hogere groei per jaar verwachten, (pag. 15 van het akoestisch 
rapport).Waarop is gebaseerd dat het verkeer op de Middenweg/Parallelweg met 12% toeneemt? 
(pag. 20 van het akoestisch rapport) Het plan geeft aan het gebied tegenover de woning van cliënt 
een maatschappelijke bestemming. Artikel 1.44 van de planvoorschriften geeft een ruime 
omschrijving van maatschappelijke voorzieningen. In de toelichting wordt verder niet aangegeven 
waarom deze voorzieningen aanvaardbaar en passend zijn. Zo is een school mogelijk en 
sport voorzieningen, maar ook een opvanghuis voor drugsverslaafden. 

Op pagina 19 van het stedenbouwkundige plan staat dat de Beatrixlaan een bomenrij. In het 
bestemmingsplan keert dit voornemen verder niet terug. 

Hoogachtend, 

14fW oh/1) 
H. Martens 
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Geachte heer/mevrouw 

Ik heb om de volgende redenen bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan; 
J r 

Er is niet met de bewoners gepraat over de geschiktheid van de locatie zoals ook in een 
motie Is weergegeven. 

De referendumverordering over de besluiten heen zijn getild zodat bewoners geen eerlijke 
kans hebben gekregen (te late publicatie) om een referendum te organiseren. 

Er is niet serieus gepraat over andere mogelijkheden om het stadhuis te huisvesten 
bijvoorbeeld naar de jeugdgevangenis enz 

Voortdurend hebben partijen als CDA, W D , TROTS , en D66 . CU (W. Koning) voor moties 
inzake stadhuis nieuwbouw gestemd op basis van de aangenomen stadpunten als dat er al 
een( definitief )besluit is genomen. De diverse voorzitters, griffier en Burgemeester hadden 
echter de partijen er moeten op wijzen dat er geen definitief besluit was genomen. Mogelijk 
had er dan ander stemgedrag zijn geweest. 

Er is voortdurend voor de moties gestemd op basis van het feit dat deze keuze voor het 
stadhuis op stationslocatie democratisch besloten was. Ook dat betwist ik en is een onjuist 
argument geweest. Immers voor de verkiezingen van 2010 heeft TROTS duidelijk laten 
weten dat zij tegen de stadhuisplannen waren, daarvoor gebruikten ze spandoeken en 
folders en was dit een hoofdthema. Mensen hebben toen bewust voor TROTS en ook voor 
behoorlijk bestuur gekozen omdat zij tegen waren. Velen hadden niet op deze partij gestemd 
als zij geweten hadden dat TROTS zijn meningen zou veranderen na de verkiezingen. Dit 
gold niet voor andere partijen. Bij de andere partijen waren ook andere verkiezingspunten en 
stemde de achterban conform partij gericht. De democratie heeft hier juist gefaald. 

Er is geen onafhankelijk onderzoek geweest naar de gevolgen van het parkeren van 150 
auto's 
In en rond de Boerhaavestaat. Ik meen dat die een te zware belasting is voor de bewoners. 
70 en 80 parkeerplaatsen voor en naast de Boerhaavestraat maakt dat de belasting zowel in 
de achtertuin en voortuin terecht komt. De uitlaadgassen/ fijnstoffen zullen dan ook nog 
eens blijven hangen omdat de bewoners van de Boerhaavestraat ingesloten zullen zijn (aan 
een kant de huizen, de andere kant het spoor waar altijd een stilstaande trein staat en 
seinwachtershuis en een zijde het stadhuis met extreme pieken de wintermaanden (in de 
afgelopen winter maanden kwam van de meeste dagen de wind uit het noorden en oosten. 
!n de zomer kan het windstil zijn waardoor fijnstof nog meer blijft hangen en tevens omdat 
de Bewoners ingesloten zijn. Fijnstof is meer dodelijk dan tot nu toe is aangenomen zie 
artikel uit het Parool. In het rapport van de gemeente wordt nergens aangegeven dat de 
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Hoge wallen (muren) bij snelwegen hebben al aangetoond bij de verhoging van de 80 km 
naar 130 km geen oplossing bieden voor de fijnstof, waarbij ik opmerk dat rijden de auto's 
nog niet zo erg zijn als startende en wegrijden auto's Dus ook grote muren rondom de 
parkeerplaatsen zullen de problemen niet tegenhouden. Dat de bewoners vooral daarmee te 
maken krijgen is in geen enkel rapport weergegeven en meegenomen in welk onderzoek dan 
ook. 

Ook worden de bewoners van de Boerhaavestraat 's avonds extra onredelijk belast met 
fijnstof (dus niet alleen overdag), immer 's avonds zijn de raadsvergaderingen . Vele 
raadsleden komen met de auto evenals het publiek. 

Ook betwist ik dat het aantal van 150 paarkeergelegenheden genoeg is Omdat het kabinet 
van plan is om in de toekomst de gemeentes meer taken te geven zoals de uitvoering van 
de WW, jeugdzorg, gezinszorg, persoonlijke zorg, 

Naar mijn idee is er rondom het stadhuis totaal geen ruimte voor al het verkeer en dat er 
voldoende parkeerplaatsen zijn . Zo moeten er plaatsen komen voor taxi's (met soms 
pieken van meer dan 10 die tegelijk in de Boerhaavestraat zijn, bruiloftstoeten , in en 
uitlaadplek voor goederen verkeer, wachtende bussen voor de NS indien er geen 
treinverkeer mogelijk is en waar de autobussen voor diverse vakanties bestemmingen 
moeten staan is helemaal geen verantwoording afgelegd in de rapporten net als de 
parkeerplaats voor wachtende bussen van de NS of bussen van defensie die personeel naar 
de trein brengen. De vraag is of het ook houd baar is om mensen niet langer met bussen 
naar de vlootdagen te brengen en als dat teruggedraaid wordt waar die dan moeten staan. 
Ook daarover is niets in het rapport terug te vinden. Overigens worden oud defensie 
personeel gewoon elk jaar per bussen gebracht naar de Vlootdagen waar moeten die staan 
bij al dat andere verkeer? Er zou dan een zeer grote paarkeerplek voor het stadhuis moeten 
komen voor autobussen NS (voor treinen die niet rijden )en wachtende bussen. Bussen 
vlootdagen. Taxi's, bruiloftsgasten , in en uitlaad goederen voor het stadhuis. 
Vakantiebussen/toeringwagens dat is niet terug te vinden in het rapport (of komen die dan 
ook uiteindelijke in de Boerhaavestraat te staan? 

Op 2 -12-2013 heb ik de gemeente verzocht via de WOB verzoek om een plattegrond van 
het parkeren op schaal te leveren. In de brief van 20 -12-2013 kenmerk AU 13.14594 
wordt gezegd dat die dus niet voor handen is. Ik begrijp dan niet hoe de 
gemeenteraadsleden dan tijdens vergaderingen hebben kunnen zeggen dat het parkeer 
probleem opgelost zou zijn. Verder wordt er verwezen naar de filmpjes .Op de filmpjes is te 
zien dat er om alle auto's te parkeren nog maar een (1) treinspoor is terwijl dat niet kan. 
Immers is den Helder een eindpunt als een aankomende trein aankomt kan deze niet op het 
spoor komen te staan van de vertrekkende trein of anders moet de dienstregelingen 
aangepast worden naar een treindienst van een trein per uur. Bovendien heeft de NS jaren 
geleden de Bewoners van o.a. de Boerhaavestraat beloofd om spoor een te handhaven en 
daar treinen neer te zetten om geluidsoverlast te voorkomen bedoelt werd s avonds en in de 
weekenden(Bovendien heeft de NS nog geen maand gelden alle stalen 
bovenleidingconstructies vervangen en dat over drie sporen in een constructie per deel. 
Duidelijk is dus dat de NS ook geenszins van plan is spoor een af te staan voor parkeren). 
Verder merk ik op dat op de tekeningen het seinwachtershuisje weg is gehaald, maar de NS 
heeft juist Zeestad laten weten daar geen afstand van te willen doen (kennelijk is er tussen u 
en een uitvoerende organisatie niet voldoende gecommuniceerd). Bovendien was met 
diverse parkeerplekken gemanipuleerd en kunnen in werkelijkheid de auto's bij volledig 
parkeren niet in en uit de parkeervakken komen. Ook zijn er parkeervakken bij de huizen 
smal getekend en langwerpig getekend (kennelijk omdat er in de breedte geen ruimte meer 
was) en aan het eind van het parkeervak is gewerkt met optisch bedrog om nog 
parkeervakken te creëren. Men doet extra zijn best om te lijken alsof verderaf kleiner is 

2 



maar op de tekeningen is het wel heel erg klein getekend. Ook is voor verdiept parkeren op 
en af ritten nodig en draai punten die meer ruimte vragen. Ook aan de zijkanten rammelt 
de parkeervakken en kunnen er minder auto staan dan aangegeven. Ook die mis ik op de 
tekeningen. Bovendien merk ik op dat men de auto's niet naast geparkeerde treinstellen kan 
plaatsen .Immers bij auto/motor brand kan de brand gemakkelijk overslaan naar de treinen 
Met daarin passagiers. 

Waar is dan overigens nog plek voor een fietspad in de Boerhaavestraat en voor het 
stadhuis? 

Conclussie het aantal parkeerplaatsen dat nodig is en de ruimte die er is , is veel te 
klein voor dit project. 

Er is geen onderzoek geweest naar waarmee klanten van de ww, sociale dienst, jeugdzorg 
etc. naar het stadhuis komen en of deze een extra belasting kunnen worden. Immers 
mensen met een uitkering hebben doorgaans geen nieuwe schonere auto's . Deze groep zal 
dan ook nog eens een extra belasting zijn qua fijnstof. 

Er wordt verondersteld dat persooneel enz zouden parkeren op station zuid, maar voor de 
150 plus de auto's voor ambtenaren die bij het tweede gebouw staan is daar geen ruimte 
(wordt dus 150 plus meer). Deze parkeerplaats zal dus uitgebreid moeten worden en 
behoren dan ook tot de kosten van het stadhuis (er is door twee raadsleden te weten dhr 
Rijnten van de Pv/dA en de heer M Nihot auto's geteld van het stadhuis, men kwam toen 
op 150 alleen voor het hoofgebouw, daarbij moet dus nog een aantal auto's geteld worden . 

In de rapporten ontbreken een kostenplaatje van het treinverkeer van alle ambtenaren die 
twee keer per dag, vijf dagen in de week en 30 a 40 jaar heen en weer moeten reizen. 
Die per trein van station Zuid naar eind station /stadhuis moeten reizen en uitleg bij welke 
kosten dit gaan horen, die mijn inziens bij kosten van het stadhuis horen (het volstrekt niet 
aannemelijk dat de ambtenaren van den Helder met korting van de NS zouden mogen 
reizen, men zou dan meteen rechtsongelijkheid krijgen met andere ambtenaren in het land 
die ook per trein reizen. 

Mocht het parkeerterein uiteindelijk toch gebruikt worden door personen die op het stadhuis 
werken en hun auto's daar neer zetten (alle 150 of gedeeltelijk) dan is het voor de bewoners 
van de Boerhaavestraat helemaal ondoenelijk en onredelijk, immers dan zullen de auto's 
bijna allemaal om ongeveer om 17.00 vertrekken en de bewonder in een piek uitlaadgassen 
zitten, die zullen blijven hangen en neerkomen in hun tuintjes (voor en achter)en startende 
auto's zijn nog erger dan doorrijdende auto's (de plek is bijna ingesloten en relatief klein). 
Zie daarover ook de eerdere uitleg in dit bezwaarschrift. In de diverse rapporten is geen 
uitsluitsel gegeven dat dit niet kan of zal gebeuren. 

Voor de bewoners van de Boerhaavestraat zouden 8 parkeerplaatsen gerealiseerd worden 
(volgens de fimpjes /varianten keuze 1). Dit lijkt mij volstrekt ontoereikend. In de straat 
wonen nu relatief oudere mensen die geen auto's hebben. Als in de toekomst de huizen 
gekocht worden kunnen er jongere mensen komen wonen die wel over een a twee auto's 
beschikken. Indien er geen genoeg plaatsen zijn zullen de huizen onaantrekkelijk zijn voor 
verkoop daar er in de buurt rondom de Boerhaavestraat ook geen plaatsen meer over 
zullen. 

Bovendien wordt de Boerhaave straat met het parkeren ook nog eens overbelast met 
doorgaand verkeer en verkeer uit Julianadorp. Nergens in een rapport staat beschreven wat 
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de gevolgen zijn van de combinatie 150 auto's en doorgaand verkeer in een gesloten 
omgeving ook niet ten aanzien van geluidsoverlast. 

Tevens voorzie ik opstoppingen als de vuilophaaldienst langs komt en bij calamiteiten de 
hulpdienstenlangs moeten komen omdat de ruimte die er is dan overbelast zal zijn.. 
En mogelijk wordt de weg omdat die overvol zal raken ontoegankelijk voor verschillende 
hulpdiensten. 

Daarnaast vraag ik mij af waarom de gemeente het recht heeft om te eisen dat ambtenaren 
de ambtenaren te laten parkeren op station Zuid. Ik voorzie een rechtbank gang van 
ambtenaren die zullen eisen dat ze bij hun werk mogen parkeren. Immers na een paar jaar 
zullen diverse ambtenaren het zat zijn om in de kou en regen te wachten op treinen (en 
vertraagde treinen).Ook hier wordt niets over geschreven in de rapporten. Bovendien vraag 
ik mij af of het perron op station Zuid geschikt is voor tenminste 150 ambtenaren (die in grote 
getalen om 17.00 uur met de trein naar Zuid gaan om daar hun auto te pakken en ook daar 
zal dan opstoppingen ontstaan en een opeenhoping van fijnstof). En waar moeten alle 
ambtenaren 's morgens om half acht staan (is het perron geschikt voor meer dan 150 
ambtenaren en zo ja is er voldoende plek om te schuilen voor kou en regen dan wel storm? . 
Wat mij verder opvalt in de brief van 20-12-2013 is dat er niet verwezen wordt naar de 
plattegronden in de rapporten. Kennelijk is daarin ook niet op schaal getekend en naar 
afspraken. Wellicht zijn nu raadsleden op het verkeerde been gezet met het verhaal van de 
wethouders etc. dat er voldoende plaats zou zijn. Mogelijk zou dat de stemming over het 
stadhuis anders zijn geweest als deze feiten eerlijk boven tafel waren gehaald. Immers 
alleen al mevrouw Dekker heeft mee gestemd omdat ze vast hield aan 150 parkeerplaatsen 
bij stadhuis op stationslocatie en op latere momenten werd mee gestemd omdat 150 
parkeerplaatsen was Bovendien vraag ik mij af of de burgemeester en wethouders wel op of 
naast de Boerhaavestraat mogen parkeren (ook zij zijn ambtenaren en zullen zich aan de 
zelfde regels moeten houden, anders krijg je ook nog eens moeilijkheden op sociaal vlak en 
juridisch vlak). Betekend dit ook dat de burgemeester en wethouders (net als andere vele 
ambtenaren die door de stad moeten rijzen voor hun werk) eerst naar stadion Zuid moeten 
reizen met de trein en zo ja wat zijn dit de kosten voor de komende 30 jaar en zijn die 
meegenomen in de 2,1 miljoen per jaar? En hoe en wat gaat dan gebeuren als de stations 
functie verdwijnt. 
Worden er dan pendel bussen ingezet en wat zijn daar de kosten van en worden alle 
ambtenaren dan gedwongen om allemaal op dezelfde tijd naar huis te gaan (anders moeten 
de pendelbussen de hele dag rijden) of zullen dan alle ambtenaren bij het stadhuis parkeren, 
zodat bijna 150 ambtenaren te gelijk gaan wegrijden met alle gevolgen van dien 
(verkeersinfarct en zeer sterke fijnstof concentratie in een zeer kleine ingesloten omgeving). 

Doordat het stadhuis op stationslocatie wordt gerealiseerd voorzie ik terug loop van 
treinreizigers, immers in de Boerhaavestraat en andere straten rondom de Boerhaavestraat 
wordt betaald parkeren gerealiseerd wat nodig is als de Boerhaavestraat gebruikt gaat 
worden voor parkeren voor bezoekers stadhuis etc (nu al staan dagelijks pal voor mijn huis 
/no 24 Boerhaavestraat auto's voor treinreizigers en naast het spoor verder in de 
Boerhaavestraat nog meer). Treinreizigers die anders met de auto komen kunnen dan niet 
meer bij het station parkeren en zullen wegblijven. Gevolg minder passagiers, terwijl door 
vergrijzing het aantal reizigers ook minder zal worden, terwijl er nu al relatief weinig 
passagiers door reizen naar eindstadion den Helder. 
Door terugloop van reizigers (er is geen betaalbare parkeerplaats meer)en vergrijzing 
(minder mensen die door de week gebruik maken van woon werk verkeer per trein en 
studenten) is het mogelijk dat er geen treinen meer naar het eindstation zal gaan. Waar 
moeten dan de auto's /bussen dan komen te staan? En is dan bij station Zuid voldoende 
parkeerplaats? 
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In de filmpjes die ten doel hadden om de bevolking te laten stemmen op variant 1 werd 
gezegd dat er sprake zou zijn van verdiept parkeren (blik uit zicht). Daarmee werd 
gesuggereerd dat er voor de bewoners van de Boerhaavestraat geen last meer zou hebben 
van de auto's en er geen problemen zouden zijn) Maar is er al eens onderzoek gedaan naar 
de gevolgen van verdiept parkeren? Verdiept parkeren zal er voor zorgen dat er 
voortdurend water weggepompt moet worden. Is dat bij de kosten van het stadhuis 
meegenomen en Past dat dan nog in de 2,1 miljoen die het stadhuis per jaar niet meer mag 
kosten? En is bekend wat dit voor effect heeft op de huizen nu en in de toekomst? (de 
huizen in de Boerhaavestraat staan niet op palen en zijn gebouwd op een sloot). Wat 
betekend dit voor (sneller) verzakken in de toekomst 

Er is geen onderzoek geweest naar sneller verzakken van de grond door intensief 
autoverkeer in de Boerhaavestraat en er is geen onderzoek geweest naar aantasting van de 
huizen door fijnstof. 

In de diverse moties wordt gesteld dat het nieuw te bouwen stadhuis niet duurde zou mogen 
zijn dan 2,1 miljoen per jaar. Ook dat bedrag betwist ik om de volgende redenen: 
Praktisch alle nieuwbouw projecten vallen duurder uit dan geraamd (halverwege is weg 
terug). 
De bedragen die nu al gebruikt zijn aan voorbereiding eerst 2 miljoen en toen 24 miljoen 
horen bij het stadhuis en dus ook bij de werkelijke kosten even als de kosten voor 
verandering van infrastructuur 7 miljoen die betaald worden door Zeestad, maar Zeestad 
wordt voor een groot deel door de gemeente betaald. Bovendien betwist ik dat omdat er 
ook nog planschade ontstaat (waardevermindering huizen). Bovendien vraag ik mij af of er 
onderzoek is geweest naar de gevolgen van een groot gebouw dat gebouwd zal worden op 
heipalen voor de huizen in de Boerhaavestraat die niet op heipalen zijn gebouwd maar wel 
op een sloot en welke gevolgen het heeft op zowel korte termijn maar ook op langere 
termijn/ niet elke schade ontstaat direct (meer verzakking, schuren etc) en wie de 
onderzoeken moet betalen om uitsluitsel te geven wat de oorzaak is. Vraag is ook of de 
bodemsanering genoemd in een van de rapporten binnen de bedragen passen. De 
planschade(waardevermindering woningen/(er is geen taxatie van een onafhankelijke 
makelaar geweest uit een andere stad ) Verder wordt gezegd dat de ambtenaren etc 
moeten parkeren op stadion Zuid maar daar is op werkdagen nu al haast geen ruimte meer 
en die moet dus uitgebreid worden. Deze kosten dienen te komen bij het nieuw te bouwen 
stadhuis. Verder zal het aantal parkeerplaatsen op station Zuid uitgebreid moeten worden 
deze kosten behoren tot het stadhuis en mogen niet voortdurend andere uitgangspunten 
hebben. Daarnaast komen er dus ook kosten bij voor treinverkeer van ambtenaren 
(tenminste 150 per dag) die jaar in jaar uit, twee keer per dag, vijf maal per week , keer 52 
weken, keer 30 jaar bij (ik neem niet aan dat de NS deze ambtenaren goedkoper zal gaan 
laten reizen, immer dat zie je ook niet in den Haag of andere steden). Verder zijn er nog de 
kosten van droogpompen parkeerplaats, verlichting etc 

De berekening 2,1 miljoen fout aan de burgers voorgelegd EN WORDT FOUT 
GEHANTERD. De 2,1 miljoen werd betaald voor 3 gebouwen maar dat is allang niet meer. 
Dus het nieuwe stadhuis wordt in dat opzicht in werkelijkheid duurder De bevolking is 
voorgehouden dat het nieuwe stadhuis even duur zou zijn als het oude en daarmee is de 
acceptatie juist gebruikt (die toch al verder marginaal is). 
Bovendien wordt de oppervlakte van het nieuwe stadhuis ook nog een kleiner. Er word grof 
gegoocheld met cijfers en dat is de burgers niet eerlijk verteld en is onjuist. 

Als alle feiten eerlijk in kranten etc. waren genoemd was wellicht nog meer verzet geweest 
en lagere opkomst. Bevolking werd op grove schaal misleid terwijl ook nog eens deze 
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verkiezing in een van de rapporten wordt meegenomen, maar duidelijk geen waarheid en 
volledigheid bevat. 

Kosten van nieuwbouw grote projecten woorden doorgaans meer dan vooraf is gepland 
(zie stadhuis Zaanstad 40 miljoen meer). En over de Noord Zuidlijn in Amsterdam zullen we 
maar niet eens meer noemen. Is daarvoor geld beschikbaar? 

Er wordt in het rapport Zeestad zie onderstaande gegevens gezegd dat als alle projecten 
(waaronder het stadhuis) door gaan in de stad een tekort zal ontstaan van 72 miljoen. 
Omdat de kans bestaat dat voor de nieuwbouw stadhuis meer geld nodig is dan voorzien is, 
is dan de gemeente den Helder instaat om deze kosten te dragen ook in het licht dat als alle 
projecten doorgaan bij Zeestad dus een tekort van 72 miljoen ontstaat? Over dit punt staat 
niets in het onderzoeksrapport. 

d.d: 
Stuknummer: bl09.01590 
NOTITIE 
Aan: 
§ 
Statencommissie ROG, provincie Noord-Holland 
mevrouw N. Takkenberg, griffier 
de heerF. Vreugdenhil, directeur Zeestad CV/BV 
4juni 2009 
m 
PLANEXPLOITA TIE Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder 

Ook maak ik bezwaar tegen deze nieuwbouwplannen omdat deze tegen de wil van de 
bevolking is. Bij twee enquêtes uitgevoerd door het NHD en TROTS bleken maar liefst 79% 
tegen te zijn en bij de laatste varianten verkiezing werd er maar door 12,5 % gestemd op 
voornamelijk variant 1 De meeste steden houden een minimale opkomst van 33% aan om 
iets door te laten gaan en dit is tevens tegen de eigen referendumverordering. 

Bovendien was de marginale opkomst ook nog eens te danken aan grootscheepse reclame 
en manipulatie variant mooier en naar voor zetten met een mooie bloemenstal met de zon 
in de luifels zonder chaotische weg ervoor en angst van de bevolking om variant 3 te krijgen 
die extreem lelijk werd neergezet (er hebben zelfs tegenstanders voor variant 1 gestemd om 
maar niet 3 te krijgen). 
Bovendien werden mensen feiten voorgehouden die niet juist zijn. De bevolking werd mooie 
plaatjes voorgehouden terwijl niet bekend is of dat (variant 1) gebouw er precies zo uit komt 
te zien , tegenstanders werden in een kwaaddaglicht gezet (ze hadden volgens de krant een 
voorstander een jonge die een mooie gedicht had voorgelezen onheus bejegend zonder 
totaal verhaal) en tegenstanders kregen pas aan het eind de kans iets marginaals in de krant 
te zeggen. 
De bevolking en middenstanders zijn niet gewezen op alternatieven voor stadhuisplekken 
en mogelijkheden, de bevolking is niet gewezen op de 7 miljoen die Zeestad in de pot heeft 
voor opknappen van het centrum en nu alleen naar het stadhuis gaan. 

Er waren inderdaad minder nee stemmers dan ja stemmers voor variant 1 maar veel 
tegenstanders wilden niet geassocieerd worden met HO en de stadspartij waar je nee stem 
biljetten heen kon sturen en van de ongeldige stemmers die op het stadhuis waren geteld 
wel van mensen die hun boosheid over de gang van zaken wilden uiten (misschien waren 
dat in werkelijkheid nog wel een 200 mensen die nee wilden zeggen). Er zijn ook veel 
mensen geweest die niet gestemd hebben omdat ze Nee wilden zeggen 

Tevens betwist ik de argumenten die gebruikt zijn om het stadhuis te rechtvaardigen. 
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Zo werd er genoemd dat het stadhuis voor levendigheid in het centrum zou zorgen. 

Naar mijn weten is dit onjuist, immers na 17.00 uur vertrekken de ambtenaren en is het 
gebouw op mogelijk schoonmakers leeg. Evenals in de weekenden. Ook het argument dat 
dit opgelost wordt door een grand café is onjuist aangezien het gebouw 7000 m2 wordt en 
dit grand café maar 20m2 nabij de ingang station. 

Deze donkere plek na 17.00 uur.(en vooral in de wintertijd) zal voortdurend in de 
schijnwerpers moeten staan om een zeer grote donkere plek 7000m2 nog een beetje in het 
licht te houden. Zijn deze kosten mee genomen in de 2,1 miljoen per jaar? 

Deze verlichting zal een onnodige verkwisting van energie zijn die binnen kort schaars zal 
worden en mogelijk vele malen duurder en een kosten post worden 

Bovendien zullen er dan meerdere gebouwen op rij in het donker staan in het centrum van 
de stad. Dit zal voor bewoners dan ook een onaantrekkelijke plek worden. Bovendien zullen 
grote gebieden die geen sociale controle meer hebben vandalisme aan trekken en helemaal 
als die op korte loopafstand zijn van cafe's , horeca etc. en wie gaan dan voor de kosten 
van vandalisme opdraaien (vandalen zijn niet altijd te achterhalen of dat er geld op hen te 
verhalen valt). 

Na 17.00 Uur en in het weekend zullen de parkeerplekken lege plekken worden en zoals zo 
vaak worden lege plekken , plekken voor vandalisme(bovendien is "s avond van geen 
enkele kant sociale controle meer, immers aan een zijde staan leegstaande treinen, een 
zijde een leeg kantoor, een zijde een straat en in de Boerhaavestraat kijken de meeste 
mensen ook niet naar buiten maar naar tv. Ook hiermee wordt de Boerhaavestraat 
onevenredig belast dit wordt nog eens versterkt doordat de horeca gelegenheden in de 
directe omgeving is (niet op alle dagen zal er vergadert worden door gemeenteraadsleden). 

Aangezien het stadhuis ook de plek wordt waar de sociale dienst komt, uitvoering van de 
WW, jeugdzorg, etc zal de Boerhaave straat de straat moeten worden waar geparkeerd 
moet worden door deze klanten. Dit wordt dan een plek waar probleem mensen samen 
komen en een onveilige plek worden . Immers nu al staan bij de sociale dienst en 
arbeidskantoor binnen in het gebouw beveiligers, en natuurlijk niet voor niets. Daar de 
opeenhoping van deze taken op een plek wordt, de kans op problemen ook groter. De 
bewoners worden ook op dit punt onevenredig benadeeld (het is bekend dat mensen met 
een krappe beurs dan wel schulden vaker gefrustreerd zijn en ook bij deze mensen zijn 
depressies dieper en ernstiger. Zie daar een kruitvat en grote kans op vandalisme. 

Ook de kans op meer fijnstof wordt groter. Immers uitkeringsgerechtigde hebben doorgaans 
niet de financiële middelen om schonere auto's te kopen. Brommers en motoren zullen voor 
geluidsoverlast zorgen. Geen enkel van deze feiten zijn in een rapport opgenomen. 

Geluidsoverlast zal zeker voor de Boerhaavestraat gelden. Aan een zijde zijn de treinen een 
zijde de huizen een zijde het stadhuis , Geluid van brommers , auto's etc kunnen moeilijk 
weg komen. In de rapporten is het feit dat de Boerhaave ingesloten is niet meegenomen wel 
geluidsoverlast maar niet in deze situatie , ingesloten omgeving, oude auto's , bepaalde 
groep in de samenleving etc. 

Verder wordt beweerd dat het stadhuis nu centraal gelegen zal zijn. Dit is een minachting 
voor Julianadorp en Huisduinen. Dit is qua gemeente duidelijk niet centraal. 
Voorts wordt gezegd dat er nu een goede bereikbaarheid is . Ook dat is volstrekt naar eigen 
interpretatie Immers door deze plaats te kiezen voorzie ik opstoppingen bij station zuid en in 
de Boerhaavestraat vooral om 17.00 als de ambtenaren naar huis gaan. De bereikbaarheid 
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bij het oude stadhuis is bereikbaarder. Volop parkeerruimte, je kunt direct wegrijden , binnen 
korte tijd in Juliandorp en Huisduinen zijn daar waar de bezoeker vandaan komen en ook 
voor de mensen die in Den Helder wonen Nu is het mooi centraal en bereikbaar voor 
iedereen op ongeveer de zelfde afstand. 

De rapporten die geschreven hebben geven mij de indruk dat ze gaan om oude gegevens 
Mijn vraag is wanneer deze zijn geschreven en of deze nog actueel zijn en vandaag de dag 
Anders hadden geschreven moeten worden zodat mogelijk door de raad en bevolking 
anders beslist zou zijn (er zijn duidelijk nu andere problemen aan de orde en andere 
inzichten die niet meegenomen dus zijn zie als voor beeld dat men sinds kort weet dat 
Fijnstof meer dodelijker is dan men gedacht heeft er is nu een andere visie op parkeren 
gekomen en daarvoor is geen onderzoek geweest voorbeeld verdiept parkeren en wat 
droog pompen voor een effect heeft op de omgeving en de kosten zijn etc. 

Ook het argument dat door de bouw van het stadhuis er meer economische bloei zal zijn 
betwist ik. Naar mijn idee zullen geen of weinig ambtenaren tussen de middag de stad 
ingaan om een lunch te kopen aangezien er een kantine in het kantoor zal komen, 
(deze kantines zijn goedkoper dan de etenswaren in de winkels bovendien willen 
ambtenaren over het algemeen zo kort mogelijk lunchen om op tijd weer weg te kunnen 
gaan. Ook baseer ik dit op het feit dat werknemers van de kantoorgebouwen uit de omgeving 
niet de stad in gaan om te lunchen noch dat winkelpersoneel (van het kruidvat etc) nooit bij 
naast gelegen HEMA een lunch kopen. Als voorbeeld. Ook is niet bewezen dat bezoekers 
naar de winkels zullen gaan als ze voor een paspoort naar het stadhuis zijn geweest, immers 
de kosten voor parkeren zijn daarvoor te hoog. Bovendien meen ik dat in de komende tijd 
een groot deel van de winkels in het centrum zullen verdwijnen als gevolg van het steeds 
meer populaire internet winkelen. Ook het argument dat ambtenaren na hun werk zouden 
willen winkelen is onjuist omdat de winkels om vijf uur sluiten en vandaag de dag 
ambtenaren net als de rest van de mensen vaak twee verdieners zijn die om beurten op 
kinderen moet passen en dus geen extra tijd hebben om dat even na vijven nog te doen. 

Bovendien zal doordat er op stationslocatie een stadhuis komen nu overal in een grote straal 
rond het stadhuis betaald parkeren moeten komen en dat zal juist de bezoeker naar de stad 
trekken of korter verblijven. 

Ik betwist tevens het argument dat er voor 150 voldoende parkeerplaatsen zouden zijn voor 
en naast de Boerhaavestraat. Op 2 -12-2013 heb ik de gemeente verzocht via de WOB 
verzoek om een plattegrond van het parkeren op schaal te leveren. In de brief van 20 -12-
2013 kenmerk AU 13.14594 wordt gezegd dat die dus niet voor handen is. Ik begrijp dan 
niet hoe de gemeenteraadsleden dan tijdens vergaderingen hebben kunnen zeggen dat het 
parkeer probleem opgelost zou zijn. Verder wordt er verwezen naar de filmpjes .Op de 
filmpjes is te zien dat er om alle auto's te parkeren nog maar een (1) treinspoor is terwijl dat 
niet kan. Immers is den Helder een eindpunt als een aankomende trein aankomt kan deze 
niet op het spoor komen te staan van de vertrekkende trein of anders moet de 
dienstregelingen aangepast worden naar een treindienst van een trein per uur. Bovendien 
heeft de NS jaren geleden de Bewoners van o.a. de Boerhaavestraat beloofd om spoor een 
te handhaven en daar treinen neer te zetten om geluidsoverlast te voorkomen bedoelt werd 
s avonds en in de weekenden(Bovendien heeft de NS nog geen maand gelden alle stalen 
bovenleidingconstructies vervangen en dat over drie sporen. Duidelijk is dus dat de NS ook 
geenszins van plan is spoor een af te staan voor parkeren). Verder merk ik op dat op de 
tekeningen het seinwachtershuisje weg is gehaald, maar de NS heeft juist Zeestad laten 
weten daar geen afstand van te willen doen (kennelijk is er tussen u en een uitvoerende 
organisatie niet voldoende gecommuniceerd). Bovendien was met diverse parkeerplekken 
gemanipuleerd en kunnen in werkelijkheid de auto's bij volledig parkeren niet in en uit de 
parkeervakken komen. Ook zijn er parkeervakken bij de huizen smal getekend en 
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langwerpig getekend (kennelijk omdat er in de breedte geen ruimte meer was) en aan het 
eind van het parkeervak is gewerkt met optisch bedrog om nog parkeervakken te creëren. 
Men doet extra zijn best om te lijken alsof verderaf kleiner is maar op de tekeningen is het 
wel heel erg klein getekend. Ook is voor verdiept parkeren op en af ritten nodig die meer 
ruimte vragen. Ook aan de zijkanten rammelt de parkeervakken en kunnen er minder auto 
staan dan aangegeven en wordt net als voor gebruik gemaakt van optisch bedrog. De 
filmpjes vertelden ook dat er voor de bewoners 8 parkeerplaatsen zouden zijn. Dat is veel te 
weinig immers er staan 10 huizen en er wonen nu realief oudere mensen die geen auto 
hebben, maar als er jongere mensen komen moeten er meer plaatsen komen, Dikwijls 
hebben die zelfs 2 auto's en aangezien er betaald parkeren in de straten om de 
Boerhaavestraat kunnen ze daar ook niet meer parkeren, afgezien daar ook geen extra 
ruimte meer is (loop eens om20.00 uur door de straten en u kunt zelf zien dat er geen 
parkeerplek meer vrij is en mensen zelf plaats zoeken naast spoor een). 

De rapporten die over het stadhuis zijn m.i. zo veroudert en missen zoveel belangrijke 
punten van onderzoek dat ik mij afvraag of er ooit de raadsleden ooit eerlijk zijn ingelicht en 
mogelijk had een eerlijk en goed rapport andere meningen kunnen geven, daarom beschouw 
Ik de hele discussie die over het stadhuis is gevoerd door de raad als juridisch discutabel. 
In het rapport is geen niets geschreven over de mogelijkheid dat diverse gemeentes in de 
kop van Noordholland moeten samenvoegen en of dan de gemeente den Helder een 
centrum wordt, wat mogelijk niet het geval is omdat de gemeente den Helder niet qua 
ligging in het centrum ligt en dat het gebouw annex station verkocht moet worden en of dan 
daarvoor mogelijkheden zijn, temeer den Helder qua bevolking daalt etc-

Ook is niet in het rapport opgenomen of de erfpacht situatie mogelijk er voor gaat zorgen 
dat verkoop minder aantrekkelijk is, indien bijvoorbeeld door samenvoeging van de 
gemeentes^in de Kop van Noord Holland in de den Helder geen stadhuis meer nodig is (deze 
mogelijk is aanwezig omdat den Helder niet centraal gelegen is in de kop van Noord Holland 
en waarom zijn deze verliezen meegenomen in het totaal e f c 

De deskundigen Feitel en Assleberg gingen in hun beoordeling uit van een vast ingenomen 
besluit maar dat was er niet, zie verweerschrift gemeente den Helder voor 30 januari 2014 
op pagina 1 en 2 en waarom is dat hun niet verteld? De heren concludeerde tevens dat 
nieuwbouw goedkoper was dan herstel gemeentehuis , maar waarom is niet eerder een 
ambtenaar aan het rekenen gegaan om na te gaan wat het werkelijk gaat kosten. Immer er is 
nu al 2 en 24 miljoen alleen al aan voorbereidingskosten. Het oude gemeentehuis aan de 
Bijlweg had nu dus zeer lux opgeknapt kunnen worden Foute informatie leid tot fouten 
Beslissingen en daar is nu hier sprakerVpóerhalve is een nieuw onderzoek op zijn plaats. 

Hoogachtend 

D de Vries 
Boerhaavestraat 24 
1782 AA den Helder 
096329737 

Bijlagen 2 WOB verzoek en fijnstof artikel. 
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Fijnstof nog gevaarlijker dan gedacht 

Langdurige blootstelling aan fijnstof is ook in lage concentraties levensgevaarlijk. Tot ver onder de 
Europese norm van 25 microgram per kubieke meter is fijnstof dodelijker dan gedacht, blijkt uit 
Europees onderzoek dat werd gecoördineerd door de Universiteit Utrecht, meldt Trouw. 

Onderzoek 
Het onderzoek waar 13 Europese landen aan hebben meegewerkt, wordt maandag in het Britse 
medische tijdschrift The Lancet gepubliceerd. In 22 gebieden werden metingen gedaan en is de 
blootstelling aan luchtverontreiniging op de huisadressen van ruim 360.000 deelnemers in kaart te 
brengen. 

Relatie sterfte en luchtverontreiniging 
Zo kon de relatie tussen luchtverontreiniging en sterfte worden geanalyseerd. Tot onder de 15 
microgram per kubieke meter werden nadelige gezondheidseffecten geregistreerd. Een groot deel van 
de Europese bevolking woont in delen waar de uitstoot op die grens ligt. 

ANP/Trouw 
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Boerhaavestraat 24 
1782 AA DEN HELDER 

verzendgegevens behandeld door uw gegevens 
datum : 20-12-2013 Ruimte, Wonen en Ondernemen brief van : 2 december 2013 
kenmerk : AU13.14594 dhr. N. Langedijk kenmerk : 
bijlagen : telefoon (0223-67) 8815 
onderwerp 
Wob-verzoek 

Geachte mevrouw De Vries, 

in antwoord op uw e-mailbericht, bij ons ingeboekt op 2 december 2013, stuknummer AI13.11334, deel ik 
u het volgende mee. 

In uw e-mailbericht van 2 december jl. hebt u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
verzocht om een plattegrond van het parkeren in de Boerhaavestraat en achter het nieuw te bouwen 
Stadhuis op stationslocatie. 

Ik bericht u dat ik uw e-mailbericht voorshands niet als een formeel ingediend Wob-verzoek aanmerk en in 
behandeling neem. Onder verwijzing naar hetgeen op de gemeentelijke website onder 'Over deze 
website>disclaimer' opgenomen item "Wet elektronisch bestuurlijk verkeer" is vermeld, maak ik u erop 
attent dat formele, op grond van regelgeving in te dienen verzoeken, niet met een e-mailbericht 
kunnen worden gedaan. De informatiearchitectuur is daarvoor nog niet gereed. Een gedagtekend en 
ondertekend verzoek is vereist naar analogie van het bepaalde in artikel 4:2 Algemene wet bestuursrecht. 

Uw bij e-mail ingediende verzoek kan derhalve niet als een correct gedane aanvraag worden 
aangemerkt. Ik stel u hierbij in de gelegenheid gedurende 8 dagen na de datum van verzending van deze 
brief uw verzoek op de voorgeschreven wijze schriftelijk per brief in te dienen. 

Overigens kan ik u vooruitlopend op de ontvangst van uw eventuele Wob-verzoek feitelijk mededelen dat 
het parkeren in de Boerhaavestraat en achter het nieuw te bouwen stadhuis op de stationslocatie op dit 
moment nog niet verder is uitgewerkt dan hetgeen tijdens de burgerparticipatie over de drie varianten voor 
de nieuwbouw stadhuis is gepresenteerd. Een plattegrond van de daadwerkelijk te realiseren 
parkeerplaatsen is dus nog niet beschikbaar. 

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
de manager van de afdeling 
Ruimte, Wonen en Ondernemen, 

H. Kaag-van der Boon 

Drs. F. Bijlweg 20 
1784 MC Den Helder 

Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

www.denhelder.nl 
info@denhelder.nl 

telefoon 14 0223 
fax (0223) 67 1201 



Bezwaarschrift 

Aan de Gemeenteraad van Den 

Postbus 36 

1780 AA Den Helder 

Den Helder, 6 januari 2014 

Betref: bezwaarschrift tegen het ontwerp Bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

L.S. 
Tegen het bovengenoemd bestemmingsplan bestaan de volgende bezwaren: 
1. Er bestaat bezwaar tegen de onvoldoende cultuurhistorische onderbouwing 
van het bestemmingsplan. In de stukken is uitgebreid aandacht besteed aan 
onderwerpen als luchtkwaliteit, bodem en verkeersgeluid, maar een studie van 
de wederopbouw in de periode 1945 - 1965, waarin dit stadsgedeelte totaal is 
vernieuwd onder supervisie van Prof. Wieger Bruin, ontbreekt. Daardoor heeft 
het plan onvoldoende cultuurhistorisch fundament en is totaal onduidelijk wat de 
eventuele verbetering van de omgeving zou kunnen inhouden. 
In dit verband bestaat er ook bezwaar tegen het negeren van, althans minstens 
onvoldoende aandacht besteden aan, het RACM-advies (nu heet deze rijksdienst 
RCE) van 2010. 

2. Hierop sluit het tweede bezwaar aan dat geldt tegen het naar voren halen van 
de rooilijn met circa 15 a 20 meter ter plaatse van het oude Postkantoorgebouw. 
Niet alleen is dit bezwaarlijk voor de overburen, de bewoners boven de 
Rabobank vanwege verlies aan uitzicht, maar ook geeft men zich onvoldoende 
rekenschap van het feit dat Prof. Wieger Bruin kennelijk een afgewogen 
distantie heeft willen scheppen tussen de Watertoren en het monumentale 
gebouw het Postkantoor van 1965. Naar verluidt zou de huidige 
stedenbouwkundige (dhr. E. Bindels) de breedte van de hoofdwegen willen 
'knijpen' omdat dit gezelliger zou zijn, ook wordt er gerefereerd aan de rooilijn 
van de Beatrixstraat, maar beide argumenten zijn (als ze zijn gebruikt, hetgeen 
niet duidelijk is) stedenbouwkundig niet valide. De structuur van de stad is 
immers een netwerk van 'knopen en reeksen'; de pleinen zijn de knopen en de 
straten daartussen de reeksen. Elke reeks heeft een eigen karakter, zo heeft ook 
de ruimte tussen de Vijfsprong en het Julianaplein een eigen karakter en 
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maatvoering, die naar men kan aannemen bewust royaal bemeten is in verband 
met het verkeer, de leefbaarheid en de beeldkwaliteit. 

3. Een derde bezwaar tegen deze forse ingreep in de binnenstad is de geplande 
sloop van twee karakteristieke, beeldbepalende, monumentale gebouwen die 
deel uitmaken van het 'wederopbouwensemble' t.w. het Stationsgebouw van 
1958, ontworpen door Ir. Van der Grinten en het Postkantoor van 1965, 
ontworpen door J. Kruger. Het stationsgebouw kreeg vanwege de bijzondere, 
moderne, vorm een architectuurprijs. Het heeft een karakteristieke gevouwen 
dakvorm en een groot intern oppervlak met 750 m2 vloeroppervlakte, waardoor 
het zeer geschikt is als stationsplaza als de bestemming enigszins wordt 
verruimd. Ook het Postkantoor is, zoals ik met het plan Polygon heb 
aangetoond, zeer goed geschikt te maken voor hergebruik. Het Postkantoor heeft 
iets van een Griekse tempel. Een Griekse tempel met een dakrand die wat de 
vorm betreft een navolging lijkt van Le Corbusier, maar ook de totaal vorm 
vertoond gelijkenis met werk van deze beroemde architect. De inspiratie 
afkomstig van de Berlijnse wederopbouwarchitecten Gropius, Mischa van der 
Rohe en Le Corbusier (Bauhaus) is, als men goed kijkt, zichtbaar. Sloop van 
deze beeldbepalende gebouwen zou een historische vergissing zijn. 

4. Een volgend bezwaar betreft een andere kostbare ingrijpende wijziging, 
namelijk het opbreken van de huidige rotonde de Vijfsprong, die tamelijk nieuw 
en op dit moment stedenbouwkundig en verkeerstechnisch in orde is. Men wil 
de Boerhavestraat verleggen en als vijfde poot aansluiten op de rotonde. Deze 
vijfde poot betekent een verslechtering van de verkeerssituatie, omdat de 
vvcefiengte tussen twee poten wordt verkort. Deze verlegging van de 
Liücrnav c straat is overbodig en zinloos; een behoorlijke onderbouwing en 
weerlegging van eerdere bezwaren ontbreekt. Het is ook onterecht dat de 
financiële kant (circa 6 miljoen) van deze ingreep buiten de discussie wordt 
gehouden. (Vergelijk ook punt 7.) 

5. Door het slopen van het Postkantoor en de verlegging van de Boerhavestraat 
komt de grote betonnen bunker prominent in beeld, hetgeen allerminst fraai is. 
In de Nota Beantwoording wordt op dit bezwaar ingegaan; door de voorgestelde 
maatregelen erkent B&W impliciet dit bezwaar en hoopt die daarmee op te 
heffen. Of deze maatregel helpt wordt betwijfeld en het opgebrachte bezwaar 
blijft aan het plan kleven. 

6. Een bezwaar is ook dat er in het plan een lacune is wat betreft de beschutting 
tegen slecht weer tussen het nieuwe gebouw waarin de stationsfaciliteiten zijn 
ondergebracht enerzijds en de perronoverkapping anderzijds. 
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7. Bezwaar bestaat tegen het ontbreken van een grondexploitatie en vooral ook 
tegen de reden die voor dit ontbreken wordt gehanteerd. Hierdoor is er 
onvoldoende openheid betracht ten aanzien van het verschil in infrastructurele 
kosten tussen de drie planvarianten. De infrastructuurkosten bedragen naar 
verluidt 6 a 7 miljoen euro; die zijn vooral aan de eerste variant toe te rekenen. 
In 6.3. van de toelichting, waarnaar door het College van B&W wordt verwezen, 
staat vermeld dat er "geen reden noch verplichting" is om de grondexploitatie in 
de discussie te betrekken. Die reden is er wel vanwege de open discussie over de 
varianten en ook vanwege de overbodigheid van sommige kostbare 
infrastructurele ingrepen, zoals de verlegging van de Boerhavestraat. 

8. Het gevolg van de voorgaande bezwaren leidt tot een hoofdbezwaar dat het 
plan niet voldoet aan de doelstelling, de verbetering van het woonklimaat. 

Alle bezwaren gelden afzonderlijk, maar moeten ook in hun samenhang worden 
beschouwd. Dit houdt in dat de gehele brief aan de Raad ter behandeling wordt 
voorgelegd en anonimisering ongewenst is. 
Tot nadere toelichting ben ik desgewenst bereid. 
Hoogachtend, 

Ir. J. A. Vonk 
Dollardlaan 5, 1784 BE Den Helder 
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Bezwaarschrift 

Aan de Gemeenteraad van Den 

Postbus 36 

1780 AA Den Helder 

Den Helder, 6 januari 2014 

Betref: bezwaarschrift tegen het ontwerp Bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

L.S. 
Tegen het bovengenoemd bestemmingsplan bestaan de volgende bezwaren: 
1. Er bestaat bezwaar tegen de onvoldoende cultuurhistorische onderbouwing 
van het bestemmingsplan. In de stukken is uitgebreid aandacht besteed aan 
onderwerpen als luchtkwaliteit, bodem en verkeersgeluid, maar een studie van 
de wederopbouw in de periode 1945 - 1965, waarin dit stadsgedeelte totaal is 
vernieuwd onder supervisie van Prof. Wieger Bruin, ontbreekt. Daardoor heeft 
het plan onvoldoende cultuurhistorisch fundament en is totaal onduidelijk wat de 
eventuele verbetering van de omgeving zou kunnen inhouden. 
In dit verband bestaat er ook bezwaar tegen het negeren van, althans minstens 
onvoldoende aandacht besteden aan, het RACM-advies (nu heet deze rijksdienst 
RCE) van 2010. 

2. Hierop sluit het tweede bezwaar aan dat geldt tegen het naar voren halen van 
de rooilijn met circa 15 a 20 meter ter plaatse van het oude Postkantoorgebouw. 
Niet alleen is dit bezwaarlijk voor de overburen, de bewoners boven de 
Rabobank vanwege verlies aan uitzicht, maar ook geeft men zich onvoldoende 
rekenschap van het feit dat Prof. Wieger Bruin kennelijk een afgewogen 
distantie heeft willen scheppen tussen de Watertoren en het monumentale 
gebouw het Postkantoor van 1965. Naar verluidt zou de huidige 
stedenbouwkundige (dhr. E. Bindels) de breedte van de hoofdwegen willen 
'knijpen' omdat dit gezelliger zou zijn, ook wordt er gerefereerd aan de rooilijn 
van de Beatrixstraat, maar beide argumenten zijn (als ze zijn gebruikt, hetgeen 
niet duidelijk is) stedenbouwkundig niet valide. De structuur van de stad is 
immers een netwerk van 'knopen en reeksen'; de pleinen zijn de knopen en de 
straten daartussen de reeksen. Elke reeks heeft een eigen karakter, zo heeft ook 
de ruimte tussen de Vijfsprong en het Julianaplein een eigen karakter en 
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maatvoering, die naar men kan aannemen bewust royaal bemeten is in verband 
met het verkeer, de leefbaarheid en de beeldkwaliteit. 

3. Een derde bezwaar tegen deze forse ingreep in de binnenstad is de geplande 
sloop van twee karakteristieke, beeldbepalende, monumentale gebouwen die 
deel uitmaken van het 'wederopbouwensemble' t.w. het Stationsgebouw van 
1958, ontworpen door Ir. Van der Grinten en het Postkantoor van 1965, 
ontworpen door J. Kruger. Het stationsgebouw kreeg vanwege de bijzondere, 
moderne, vorm een architectuurprijs. Het heeft een karakteristieke gevouwen 
dakvorm en een groot intern oppervlak met 750 m2 vloeroppervlakte, waardoor 
het zeer geschikt is als stationsplaza als de bestemming enigszins wordt 
verruimd. Ook het Postkantoor is, zoals ik met het plan Polygon heb 
aangetoond, zeer goed geschikt te maken voor hergebruik. Het Postkantoor heeft 
iets van een Griekse tempel. Een Griekse tempel met een dakrand die wat de 
vorm betreft een navolging lijkt van Le Corbusier, maar ook de totaal vorm 
vertoond gelijkenis met werk van deze beroemde architect. De inspiratie 
afkomstig van de Berlijnse wederopbouwarchitecten Gropius, Mischa van der 
Rohe en Le Corbusier (Bauhaus) is, als men goed kijkt, zichtbaar. Sloop van 
deze beeldbepalende gebouwen zou een historische vergissing zijn. 

4. Een volgend bezwaar betreft een andere kostbare ingrijpende wijziging, 
namelijk het opbreken van de huidige rotonde de Vijfsprong, die tamelijk nieuw 
en op dit moment stedenbouwkundig en verkeerstechnisch in orde is. Men wil 
de Boerhavestraat verleggen en als vijfde poot aansluiten op de rotonde. Deze 
vijfde poot betekent een verslechtering van de verkeerssituatie, omdat de 
vvcefiengte tussen twee poten wordt verkort. Deze verlegging van de 
Liücrnav c straat is overbodig en zinloos; een behoorlijke onderbouwing en 
weerlegging van eerdere bezwaren ontbreekt. Het is ook onterecht dat de 
financiële kant (circa 6 miljoen) van deze ingreep buiten de discussie wordt 
gehouden. (Vergelijk ook punt 7.) 

5. Door het slopen van het Postkantoor en de verlegging van de Boerhavestraat 
komt de grote betonnen bunker prominent in beeld, hetgeen allerminst fraai is. 
In de Nota Beantwoording wordt op dit bezwaar ingegaan; door de voorgestelde 
maatregelen erkent B&W impliciet dit bezwaar en hoopt die daarmee op te 
heffen. Of deze maatregel helpt wordt betwijfeld en het opgebrachte bezwaar 
blijft aan het plan kleven. 

6. Een bezwaar is ook dat er in het plan een lacune is wat betreft de beschutting 
tegen slecht weer tussen het nieuwe gebouw waarin de stationsfaciliteiten zijn 
ondergebracht enerzijds en de perronoverkapping anderzijds. 
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7. Bezwaar bestaat tegen het ontbreken van een grondexploitatie en vooral ook 
tegen de reden die voor dit ontbreken wordt gehanteerd. Hierdoor is er 
onvoldoende openheid betracht ten aanzien van het verschil in infrastructurele 
kosten tussen de drie planvarianten. De infrastructuurkosten bedragen naar 
verluidt 6 a 7 miljoen euro; die zijn vooral aan de eerste variant toe te rekenen. 
In 6.3. van de toelichting, waarnaar door het College van B&W wordt verwezen, 
staat vermeld dat er "geen reden noch verplichting" is om de grondexploitatie in 
de discussie te betrekken. Die reden is er wel vanwege de open discussie over de 
varianten en ook vanwege de overbodigheid van sommige kostbare 
infrastructurele ingrepen, zoals de verlegging van de Boerhavestraat. 

8. Het gevolg van de voorgaande bezwaren leidt tot een hoofdbezwaar dat het 
plan niet voldoet aan de doelstelling, de verbetering van het woonklimaat. 

Alle bezwaren gelden afzonderlijk, maar moeten ook in hun samenhang worden 
beschouwd. Dit houdt in dat de gehele brief aan de Raad ter behandeling wordt 
voorgelegd en anonimisering ongewenst is. 
Tot nadere toelichting ben ik desgewenst bereid. 
Hoogachtend, 

Ir. J. A. Vonk 
Dollardlaan 5, 1784 BE Den Helder 
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Aan het Gemeentebestuur van Den Heldei 

Postbus 36 

1780AA Den Helder 

Den Helder, 12 april 2012 

Betreft: aanvulling bezwaarschrift (voorontwerp) Bestemmingsplan Stationslocatie 2012 (zie 
bijlage) 

Uw kenmerk: Al 12.03504 

Geacht College, 

Als bijlage van dit schrijven treft u nogmaals het bezwaarschrift aan dat goeddeels 
overeenkomt met mijn eerdere brief van 4 april 2012, zij het met een correctie en een 
inhoudelijke wijziging. U kunt deze bijlage in de plaats stellen van de eerdere brief dan wel 
dit schrijven als een aanvulling van mijn eerdere bezwaarschrift beschouwen. 
Graag zal ik door uw college gehoord worden over mijn alternatieve plan Polygon 

Hoogachtend, , 

te 

Dollardlaan5 
1784BE Den Helder 

Stuknummer: A/12.03667 



bezwaarschrift 

Aan het Gemeentebestuur van Den Helder 

Postbus 36 

1780 AA Den Helder 

Den Helder, 4 april 2012* (incl. aanvulling 12 04) 

Betreft: bezwaren tegen het (voorontwerp)bestemmingsplan Stationslocatie 2012. 

Geacht College, 
Hierbij deel ik u mede, ernstige bezwaren te hebben tegen het voorliggende (ontwerp) 
Bestemmingsplan Stationslocatie 2012, die luiden als volgt: 

1. Weg bestemmen en stedenbouwkundig te niet doen van het zgn. 'wederopbouwensemble', 
zoals dat na de Tweede Wereldoorlog onder leiding van Prof. Wieger Bruin is tot stand 
gebracht. Feitelijk gebeurt dit door de voorgenomen sloop van het Postkantoor (1965, 
architect J. Kruger) en van het stationsgebouw (1958, architect G.J. van der Grinten), alsmede 
door de vernauwing van de Middenweg tussen de Watertoren en het huidige 
Postkantoorgebouw. 
Hiermee wordt het belang van de wederopbouw en een stuk architectuurgeschiedenis van Den 
Helder ontkent. Het Postkantoor heeft wat de hoofdvorm betreft gelijkenis met een Griekse 
tempel, een inspiratie die vergelijkbaar is met Mischa van der Rohe's Neue Gemalde Galerie 
te Berlijn. De vormgeving toont gelijkenis met de architectuur van Le Corbusïer. Deze beide 
beroemde architecten speelden een grote rol bij de wederopbouw van Berlijn. De idealen die 
de Bauhaus architecten in Berlijn hadden bij het zoeken naar nieuwe ontwerpvormen hebben 
kennelijk ook een rol gespeeld bij de wederopbouw van Den Helder. 
Dit wederopbouwensemble staat ook symbool voor de grootse plannen die het Rijk en de 
Provincie Noord-Holland met Den Helder hadden. 
U en uw adviseurs zijn bij dit plan voorbij gegaan aan het advies van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, die u naar aanleiding van het Uitwerkingsplan Stadshart Den Heider in 
2010 dringend heeft aangeraden de onderhavige gebouwen in het plan voor het Stadshart op 
te nemen, hetgeen blijkt uit het volgende citaat: " .. De RACM pleit ervoor om de 
mogelijkheden te onderzoeken om beide objecten te behouden, en te integreren in de 
ontwikkelingsplannen. Sloop van deze karakteristieke wederopbouwobjecten zou vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt door RACM zeer betreurd worden." Met het plan Polygon is door 
mij aangetoond dat het door RACM bedoelde onderzoek in het voorliggende plan 
onvoldoende aandacht heeft gekregen. Met het ontwerpen van dit alternatieve plan, 
"Polygon", heb ik tevens aangetoond dat de ambities van de Gemeenteraad, om op deze 
locatie een stadhuis, een zuidelijke wand voor het Julianaplein en een hoogwaardige 
stationsomgeving te creëren, ook waargemaakt kunnen worden met behoud van de 
hoofdvormen van die gebouwen. De ontwerpers hebben niet aangetoond dat vernietiging van 
deze kenmerkende architectuur echt noodzakelijk is. 
2. In het stedenbouwkundige ontwerp en het bouwplan is er een lacune tussen de stationspoort 
in het stadhuis en de overkapte perrons. Hierdoor zijn de reizigers in dit gebied onbeschut 



tegen regen en wind. In het alternatieve plan is hier een stationspassage gedacht, dat betere 
beschutting biedt. 
3. Wijziging van de infrastructuur, zoals is voorzien met de verlegging van de Boerhavestraat 
naar de rotonde De Vijfsprong, is onnodig en verkeerstechnisch niet verantwoord. De zgn. 
Vijfde poot' komt te dicht bij de dubbele 'poot' richting het centrum, waardoor de goede 
afwikkeling van het verkeer op de rotonde in gevaar komt. Ook het naar voren plaatsen van de 
rooilijn op de plaats van het huidige postkantoorgebouw is overbodig en in elk geval 
onvoldoende stedenbouwkundig gemotiveerd. Het bezwaar hiervan is bovendien dat de 
tegenoverliggende bewoners worden benadeeld. Van een verbetering van het leefmilieu is 
daarbij geen sprake. Deze infrastructurele ingrepen kosten veel geld en dienen geen enkel 
verkeerstechnisch of stedenbouwkundig doel. In tegendeel, het aantasten van het plein De 
Vijfsprong verstoort een stedenbouwkundige situatie die in orde is. Het vergroenen van het 
gebied door het toevoegen van bomen in het straatprofiel is in de huidige situatie zeer goed 
mogelijk. 
4. Een ander bezwaar van de sloop van het Postkantoor en het verleggen van de 
Boerhavestraat is, dat de daar achter gelegen bunker die nu onopvallend en verscholen ligt, 
prominent in het zicht komt, hetgeen bepaald geen fraaie aanblik geeft. In het centrum van 
Julianadorp hebben ook jarenlang enkele bunkers het zicht bedorven en men heeft ze 
uiteindelijk verwijderd. Met deze verwijdering waren aanmerkelijke kosten gemoeid. In het 
alternatieve plan kan de bunker zonder esthetische bezwaren behouden blijven en een 
commandocentrum in crisistijd zijn. 
5. De parkeeroplossing met een bovengrondse parkeergarage draagt zeker niet bij aan een 
verbetering van de leefbaarheid en benadeeld de betrokken bewoners van de Boerhavestraat 
onevenredig. Daarmee is deze oplossing in strijd met de doelstelling van het 
bestemmingsplan: "..vooral de leefbaarheid vergroten" In het alternatieve plan wordt een 
ondergrondse parkeergarage voorzien van ca 100 plaatsen, gecombineerd met een ca even 
groot aantal op een open terrein achter het gebouw van. de KPN. Daarmee kan de 
woonomgeving op peil blijven, dan wel verbeterd worden op het pleintje aan de 
Boerhavestraat. 
6. Een grondexploitatieplan volgens art. 6.12 lid 1 van de Wet R.O. ontbreekt bij de stukken, 
zodat de haalbaarheid van het plan niet te controleren is. 
Naar verluidt wil het College van B&W de kosten van de infrastructuur ter hoogte van ca 6 
miljoen euro onderbrengen bij Zeestad. Door deze zgn. Zeestad-route onttrekt zich enigszins 
aan de waarneming welk deel van de infrastructuurkosten ten laste van het stadhuis komt. En 
dit terwijl de gekozen locatieopzet de belangrijkste oorzaak is van deze hoge kosten. 

Alle bezwaren gelden afzonderlijk als ook in hun samenhang. Ze betekenen dat de 
doelstelling van het plan, het vergroten van de leefbaarheid, wordt weersproken dan wel ten 
zeerste wordt betwijfeld, te meer als men in aanmerking neemt, dat het ten koste gaat van 
onnodig hoge kosten en ten koste van het cultureel erfgoed, i.e. de wederopbouwarchitectuur, 
van de Gemeente Den Helder. 
De bezwaren worden, behalve door mijn echtgenote, door velen in mijn omgeving, met wie ik 
gesproken heb, gedeeld. 
Hoogachtend, 

Dollardlaan 5 
1784BE Den Helder 
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E-mail ifm.kwint@arag.nl 

Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Stationslocatie 2014 

Leusden, 10 januari 2014 

Geachte dames en heren, 

Tot mij wendde zich de heer P. Vries, Boerhaavestraat 18, 1782 AA Den Helder, met het verzoek zijn be
langen te behartigen in na te noemen zaak. 

Vanaf 2 december 2013 tot en met 13 januari 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan Stationslocatie 2014 
ter inzage. Gedurende deze termijn kan door een ieder een zienswijze worden ingediend bij d e raad. Cliënt 
heeft mij in dat kader verzocht onderstaande zienswijze aan u kenbaar te maken. 

Het betreffende ontwerpbestemmingsplan maakt onder meer de bouw van een nieuw gemeentehuis bij het 
station mogelijk. Cliënt acht dit kapitaalvernietiging. Wegens de toekomstige fusie met nabur ige gemeenten 
als Schagen en Hollands Kroon is het de vraag of het te bouwen gemeentehuis in de toekomst nog als 
zodanig zal worden gebruikt. De kans is namelijk zeer groot dat op een centrale locatie in de nieuw te vor
men gemeente behoefte zal zijn aan een gemeentehuis en niet in een uithoek, zoals Den He lde r . De inwo
ners van de huidige gemeente Den Helder draaien zijns inziens door middel van las tenverzwa r i n 9 °P v o o r 

enorme kosten voor een nieuw gemeentehuis ca. dat achteraf niet noodzakelijk bleek te z i jn . Voornoemde 
lastenverzwaring is in de huidige crisistijd maatschappelijk gezien niet verantwoord. Bovend ien is het zeer 
de vraag of het betreffende gebouw dat deels wordt gebouwd op grond waarvoor erfpacht m o e t worden 
betaald, te zijner tijd nog tegen een courante prijs verkoopbaar is. Het is daarom volgens c l i ë n t dan ook 
noodzakelijk dat er alvorens wordt overgegaan tot het vaststellen van het bestemmingsplan e © n gedegen 
onderzoek wordt gedaan naar de eigendomssituatie van de bij de planologische ontwikkel ingen betrokken 
gronden. 
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Voorts vreest cliënt door realisatie van de beoogde planologische ontwikkelingen grote toename van het 
parkeerprobleem. Het beoogde parkeerterrein op het maaiveld is zijns inziens te klein om te voldoen aan de 
grote parkeerbehoefte mede gelet op de andere te voorziene planologische ontwikkelingen in de nabije 
omgeving. Er is door de gemeente onderzoek gedaan naar de huidige situatie, maar niet naar de situatie 
die gaat ontstaan. Cliënt meent dan ook dat de toekomstige parkeerbehoefte onvoldoende is onderzocht en 
onderbouwd. Het gaat immers om voertuigbewegingen van onder meer ambtenaren, politici en bezoekers 
van het nieuwe stadhuis en de daarin te vestigen horecagelegenheid; aan- en afvoer van goederen en af
voer van afval; voertuigbewegingen van treinreizigers en ophalend of wegbrengend verkeer (z.g. Kiss and 
Ride); aankomend en vertrekkend bus- en taxiverkeer; voertuigbewegingen van gaande en komende be
zoekers voor de binnenstad; parkeerbehoefte/noodzaak van parkeergelegenheid voor de buurtbewoners et 
cetera. Evenmin is er volgens cliënt aandacht besteed aan de vraag hoe de te verwachten overlast van 
geparkeerde fietsen wordt voorkomen. 

Weliswaar is uitbreiding van parkeergelegenheid mogelijk als daar vraag naar is, maar dan is het volgens 
cliënt al te laat en zitten buurtbewoners, zoals hij, met de parkeerellende opgezadeld, temeer omdat de 
verkeersbewegingen aanzienlijk geïntensiveerd zullen gaan worden. Die situatie is voor cliënt niet accepta
bel, omdat zijn woon- en leefklimaat hierdoor ernstig wordt aangetast. Bovendien staan in uw plannen acht 
parkeerplaatsen aangegeven voor de eerste tien woningen op de Boerhaavestraat, hetgeen er naar de 
mening van cliënt veertien dienen te zijn. Ook dient zijns inziens sprake te zijn van gratis parkeervergunnin-
gen voor bewoners en hun bezoekers. 

Daar komt nog bij dat door het beoogde bouwplan het aantal verkeersbewegingen naar verwachting zoda
nig gaat toenemen dat cliënt vreest voor vermindering van de luchtkwaliteit en toename van onder meer 
fijnstof. Cliënt is van mening dat hier onvoldoende onderzoek naar is verricht. Immers, de beoogde plannen 
vestigen ook het Centrum voor Werk en Inkomen en het UWV in het nieuwe gemeentehuis met alle daarbij 
behorende verkeersbewegingen van onder meer hun cliënten van dien. 

Tevens is cliënt van mening dat het beoogde bouwplan te hoog en te massaal is. Den Helder staat bekend 
om de ruimtelijke omgeving, ook bij het station. Dit dient zijns inziens behouden te blijven. Het beoogde 
gebouw komt zodanig dicht op de karakteristieke watertoren te staan, dat deze in het gedrang komt. 

Voorts acht cliënt het een kwalijke zaak dat voor het realiseren van het beoogde bouwplan twee karakteris
tieke gebouwen van na-oorlogse architectuur moeten worden gesloopt, te weten het postkantoor en het 
stationsgebouw. Ondanks het feit dat beide bouwwerken niet als monument of als beeldbepalend pand zijn 
aangewezen, acht cliënt het gelet op de karakteristieke bouw en hun (cultuur)historisch karakter van groot 
belang dat zij voor het nageslacht behouden blijven. Dit aspect heeft naar zijn mening dan ook onvoldoen
de aandacht gehad. Het feit dat een gebouw ontbreekt op een monumentenlijst dan wel niet beeldbepalend 
is, wil nog niet zeggen dat het dan maar zonder meer rijp is voor de sloophamer. 
Bij de mondelinge behandeling van het verzoek tot plaatsing van het postkantoor op de monumentenlijst 
werd duidelijk door de commissie aangegeven dat het verzoek (voorlopig) niet positief zal worden gehono
reerd om 2 redenen, te weten: de (aan)bouw van het lage gedeelte en de ligging in combinatie met de om
geving. Wel werd heel duidelijk door deze commissie medegedeeld dat sprake is van een uniek gebouw 
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van na-oorlogse architectuur en zij de gemeente het sterke advies zal geven dit gebouw niet te slopen maar 
er iets mee te doen. 
Over het station heeft de commissie het positieve advies gegeven het gebouw op de gemeentelijke monu
mentenlijst te plaatsen. Dit station is het enige gave kopstation van heel Nederland van na-oorlogse archi
tectuur. Moet Den Helder nog meer het imago krijgen van sloopstad?! 

Ook wenst cliënt op te merken dat het stuk Boerhaavestraat vanaf het huidige postkantoor tot zeker aan de 
Jan Blankenstraat zeer beeldbepalend is door de staat van de huizen met de originele erkers met de glas 
in rood ramen. Dit mooie stukje Den Helder - waar volgens cliënt al zo weinig van is - mag nooit achter een 
groot nieuw gebouw gestopt worden. Integendeel, het moet gekoesterd worden en in de spotlights komen 
te staan, zodat treinreizigers bij aankomst dit originele stukje Den Helder zien. 

Over de door u geroemde en genoemde burgerparticipatie merkt cliënt op dat hiervan naar zijn mening 
geen sprake is. Slechts een zeer klein deel van de bevolking heeft een mening gegeven over een impressie 
van drie gebouwen. Cliënt acht het dan ook merkwaardig dat zonder meer gehoor is gegeven aan het uit
werken van de variant die de meeste stemmen kreeg, wetende dat het merendeel van de omwonenden van 
de stationslocatie tegen de beoogde plannen is en dus zeker niet voor variant I heeft gestemd. 
De optie " Geen stadhuis op deze locatie " was niet aanwezig. Dat is opvallend en op zijn minst merkwaar
dig, te meer daar tot op heden slechts sprake is van voorlopige besluiten om eventueel later tot een defini
tief besluit te komen, aldus uw verweerschrift bij de Rechtbank. Het is op zijn minst bevreemdend dat u in 
het kader van deze procedure geen pas op de plaats maakt, daar mede in die kwestie de formeel onjuiste 
gang van zaken door u bij het verzoek tot het houden van een Referendum wordt behandeld. 

Cliënt is dan ook van mening dat niet (afdoende) is voldaan aan hetgeen is neergelegd in de besluiten van 
9 juli 2012 en 29 oktober 2012. De motie van 9 juli 2012 behelst onder andere een opdracht van uw raad 
aan het college van burgemeester en wethouders om een onderzoek te doen naar de geschiktheid van de 
locatie. Dit onderzoek heeft volgens cliënt helemaal niet plaatsgevonden, althans hiervan zijn hem geen 
nadere gegevens/documenten bekend. 

Er dient volgens cliënt dan ook grondig onderzoek te komen naar de vraag of het beoogde plan nog wel 
levensvatbaar en financieel haalbaar is. Na jaren gesteggel over het wel of niet bouwen van een nieuw 
stadhuis op de stationslocatie is het heel duidelijk dat dit plan geen draagvlak heeft bij de bevolking in Den 
Helder. Dit blijkt mede uit de kleinst mogelijke meerderheid in uw raad. 
Uw argumenten om te kiezen voor de stationslocatie voor een nieuw stadhuis zijn onecht. Het brengt geen 
levendigheid in de stad, het is een kantoorgebouw, waar het elke avond en elk weekend donker is. Nog 
nooit heeft een kantoorgebouw levendigheid gebracht in het centrum van een stad. Ook prof. C. Molenaar 
is die mening, zo bleek uit een lezing voor de Helderse binnenstadwinkeliers, toegedaan. 
Het argument dat het huidige stadhuis in slechte staat van onderhoud verkeert, kan uw gemeente verweten 
worden en mag zeker geen reden zijn om dan maar een nieuw gebouw te realiseren. Ook de gemeente 
dient als goed huisvader zorg te dragen voor goed onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. 

Er zijn andere en belangrijkere zaken die een hogere prioriteit hebben en meer aandacht dienen te krijgen. 
Cliënt denkt daarbij niet alleen aan alle maatschappelijke voorzieningen maar ook aan grondig onderhoud 
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van gemeentelijke gebouwen, straten en trottoirs en niet te vergeten onderhoud van het openbaar groen. U 
dient zijns inziens te kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. 

Tenslotte meent cliënt dat de beoogde planologische ontwikkelingen zullen leiden tot waardevermindering 
van zijn woning. Hij behoudt zich dan ook alle rechten voor om te zijner tijd eventueel een aanvraag om 
tegemoekoming in de schade bij uw college van burgemeester en wethouders in te dienen. 

Wellicht ten overvloede zij nog vermeld dat de woning van cliënt niet is geheid maar op zand is gebouwd, 
waardoor grote schade kan ontstaan door de eventueel komende sloop- en bouwactiviteiten. Ook zal spra
ke zijn van een hogere grondwaterstand door stuwend water door de bouwwerkzaamheden met waterover
last tot gevolg, mede gezien het feit dat zijn woning lager ligt dan de straat c.q. het trottoir. 

Namens cliënt verzoek ik u deze zienswijze bij uw verdere besluitvorming te betrekken en hem en onderge
tekende van de vervolgontwikkelingen op de hoogte te houden. Bij voorbaat dank. 

Deze zienswijze zal u zowel per telefax als per aangetekende post bereiken. 

Hoogachtend, 
ARAG Rechtsbijstand 

Mw. mr. drs. I.F.M. Kwint 
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Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Stationslocatie 2014 

Leusden, 10 januari 2014 

Geachte dames en heren, 

Tot mij wendde zich de heer P. Vries, Boer haa vest raat 18, 1782 AA Den Helder, met het verzoek zijn be
langen te behartigen in na te noemen zaak. 

Vanaf 2 december 2013 tot en met 13 januari 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan Stationslocatie 2014 
ter inzage. Gedurende deze termijn kan door een ieder een zienswijze worden ingediend bij de raad. Cliënt 
heeft mij in dat kader verzocht onderstaande zienswijze aan u kenbaar te maken. 

Het betreffende ontwerpbestemmingsplan maakt onder meer de bouw van een nieuw gemeentehuis bij het 
station mogelijk. Cliënt acht dit kapitaalvernietiging. Wegens de toekomstige fusie met naburige gemeenten 
als Schagen en Hollands Kroon is het de vraag of het te bouwen gemeentehuis in de toekomst nog als 
zodanig zal worden gebruikt. De kans is namelijk zeer groot dat op een centrale locatie in de nieuw te vor
men gemeente behoefte zal zijn aan een gemeentehuis en niet in een uithoek, zoals Den Helder. De inwo
ners van de huidige gemeente Den Helder draaien zijns inziens door middel van lastenverzwaring op voor 
enorme kosten voor een nieuw gemeentehuis c a . dat achteraf niet noodzakelijk bleek te zijn. Voornoemde 
lastenverzwaring is in de huidige crisistijd maatschappelijk gezien niet verantwoord. Bovendien is het zeer 
de vraag of het betreffende gebouw dat deels wordt gebouwd op grond waarvoor erfpacht moet worden 
betaald, te zijner tijd nog tegen een courante prijs verkoopbaar is. Het is daarom volgens cliënt dan ook 
noodzakelijk dat er alvorens wordt overgegaan tot het vaststellen van het bestemmingsplan een gedegen 
onderzoek wordt gedaan naar de eigendomssituatie van de bij de planologische ontwikkelingen betrokken 
gronden. 
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Voorts vreest cliënt door realisatie van de beoogde planologische ontwikkelingen grote toename van het 
parkeerprobleem. Het beoogde parkeerterrein op het maaiveld is zijns inziens te klein om te voldoen aan de 
grote parkeerbehoefte mede gelet op de andere te voorziene planologische ontwikkelingen in de nabije 
omgeving. Er is door de gemeente onderzoek gedaan naar de huidige situatie, maar niet naar de situatie 
die gaat ontstaan. Cliënt meent dan ook dat de toekomstige parkeerbehoefte onvoldoende is onderzocht en 
onderbouwd. Het gaat immers om voertuigbewegingen van onder meer ambtenaren, politici en bezoekers 
van het nieuwe stadhuis en de daarin te vestigen horecagelegenheid; aan- en afvoer van goederen en af
voer van afval; voertuigbewegingen van treinreizigers en ophalend of wegbrengend verkeer (z.g. Kiss and 
Ride); aankomend en vertrekkend bus- en taxiverkeer; voertuigbewegingen van gaande en komende be
zoekers voor de binnenstad; parkeerbehoefte/noodzaak van parkeergelegenheid voor de buurtbewoners et 
cetera. Evenmin is er volgens cliënt aandacht besteed aan de vraag hoe de te verwachten overlast van 
geparkeerde fietsen wordt voorkomen. 

Weliswaar is uitbreiding van parkeergelegenheid mogelijk als daar vraag naar is, maar dan is het volgens 
cliënt al te laat en zitten buurtbewoners, zoals hij, met de parkeerellende opgezadeld, temeer omdat de 
verkeersbewegingen aanzienlijk geïntensiveerd zullen gaan worden. Die situatie is voor cliënt niet accepta
bel, omdat zijn woon- en leefklimaat hierdoor ernstig wordt aangetast. Bovendien staan in uw plannen acht 
parkeerplaatsen aangegeven voor de eerste tien woningen op de Boerhaavestraat, hetgeen er naar de 
mening van cliënt veertien dienen te zijn. Ook dient zijns inziens sprake te zijn van gratis parkeervergunnin-
gen voor bewoners en hun bezoekers. 

Daar komt nog bij dat door het beoogde bouwplan het aantal verkeersbewegingen naar verwachting zoda
nig gaat toenemen dat cliënt vreest voor vermindering van de luchtkwaliteit en toename van onder meer 
fijnstof. Cliënt is van mening dat hier onvoldoende onderzoek naar is verricht. Immers, de beoogde plannen 
vestigen ook het Centrum voor Werk en Inkomen en het UWV in het nieuwe gemeentehuis met alle daarbij 
behorende verkeersbewegingen van onder meer hun cliënten van dien. 

Tevens is cliënt van mening dat het beoogde bouwplan te hoog en te massaal is. Den Helder staat bekend 
om de ruimtelijke omgeving, ook bij het station. Dit dient zijns inziens behouden te blijven. Het beoogde 
gebouw komt zodanig dicht op de karakteristieke watertoren te staan, dat deze in het gedrang komt. 

Voorts acht cliënt het een kwalijke zaak dat voor het realiseren van het beoogde bouwplan twee karakteris
tieke gebouwen van na-oorlogse architectuur moeten worden gesloopt, te weten het postkantoor en het 
stationsgebouw. Ondanks het feit dat beide bouwwerken niet als monument of als beeldbepalend pand zijn 
aangewezen, acht cliënt het gelet op de karakteristieke bouw en hun (cultuur)historisch karakter van groot 
belang dat zij voor het nageslacht behouden blijven. Dit aspect heeft naar zijn mening dan ook onvoldoen
de aandacht gehad. Het feit dat een gebouw ontbreekt op een monumentenlijst dan wel niet beeldbepalend 
is, wil nog niet zeggen dat het dan maar zonder meer rijp is voor de sloophamer. 
Bij de mondelinge behandeling van het verzoek tot plaatsing van het postkantoor op de monumentenlijst 
werd duidelijk door de commissie aangegeven dat het verzoek (voorlopig) niet positief zal worden gehono
reerd om 2 redenen, te weten: de (aan)bouw van het lage gedeelte en de ligging in combinatie met de om
geving. Wel werd heel duidelijk door deze commissie medegedeeld dat sprake is van een uniek gebouw 
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van na-oorlogse architectuur en zij de gemeente het sterke advies zal geven dit gebouw niet te slopen maar 
er iets mee te doen. 
Over het station heeft de commissie het positieve advies gegeven het gebouw op de gemeentelijke monu
mentenlijst te plaatsen. Dit station is het enige gave kopstation van heel Nederland van na-oorlogse archi
tectuur. Moet Den Helder nog meer het imago krijgen van sloopstad?! 

Ook wenst cliënt op te merken dat het stuk Boerhaavestraat vanaf het huidige postkantoor tot zeker aan de 
Jan Blankenstraat zeer beeldbepalend is door de staat van de huizen met de originele erkers met de glas 
in rood ramen. Dit mooie stukje Den Helder - waar volgens cliënt al zo weinig van is - mag nooit achter een 
groot nieuw gebouw gestopt worden. Integendeel, het moet gekoesterd worden en in de spotlights komen 
te staan, zodat treinreizigers bij aankomst dit originele stukje Den Helder zien. 

Over de door u geroemde en genoemde burgerparticipatie merkt cliënt op dat hiervan naar zijn mening 
geen sprake is. Slechts een zeer klein deel van de bevolking heeft een mening gegeven over een impressie 
van drie gebouwen. Cliënt acht het dan ook merkwaardig dat zonder meer gehoor is gegeven aan het uit
werken van de variant die de meeste stemmen kreeg, wetende dat het merendeel van de omwonenden van 
de stationslocatie tegen de beoogde plannen is en dus zeker niet voor variant I heeft gestemd. 
De optie " Geen stadhuis op deze locatie " was niet aanwezig. Dat is opvallend en op zijn minst merkwaar
dig, te meer daar tot op heden slechts sprake is van voorlopige besluiten om eventueel later tot een defini
tief besluit te komen, aldus uw verweerschrift bij de Rechtbank. Het is op zijn minst bevreemdend dat u in 
het kader van deze procedure geen pas op de plaats maakt, daar mede in die kwestie de formeel onjuiste 
gang van zaken door u bij het verzoek tot het houden van een Referendum wordt behandeld. 

Cliënt is dan ook van mening dat niet (afdoende) is voldaan aan hetgeen is neergelegd in de besluiten van 
9 juli 2012 en 29 oktober 2012. De motie van 9 juli 2012 behelst onder andere een opdracht van uw raad 
aan het college van burgemeester en wethouders om een onderzoek te doen naar de geschiktheid van de 
locatie. Dit onderzoek heeft volgens cliënt helemaal niet plaatsgevonden, althans hiervan zijn hem geen 
nadere gegevens/documenten bekend. 

Er dient volgens cliënt dan ook grondig onderzoek te komen naar de vraag of het beoogde plan nog wel 
levensvatbaar en financieel haalbaar is. Najaren gesteggel over het wel of niet bouwen van een nieuw 
stadhuis op de stationslocatie is het heel duidelijk dat dit plan geen draagvlak heeft bij de bevolking in Den 
Helder. Dit blijkt mede uit de kleinst mogelijke meerderheid in uw raad. 
Uw argumenten om te kiezen voor de stationslocatie voor een nieuw stadhuis zijn onecht. Het brengt geen 
levendigheid in de stad, het is een kantoorgebouw, waar het elke avond en elk weekend donker is. Nog 
nooit heeft een kantoorgebouw levendigheid gebracht in het centrum van een stad. Ook prof. C. Molenaar 
is die mening, zo bleek uit een lezing voor de Helderse binnenstadwinkeliers, toegedaan. 
Het argument dat het huidige stadhuis in slechte staat van onderhoud verkeert, kan uw gemeente verweten 
worden en mag zeker geen reden zijn om dan maar een nieuw gebouw te realiseren. Ook de gemeente 
dient als goed huisvader zorg te dragen voor goed onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. 

Er zijn andere en belangrijkere zaken die een hogere prioriteit hebben en meer aandacht dienen te krijgen. 
Cliënt denkt daarbij niet alleen aan alle maatschappelijke voorzieningen maar ook aan grondig onderhoud 
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van gemeentelijke gebouwen, straten en trottoirs en niet te vergeten onderhoud van het openbaar groen. U 
dient zijns inziens te kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. 

Tenslotte meent cliënt dat de beoogde planologische ontwikkelingen zullen leiden tot waardevermindering 
van zijn woning. Hij behoudt zich dan ook alle rechten voor om te zijner tijd eventueel een aanvraag om 
tegemoekoming in de schade bij uw college van burgemeester en wethouders in te dienen. 

Wellicht ten overvloede zij nog vermeld dat de woning van cliënt niet is geheid maar op zand is gebouwd, 
waardoor grote schade kan ontstaan door de eventueel komende sloop- en bouwactiviteiten. Ook zal spra
ke zijn van een hogere grondwaterstand door stuwend water door de bouwwerkzaamheden met waterover
last tot gevolg, mede gezien het feit dat zijn woning lager ligt dan de straat c.q. het trottoir. 

Namens cliënt verzoek ik u deze zienswijze bij uw verdere besluitvorming te betrekken en hem en onderge
tekende van de vervol go ntwikkelingen op de hoogte te houden. Bij voorbaat dank. 

Deze zienswijze zal u zowel per telefax als per aangetekende post bereiken. 

Hoogachtend, 
ARAG Rechtsbijstand 

Mw. mr. drs. I.F.M. Kwint 
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Den Helder, 9 januari 2014 

Geachte gemeenteraad, 

GEMEENTE DEN HELDER 
INGEKOMEN 

1 3 JAN 2014 

Stuknummer: AI14.00174 

Vanaf 25 november 2013 tot en met 13 januari 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan 
Stationslocatie 2014 ter inzage. Gedurende deze termijn kan door een ieder een zienswijze 
worden ingediend bij de raad. Hierbij wil ik mijn onderstaande zienswijze aan u kenbaar 
maken. 

Het betreffende ontwerpbestemmingsplan maakt onder meer de bouw van een nieuw 
gemeentehuis bij het station mogelijk. Ik acht dit kapitaalvernietiging. Wegens de 
toekomstige fusie met naburige gemeenten als Schagen en Hollands Kroon is het de vraag 
of het te bouwen gemeentehuis in de toekomst nog als zodanig zal worden gebruikt. De kans 
is namelijk zeer groot dat op een centrale locatie in de nieuw te vormen gemeente behoefte 
zal zijn aan een gemeentehuis en niet in een uithoek, zoals Den Helder. De inwoners van de 
huidige gemeente Den Helder draaien door middel van lastenverzwaring op voor enorme 
kosten voor een nieuw gemeentehuis dat achteraf niet noodzakelijk blijkt te zijn.. 
Voornoemde lastenverzwaring is in de huidige crisistijd maatschappelijk gezien niet 
verantwoord. 

Voorts vrees ik door realisatie van de beoogde planologische ontwikkelingen grote toename 
van het parkeerprobleem. Het beoogde parkeerterrein op het maaiveld is mijns inziens te 
klein om te voldoen aan de grote parkeerbehoefte mede gelet op de andere te voorziene 
planologische ontwikkelingen in de nabije omgeving. 
Ik voorzie dan ook dat de parkeerbehoefte onvoldoende is onderzocht en onderbouwd . 

Het parkeren ter plekke gaat tien functies betreffen, in plaats van een, zoals bij het huidige 
stadhuis, namelijk: 

klanten stadhuis 
ambtenaren stadhuis 
politici stadhuis 
bezoek stadhuis o.a. voor huwelijken , af - en toeleverings - bedrijven 
aankomen/ophalen station 
bus station 
taxi's station 
klanten binnenstad 
buurtbewoners 
en niet te vergeten fietsenoverlast 

Wij worden als omwonenden op onevenredige en ontoelaatbare parkeerellende opgezadeld. 
Tevens zal de " dienst voor werk en inkomen " voor de nodige overlast zorgen. 

Kortom geen plek waar men graag wil wonen . Om over woongenot nog maar te zwijgen. 



Daar komt nog bij dat door het beoogde bouwplan het aantal verkeersbewegingen zodanig 
gaat toenemen dat wij vrezen voor permanente geluidshinder en vermindering van de 
luchtkwaliteit door toename van onder meer het gevaarlijke fijnstof. De grens van 16 
microgram\ mtr3 is volgens een recent TV programma Ned 1 al verdacht .Wij zijn van 
mening dat hier onvoldoende onderzoek naar is verricht. 
Graag verwijs ik u naar de bijgevoegde bijlage uit TROUW 
Uit het voorgaande moet men hier zeker rekening mee houden. 

Ook acht ik het een kwalijke zaak dat voor het realiseren van het beoogde bouwplan twee 
karakteristieke gebouwen van na-oorlogse architectuur moeten worden gesloopt, te weten 
het postkantoor en het stationsgebouw. Ondanks het feit dat beide bouwwerken niet als 
monument of als beeldbepalend pand zijn aangewezen, acht ik het gelet op de 
karakteristieke bouw en hun (cultuurhistorisch karakter van groot belang dat zij voor het 
nageslacht behouden blijven. Dit aspect heeft naar onze mening dan ook onvoldoende 
aandacht gehad. Het feit dat een gebouw ontbreekt op een monumentenlijst dan wel niet 
beeldbepalend is, wil nog niet zeggen dat het dan maar zonder meer rijp is voor de 
sloophamer. 

Voor wat betreft de door u geroemde en genoemde burgerparticipatie merk ik op dat de 
burgers die hieraan hebben meegewerkt slechts een zeer klein deel van de bevolking 
vertegenwoordigen. Ik vind het dan ook merkwaardig dat er zonder meer gehoor is gegeven 
aan het uitwerken van de variant die de meeste stemmen kreeg, wetende dat het merendeel 
van de omwonenden van de stationslocatie tegen de beoogde plannen zijn en dus zeker niet 
voor variant I heeft gestemd. Ik ben is dan ook van mening dat niet (afdoende) is voldaan 
aan hetgeen is neergelegd in de besluiten van 9 juli 2012 en 29 oktober 2012. 
Ook de optie " Geen stadhuis op deze locatie " was niet aanwezig . (merkwaardig) ! 

Ik verzoek U dan ook grondig te overwegen of dit onzalig plan nog wel levensvatbaarheid 
heeft. 
Na jaren gesteggel over het wel of niet over een nieuw Stadhuis op de stationslocatie is het 
nu toch wel duidelijk, dat dit plan door de Helderse bevolking niet een eerste vereiste is . 

Er zijn zondermeer andere zaken in de gemeente die een hogere prioriteit hebben . 

Tenslotte meen ik dat de beoogde planologische ontwikkelingen zullen leiden tot 
waardevermindering van onze woningen. Ik behoud mij dan ook alle rechten voor, om te 
zijner tijd eventueel een aanvraag om tegemoetkoming in de schade bij uw college van 
burgemeester en wethouders in te dienen. 

Daarom verzoek ik u deze zienswijze bij uw verdere besluitvorming te betrekken en 
ondergetekende van de vervolgontwikkelingen op de hoogte te houden. Bij voorbaat dank. 

i 
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Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingspian Stationslocatie 2014 

.. .. Stuknummer: AI14.00169 
Den Helder, 9 januari 2014 

Geachte gemeenteraad, 

ö JAN 2014 

- . 

Vanaf 25 november 2013 tot en met 13 januari 2014 ligt het ontwerpbestemmingspian 
Stationslocatie 2014 ter inzage. Gedurende deze termijn kan door een ieder een zienswijze 
worden ingediend bij de raad. Hierbij wil ik mijn onderstaande zienswijze aan u kenbaar 
maken. 

Het betreffende ontwerpbestemmingspian maakt onder meer de bouw van een nieuw 
gemeentehuis bij het station mogelijk. Ik acht dit kapitaalvernietiging. Wegens de 
toekomstige fusie met naburige gemeenten als Schagen en Hollands Kroon is het de vraag 
of het te bouwen gemeentehuis in de toekomst nog als zodanig zal worden gebruikt. De kans 
is namelijk zeer groot dat op een centrale locatie in de nieuw te vormen gemeente behoefte 
zal zijn aan een gemeentehuis en niet in een uithoek, zoals Den Helder. De inwoners van de 
huidige gemeente Den Helder draaien door middel van lastenverzwaring op voor enorme 
kosten voor een nieuw gemeentehuis dat achteraf niet noodzakelijk blijkt te zijn.. 
Voornoemde lastenverzwaring is in de huidige crisistijd maatschappelijk gezien niet 
verantwoord. 

Voorts vrees ik door realisatie van de beoogde planologische ontwikkelingen grote toename 
van het parkeerprobleem. Het beoogde parkeerterrein op het maaiveld is mijns inziens te 
klein om te voldoen aan de grote parkeerbehoefte mede gelet op de andere te voorziene 
planologische ontwikkelingen in de nabije omgeving. 
Ik voorzie dan ook dat de parkeerbehoefte onvoldoende is onderzocht en onderbouwd . 

Het parkeren ter plekke gaat tien functies betreffen, in plaats van een, zoals bij het huidige 
stadhuis, namelijk: 

klanten stadhuis 
ambtenaren stadhuis 
politici stadhuis 
bezoek stadhuis o.a. voor huwelijken , af - en toeleverings - bedrijven 
aankomen/ophalen station 
bus station 
taxi's station 
klanten binnenstad 
buurtbewoners 
en niet te vergeten fietsenoverlast 

Wij worden als omwonenden op onevenredige en ontoelaatbare parkeerellende opgezadeld. 
Tevens zal de " dienst voor werk en inkomen " voor de nodige overlast zorgen. 

Kortom geen plek waar men graag wil wonen . Om over woongenot nog maar te zwijgen. 



Daar komt nog bij dat door het beoogde bouwplan het aantal verkeersbewegingen zodanig 
gaat toenemen dat wij vrezen voor permanente geluidshinder en vermindering van de 
luchtkwaliteit door toename van onder meer het gevaarlijke fijnstof. De grens van 16 
microgram\ mtr3 is volgens een recent TV programma Ned 1 al verdacht .Wij zijn van 
mening dat hier onvoldoende onderzoek naar is verricht. 
Graag verwijs ik u naar de bijgevoegde bijlage uit TROUW 
Uit het voorgaande moet men hier zeker rekening mee houden. 

Ook acht ik het een kwalijke zaak dat voor het realiseren van het beoogde bouwplan twee 
karakteristieke gebouwen van na-oorlogse architectuur moeten worden gesloopt, te weten 
het postkantoor en het stationsgebouw. Ondanks het feit dat beide bouwwerken niet als 
monument of als beeldbepalend pand zijn aangewezen, acht ik het gelet op de 
karakteristieke bouw en hun (cultuur)historisch karakter van groot belang dat zij voor het 
nageslacht behouden blijven. Dit aspect heeft naar onze mening dan ook onvoldoende 
aandacht gehad. Het feit dat een gebouw ontbreekt op een monumentenlijst dan wel niet 
beeldbepalend is, wil nog niet zeggen dat het dan maar zonder meer rijp is voor de 
sloophamer. 

Voor wat betreft de door u geroemde en genoemde burgerparticipatie merk ik op dat de 
burgers die hieraan hebben meegewerkt slechts een zeer klein deel van de bevolking 
vertegenwoordigen. Ik vind het dan ook merkwaardig dat er zonder meer gehoor is gegeven 
aan het uitwerken van de variant die de meeste stemmen kreeg, wetende dat het merendeel 
van de omwonenden van de stationslocatie tegen de beoogde plannen zijn en dus zeker niet 
voor variant I heeft gestemd. Ik ben is dan ook van mening dat niet (afdoende) is voldaan 
aan hetgeen is neergelegd in de besluiten van 9 juli 2012 en 29 oktober 2012. 
Ook de optie " Geen stadhuis op deze locatie" was niet aanwezig . (merkwaardig) ! 

Ik verzoek U dan ook grondig te overwegen of dit onzalig plan nog wel levensvatbaarheid 
heeft. 
Na jaren gesteggel over het wel of niet over een nieuw Stadhuis op de stationslocatie is het 
nu toch wel duidelijk, dat dit plan door de Helderse bevolking niet een eerste vereiste is . 

Er zijn zondermeer andere zaken in de gemeente die een hogere prioriteit hebben . 

Tenslotte meen ik dat de beoogde planologische ontwikkelingen zullen leiden tot 
waardevermindering van onze woningen. Ik behoud mij dan ook alle rechten voor, om te 
zijner tijd eventueel een aanvraag om tegemoetkoming in de schade bij uw college van 
burgemeester en wethouders in te dienen. 

Daarom verzoek ik u deze zienswijze bij uw verdere besluitvorming te betrekken en 
ondergetekende van de vervolgontwikkelingen op de hoogte te houden. Bij voorbaat dank. 

Hoogachtend, 

V 
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Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Stationsiocatie 2014 

Den Helder, 9 januari 2014 

Geachte gemeenteraad, 

Stuknummer: AI14.00170 

Vanaf 25 november 2013 tot en met 6 januari 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan 
Stationslocatie 2014 ter inzage. Gedurende deze termijn kan door een ieder een zienswijze 
worden ingediend bij de raad. Hierbij wil ik mijn onderstaande zienswijze aan u kenbaar te 
maken. 

Het betreffende ontwerpbestemmingsplan maakt onder meer de bouw van een nieuw 
gemeentehuis bij het station mogelijk. Ik acht dit kapitaalvernietiging. Wegens de 
toekomstige fusie met naburige gemeenten als Schagen en Hollands Kroon is het de vraag 
of het te bouwen gemeentehuis in de toekomst nog als zodanig zal worden gebruikt. De kans 
is namelijk zeer groot dat op een centrale locatie in de nieuw te vormen gemeente behoefte 
zal zijn aan een gemeentehuis en niet in een uithoek, zoals Den Helder. De inwoners van de 
huidige gemeente Den Helder draaien mijns inziens door middel van lastenverzwaring op 
voor enorme kosten voor een nieuw gemeentehuis dat achteraf niet noodzakelijk bleek te 
zijn. Voornoemde lastenverzwaring is in de huidige crisistijd maatschappelijk gezien niet 
verantwoord. 

Voorts vrees ik door realisatie van de beoogde planologische ontwikkelingen grote toename 
van het parkeerprobleem. Het beoogde parkeerterrein op het maaiveld is mijns inziens te 
klein om te voldoen aan de grote parkeerbehoefte mede gelet op de andere te voorziene 
planologische ontwikkelingen in de nabije omgeving. 
Ik voorzie dan ook dat de parkeerbehoefte onvoldoende is onderzocht en onderbouwd is. 

Uitbreiding is op deze plek onmogelijk als daar vraag naar is, maar dan is het volgens mij al 
te laat en zitten wij als omwonenden met ontoelaatbare parkeerellende onder andere door 
toeleveringsbedrijven , en de dienst voor werk en inkomen zal voor de nodige overlast 
zorgen. 
Kortom geen plek waar men graag wil wonen . Om over woongenot nog maar te zwijgen. 

Daar komt nog bij dat door het beoogde bouwplan het aantal verkeersbewegingen zodanig 
gaat toenemen dat ik vrees voor permanente geluidshinder en tevens vermindering van de 



luchtkwaliteit en toename van onder meer het gevaarlijke fijnstof. De grens van 16 
microgram\ mtr3 is volgens een recent TV programma Ned 1 al verdacht. Ik ben van 
mening dat hier onvoldoende onderzoek naar is verricht. 

Tevens acht ik het een kwalijke zaak dat voor het realiseren van het beoogde bouwplan twee 
karakteristieke gebouwen van na-oorlogse architectuur moeten worden gesloopt, te weten 
het postkantoor en het stationsgebouw. Ondanks het feit dat beide bouwwerken niet als 
monument of als beeldbepalend pand zijn aangewezen, acht ik het gelet op de 
karakteristieke bouw en hun (cultuur)historisch karakter van groot belang dat zij voor het 
nageslacht behouden blijven. Dit aspect heeft naar zijn mening dan ook onvoldoende 
aandacht gehad. Het feit dat een gebouw ontbreekt op een monumentenlijst dan wel niet 
beeldbepalend is, wil nog niet zeggen dat het dan maar zonder meer rijp is voor de 
sloophamer. Zo ook het postkantoor. 

Voor wat betreft de door u geroemde en genoemde burgerparticipatie merk ik op dat de 
burgers die hieraan hebben meegewerkt slechts een zeer klein deel van de bevolking 
vertegenwoordigen. Ik vind het dan ook merkwaardig dat er zonder meer gehoor is gegeven 
aan het uitwerken van de variant die de meeste stemmen kreeg, wetende dat het merendeel 
van de omwonenden van de stationslocatie tegen de beoogde plannen zijn en dus zeker niet 
voor variant I heeft gestemd. Ik ben is dan ook van mening dat niet (afdoende) is voldaan 
aan hetgeen is neergelegd in de besluiten van 9 juli 2012 en 29 oktober 2012. 
Ook de optie " Geen stadhuis op deze locatie " was niet aanwezig (merkwaardig) 

Ik verzoek U dan ook grondig te overwegen of dit onzalig plan nog wel levensvatbaarheid 
heeft. 
Na jaren gesteggel over het wel of niet over een nieuw Stadhuis op de stationslocatie is nu 
toch wel duidelijk dat dit plan door de Helderse bevolking niet een eerste vereiste is . 

Er zijn zondermeer andere zaken in de gemeente die een hogere prioriteit hebben . 

Tenslotte meen ik dat de beoogde planologische ontwikkelingen zullen leiden tot 
waardevermindering van onze woningen. Ik behoud mij dan ook alle rechten voor, om te 
zijner tijd eventueel een aanvraag om tegemoetkoming in de schade bij uw college van 
burgemeester en wethouders in te dienen. 

Ik verzoek u deze zienswijze bij uw verdere besluitvorming te betrekken en ondergetekende 
van de vervolgontwikkelingen op de hoogte te houden. Bij voorbaat dank. 

Hoogachtend, 

81 $ 1 
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Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Stationslocatie 2014 

Den Helder, 09 januari 2014 

Geachte gemeenteraad, 

Stuknummer: AI14.00166 

Vanaf 25 november 2013 tot en met 6 januari 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan 
Stationslocatie 2014 ter inzage. Gedurende deze termijn kan door een ieder een zienswijze 
worden ingediend bij de raad. Hierbij wil ik mijn onderstaande zienswijze aan u kenbaar te 
maken. 

Het betreffende ontwerpbestemmingsplan maakt onder meer de bouw van een nieuw 
gemeentehuis bij het station mogelijk. Ik acht dit kapitaalvernietiging. Wegens de 
toekomstige fusie met naburige gemeenten als Schagen en Hollands Kroon is het de vraag 
of het te bouwen gemeentehuis in de toekomst nog als zodanig zal worden gebruikt. De kans 
is namelijk zeer groot dat op een centrale locatie in de nieuw te vormen gemeente behoefte 
zal zijn aan een gemeentehuis en niet in een uithoek, zoals Den Helder. De inwoners van de 
huidige gemeente Den Helder draaien mijns inziens door middel van lastenverzwaring op 
voor enorme kosten voor een nieuw gemeentehuis dat achteraf niet noodzakelijk bleek te 
zijn. Voornoemde lastenverzwaring is in de huidige crisistijd maatschappelijk gezien niet 
verantwoord. 

Voorts vrees ik door realisatie van de beoogde planologische ontwikkelingen grote toename 
van het parkeerprobleem. Het beoogde parkeerterrein op het maaiveld is mijns inziens te 
klein om te voldoen aan de grote parkeerbehoefte mede gelet op de andere te voorziene 
planologische ontwikkelingen in de nabije omgeving. 
Ik voorzie dan ook dat de parkeerbehoefte onvoldoende is onderzocht en onderbouwd is. 

Uitbreiding is op deze plek onmogelijk als daar vraag naar is, maar dan is het volgens mij al 
te laat en zitten wij als omwonenden met ontoelaatbare parkeerellende onder andere door 
toeleveringsbedrijven , en de dienst voor werk en inkomen zal voor de nodige overlast 
zorgen. 
Kortom geen plek waar men graag wil wonen . Om over woongenot nog maar te zwijgen. 

Daar komt nog bij dat door het beoogde bouwplan het aantal verkeersbewegingen zodanig 
gaat toenemen dat ik vrees voor permanente geluidshinder en tevens vermindering van de 



luchtkwaliteit en toename van onder meer het gevaarlijke fijnstof. De grens van 16 
microgram\ mtr3 is volgens een recent TV programma Ned 1 al verdacht. Ik ben van 
mening dat hier onvoldoende onderzoek naar is verricht. 

Tevens acht ik het een kwalijke zaak dat voor het realiseren van het beoogde bouwplan twee 
karakteristieke gebouwen van na-oorlogse architectuur moeten worden gesloopt, te weten 
het postkantoor en het stationsgebouw. Ondanks het feit dat beide bouwwerken niet als 
monument of als beeldbepalend pand zijn aangewezen, acht ik het gelet op de 
karakteristieke bouw en hun (cultuur)historisch karakter van groot belang dat zij voor het 
nageslacht behouden blijven. Dit aspect heeft naar zijn mening dan ook onvoldoende 
aandacht gehad. Het feit dat een gebouw ontbreekt op een monumentenlijst dan wel niet 
beeldbepalend is, wil nog niet zeggen dat het dan maar zonder meer rijp is voor de 
sloophamer. Zo ook het postkantoor. 

Voor wat betreft de door u geroemde en genoemde burgerparticipatie merk ik op dat de 
burgers die hieraan hebben meegewerkt slechts een zeer klein deel van de bevolking 
vertegenwoordigen. Ik vind het dan ook merkwaardig dat er zonder meer gehoor is gegeven 
aan het uitwerken van de variant die de meeste stemmen kreeg, wetende dat het merendeel 
van de omwonenden van de stationslocatie tegen de beoogde plannen zijn en dus zeker niet 
voor variant I heeft gestemd. Ik ben is dan ook van mening dat niet (afdoende) is voldaan 
aan hetgeen is neergelegd in de besluiten van 9 juli 2012 en 29 oktober 2012. 
Ook de optie " Geen stadhuis op deze locatie" was niet aanwezig (merkwaardig) 

Ik verzoek U dan ook grondig te overwegen of dit onzalig plan nog wel levensvatbaarheid 
heeft. 
Na jaren gesteggel over het wel of niet over een nieuw Stadhuis op de stationslocatie is nu 
toch wel duidelijk dat dit plan door de Helderse bevolking niet een eerste vereiste is . 

Er zijn zondermeer andere zaken in de gemeente die een hogere prioriteit hebben . 

Tenslotte meen ik dat de beoogde planologische ontwikkelingen zullen leiden tot 
waardevermindering van onze woningen. Ik behoud mij dan ook alle rechten voor, om te 
zijner tijd eventueel een aanvraag om tegemoetkoming in de schade bij uw college van 
burgemeester en wethouders in te dienen. 

Ik verzoek u deze zienswijze bij uw verdere besluitvorming te betrekken en ondergetekende 
van de vervolgontwikkelingen op de hoogte te houden. Bij voorbaat dank. 

Hoogachtend, 

W.N.L.J..van Luijk 

Boerhaavestraat 60 
!782 AC Den Helder 
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Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Stationslocatie 2014 

Den Helder, 09 januari 2014 Stuknummer: AI14.00167 

Geachte gemeenteraad, 

vanaf 25 november 2013 tot en met 6 januari 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan 
Stationslocatie 2014 ter inzage. Gedurende dit termijn kan door een ieder een zienswijze 
worden ingediend bij de raad. Hierbij wil ik mijn onderstaande zienswijze aan u kenbaar 
maken. 

Het betreffende ontwerpbestemmingsplan maakt onder meer de bouw van een nieuw 
gemeentehuis bij het station mogelijk. Ik acht dit kapitaalvernietiging. Met de toekomstige 
fusie met de naburige gemeenten als Schagen en Hollands Kroon is het de vraag of het te 
bouwen gemeentehuis in de toekomst nog als zodanig zal worden gebruikt. De kans is 
namelijk groot dat op een centrale locatie in de nieuw te vormen gemeente, niet voor Den 
Helder wordt gekozen De inwoners van Den Helder draaien mijns inziens op voor de 
lastenverzwaring door de kosten van een nieuw gemeentehuis. Dat achteraf gezien niet 
nodig blijkt te zijn. 
Dat is in deze tijd .waarin wij met z'n allen de broekriem moeten aantrekken, niet gepast. 

Tevens vrees ik door realisatie van de beoogde planologische ontwikkelingen een grote 
toename van het parkeerprobleem. Het beoogde parkeerterrein op het maaiveld is mijns 
inziens te klein om te voldoen aan de grote parkeerbehoefte. 
Ik voorzie dan ook dat de parkeerbehoefte onvoldoende onderzocht en onderbouwd is. 
Uitbreiding is op deze plek onmogelijk ,als daar in de toekomst vraag naar is. Dan zitten wij 
als omwonenden met een ontoelaatbare parkeerellende. De toeleveringsbedrijven en de 
dienst voorwerk en inkomen zal de nodige overlast geven. 
Hierdoor kan het woongenot een lager cijfer krijgen.. 

Door het beoogde bouwplan zal het aantal verkeersbewegingen toenemen. Ik vrees voor 
meer geluidshinder en tevens een vermindering van de luchtkwaliteit door een toename van 
o.a. fijnstof. De grens van 16 ug\m3 is volgens een recent TV programma al verdacht. 
Is daar onderzoek naar gedaan? 

Tevens acht ik het een kwalijke zaak dat twee karakteristieke gebouwen van naoorlogse 
architectuur ,het postkantoor en het stationsgebouw, gesloopt moeten worden. 
Ondanks het feit dat beide bouwwerken niet als monument of als beeldbepalend pand zijn 
aangewezen, acht ik het ,gelet op de karakteristieke bouw en hun (cultuurhistorisch karakter 
,van groot belang dat zij voor het nageslacht behouden blijven. Dit aspect heeft, naar mijn 
mening ,dan ook onvoldoende aandacht gehad. 



Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Stationsloc " 

Den Helder, 9 januari 2014 

Geachte gemeenteraad, 

GEMEENTE DEN HELDER ~ 1 
INGEKOMEN j 

N 2014 

Stuknummer: AI14.00168 

Vanaf 25 november 2013 tot en met 13 januari 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan 
Stationslocatie 2014 ter inzage. Gedurende deze termijn kan door een ieder een zienswijze 
worden ingediend bij de raad. Hierbij wil ik mijn onderstaande zienswijze aan u kenbaar 
maken. 

Het betreffende ontwerpbestemmingsplan maakt onder meer de bouw van een nieuw 
gemeentehuis bij het station mogelijk. Ik acht dit kapitaalvernietiging. Wegens de 
toekomstige fusie met naburige gemeenten als Schagen en Hollands Kroon is het de vraag 
of het te bouwen gemeentehuis in de toekomst nog als zodanig zal worden gebruikt. De kans 
is namelijk zeer groot dat op een centrale locatie in de nieuw te vormen gemeente behoefte 
zal zijn aan een gemeentehuis en niet in een uithoek, zoals Den Helder. De inwoners van de 
huidige gemeente Den Helder draaien door middel van lastenverzwaring op voor enorme 
kosten voor een nieuw gemeentehuis dat achteraf niet noodzakelijk blijkt te zijn.. 
Voornoemde lastenverzwaring is in de huidige crisistijd maatschappelijk gezien niet 
verantwoord. 

Voorts vrees ik door realisatie van de beoogde planologische ontwikkelingen grote toename 
van het parkeerprobleem. Het beoogde parkeerterrein op het maaiveld is mijns inziens te 
klein om te voldoen aan de grote parkeerbehoefte mede gelet op de andere te voorziene 
planologische ontwikkelingen in de nabije omgeving. 
Ik voorzie dan ook dat de parkeerbehoefte onvoldoende is onderzocht en onderbouwd . 

Het parkeren ter plekke gaat tien functies betreffen, in plaats van een, zoals bij het huidige 
stadhuis, namelijk: 

klanten stadhuis 
ambtenaren stadhuis 
politici stadhuis 
bezoek stadhuis o.a. voor huwelijken , af - en toeleverings - bedrijven 
aankomen/ophalen station 
bus station 
taxi's station 
klanten binnenstad 
buurtbewoners 
en niet te vergeten fietsenoverlast 

Wij worden als omwonenden op onevenredige en ontoelaatbare parkeerellende opgezadeld. 
Tevens zal de" dienst voor werk en inkomen " voor de nodige overlast zorgen. 

Kortom geen plek waar men graag wil wonen . Om over woongenot nog maar te zwijgen. 



Daar komt nog bij dat door het beoogde bouwplan het aantal verkeersbewegingen zodanig 
gaat toenemen dat wij vrezen voor permanente geluidshinder en vermindering van de 
luchtkwaliteit door toename van onder meer het gevaarlijke fijnstof. De grens van 16 
microgram\ mtr3 is volgens een recent TV programma Ned 1 al verdacht .Wij zijn van 
mening dat hier onvoldoende onderzoek naar is verricht. 
Graag verwijs ik u naar de bijgevoegde bijlage uit TROUW 
Uit het voorgaande moet men hier zeker rekening mee houden. 

Ook acht ik het een kwalijke zaak dat voor het realiseren van het beoogde bouwplan twee 
karakteristieke gebouwen van na-oorlogse architectuur moeten worden gesloopt, te weten 
het postkantoor en het stationsgebouw. Ondanks het feit dat beide bouwwerken niet als 
monument of als beeldbepalend pand zijn aangewezen, acht ik het gelet op de 
karakteristieke bouw en hun (cultuur)historisch karakter van groot belang dat zij voor het 
nageslacht behouden blijven. Dit aspect heeft naar onze mening dan ook onvoldoende 
aandacht gehad. Het feit dat een gebouw ontbreekt op een monumentenlijst dan wel. niet 
beeldbepalend is, wil nog niet zeggen dat het dan maar zonder meer rijp is voor de 
sloophamer. 

Voor wat betreft de door u geroemde en genoemde burgerparticipatie merk ik op dat de 
burgers die hieraan hebben meegewerkt slechts een zeer klein deel van de bevolking 
vertegenwoordigen. Ik vind het dan ook merkwaardig dat er zonder meer gehoor is gegeven 
aan het uitwerken van de variant die de meeste stemmen kreeg, wetende dat het merendeel 
van de omwonenden van de stationslocatie tegen de beoogde plannen zijn en dus zeker niet 
voor variant I heeft gestemd. Ik ben is dan ook van mening dat niet (afdoende) is voldaan 
aan hetgeen is neergelegd in de besluiten van 9 juli 2012 en 29 oktober 2012. 
Ook de optie " Geen stadhuis op deze locatie" was niet aanwezig . (merkwaardig) ! 

Ik verzoek U dan ook grondig te overwegen of dit onzalig plan nog wel levensvatbaarheid 
heeft. 
Na jaren gesteggel over het wel of niet over een nieuw Stadhuis op de stationslocatie is het 
nu toch wel duidelijk, dat dit plan door de Helderse bevolking niet een eerste vereiste is . 

Er zijn zondermeer andere zaken in de gemeente die een hogere prioriteit hebben . 

Tenslotte meen ik dat de beoogde planologische ontwikkelingen zullen leiden tot 
waardevermindering van onze woningen. Ik behoud mij dan ook alle rechten voor, om te 
zijner tijd eventueel een aanvraag om tegemoetkoming in de schade bij uw college van 
burgemeester en wethouders in te dienen. 

Daarom verzoek ik u deze zienswijze bij uw verdere besluitvorming te betrekken en 
ondergetekende van de vervolgontwikkelingen op de hoogte te houden. Bij voorbaat dank. 

Hoogachtend 



Fijnstof dodelijker dan gedacht 
Onna Haveirnaos - 09/12/13. 07 32 

Langdurige blootstelling aan fijnstof is ook in lage concentraties levensgevaarlijk. Tot ver onder de 
Europese norm van 25 microgram per kubieke meter blijkt fijnstof dodelijker dan gedacht, zo schrijven 
onderzoekers uit dertien Europese landen vandaag in het Britse medische tijdschrift The Lancet. 

De onderzoekers gebruikten bestaande studies in 22 gebieden in dertien landen. In elk gebied werden metingen 
uitgevoerd die vervolgens zijn gebruikt om modellen te maken, waarmee de blootstelling aan luchtverontreiniging 
op de huisadressen van ruim 360.000 deelnemers overal op dezelfde manier in kaart kon worden gebracht. 

Zo konden de onderzoekers de relatie tussen luchtverontreiniging en sterfte in die 22 gebieden analyseren. 

"Zo'n grote studie is nog nooit in Europa gedaan", zegt Rob Beelen, onderzoeker aan het Institute for Risk 
Assessment Sciences (Iras) van de Universiteit Utrecht dat het onderzoek coördineerde. "De resultaten zijn in lijn 
met Amerikaanse studies, al liggen de effectschattingen wat hoger. Maar nieuw is dat het risico op vervroegde 
sterfte ook onder de Europese grenswaarde van 25 microgram per kubieke meter overeind blijft. Wij vinden dat 
zorgwekkend." 

De onderzoekers deelden de deelnemers in naar de mate waarin ze werden blootgesteld aan fijnstof. Onder de 
norm van 25 microgram waren er nog 310.000 deelnemers over, onder 20 microgram bijvoorbeeld nog 305.000. 

"De risico's zijn eigenlijk identiek", legt Beelen uit. "We zien een nadelig gezondheidseffect tot onder 15 
microgram per kubieke meter. En daarin woont toch een groot deel van de Europese bevolking. Uit eerdere 
analyses weten we dat mensen hierdoor maanden eerder dood kunnen gaan." 

Zelfs onder 10 microgram fijnstof per kubieke meter (70.000 deelnemers) lijkt het risico nog aanzienlijk, maar de 
effectschatting is dan minder betrouwbaar, zegt Beelen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt een grens aan van 10 microgram, terwijl de Europese Unie de 
norm op 25 heeft gelegd. Daar valt dus nog wel wat te winnen, constateren de onderzoekers. "Hoe lager je gaat, 
hoe meer gezondheidswinst", aldus Beelen. 

Daarvoor is een Europese aanpak nodig, stelt hij. "Fijnstof is een verzameling van allerlei deeltjes, waaronder roet 
maar nog veel meer. Belangrijke bronnen zijn industrie en verkeer. Het kan dus nuttig zijn om maatregelen te 
nemen zoals aanpassing van de snelheid, reguleren van de verkeersintensiteit of weren van oude auto's uit een 
binnenstad. 

"Maar er zit ook een langeafstandscomponent in fijnstof. Het kan zich over een grote afstand verspreiden, een 
deel van het fijnstof bij ons kan bijvoorbeeld uit het Ruhrgebied komen, in Zuid-Europa zit er vaak Saharazand in." 

De onderzoekers keken van Noorwegen tot Griekenland, van Finland tot Italië. Beelen: "Wij bepalen niet of er wat 
aan moet worden gedaan, dat is aan de overheid en daarbij spelen allerlei andere overwegingen een rol, 
bijvoorbeeld ook economische. Maar bij roken is de gezondheidsschade je eigen schuld. Als je aan 
luchtverontreiniging wordt blootgesteld waaraan je niks kunt doen, moetje kunnen rekenen op de overheid." 

Rechtszaak A13 vooral om stikstofdioxide 
In recente rechtszaken rond de A13 bij Rotterdam en de A10 en A12 bij Amsterdam en Den Haag speelt fijnstof 
een minder prominente rol dan stikstofdioxide. Dat komt doordat N02 (stikstofdioxide) zich veel minder 
verspreidt. Het effect van metingen dichtbij de snelweg is groot, op meer dan twee kilometer afstand is er weinig 
meer van te merken. Fijnstof verspreidt zich wel over grote afstanden. Onderzoekers van de Milieudienst 
Rijnmond, die metingen verrichtten langs de A13 bij Rotterdam Overschie, waarschuwden in hun publicaties dat 
fijnstof even schadelijk kan zijn als N02 en pleitten voor nader onderzoek. Ze verwachten dan vooral veel 
schadelijke invloed van roetdeeltjes op de gezondheid te zien. 
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Gemeente Den Helder 

Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad 

Postbus 36. 

1780AA DEN HELDER. 

Onderwerp: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014. 
Tevens : Beeldkwaliteitsplan. 

Geachte gemeenteraad, 

Vanaf 2 december 2013 tot en met 13 januari 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan 
stationslocatie 2014 ter inzage. Gedurende deze termijn kan door een ieder een zienswijze 
worden ingediend bij de raad. Hierbij wil ik mijn onderstaande zienswijze en 
beeldkwaliteitplan aan u kenbaar maken 
maken. 

Het betreffende ontwerpbestemmingsplan maakt onder meer de bouw van een nieuw 
gemeentehuis bij het station mogelijk. Ik acht dit kapitaalsvernietiging. Met de toekomstige 
fusie met de naburige gemeenten als Groot Schagen en Hollands Kroon weet U dat het te 
bouwen gemeentehuis in de toekomst niet als zodanig zal worden gebruikt. En worden de 
burgers van Den Helder weer met een groot en kostbaar gebouw opgezadeld, waar geen 
functie meer voor is. Dat dit niet in de publiciteit komt kan als manipulatie worden gezien. 
Het is bij u reeds lang bekend dat hierover vergaande besprekingen en plannen aanwezig 
zijn. Schagen wordt kerngemeente, hetgeen uiteraard logisch is, gezien de centrale ligging 
van het te fuseren gebied, te weten Den Helder, Hollands Kroon en Groot Schagen. Dat niet 
voor Den Helder wordt gekozen is u bekend. Uiteraard vind ik dat heel jammer, maar de 
realiteit moet onder ogen worden gezien, het is beter hiernaar te handelen dan de burger 
een situatie voor te houden die niet de waarheid is. 
Tot Schagen is sprake van een dubbelspoor, vanaf Schagen naar Den Helder is slechts een 
enkelspoor aanwezig. Rond Schagen en omgeving is veel industriegebied en ook de 
autoweg Schagen/Alkmaar is grotendeels al vierbaans, Allemaal zaken die een rol hebben 
gespeeld bij het bepalen van Schagen als centrumgemeente. 

De inwoners Den Helder draaien mijns inziens daardoor nu en in de toekomst op voor de 
nu te maken kosten van een nieuw gemeentehuis dat achteraf gezien niet nodig blijkt t e zijn 
en wat zeer kwalijk is te noemen daar deze ontwikkelingen bij u nu al bekend zijn, Hierover 
zijn op uw dienst ook schriftelijke stukken aanwezig. 
De burgers van Den Helder deze realiteit onthouden is in een tijd waarin we met zijn al len de 
broekriem moeten aantrekken op zijn minst gezegd ongepast en onacceptabel. 

l p }• 

Stuknummer: AI14.00165 



Ook is bij u bekend dat een eventueel te bouwen stadhuis gedeeltelijk moet worden 
gebouwd op grond van de Nederlandse Spoorwegen en gedeeltelijk op gemeentegrond. 

De Nederlandse Spoorwegen laat de gemeente op kosten van de gemeente een 
stationslocatie bouwen, gedeeltelijk op hun grond waardoor een erfpacht moet worden 
betaald dan wel dat het gebouw gedeeltelijk door natrekking eigendom wordt van de 
Nederlandse Spoorwegen. Door de fusie met de andere gemeenten zal het gemeentehuis 
haar functie verliezen en zal het gebouw onverkoopbaar zijn. Hoe gek gaat het worden!!!! 
Ook hierover staat niets in het ontwerpbestemmingsplan. Op zijn minst zal hier onderzoek 
naar moeten worden verricht. 

Over het parkeerprobleem wens ik het volgende op te merken: 
Door realisatie van de beoogde planologische ontwikkelingen is sprake van een grote 
toename van het parkeerprobleem. Het beoogde parkeerterrein op het maaiveld is mijns 
inziens veel te klein om te voldoen aan de grote parkeerbehoefte. 
Ik ben van mening dat de parkeerbehoefte onvoldoende onderzocht en onderbouwd is. 
Wanneer in de toekomst vraag is naar meer parkeerruimte is uitbreiding op deze locatie 
onmogelijk, waardoor wij als omwonenden met een ontoelaatbare parkeerellende worden 
geconfronteerd. Deze situatie is voor ons onacceptabel. 
Het parkeren ter plekke wordt veroorzaakt door vele oorzaken, dit in tegenstelling tot de 
situatie bij het huidige stadhuis, waar geen sprake is van een stationslocatie en bovendien 
o.a. Het Centrum voor Werk en inkomen en het UWV niet gevestigd is. 

DE TOEKOMSTIGE SITUATIE ZAL ZIJN: 

de gaande en komende bezoekers voor het stadhuis 
de daar werkende ambtenaren 
de komende en gaande politici 
bezoekers voor het stadhuis o.a. bij huwelijken 
aan- en afvoer van goederen en afval 
aankomend/ophalend verkeer voor treinreizigers ( z.g . Kiss and Ride ) 
aankomend en vertrekkend busverkeer voor treinreizigers 
aankomende en vertrekkende taxi's gestationeerd bij het station 
gaande en komende bezoekers voor de binnenstad 
parkeerbehoefte/noodzaak van parkeergelegenheid voor de buurtbewoners 
de in het gemeentehuis geplande horecagelegenheid met komende en gaande bezoekers 
en niet te vergeten de overlast van geparkeerde fietsen welke overlast in de huidige situatie 
al heel erg aanwezig is. 

Als omwonenden worden wij op onevenredige en ontoelaatbare wijze geconfronteerd en 
opgezadeld met de parkeerellende. 
Door deze idiote plannen worden wij heel sterk beperkt in ons woongenot. Het plaatsen c.q' 
proppen van zodanig gebouw op de geplande locatie is voor mij en de omwonenden 
onacceptabel. Het weggestopt worden achter een groot gebouw en ook nog gepropt worden 
tussen twee parkeergelegenheden met alle verkeersbewegingen wordt niet geaccepteerd. 
Uw onderzoek naar dit alles is gebaseerd op de huidige situatie, hetgeen een actueel 
onderzoek dient te zijn met de voornoemde gegevens en de dan te ontstane situatie. 
Bovendien staan in uw plannen acht parkeerplaatsen aangegeven voor onze eerste 10 
huizen, hetgeen er veertien dienen te zijn. Ook dient dan uiteraard sprake te zijn van gratis 



parkeervergunningen voor de bewoners en hun bezoekers. 

Door het beoogde bouwplan gaat niet alleen het parkeren op zich toenemen maar - wat nog veel 
veel erger is - het aantal verkeersbewegingen, welke mede sterk veroorzaakt zullen worden 
door de diensten van het Centrum voor Werk en Inkomen en het UVW, daar sprake is van 
frequent bezoek van cliënten van deze diensten. Deze diensten zijn nu niet in het 
gemeentehuis gevestigd. U bent hier zeer wel mee bekend. 
Mede door de intensiviteit ontstaat permanente geluidshinder en sterke vermindering van 
de luchtkwaliteit door toename van onder meer het gevaarlijke fijnstof. De grens van 16 
microgram\ mtr3 is volgens een recent TV programma "Altijd Wat" op Ned 1 dd. 16 april 
2013 om 10.33 uur al verdacht. In uw ontwerpbestemmingsplan is hier onvoldoende 
onderzoek naar verricht en ook gedaan naar de huidige situatie, niet naar de dan komende 
situatie. 
In dit verband verwijs ik u tevens naar de hierbij gevoegde bijlage uit het dagblad 
TROUW dd. 9 december 2013. 
Uit het voorgaande blijkt dat hier zeker rekening mee moet worden gehouden. 

Ook acht ik het een kwalijke zaak dat voor het realiseren van het beoogde bouwplan twee 
karakteristieke gebouwen van na-oorlogse architectuur moeten worden gesloopt, te weten 
het postkantoor en het stationsgebouw. Ondanks het feit dat beide bouwwerken niet als 
monument of als beeldbepalend pand zijn aangewezen, acht ik het gelet op de 
karakteristieke bouw en hun (cultuurhistorisch karakter van groot belang dat zij voor het 
nageslacht behouden blijven. Dit aspect heeft naar onze mening dan ook onvoldoende 
aandacht gehad. Het feit dat een gebouw ontbreekt op een monumentenlijst dan wel niet 
beeldbepalend is, wil nog niet zeggen dat het dan maar zonder meer rijp is voor de 
sloophamer. 
Bij de mondelinge behandeling van het verzoek tot plaatsing van het postkantoor op de 
monumentenlijst werd duidelijk door de commissie aangegeven dat het verzoek (voorlopig) 
niet positief zal worden gehonoreerd om 2 redenen, te weten: de (aan)bouw van het lage 
gedeelte en de ligging in combinatie met de omgeving. Wel werd heel duidelijk door deze 
commissie medegedeeld dat sprake is van een uniek gebouw van na-oorlogse architectuur 
en zij de gemeente het sterke advies zullen geven dit gebouw niet te slopen maar er iets 
mee te doen. 
Over het station heeft de commissie het positieve advies gegeven het gebouw op de 
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dit station is het enige gave kopstation van heel 
Nederland van naoorlogse architectuur. Moet Den Helder nog meer het imago krijgen van 
sloopstadü! 
De arrogantie waarmee u meent deze wetenschap te moeten negeren is erg kwalijk en heeft 
ook niet de instemming van de Helderse bevolking. 
Uit uw ontwerpbestemmingsplan blijkt eveneens niet dat een onderzoek is gedaan naar 
eventuele rechten van de ontwerpers/architecten en/of hun nabestaanden, hetgeen zou 
kunnen leiden tot schadeclaims. Dit onderzoek dient uiteraard wel te geschieden. 

Ook wens ik op te merken dat het stuk Boerhaavestraat vanaf het huidige postkantoor tot 
zeker aan de Jan Blankenstraat zeer beeldbepalend is door d e staat van de huizen met de 
originele erkers met de glas in rood ramen . Dit mooie stukje Den Helder - waar we al zo 

weinig van hebben - mag nooit achter een groot nieuw gebouw gestopt worden. 
Integendeel, het moet gekoesterd worden en in de spotlights komen te staan zodat 
treinreizigers bij aankomst dit originele stukje Den Helder zien. 

/ 



Voor wat betreft de door u geroemde en genoemde burgerparticipatie merk ik op dat van 
burgerparticipatie totaal geen sprake is. 
Een klein deel van de bevolking heeft -vergeet dit niet - een mening mogen geven (niet 
meer en niet minder) over EEN IMPRESSIE van drie gebouwen. 
Het is dan ook merkwaardig dat zonder meer gehoor wordt gegeven aan het uitwerken van 
de variant die de meeste stemmen kreeg, wetende dat de omwonenden van de 
stationslocatie tegen de beoogde plannen zijn en zeker niet voor variant 1 hebben gestemd. 
Ik ben van mening dat niet afdoende is voldaan aan hetgeen is neergelegd in de besluiten 
van 9 juli en 29 oktober 2012. 
De optie" Geen stadhuis op deze locatie" was niet aanwezig. Dat is opvallend en op zijn 
minst manipulatief, te meer daar tot op heden slechts sprake is van voorlopige besluiten om 
eventueel later tot een definitief besluit te komen. (Zie uw eigen verweerschrift bij de 
Rechtbank, waarin dit letterlijk is vermeld) 
Het is op zijn minst bevreemdend dat u in het kader van deze procedure geen pas op de 
plaats maakt, daar mede in deze zaak wordt behandeld de formeel onjuiste gang van zaken 
door u bij het verzoek tot het houden van een Referendum. 

Ik verzoek U dan ook grondig te overwegen of dit onzalige plan nog wel levensvatbaarheid 
heeft. 
Najaren gesteggel over het wel of niet bouwen van een nieuw stadhuis op de stationslocatie 
is het heel duidelijk dat dit plan geen draagvlak heeft bij de Helderse bevolking. Dit blijkt 
mede uit de kleinst mogelijke meerderheid in uw raad. 
Uw argumenten om te kiezen voor de stationslocatie voor een nieuw stadhuis zijn onecht. 
Het brengt geen levendigheid in de stad, het is een kantoorgebouw, waar het elke avond en 
elk weekend donker is. Nog nooit heeft een kantoorgebouw levendigheid gebracht in het 
centrum van een stad. Ik verwijs hierbij naar de lezing van prof. C. Molenaar voor de 
Helderse binnenstadwinkeliers, die deze mening ook is toegedaan. 
Het argument dat het huidige stadhuis in slechte staat van onderhoud verkeert, kan zelfs de 
gemeente verweten worden. Men dient als een goed huisvader voor de gebouwen zorg te 
dragen en geen achterstallig onderhoud te hebben. Doorberedeneerd zadelt u de burgers 
van Den Helder hierdoor met hoge kosten op. Het is zeker geen reden dan maar een nieuw 
gebouw te realiseren. 

Er zijn zonder meer andere en meer belangrijke zaken die een hogere prioriteit hebben en 
meer aandacht dienen te krijgen. Ik denk daarbij aan alle maatschappelijke voorzieningen 
maar ook aan grondig onderhoud van gemeentelijke gebouwen, straten en trottoirs en niet te 
vergeten de slechte staat van onderhoud van het openbaar groen. U dient te kiezen voor 
kwaliteit in plaats van kwantiteit. 

Uiteindelijk leiden de beoogde planologische ontwikkelingen tot een waardevermindering van 
onze woningen. Ik behoud mij dan ook alle rechten voor, om te zijner t i jd een aanvraag om 
tegemoetkoming in de schade bij uw college van burgemeester en wethouders in te dienen. 
Wellicht ten overvloede zij vermeld dat onze huizen niet zijn geheid maar op zand zijn 
gebouwd, waardoor grote schade kan ontstaan door de eventueel komende sloop en 
bouwactiviteiten . 
Ook zal sprake zijn van een hogere grondwaterstand door stuwend water door de 

bouwwerkzaamheden en daardoor wateroverlast, mede gezien het feit dat onze huizen lager 
liggen dan de straattrottoir. 



Tenslotte over het Beeldkwaliteitsplan valt nog weinig te zeggen . 

In de zienswijze staan diverse punten al beschreven. Het naar voren verplaatsen van het nieuw te 

bouwen stadhuis verandert het aanzicht van de rotonde in negatieve zin. De versmalling van de 

Boerhaavestraat cq. Stationsplein zal veel overlast aan de omwonenden veroorzaken. De grote 

hoogte van het nog te bouwen stadhuis en de nieuwe parkeersituatie zullen vele moeilijkheden 

veroorzaken. Tevens zal de aansluiting op de rotonde op gezette ti jden een verkeersinfarct 

veroorzaken. Mede omdat nog veel onduidelijkheid is over de uitvoering . 

Kan ik hier niet over oordelen. 

Er is gewoon te weinig plaats voor een stadhuis op de stationslocatie. 

Uit het vorenstaande moge blijken dat ik niet akkoord kan gaan met uw 
ontwerpbestemmingsplan en tot in hoogste instantie alles zal ondernemen om dit onzalige 
plan niet door te laten gaan. 

Hoogachtend, 

O. Selie van Rookhuizen 

Boerhaavestraat 23 

1782 AA Den Helder 



Fijnstof dodelijker dan gedacht Bijlage 
Onno Havermans - 09/12/13, 07:32 

© reuters. Smog in Bejing. China. 

Langdurige blootstelling aan fijnstof is ook in lage concentraties levensgevaarlijk. Tot ver onder de 
Europese norm van 25 microgram per kubieke meter blijkt fijnstof dodelijker dan gedacht, zo schrijven 
onderzoekers uit dertien Europese landen vandaag in het Britse medische tijdschrift The Lancet. 

De onderzoekers gebruikten bestaande studies in 22 gebieden in dertien landen. In elk gebied werden metingen 
uitgevoerd die vervolgens zijn gebruikt om modellen te maken, waarmee de blootstelling aan luchtverontreiniging 
op de huisadressen van ruim 360.000 deelnemers overal op dezelfde manier in kaart kon worden gebracht. 

Zo konden de onderzoekers de relatie tussen luchtverontreiniging en sterfte in die 22 gebieden analyseren. 

"Zo'n grote studie is nog nooit in Europa gedaan", zegt Rob Beelen, onderzoeker aan het Institute for Risk 
Assessment Sciences (Iras) van de Universiteit Utrecht dat het onderzoek coördineerde. "De resultaten zijn in lijn 
met Amerikaanse studies, al liggen de effectschattingen wat hoger. Maar nieuw is dat het risico op vervroegde 
sterfte ook onder de Europese grenswaarde van 25 microgram per kubieke meter overeind blijft. Wij vinden dat 
zorgwekkend." 

De onderzoekers deelden de deelnemers in naar de mate waarin ze werden blootgesteld aan fijnstof. Onder de 
norm van 25 microgram waren er nog 310.000 deelnemers over, onder 20 microgram bijvoorbeeld nog 305.000. 

"De risico's zijn eigenlijk identiek", legt Beelen uit. "We zien een nadelig gezondheidseffect tot onder 15 
microgram per kubieke meter. En daarin woont toch een groot deel van de Europese bevolking. Uit eerdere 
analyses weten we dat mensen hierdoor maanden eerder dood kunnen gaan." 

Zelfs onder 10 microgram fijnstof per kubieke meter (70.000 deelnemers) lijkt het risico nog aanzienlijk, maar de 
effectschatting is dan minder betrouwbaar, zegt Beelen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt een grens aan van 10 microgram, terwijl de Europese Unie de 
norm op 25 heeft gelegd. Daar valt dus nog wel wat te winnen, constateren de onderzoekers. "Hoe lager je gaat, 
hoe meer gezondheidswinst", aldus Beelen. 

Daarvoor is een Europese aanpak nodig, stelt hij. "Fijnstof is een verzameling van allerlei deeltjes, waaronder roet 
maar nog veel meer. Belangrijke bronnen zijn industrie en verkeer. Het kan dus nuttig zijn om maatregelen te 
nemen zoals aanpassing van de snelheid, reguleren van de verkeersintensiteit of weren van oude auto's uit een 
binnenstad. 

"Maar er zit ook een langeafstandscomponent in fijnstof. Het kan zich over een grote afstand verspreiden, een 
deel van het fijnstof bij ons kan bijvoorbeeld uit het Ruhrgebied komen, in Zuid-Europa zit er vaak Saharazand in." 

De onderzoekers keken van Noorwegen tot Griekenland, van Finland tot Italië. Beelen: "Wij bepalen niet of er wat 
aan moet worden gedaan, dat is aan de overheid en daarbij spelen allerlei andere ovenwegingen een rol, 
bijvoorbeeld ook economische. Maar bij roken is de gezondheidsschade je eigen schuld. Als je aan 
luchtverontreiniging wordt blootgesteld waaraan je niks kunt doen, moetje kunnen rekenen op de overheid." 

Rechtszaak A13 vooral om stikstofdioxide 
In recente rechtszaken rond de A13 bij Rotterdam en de A10 en A12 bij Amsterdam en Den Haag speelt fijnstof 
een minder prominente rol dan stikstofdioxide. Dat komt doordat N02 (stikstofdioxide) zich veel minder 
verspreidt. Het effect van metingen dichtbij de snelweg is groot, op meer dan twee kilometer afstand is er weinig 
meer van te merken. Fijnstof verspreidt zich wel over grote afstanden. Onderzoekers van de Milieudienst 
Rijnmond, die metingen verrichtten langs de A13 bij Rotterdam Overschie, waarschuwden in hun publicaties dat 
fijnstof even schadelijk kan zijn als N02 en pleitten voor nader onderzoek. Ze verwachten dan vooral veel 
schadelijke invloed van roetdeeltjes op de gezondheid te zien. 



GEMEENTE DEN HELDE -

INGEKOMEN 

1 0 JAN 2014 

Den Helder, 9 januari 2014. 

Gemeente Den Helder 
Stuknummer: AI14.00164 

Burgemeester & Wethouders en de Gemeenteraad. 
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1780AA DEN HELDER. 

Onderwerp: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014. 
Tevens : Beeldkwaliteitsplan. 

Geachte gemeenteraad, 

Vanaf 2 december 2013 tot en met 13 januari 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan 
stationslocatie 2014 ter inzage. Gedurende deze termijn kan door een ieder een zienswijze 
worden ingediend bij de raad. Hierbij wil ik mijn onderstaande zienswijze en 
beeldkwaliteitplan aan u kenbaar maken 
maken. 

Het betreffende ontwerpbestemmingsplan maakt onder meer de bouw van een nieuw 
gemeentehuis bij het station mogelijk. Ik acht dit kapitaalsvernietiging. Met de toekomstige 
fusie met de naburige gemeenten als Groot Schagen en Hollands Kroon weet U dat het te 
bouwen gemeentehuis in de toekomst niet als zodanig zal worden gebruikt. En worden de 
burgers van Den Helder weer met een groot en kostbaar gebouw opgezadeld, waar geen 
functie meer voor is. Dat dit niet in de publiciteit komt kan als manipulatie worden gezien. 
Het is bij u reeds lang bekend dat hierover vergaande besprekingen en plannen aanwezig 
zijn. Schagen wordt kerngemeente, hetgeen uiteraard logisch is, gezien de centrale ligging 
van het te fuseren gebied, te weten Den Helder, Hollands Kroon en Groot Schagen. Dat niet 
voor Den Helder wordt gekozen is u bekend. Uiteraard vind ik dat heel jammer, maar de 
realiteit moet onder ogen worden gezien, het is beter hiernaar te handelen dan de burger 
een situatie voor te houden die niet de waarheid is. 
Tot Schagen is sprake van een dubbelspoor, vanaf Schagen naar Den Helder is slechts een 
enkelspoor aanwezig. Rond Schagen en omgeving is veel industriegebied en ook de 
autoweg Schagen/Alkmaar is grotendeels al vierbaans, Allemaal zaken die een rol hebben 
gespeeld bij het bepalen van Schagen als centrumgemeente. 

De inwoners Den Helder draaien mijns inziens daardoor nu en in de toekomst op voor de 
nu te maken kosten van een nieuw gemeentehuis dat achteraf gezien niet nodig blijkt te zijn 
en wat zeer kwalijk is te noemen daar deze ontwikkelingen bij u nu al bekend zijn, Hierover 
zijn op uw dienst ook schriftelijke stukken aanwezig. 
De burgers van Den Helder deze realiteit onthouden is in een tijd waarin we met zijn allen de 
broekriem moeten aantrekken op zijn minst gezegd ongepast en onacceptabel. 



Ook is bij u bekend dat een eventueel te bouwen stadhuis gedeeltelijk moet worden 
gebouwd op grond van de Nederlandse Spoorwegen en gedeeltelijk op gemeentegrond. 

De Nederlandse Spoorwegen laat de gemeente op kosten van de gemeente een 
stationslocatie bouwen, gedeeltelijk op hun grond waardoor een erfpacht moet worden 
betaald dan wel dat het gebouw gedeeltelijk door natrekking eigendom wordt van de 
Nederlandse Spoorwegen. Door de fusie met de andere gemeenten zal het gemeentehuis 
haar functie verliezen en zal het gebouw onverkoopbaar zijn. Hoe gek gaat het worden!!!! 
Ook hierover staat niets in het ontwerpbestemmingsplan. Op zijn minst zal hier onderzoek 
naar moeten worden verricht. 

Over het parkeerprobleem wens ik het volgende op te merken: 
Door realisatie van de beoogde planologische ontwikkelingen is sprake van een grote 
toename van het parkeerprobleem. Het beoogde parkeerterrein op het maaiveld is mijns 
inziens veel te klein om te voldoen aan de grote parkeerbehoefte. 
Ik ben van mening dat de parkeerbehoefte onvoldoende onderzocht en onderbouwd is. 
Wanneer in de toekomst vraag is naar meer parkeerruimte is uitbreiding op deze locatie 
onmogelijk, waardoor wij als omwonenden met een ontoelaatbare parkeerellende worden 
geconfronteerd. Deze situatie is voor ons onacceptabel. 
Het parkeren ter plekke wordt veroorzaakt door vele oorzaken, dit in tegenstelling tot de 
situatie bij het huidige stadhuis, waar geen sprake is van een stationslocatie en bovendien 
o.a. Het Centrum voor Werk en inkomen en net UWV niet gevestigd is. 

DE TOEKOMSTIGE SITUATIE ZAL ZIJN: 

de gaande en komende bezoekers voor het stadhuis 
de daar werkende ambtenaren 
de komende en gaande politici 
bezoekers voor het stadhuis o.a. bij huwelijken 
aan- en afvoer van goederen en afval 
aankomend/ophalend verkeer voor treinreizigers (z.g . Kiss and Ride ) 
aankomend en vertrekkend busverkeer voor treinreizigers 
aankomende en vertrekkende taxi's gestationeerd bij het station 
gaande en komende bezoekers voor de binnenstad 
parkeerbehoefte/noodzaak van parkeergelegenheid voor de buurtbewoners 
de in het gemeentehuis geplande horecagelegenheid met komende en gaande bezoekers 
en niet te vergeten de overlast van geparkeerde fietsen welke overlast in de huidige situatie 
al heel erg aanwezig is. 

Als omwonenden worden wij op onevenredige en ontoelaatbare wijze geconfronteerd en 
opgezadeld met de parkeerellende. 
Door deze idiote plannen worden wij heel sterk beperkt in ons woongenot. Het plaatsen c.q' 
proppen van zodanig gebouw op de geplande locatie is voor mij en de omwonenden 
onacceptabel. Het weggestopt worden achter een groot gebouw en ook nog gepropt worden 
tussen twee parkeergelegenheden met alle verkeersbewegingen wordt niet geaccepteerd. 
Uw onderzoek naar dit alles is gebaseerd op de huidige situatie, hetgeen een actueel 
onderzoek dient te zijn met de voornoemde gegevens en de dan te ontstane situatie. 
Bovendien staan in uw plannen acht parkeerplaatsen aangegeven voor onze eerste 10 
huizen, hetgeen er veertien dienen te zijn. Ook dient dan uiteraard sprake te zijn van gratis 



parkeervergunningen voor de bewoners en hun bezoekers. 

Door het beoogde bouwplan gaat niet alleen het parkeren op zich toenemen maar - wat nog veel 
veel erger is - het aantal verkeersbewegingen, welke mede sterk veroorzaakt zullen worden 
door de diensten van het Centrum voor Werk en Inkomen en het UWV, daar sprake is van 
frequent bezoek van cliënten van deze diensten. Deze diensten zijn nu niet in het 
gemeentehuis gevestigd. U bent hier zeer wel mee bekend. 
Mede door de intensiviteit ontstaat permanente geluidshinder en sterke vermindering van 
de luchtkwaliteit door toename van onder meer het gevaarlijke fijnstof. De grens van 16 
microgram\ mtr3 is volgens een recent TV programma "Altijd Wat" op Ned 1 dd. 16 april 
2013 om 10.33 uur al verdacht. In uw ontwerpbestemmingsplan is hier onvoldoende 
onderzoek naar verricht en ook gedaan naar de huidige situatie, niet naar de dan komende 
situatie. 
In dit verband verwijs ik u tevens naar de hierbij gevoegde bijlage uit het dagblad 
TROUW dd. 9 december 2013. 
Uit het voorgaande blijkt dat hier zeker rekening mee moet worden gehouden. 

Ook acht ik het een kwalijke zaak dat voor het realiseren van het beoogde bouwplan twee 
karakteristieke gebouwen van na-oorlogse architectuur moeten worden gesloopt, te weten 
het postkantoor en het stationsgebouw. Ondanks het feit dat beide bouwwerken niet als 
monument of als beeldbepalend pand zijn aangewezen, acht ik het gelet op de 
karakteristieke bouw en hun (cultuur)historisch karakter van groot belang dat zij voor het 
nageslacht behouden blijven. Dit aspect heeft naar onze mening dan ook onvoldoende 
aandacht gehad. Het feit dat een gebouw ontbreekt op een monumentenlijst dan wel niet 
beeldbepalend is, wil nog niet zeggen dat het dan maar zonder meer rijp is voor de 
sloophamer. 
Bij de mondelinge behandeling van het verzoek tot plaatsing van het postkantoor op de 
monumentenlijst werd duidelijk door de commissie aangegeven dat het verzoek (voorlopig) 
niet positief zal worden gehonoreerd om 2 redenen, te weten: de (aan)bouw van het lage 
gedeelte en de ligging in combinatie met de omgeving. Wel werd heel duidelijk door deze 
commissie medegedeeld dat sprake is van een uniek gebouw van na-oorlogse architectuur 
en zij de gemeente het sterke advies zullen geven dit gebouw niet te slopen maar er iets 
mee te doen. 
Over het station heeft de commissie het positieve advies gegeven het gebouw op de 
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dit station is het enige gave kopstation van heel 
Nederland van naoorlogse architectuur. Moet Den Helder nog meer het imago krijgen van 
sloopstadü! 
De arrogantie waarmee u meent deze wetenschap te moeten negeren is erg kwalijk en heeft 
ook niet de instemming van de Helderse bevolking. 
Uit uw ontwerpbestemmingsplan blijkt eveneens niet dat een onderzoek is gedaan naar 
eventuele rechten van de ontwerpers/architecten en/of hun nabestaanden, hetgeen zou 
kunnen leiden tot schadeclaims. Dit onderzoek dient uiteraard wel te geschieden. 

Ook wens ik op te merken dat het stuk Boerhaavestraat vanaf het huidige postkantoor tot 
zeker aan de Jan Blankenstraat zeer beeldbepalend is door de staat van de huizen met de 
originele erkers met de glas in rood ramen . Dit mooie stukje Den Helder - waar we al zo 

weinig van hebben - mag nooit achter een groot nieuw gebouw gestopt worden. 
Integendeel, het moet gekoesterd worden en in de spotlights komen te staan zodat 
treinreizigers bij aankomst dit originele stukje Den Helder zien. 



Voor wat betreft de door u geroemde en genoemde burgerparticipatie merk ik op dat van 
burgerparticipatie totaal geen sprake is. 
Een klein deel van de bevolking heeft -vergeet dit niet - een mening mogen geven (niet 
meer en niet minder) over EEN IMPRESSIE van drie gebouwen. 
Het is dan ook merkwaardig dat zonder meer gehoor wordt gegeven aan het uitwerken van 
de variant die de meeste stemmen kreeg, wetende dat de omwonenden van de 
stationslocatie tegen de beoogde plannen zijn en zeker niet voor variant 1 hebben gestemd. 
Ik ben van mening dat niet afdoende is voldaan aan hetgeen is neergelegd in de besluiten 
van 9 juli en 29 oktober 2012. 
De optie" Geen stadhuis op deze locatie" was niet aanwezig. Dat is opvallend en op zfjn 
minst manipulatief, te meer daar tot op heden slechts sprake is van voorlopige besluiten om 
eventueel later tot een definitief besluit te komen. (Zie uw eigen verweerschrift bij de 
Rechtbank, waarin dit letterlijk is vermeld) 
Het is op zijn minst bevreemdend dat u in het kader van deze procedure geen pas op de 
plaats maakt, daar mede in deze zaak wordt behandeld de formeel onjuiste gang van zaken 
door u bij het verzoek tot het houden van een Referendum. 

Ik verzoek U dan ook grondig te overwegen of dit onzalige plan nog wel levensvatbaarheid 
heeft. 
Najaren gesteggel over het wel of niet bouwen van een nieuw stadhuis op de stationslocatie 
is het heel duidelijk dat dit plan geen draagvlak heeft bij de Helderse bevolking. Dit blijkt 
mede uit de kleinst mogelijke meerderheid in uw raad. 
Uw argumenten om te kiezen voor de stationslocatie voor een nieuw stadhuis zijn onecht. 
Het brengt geen levendigheid in de stad, het is een kantoorgebouw, waar het elke avond en 
elk wëekend donker is. Nog nooit heeft een kantoorgebouw levendigheid gebracht in het 
centrum van een stad. Ik verwijs hierbij naar de lezing van prof. C. Molenaar voor de 
Helderse binnenstadwinkeliers, die deze mening ook is toegedaan. 
Het argument dat het huidige stadhuis in slechte staat van onderhoud verkeert, kan zelfs de 
gemeente verweten worden. Men dient als een goed huisvader voor de gebouwen zorg te 
dragen en geen achterstallig onderhoud te hebben. Doorberedeneerd zadelt u de burgers 
van Den Helder hierdoor met hoge kosten op. Het is zeker geen reden dan maar een nieuw 
gebouw te realiseren. 

Er zijn zonder meer andere en meer belangrijke zaken die een hogere prioriteit hebben en 
meer aandacht dienen te krijgen. Ik denk daarbij aan alle maatschappelijke voorzieningen 
maar ook aan grondig onderhoud van gemeentelijke gebouwen, straten en trottoirs en niet te 
vergeten de slechte staat van onderhoud van het openbaar groen. U dient te kiezen voor 
kwaliteit in plaats van kwantiteit. 

Uiteindelijk leiden de beoogde planologische ontwikkelingen tot een waardevermindering van 
onze woningen. Ik behoud mij dan ook alle rechten voor, om te zijner t i jd een aanvraag om 
tegemoetkoming in de schade bij uw college van burgemeester en wethouders in te dienen. 
Wellicht ten overvloede zij vermeld dat onze huizen niet zijn geheid maar op zand zijn 
gebouwd, waardoor grote schade kan ontstaan door de eventueel komende sloop en 
bouwactiviteiten . 
Ook zal sprake zijn van een hogere grondwaterstand door stuwend water door de 

bouwwerkzaamheden en daardoor wateroverlast, mede gezien het feit dat onze huizen lager 
liggen dan de straattrottoir. 



Tenslotte over het Beeldkwaliteitsplan valt nog weinig te zeggen . 

In de zienswijze staan diverse punten al beschreven. Het naar voren verplaatsen van het nieuw te 
bouwen stadhuis verandert het aanzicht van de rotonde in negatieve zin. De versmalling van de 
Boerhaavestraat cq. Stationsplein zal veel overlast aan de omwonenden veroorzaken. De grote 
hoogte van het nog te bouwen stadhuis en de nieuwe parkeersituatie zullen vele moeilijkheden 
veroorzaken. Tevens zal de aansluiting op de rotonde op gezette tijden een verkeersinfarct 
veroorzaken. Mede omdat nog veel onduidelijkheid is over de uitvoering . 
Kan ik hier niet over oordelen. 

Er is gewoon te weinig plaats voor een stadhuis op de stationslocatie. 

Uit het vorenstaande moge blijken dat ik niet akkoord kan gaan met uw 
ontwerpbestemmingsplan en tot in hoogste instantie alles zal ondernemen om dit onzalige 
plan niet door te laten gaan. 

Hoogachtend, 

Boerhaavestraat 23 

K.H. Selie 

/ 

1782 AA Den Helder 



Fijnstof dodelijker dan gedacht Bijlage . 
Onno Havermans - 09/12/13, 07:32 

© reuters. Smog in Bejing. China. 

Langdurige blootstelling aan fijnstof is ook in lage concentraties levensgevaarlijk. Tot ver onder de 
Europese norm van 25 microgram per kubieke meter blijkt fijnstof dodelijker dan gedacht, zo schrijven 
onderzoekers uit dertien Europese landen vandaag in het Britse medische tijdschrift The Lancet. 

De onderzoekers gebruikten bestaande studies in 22 gebieden in dertien landen. In elk gebied werden metingen 
uitgevoerd die vervolgens zijn gebruikt om modellen te maken, waarmee de blootstelling aan luchtverontreiniging 
op de huisadressen van ruim 360.000 deelnemers overal op dezelfde manier in kaart kon worden gebracht. 

Zo konden de onderzoekers de relatie tussen luchtverontreiniging en sterfte in die 22 gebieden analyseren. 

"Zo'n grote studie is nog nooit in Europa gedaan", zegt Rob Beelen, onderzoeker aan het Institute for Risk 
Assessment Sciences (Iras) van de Universiteit Utrecht dat het onderzoek coördineerde. "De resultaten zijn in lijn 
met Amerikaanse studies, al liggen de effectschattingen wat hoger. Maar nieuw is dat het risico op vervroegde 
sterfte ook onder de Europese grenswaarde van 25 microgram per kubieke meter overeind blijft. Wij vinden dat 
zorgwekkend." 

De onderzoekers deelden de deelnemers in naar de mate waarin ze werden blootgesteld aan fijnstof. Onder de 
norm van 25 microgram waren er nog 310.000 deelnemers over, onder 20 microgram bijvoorbeeld nog 305.000. 

"De risico's zijn eigenlijk identiek", legt Beelen uit. "We zien een nadelig gezondheidseffect tot onder 15 
microgram per kubieke meter. En daarin woont toch een groot deel van de Europese bevolking. Uit eerdere 
analyses weten we dat mensen hierdoor maanden eerder dood kunnen gaan." 

Zelfs onder 10 microgram fijnstof per kubieke meter (70.000 deelnemers) lijkt het risico nog aanzienlijk, maar de 
effectschatting is dan minder betrouwbaar, zegt Beelen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt een grens aan van 10 microgram, terwijl de Europese Unie de 
norm op 25 heeft gelegd. Daar valt dus nog wel wat te winnen, constateren de onderzoekers. "Hoe lager je gaat, 
hoe meer gezondheidswinst", aldus Beelen. 

Daarvoor is een Europese aanpak nodig, stelt hij. "Fijnstof is een verzameling van allerlei deeltjes, waaronder roet 
maar nog veel meer. Belangrijke bronnen zijn industrie en verkeer. Het kan dus nuttig zijn om maatregelen te 
nemen zoals aanpassing van de snelheid, reguleren van de verkeersintensiteit of weren van oude auto's uit een 
binnenstad. 

"Maar er zit ook een langeafstandscomponent in fijnstof. Het kan zich over een grote afstand verspreiden, een 
deel van het fijnstof bij ons kan bijvoorbeeld uit het Ruhrgebied komen, in Zuid-Europa zit er vaak Saharazand in." 

De onderzoekers keken van Noorwegen tot Griekenland, van Finland tot Italië. Beelen: "Wij bepalen niet of er wat 
aan moet worden gedaan, dat is aan de overheid en daarbij spelen allerlei andere overwegingen een rol, 
bijvoorbeeld ook economische. Maar bij roken is de gezondheidsschade je eigen schuld. Als je aan 
luchtverontreiniging wordt blootgesteld waaraan je niks kunt doen, moetje kunnen rekenen op de overheid." 

Rechtszaak A13 vooral om stikstofdioxide 
In recente rechtszaken rond de A13 bij Rotterdam en de A10 en A12 bij Amsterdam en Den Haag speelt fijnstof 
een minder prominente rol dan stikstofdioxide. Dat komt doordat N02 (stikstofdioxide) zich veel minder 
verspreidt. Het effect van metingen dichtbij de snelweg is groot, op meer dan twee kilometer afstand is er weinig 
meer van te merken. Fijnstof verspreidt zich wel over grote afstanden. Onderzoekers van de Milieudienst 
Rijnmond, die metingen verrichtten langs de A13 bij Rotterdam Overschie, waarschuwden in hun publicaties dat 
fijnstof even schadelijk kan zijn als N02 en pleitten voor nader onderzoek. Ze verwachten dan vooral veel 
schadelijke invloed van roetdeeltjes op de gezondheid te zien. 
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College van B & W gemeente Den Helder 
Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

Den Helder, 10 januari 2014 

Inzake: zienswijze Bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

Geacht college, 

De belangenverenigingen in de Helderse binnenstad : HOB, Horeca Nederland en 
de Vecob Den Helder zijn uitermate content met de totstandkoming van het 
bestemmingsplan. Met dit plan kan een van de lelijkste plekken van de 
binnenstad worden aangepakt en ondergetekende partijen zijn in hoopvolle 
verwachting van de realisering. 

Echter zijn wij zeer verontrust over het veranderen van de loop/koopstromen en 
de uitbreiding m 2 winkelvloeroppervlakte. 

U geeft aan dat de VOP die nu van het station naar de zuidzijde van de 
Beatrixstraat loopt wordt verlegd van het station richting Stadspark. 
Dit is voor onze leden aan de zuidzijde van de Beatrixstraat en voor de 
belangenverenigingen absoluut onaanvaardbaar. Het verleggen van 
loop/koopstromen kan en zal deze winkels veel klanten kosten en in dit geval 
planschade claims opleveren, de bestaande situatie geeft een duidelijk beeld 
waarom de bewoners/bezoekers aan de schaduwkant van de Beatrixstraat lopen 
en waarom de daar gevestigde winkels in de afgelopen 50 jaar hun brood hebben 
kunnen verdienen, 
Het is algemeen bekend dat als mensen eenmaal aan de warme/zonzijde van 
een straat lopen zij niet makkelijk oversteken naar de koude/schaduwzijde van 
een straat. 
In het koopstromen onderzoek van 2012 staat ook duidelijk dat mede door de 
huidige VOP de zuidzijde van de Beatrixstraat de op één na drukste plek van 
onze binnenstad is. Met de door u voorgestelde verschuiving zal daar een 
negatieve verandering in komen en zullen een aantal ondernemers aan de 
zuidzijde het heel moeilijk gaan krijgen. 
De huidige situatie waar ook een oversteek mogelijkheid is vanuit het station 
naar het Stadspark, zonder VOP, werkt naar ons idee op dit moment uitstekend. 

Het argument om loopstromen te bundelen gaat hier niet op, want de mensen 
die de Beatrixstraat in willen zullen zeker niet over het Julianaplein lopen 
vanwege de sociaal veilige en aangename sfeer die volgens u wordt gecreëerd en 
die ook nog een efficiënte hoogwaardige openbare ruimte oplevert. 



Het enige resultaat zal zijn dat de loopstroom die vanuit het station naar de 
zuidzijde gaat, dan naar de noordzijde van de Beatrixstraat wordt verplaatst. 
Uw redenatie dat in de huidige situatie de stromen erg verspreid zijn en zorgt 
voor een gevoel van sociale onveiligheid is volgens ons gebaseerd op verkeerde 
uitgangspunten. 

Wat betreft het winkellareaal neemt u in uw programma 2 0 0 m 2 op voor een 
coffee-corner en 2 0 0 m 2 voor commerciële voorzieningen, beide W O . De huidige 
winkels beslaan ieder ongeveer 6 0 m 2 en dit is dus een forse uitbreiding. Tevens 
wilt u op de kop van de Beatrixstraat, naast de winkel/restaurant van Boon's 
Viswereld een bouwblok toevoegen aan het winkelbestand. Dit is wederom een 
flinke uitbreiding. 

Ons inziens is dit een verkeerd signaal. Waar alle waarschuwingslichten branden 
om te komen tot juist minder winkelvloeroppervlak gaat u wederom uitbreiden. 
Voor de horeca heeft u de beschikking voor 5 restaurateurs in de nabijheid van 
het station. Voor detailhandel c.q. commerciële voorzieningen staat in de gehele 
binnenstad voldoende winkelvloeroppervlakte ter beschikking. 
Wij vragen u dan ook om de huidige voorgenomen commerciële ruimte in het 
station op locaties in de binnenstad te huisvesten. 
Natuurlijk moet er een gelegenheid zijn om een broodje of een flesje drinken te 
kopen, net als de huidige bloemenzaak die prima voldoet. Een uitbreiding die 
deze zaken denken nodig te hebben (wij denken daarbij aan een uitbreiding van 
5 a 10 % ) is uiteraard acceptabel. Wij vragen u echter om geen grote 
uitbreidingen toe te staan. 

Voor zover ons bekend hebben zowel de eigenaar als de uitbater van het pand op 
de kop van de Beatrixstraat geen plannen om nu of in de toekomst verder uit te 
breiden. 

Graag willen wij in overleg met uw college om onze argumenten nog eens te 
bespreken. Het is zeker niet de bedoeling dat wij plannen gaan vertragen. 
Bij een goed functionerende binnenstad hebben wij allen baat. 

In afwachting van uw reactie, 

/7 

Ho 

/ 

VECOB Den Helder 
J.A. Mooij 

\ 
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Stuknummer: AI14.00179 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Namens de bewoners/eigenaren van het appartementencomplex Julianaplein met name de woning 
gelegen aan de Middenweg tegen over voormalig postkantoor tussen Rabobank en watertoren 
willen wij u ons ongenoegen, en grote bezwaren meedelen voor wat betreft de bouwplannen van 
het stadhuis welke gepland zijn op het huidige postkantoor/stationslocatie. 

De verhouding van dit hoge massale plan met een afmeting aan de voorzijde van 18 meter hoog en 
tot een hoogte van 23 meter hoog accent en een breedte van 60 meter waarna een ronding volgt, 
alsmede dat de rooilijn plusminus 4 meter na de middenberm wordt verlegd, tast in grote mate onze 
privacy aan. Ons uitzicht wordt volledig weggenomen en daar bij wordt de rotonde ook nog groter 
naar de voor onze woning bebouwing verlegd, zodat er ook nog eens extra drukte, lawaai en extra 
uitlaatgassen komen. Waar we met name als wij op het balkon zitten erg veel overlast van kunnen 
krijgen.In verband met de nieuwe regelgeving voor fijnstof welke de gezondheidkan schaden,eisen 
wij nieuwe metingen. 

Ons appartementen complex behelst aan de ene kant het stadspark, en zoals hierboven beschreven 
de Middenweg kant hier zijn 19 woningen gesitueerd. Het complex is altijd geliefd geweest, in het 
verleden stond er wachtlijsten voor huurbewoning, later werden de woningen altijd snel verkocht. 
De woningen zijn ruim van afmetingen, alhoewel er ook enkele kleinere hoek appartementen zijn. 
Geliefd om de ligging midden in het stadcentrum, station en vooral voor het uitzicht, ruim uitkijkend, 
naar de opkomende zon over de Visbuurt, Sluisdijkplan, Parallelweg, over het station, ja zelfs tot 
aan de Andromeda appartementen complex in de Schooten aan toe. Het geheel staat aan de 
zonzijde. Tevens wordt het gehele uitzicht extra ontsiert, mocht er op de hoek 
Beatrixstraat/Parallelweg een groot Hotel gebouwd worden of iets dergelijks. 

Uitzichten/Vergezichten waarmee u toekomstige en bewoners zo graag van buiten naar de nieuwe 
wooncomplexen naar Den Helder wil lokken. Luceumhof heeft een parkachtige uitstraling, 
Molenplein heeft Willemsoord uitzicht, het nieuwe keizersbrug complex met zijn uitzicht op 
Willemsoord/uitgaansgebied, De verwachting is dat met name het nieuwe stadhuis de nieuwe 
bewoners naar Den Helder zullen komen ,echter er is gebleken dat de vele nieuwe woonprojecten in 
het stadcentrum niet het gewenste effect hebben gekregen ,de Californiestraat woningen hebben 
weinig kopers opgeleverd en worden door woningstichting verhuurd aan offshore personeel ,het 
zelfde geld voor het luceumhof geen kopers maar twee woonlagen verhuurd aan zorgcentrum 
Vrijwaard. 

De toerist wordt met veel gejuich ontvangen, om een dagje met Marinedagen of naar een 
evenement om vooral te kijken naar hoe mooi het in Den Helder is, echter woon je op een mooie 
locatie, waar je als geboren/vaste bewoner uit Den Helder je leven voor gewerkt hebt en in je 
woning geïnvesteerd hebt, op deze locatie je zorg inkopen omdat men nu ook vanuit het WMO 
gebeuren zolang mogelijk de oudere in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wordt dit alles teniet gedaan door een te hooggebouwd stadhuis, door het te hoog geplande 

gebouw zijn de bewoners zeer gedupeerd, en vreest men een aanzienlijke waardedaling van de 



de beplanting gebruiken of lopende bezoekers stadspark/uitgaansbezoek onze voordeurportiek als 
een urinoir te beschouwen. Indien mogelijk worden de taxiplaatsen bij de busplaatsen ingepland. 

Behoud stationsklok,deze dient op de huidige plaats te blijven staan,het is een groot risico deze te 
verplaatsen aangezien er een schoorsteen is in verwerkt. 

Tenslotte vragen wij U om alle plannen nogmaals eens goed te bestuderen, en af te vragen of deze 
locatie inderdaad nog wel de meest geschikte plaats is, ook rekeninghoudend te houden van 
bezoekers/bewoners van Julianadorp, aangezien er momenteel andere beter bereikbare gebieden 
zijn in onze Gemeente en het huidige postkantoor hoeft dan niet afgebroken te worden, maar 
aangepast met een mooi stadscafé, kunstgalerie,L.O.S. alsmede verhuur andere verenigingen, 
bezoekerscentrum, omdat er na de sluiting van het ook deze zaken publiekstrekkers voor het 
stadcentrum kunnen betekenen. 

Het feit dat er na een stemming 7000 voorkeur stemmen geweest zijn is op een variant gebouw 
gebasseerd,met een compleet media circus er omheen,doorspekt met alleen voorstanders ,welke 
helaas hebben diegene die zich ingespannen hebben om in een goed overleg veel vrije tijd in de zgn 
samen/voorlichting avonden,op geen enkele wijze een gehoor kunnen vinden in de zorg om hun 
ontroerend goed en hun directe omgeving.En hoe makkelijk is het om vanuit een totaal ander 
stadsdeel een mening te geven,deze stemmers weten niet eens hoe groot en hoe de situatie rond 
het stationsgebied is. 
De keuze Ja of Nee voor een nieuwe stadhuis is niet gegeven voor de inwoners,en de op 

inloopavonden of uit plaatjes kiezen heeft geen draagvlak van de werkelijkheid,mede gezien dat de 
plaatjes maar sfeerbeelden zijn Alsmede de nipte (lstem)meerderheid in de gemeenteraad. 
Ook het argument dat de huidige locatie stadhuis gezien het slechte onderhoud niet meer aan de 
eisen voldoet,heeft u als gemeente aan u zelf te danken ,de burger sommeert u voor goed 
onderhoud ,dan dient u zelf het voorbeeld te geven tot nu toe zijn alle gemeentepanden verslonst en 
verpaupert/gesloopt kijk ook naar de jaren lange met hekken omringd zusterhuis.Alsmede dat u aan 
kapitaalvernietiging doet,waar inversteerders hun slag slaan om goedkoop aan ontroerend goed op 
A locaties/gronden kunnen kopen om vervolgens met veel(zorg)subsidies te inversteren,u had zelf 
ook deze subsidie gelden daarvoor kunnen gebruiken om alles op te knappen. 
Vervolgens als het zo slecht toeven is in het huidige gebouw had de arbeidinspectie al lang aan de 
bel getrokken of het in uw huis aanwezige WH ambtenaren alsmede brandweerinspecties.U 
gesommeert de werkzaamheden te repareren of anders het pand te verlaten. 

Dat het stationsgebied een enorme opknapbeurt nodig heeft zijn wij het absoluut mee eens 
daar zijn vele mogelijkheden voor. 

Voor wat betreft het station, Pro Rail geeft de grond in bruikleen maar eist van de gemeente 
dat zij de voorwaarden stellen. 
Kosten komen en blijven dus voor rekening van de gemeente. 

Tevens verzoek ik u voordat er sloop/bouw/aktiviteiten - aanpassing wegen ed plaats gaat vinden 
er een nul meeting zowel uit als inpandig plaatsvind voor wat betreft ons gebouw alsmede mijn 
appartement in verband met de verwachtte schade. 

Heeft u in de bij de kosten van 2.1 miljoen eigenlijk wel rekening gehouden met planschade van 
omwonende. 
Nu de 2.1 miljoen genoemd is attenderen wij u erop dat dit gebasseerd is 
op drie locaties gemeente huis 200 parkeerplaatsen ondergronds.U moet wel mee gaan met de tijd . 



Samenvattend. 
1 De kwaliteit van het uitzicht wordt totaal vermindert. 
2 De bouw(hoogte) is veel te grootschalig voor deze locatie. 
3 De privacy wordt geschonden. 
4 Inbreuk op het woongenot. 
5 Waardedaling appartementen 
6 Toename geluidoverlast 
7 Lichtinval met name op balkons worden vermindert 
8 Schade aan de appartementen. 
9 Kunnen er gevaarlijke situatie ontstaan door de water/wegen veranderingen tav de Watertoren? 
10 Naar achter (stadhuis) laagbouw doorbouwen zodat er van de hoogte voorkant de nodige 
verdiepingen er af kunnen., 
11 Groot verkeersinfarct en Hoge kosten voor de infrastructuur/wegen. 
12 parkeeroverlast .binnenparkeerplaats bewoners 
13 gezien momenteel de sloopvergunning aangevraagd is voor de huidige zusterflat locatie,ook 
mogelijk hier hoogbouw gebouwd 
gaat worden dan worden de bewoners echt ingeblokt (Doggershoekcomplex). 
14 Grote uitgaven wat ten kostte gaat voor de Burger. 
15 nieuwe meting ivm fijnstof. 
16 nul meeting gebouw (appartement)zowel in als uitpandig. 

In afschrift naar alle politieke partijen,griffie en B&W 

Hoogachtend, 

Familie T van Zutphen 
Julianaplein 94 
1781 HE Den Helder. 
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Ook de infrastructuur laat u gemakshalve maar buiten beschouwing. 
Infrastructuur zeestad 7 miljoen. 
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Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Den Helder 

1780 AA Den Helder 

Den Helder 9 januari 2014 

Betreft:Zienswijze bestemmingsplan Stationslocatie 

Geachte ieden van de Gemeenteraad, 
Namens de bewoners/eigenaren van het appartementencomplex Julianaplein met name de woning 
gelegen aan de Middenweg tegen over voormalig postkantoor tussen Rabobank en watertoren 
willen wij u ons ongenoegen, en grote bezwaren meedelen voor wat betreft de bouwplannen van 
het stadhuis welke gepland zijn op het huidige postkantoor/stationslocatie. 

De verhouding van dit hoge massale plan met een afmeting aan de voorzijde van 18 meter hoog en 
tot een hoogte van 23 meter hoog accent en een breedte van 60 meter waarna een ronding volgt, 
alsmede dat de rooilijn plusminus 4 meter na de middenberm wordt verlegd, tast in grote mate onze 
privacy aan. Ons uitzicht wordt volledig weggenomen en daar bij wordt de rotonde ook nog groter 
naar de voor onze woning bebouwing verlegd, zodat er ook nog eens extra drukte, lawaai en extra 
uitlaatgassen komen. Waar we met name als wij op het balkon zitten erg veel overlast van kunnen 
krijgen.In verband met de nieuwe regelgeving voor fijnstof welke de gezondheidkan schaden,eisen 
wij nieuwe metingen. 

Ons appartementen complex behelst aan de ene kant het stadspark, en zoals hierboven beschreven 
de Middenweg kant hier zijn 19 woningen gesitueerd. Het complex is altijd geliefd geweest, in het 
verleden stond er wachtlijsten voor huurbewoning, later werden de woningen altijd snel verkocht. 
De woningen zijn ruim van afmetingen, alhoewel er ook enkele kleinere hoek appartementen zijn. 
Geliefd om de ligging midden in het stadcentrum, station en vooral voor het uitzicht, ruim uitkijkend, 
naar de opkomende zon over de Visbuurt, Sluisdijkplan, Parallelweg, over het station, ja zelfs tot 
aan de Andromeda appartementen complex in de Schooten aan toe. Het geheel staat aan de 
zonzijde. Tevens wordt het gehele uitzicht extra ontsiert, mocht er op de hoek 
Beatrixstraat/Parallelweg een groot Hotel gebouwd worden of iets dergelijks. 

Uitzichten/Vergezichten waarmee u toekomstige en bewoners zo graag van buiten naar de nieuwe 
wooncomplexen naar Den Helder wil lokken. Luceumhof heeft een parkachtige uitstraling, 
Molenplein heeft Willemsoord uitzicht, het nieuwe keizersbrug complex met zijn uitzicht op 
Willemsoord/uitgaansgebied, De verwachting is dat met name het nieuwe stadhuis de nieuwe 
bewoners naar Den Helder zullen komen ,echter er is gebleken dat de vele nieuwe woonprojecten in 
het stadcentrum niet het gewenste effect hebben gekregen ,de Californiestraat woningen hebben 
weinig kopers opgeleverd en worden door woningstichting verhuurd aan offshore personeel ,het 
zelfde geld voor het luceumhof geen kopers maar twee woonlagen verhuurd aan zorgcentrum 
Vrijwaard. 

De toerist wordt met veel gejuich ontvangen, om een dagje met Marinedagen of naar een 
evenement om vooral te kijken naar hoe mooi het in Den Helder is, echter woon je op een mooie 
locatie, waar je als geboren/vaste bewoner uit Den Helder je leven voor gewerkt hebt en in je 
woning geïnvesteerd hebt, op deze locatie je zorg inkopen omdat men nu ook vanuit het WMO 
gebeuren zolang mogelijk de oudere in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wordt dit alles teniet gedaan door een te hoog gebouwd stadhuis, door het te hoog geplande 

gebouw zijn de bewoners zeer gedupeerd, en vreest men een aanzienlijke waardedaling van de 



woning alsmede woongenot, wat nu al voor een groot aantal bewoners onrust en onzekerheid geeft, 
slecht slapen en ook angst voor claustrofobie mocht e.e.a. dicht op de woningen gebouwd worden. 

Men spreekt nu van een tochtgat voor het station ,indien het nieuwe stadhuis gelijk aan de rooi -lijn 
Beatrixstraat wordt doorgetrokken wordt het een lange tocht steeg,de wind kan door de hoogte 
nergens meer heen , dit is al te zien aan de eerste rij bomen aan het stadpark van Hema naar Rabo 
toe,deze bomen worden geschoren door de wind . Voorts is het stadhuis op het Noorden ,de zon is 
altijd achter,reeds nu zijn de troittors altijd groen en mosachtig,ook kunnen de wanden aangetast 
worden .Dan de schaduwwerking van een hoog gebouw naar het stadspark toe waar reeds de hoge 
bomen ook hun schaduwen geeft. 
Wie gaat trouwens dit onderhoud en de nieuwe boom beplanting onderhouden en de bedragen van 
onderhoud zijn deze ook in de begroting opgenomen. 

Sloop zusterhuis: ondanks dat deze niet tot het bestemmingsplan stationslocatie behoort vestigen 
wij toch uw aandacht hierop momenteel is er een sloopvergunning aangevraagd,door de 
woningstichting,de verwachting is dat de woningstichting op deze locatie wooneenheden gaat 
bouwen ,thans is het voor ons onduidelijk hoe hoog dit gaat worden ,daarom bestaat de 
mogelijkheid dat wij zowel voorkant alsmede achter totaal worden ingebouwd. 

Mochten er nu toezeggingen gedaan worden om eventueel de 150 parkeerplaatsen die de 
gemeenteraad eist, op een andere locatie te plaatsen, bv op het KPN terrein dan lijkt het ons om het 
stadhuis /station lager te bouwen en naar achteren dus op de plek waar anders de parkeerplaatsen 
kwamen aan de Boerhaavenstraat. Het kan voor de ambtenaren die werken gewoon laag bouw 
worden, mochten zij van het fraaie uitzicht willen genieten, staan er genoeg appartementen in de 
omgeving te koop, waar ze na werk tijd prachtig van kunnen genieten. 
In hoeverre staat het met het KPN gebouw welke de centrale huisvesten thans nog in gebruik is 
de grond van KPN eventueel ook in erfpacht,en wat zijn de kosten voor de gemeente Den Helder 
om een andere locatie voor de centrale te voorzien.Zijn deze kosten ook in de begroting 
opgenomen? 
Tevens dienen er minstens 10 invalide plaatsen gereserveerd te worden,voor bezoekers maar ook 
voor lang parkeerders die in de stad willen gaan shoppen,deze plaatsen vallen dan ook al af van het 
aantal geplande parkeerplaatsen.op het Julianaplein is er namelijk ook al geen ruimte voor algemene 
invalideplaatsen,omdat daar al veel bewoners een vaste op kenteken invalide plek hebben. 

De Boerhaavestraat wordt doorgetrokken naar de nieuwe grotere rotonde,wij gaan dan ook nog 
eens naar een ontsierende bunker kijken welke staat op de monumentenlijst dus kan ook niet 
verwijderd worden,wij verwachten een enorm verkeersinfarct in het stationsgebied,alsmede dat het 
gezien de infrastructuur weieens een complete chaos kan worden. 

Vele jaren werkzaamheden, sloop en een slechte verbinding naar het centrum, en een enorm 
financiële kostenplaatje die er aan vast zit, Tevens is de vraag met een teruglopend inwonertal en 
het nieuwe werken het nog wel nodig is op deze stationslocatie dit massale gebouw te bouwen 
(ondanks dat het al kleiner geworden is dan gepland). 
In het concept stationsgebied zijn de taxistaanplaatsen nog niet echt ingepland, het lijkt ons een 
rommelig geheel om het voor het stadspark in te lassen, tevens vragen wij om een mogelijkheid om 
een sanitaire voorziening te realiseren in het stationsgebied, aangezien er nu regelmatig wildplassers 



de beplanting gebruiken of lopende bezoekers stadspark/uitgaansbezoek onze voordeurportiek als 
een urinoir te beschouwen. Indien mogelijk worden de taxiplaatsen bij de busplaatsen ingepland. 

Behoud stationsklok,deze dient op de huidige plaats te blijven staan;het is een groot risico deze te 
verplaatsen aangezien er een schoorsteen is in verwerkt. 

Tenslotte vragen wij U om alle plannen nogmaals eens goed te bestuderen, en af te vragen of deze 
locatie inderdaad nog wel de meest geschikte plaats is, ook rekeninghoudend te houden van 
bezoekers/bewoners van Julianadorp, aangezien er momenteel andere beter bereikbare gebieden 
zijn in onze Gemeente en het huidige postkantoor hoeft dan niet afgebroken te worden, maar 
aangepast met een mooi stadscafé, kunstgalerie,L.O.S. alsmede verhuur andere verenigingen, 
bezoekerscentrum, omdat er na de sluiting van het ook deze zaken publiekstrekkers voor het 
stadcentrum kunnen betekenen. 

Het feit dat er na een stemming 7000 voorkeur stemmen geweest zijn is op een variant gebouw 
gebasseerd,met een compleet media circus er omheen,doorspekt met alleen voorstanders ,welke 
helaas hebben diegene die zich ingespannen hebben om in een goed overleg veel vrije tijd in de zgn 
samen/voorlichting avonden,op geen enkele wijze een gehoor kunnen vinden in de zorg om hun 
ontroerend goed en hun directe omgeving.En hoe makkelijk is het om vanuit een totaal ander 
stadsdeel een mening te geven,deze stemmers weten niet eens hoe groot en hoe de situatie rond 
het stationsgebied is. 
De keuze Ja of Nee voor een nieuwe stadhuis is niet gegeven voor de inwoners,en de op 

inloopavonden of uit plaatjes kiezen heeft geen draagvlak van de werkelijkheid,mede gezien dat de 
plaatjes maar sfeerbeelden zijn Alsmede de nipte (lstem)meerderheid in de gemeenteraad. 
Ook het argument dat de huidige locatie stadhuis gezien het slechte onderhoud niet meer aan de 
eisen voldoet,heeft u als gemeente aan u zelf te danken ,de burger sommeert u voor goed 
onderhoud ,dan dient u zelf het voorbeeld te geven tot nu toe zijn alle gemeentepanden verslonst en 
verpaupert/gesloopt kijk ook naar de jaren lange met hekken omringd zusterhuis.Alsmede dat u aan 
kapitaalvernietiging doet,waar inversteerders hun slag slaan om goedkoop aan ontroerend goed op 
A locaties/gronden kunnen kopen om vervolgens met veel(zorg)subsidies te inversteren,u had zelf 
ook deze subsidie gelden daarvoor kunnen gebruiken om alles op te knappen. 
Vervolgens als het zo slecht toeven is in het huidige gebouw had de arbeidinspectie al lang aan de 
bel getrokken of het in uw huis aanwezige W H ambtenaren alsmede brandweerinspecties.U 
gesommeert de werkzaamheden te repareren of anders het pand te verlaten. 

Dat het stationsgebied een enorme opknapbeurt nodig heeft zijn wij het absoluut mee eens 
daar zijn vele mogelijkheden voor. 

Voor wat betreft het station, Pro Rail geeft de grond in bruikleen maar eist van de gemeente 
dat zij de voorwaarden stellen. 
Kosten komen en blijven dus voor rekening van de gemeente. 

Tevens verzoek ik u voordat er sloop/bouw /aktiviteiten - aanpassing wegen ed plaats gaat vinden 
er een nul meeting zowel uit als inpandig plaatsvind voor wat betreft ons gebouw alsmede mijn 
appartement in verband met de verwachtte schade. 

Heeft u in de bij de kosten van 2.1 miljoen eigenlijk wel rekening gehouden met planschade van 
omwonende. 
Nu de 2.1 miljoen genoemd is attenderen wij u erop dat dit gebasseerd is 
op drie locaties gemeente huis 200 parkeerplaatsen ondergronds.U moet wel mee gaan met de tijd . 



Ook de infrastructuur laat u gemakshalve maar buiten beschouwing. 
Infrastructuur zeestad 7 miljoen. 



Samenvattend. 
1 De kwaliteit van het uitzicht wordt totaal vermindert. 
2 De bouw(hoogte) is veel te grootschalig voor deze locatie. 
3 De privacy wordt geschonden. 
4 Inbreuk op het woongenot. 
5 Waardedaling appartementen 
6 Toename geluidoverlast 
7 Lichtinval met name op balkons worden vermindert 
8 Schade aan de appartementen. 
9 Kunnen er gevaarlijke situatie ontstaan door de water/wegen veranderingen tav de Watertoren? 
10 Naar achter (stadhuis) laagbouw doorbouwen zodat er van de hoogte voorkant de nodige 
verdiepingen er af kunnen., 
11 Groot verkeersinfarct en Hoge kosten voor de infrastructuur/wegen. 
12 parkeeroverlast .binnenparkeerplaats bewoners 
13 gezien momenteel de sloopvergunning aangevraagd is voor de huidige zusterflat locatie,ook 
mogelijk hier hoogbouw gebouwd 
gaat worden dan worden de bewoners echt ingeblokt (Doggershoekcomplex). 
14 Grote uitgaven wat ten kostte gaat voor de Burger. 
15 nieuwe meting ivm fijnstof. 
16 nul meeting gebouw (appartement)zowel in als uitpandig. 

In afschrift naar alle politieke partijen,griffie en B&W 

Hoogachtend, de medeondertekenaars 

Familie T van Zutphen. 
Julianaplein 94 
1781 HE Den Helder. 

Mevrouw de Beurs, 
Julianaplein 96 

Mevrouw de Haan 
Julianaplein 98 

Henk van Prooyen 
Julianaplein 90 

Fam Weidema 
Heer Piekhaar 
Mevrouw Silver 
Mevrouw vd Werf 
Fam Schouman Julianaplein 48 



Vereniging van eigenaren 

flatgebouw Beatrixstraat/ 

Julianaplein 

GEMEENTE DEN HELDER 
INGEKOMFM 

1 0 JAN 2 0 U 

Het bestuur: 
J.H. van Rootselaar, vooijzitter 
G. Asselman, aanspreekpunt 
bewoners en gebouwbeheer 

F J . Vriendjes, secretaris 
M.J. Luijf, penningmeester 

Kvk: 37161396 

"Secretariaat: 
i i i l ianaple in 79 

1781 HB Den Helder 

IBAN: 
NL75RABO0330607782 

BIC: 
RABONL2U 

Aan de gemeenteraad van Den Helder 
Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

Den Helder, 9 januari 2014. 

1 3 JAN. 2013 

Onderwerp: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014. 

Geachte raadsleden, 

Ondergetekende, als vertegenwoordiger van de gezamenlijke eigenaren van het flatgebouw 
Beatrixstraat - Julianaplein, vreest dat door de realisatie van de beoogde planologische 
ontwikkelingen schade aan ons gebouw zal optreden. 

Ondergetekende verzoekt opdrachtgever en/of aannemer dringend, zo nodig sommeert hij, 
om bij de te verrichten werkzaamheden de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en de 
nodige maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde schade aan de eigendommen van 
ondergetekende te voorkomen, alles in opdracht en voor rekening van opdrachtgever of 
diens aannemer. 

Ondergetekende stelt bij voorbaat de opdrachtgever en/of aannemer aansprakelijk voor de 
schade die zal kunnen ontstaan tijdens en als gevolg van voornoemde werkzaamheden, 
ook al zal deze schade pas na beëindiging hiervan aan het licht komen. 

Ondergetekende verzoekt opdrachtgever en/of aannemer dringend om schriftelijk mede te 
delen of hij bereid is op korte termijn, in ieder geval voor de aanvang van de werkzaamhe
den, in tegenwoordigheid van een onafhankelijke derde/deskundige, gezamenlijk d e toe
stand van de opstallen op te nemen, in een schouwrapport vast te leggen en controlemaat
regelen overeen te komen, alles in opdracht en voor rekening van opdrachtgever o f diens 
aannemer. 

Hoogachtend, 

Vereniging van gezamenlijke eigenaren van het flatgebouw 
Beatrixstraat - Julianaplein. 

Name bestuur Stuknummer: A l 14.00182 

/ 
F.J. (Frans) Vriendjes, secr. 
Julianaplein 79 (postadres) 
1781 HB Den Helder 



Aan de gemeenteraad van Den Helder 
Postbus 36 

1780 AA Den Helder 

Den Helder, 9 januari 2014. 

Betreft: Pro-forma Zienswijze Voorontwerp Bestemmingsplan Stationslocatie. 

Geachte raadsleden, 

GEMEENTE DEN HELDER 
INGEKOMEN 

10 JAN 2014 

GEMEENTE DEM HELDER 
INGjEKO: ZIEN 

13 JAN. 2013 

van Als eigenaar van het appartementsrecht Julianaplein 69 en 77, bewoner van nr. 69 en verhuurder 
nr. 77, heb ik grote bezwaren bij de plannen rondom het stationsgebied. 
Deze bouwplannen hebben namelijk enorme gevolgen voor mijn woonbeleving en zullen leiden tot 
waardevermindering van mijn appartementen. 

Na uw raadsvergadering van 16 december vorig jaar ben ik er zondermeer van uitgegaan dat de datum 
indiening Zienswijze met 2 weken zou worden opgeschort. 

Voor mij was 27 januari ook volstrekt logisch, zeker na de uitleg van mevrouw Van der Paard van de 
PvdA. Meerdere malen is haar door wethouder Bruin ook toegezegd 6 weken + het aantal weken van 
vakantie. Zomer, winter, maakt niet uit. 

Nu werd ik tussen de feestdagen door opeens geconfronteerd met het feit dat het college uw raads
besluit van 16 december niet wil uitvoeren, (Helderse Courant, 27 december 2013). 

Opmerkelijk is, dat uw voorzitter en de griffie op 16 december de "Motie Vreemd Aan Orde Van De Dag 
wel in stemming liet brengen en daarna akkoord ging met de uitslag 15 voor en 13 tegen. 

Opgewekt vertrouwen moet worden gerespecteerd. Het vertrouwensbeginsel is een algemeen beginsel 
van behoorlijk bestuur dat voorschrijft dat een burger erop moet kunnen vertrouwen dat een bepaalde 
toezegging van een bestuursorgaan ook nagekomen wordt. 

Steeds uitgaande van 27 januari is het voor mij nu onmogelijk binnen de gestelde termijn gemotiveerd 
mijn zienswijze op het Voorontwerp Bestemmingsplan Stationslocatie te kunnen doen. Daarom geef ik 
hieronder mijn bezwaarpunten als pro-forma zienswijze alvast kort weer, en zal deze dan voor 27 januan 
nader motiveren. 

1. De kwaliteit van uitzicht vermindert zeer sterk. 
2. Privacy wordt geschonden. 
3. De lichtinval (zonlicht) in de appartementen en op de balkons vermindert. 
4. Waardedaling van mijn appartementen. 
5. Inbreuk op woongenot. 
6. Mogelijk schade aan het gebouw/appartementen als gevolg van de sloop- en bouwactiviteiten. 

Verzoek om nulmeting voor het gebouw en mijn appartementen, zowel binnen als buiten. 
7. Last van windwerking (windtrek/steegvorming) langs de gevels en op de balkons. 
8. Toename van geluidsoverlast (geluidreflectie). 
9. De bouw van een nieuw stadhuis is veel te grootschalig voor deze locatie. 
10. De gemeente Den Helder en inwoners lopen grote financiële risico's. 
11. Toename fijnstof. 
12. Infrastructuur aanpassen is kapitaalvernietiging. 
13. Parkeerproblemen. 
14. Behoud van de klokkentoren op de plek waar deze nu staat. 
15. Bebouwing doortrekken rooilijn Beatrixstraat laten vervallen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende ingelicht te hebben en zal zoals gezegd d e z e pro-forma 
zienswijze voor 27 januan/nader motiveren. 

Met vriendeMe groet, Stuknummer: AI14.00181 

F.J. (Frans) Vriendjes 
Julianaplein 69 
1781 HB Den Helder 

i.a.a. het college, de griffie en alle gemeenteraadsleden (per mail). 
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Postbus D I V Den Helder - pro-forma Zienswijze Voorontwerp Bestemmingsplan 
Stationslocatie 

Van: "Frans Vriendjes" <fj.vriendjes@quicknet.nl> 
Aan: <b.haitsma@denhelder.nl>, <r.bruin@denhelder.nl>, <w.fokker@denhelder.nl... 
Datum: Vrijdag 10 Januari 2014 19:31 
Onderwerp: pro-forma Zienswijze Voorontwerp Bestemmingsplan Stationslocatie 
CC: <griffie@denhelder.nl>, <kcc@denhelder.nl>, "Pia Bruin" <p.bruin@denheld... 
Bijlagen: 2014-01 -09 Pro-forma Zienswijze Voorontwerp Bestemmingsplan Stationslocatie.pdf 

Den Helder, 10 januari 2014. 

Geachte raadsleden, 

Vandaag is mijn pro-forma Zienswijze Voorontwerp Bestemmingsplan 
Stationslocatie op het 
gemeentehuis afgegeven (zie bijlage). Ik zal deze voor 27 januari nader motiveren. 

Met vriendelijke groet, 

F.J. (Frans) Vriendjes 
Julianaplein 69 
1781 HB Den Helder 

GEMEENTE DEN HEIDES* 
INGEKOMEN _j 

•ui IAU wiH Stuknummer: AI14.00230 
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Aan de gemeenteraad van Den Helder 
Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

Den Helder, 9 januari 2014. 

Betreft: Pro-forma Zienswijze Voorontwerp Bestemmingsplan Stationslocatie. 

Geachte raadsleden, 

Als eigenaar van het appartementsrecht Julianaplein 69 en 77, bewoner van nr. 69 en verhuurder van 
nr. 77, heb ik grote bezwaren bij de plannen rondom het stationsgebied. 
Deze bouwplannen hebben namelijk enorme gevolgen voor mijn woonbeleving en zullen leiden tot 
waardevermindering van mijn appartementen. 

Na uw raadsvergadering van 16 december vorig jaar ben ik er zondermeer van uitgegaan dat de datum 
indiening Zienswijze met 2 weken zou worden opgeschort. 

Voor mij was 27 januari ook volstrekt logisch, zeker na de uitleg van mevrouw Van der Paard van de 
PvdA. Meerdere malen is haar door wethouder Bruin ook toegezegd 6 weken + het aantal weken van 
vakantie. Zomer, winter, maakt niet uit. 

Nu werd ik tussen de feestdagen door opeens geconfronteerd met het feit dat het college uw raads
besluit van 16 december niet wil uitvoeren, (Helderse Courant, 27 december 2013). 

Opmerkelijk is, dat uw voorzitter en de griffie op 16 december de "Motie Vreemd Aan Orde Van De Dag" 
wel in stemming liet brengen en daarna akkoord ging met de uitslag 15 voor en 13 tegen. 

Opgewekt vertrouwen moet worden gerespecteerd. Het vertrouwensbeginsel is een algemeen beginsel 
van behoorlijk bestuur dat voorschrijft dat een burger erop moet kunnen vertrouwen dat een bepaalde 
toezegging van een bestuursorgaan ook nagekomen wordt. 

Steeds uitgaande van 27 januari is het voor mij nu onmogelijk binnen de gestelde termijn gemotiveerd 
mijn zienswijze op het Voorontwerp Bestemmingsplan Stationslocatie te kunnen doen. Daarom geef ik 
hieronder mijn bezwaarpunten als pro-forma zienswijze alvast kort weer, en zal deze dan voor 27 januari 
nader motiveren. 

1. De kwaliteit van uitzicht vermindert zeer sterk. 
2. Privacy wordt geschonden. 
3. De lichtinval (zonlicht) in de appartementen en op de balkons vermindert. 
4. Waardedaling van mijn appartementen. 
5. Inbreuk op woongenot. 
6. Mogelijk schade aan het gebouw/appartementen als gevolg van de sloop- en bouwactiviteiten. 

Verzoek om nulmeting voor het gebouw en mijn appartementen, zowel binnen als buiten. 
7. Last van windwerking (windtrek/steegvorming) langs de gevels en op de balkons. 
8. Toename van geluidsoverlast (geluidreflectie). 
9. De bouw van een nieuw stadhuis is veel te grootschalig voor deze locatie. 
10. De gemeente Den Helder en inwoners lopen grote financiële risico's. 
11 Toename fijnstof. 
12. Infrastructuur aanpassen is kapitaalvernietiging. 
13. Parkeerproblemen. 
14. Behoud van de klokkentoren op de plek waar deze nu staat. 
15. Bebouwing doortrekken rooilijn Beatrixstraat laten vervallen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende ingelicht te hebben en zal zoals gezegd deze pro-forma 
zienswijze voor 27 januari/nader motiveren. 

Met vriendelijke groet, A 

F.J. (Frans) Vriendjes 
Julianaplein 69 
1781 HB Den Helder 

i.a.a. het college, de griffie en alle gemeenteraadsleden (per mail). 
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1 
ZIENSWIJZE BELANGENVERENIGING INDISCHE BUURT 
BESTEMMINGSPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN STATIÖNSfcO€ATIE" 

" G E M E E N T E O E N H E L D E R 
LU 

INGEKOMEN 

13 M 20U 

AAN: Gemeenteraad van Den Helder 

EN : College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

AANTEKENEN 

Onderwerp: Zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 
voor de Stationslocatie dat op 28 november 2013 ter inzage is gelegd. 

Den Helder 12 januari 2014 

Raad en College, 

1. Zienswijze en vertegenwoordiging. 
De Belangenvereniging Indische Buurt is van mening dat het bestemmingsplan voor de 
Stationslocatie, dat op 28 november 2013 ter inzage is gelegd niet moet worden vastgesteld. 
Het daarmee samenhangende beeldkwaliteitsplan dat voor dat gebied is ontwikkeld 
en dat uitgaat van het bouwen van een Stadhuis aldaar, is niet geschikt voor die locatie. 
De Vereniging wordt in deze zienswijze vertegenwoordigd door haar Voorzitter, tevens 
ondergetekende, Ir. L. Nieuwenhuis, geboren 19 augustus 1943 te Dwingeloo en 
woonachtig Middenweg 63 1782 BB te den Helder. 
Hij is gemachtigd door het Bestuur van de Belangenvereniging c.f. artikel 9, lid 6 van de 
Statuten. De Statuten en zijn bij U bekend. 

2. Belanghebbendheid Belangenvereniging Indische Buurt. 
Op basis van de uitspraken van de Rechtbank Alkmaar van april 2010 en van januari 
2011 en september 2011 van de Raad van State is de Belangenverenigingen Indische Buurt 
belanghebbende t.a.v. aangelegenheden die de eigen buurt en omgeving betreffen. 
De rechtszaken, waarbij de Belangenvereniging in het gelijk werd gesteld, werden gevoerd 
omdat het College stelde dat zij van oordeel was dat de Belangenvereniging geen 
belanghebbende zou zijn t.a.v. haar eigen domein en daarvoor zelfs in hoger beroep ging 
toen de rechtbank Alkmaar anders oordeelde. 
De Belangenvereniging is van oordeel dat dit door het College om tactische redenen 
werd gedaan. De invloed van de Belangenvereniging werd hierdoor ernstig gehinderd, 
omdat de rechter eerst een uitspraak over de belanghebbendheid moest doen alvorens de 
zaken inhoudelijk konden worden behandeld. 
Terwijl het oordeel van de Raad van State glashelder was, deed het College voor de tweede 
maal eenzelfde poging. Uiteraard is dit een vorm van het willens en wetens schenden van 
de beginselen van behoorlijk bestuur. 

Stuknummer: AI14.00257 



3. Slordige behandeling van de inbreng van belanghebbenden. 
M.b.t. het voorontwerp bestemmingsplan is door de Belangenvereniging een 
zienswijze ingediend. Onlangs werd een brief ontvangen door de bewoners van 
Middenweg 63, waarin werd gemeld dat deze bewoners een zienswijze zouden hebben 
ingediend. Hierbij werd verwezen naar een nota van beantwoording. 
Deze bewoners hadden echter geen zienswijze ingediend. 
De Belangenvereniging Indische Buurt, ook gesitueerd op Middenweg 63, heeft op haar 
zienswijze nimmer een reactie ontvangen. Dit tekent de manier waarop het College omgaat 
met dit project. In de op Middenweg 63 recent aanwezige Nota van Beantwoording wordt 
op de zienswijze van de Belangenvereniging Indische Buurt niet ingegaan. 

Gronden 

4. Besluitvorming niet transparant en blijkbaar "resultaat gestuurd"en onrechtmatig. 
In de structuurvisies het kader van de stedelijke vernieuwing zijn er een aantal momenten 
van studie geweest naar een plaats voor een nieuw Stadhuis. De plaats van het zusterhuis 
op het Julianaplein is bijvoorbeeld in beeld geweest. In de laatste versie van het 
structuurplan werd nog gesteld dat er een studie zou worden verricht naar de stationslocatie 
als plaats voor een Stadhuis. Later werd steeds vaker gesteld dat over deze plaats besloten 
was, zonder dat duidelijk kon worden waargenomen door wie, waar en wanneer. Uiteraard 
kan zonder een vastgesteld bestemmingsplan over deze plaats geen rechtsgeldig besluit 
genomen zijn. 
Ook zagen een aantal notities het licht m.b.t. nut- en noodzaak van een nieuw Stadhuis. 
Deze notities kwamen niet verder dan de wens van ambtenaren om hun accommodatie te 
verbeteren. Deze discussie is daarna voornamelijk gevoerd vanuit het perspectief van de 
kosten. 
Nimmer is aangetoond wat de nut- en noodzaak is van een nieuw Stadhuis en nimmer is 
aangetoond waarom deze op de Stationslocatie zou moeten worden gebouwd. 
De democratie bij dit project was op een uiterst smalle leest geschoeid. De coalitie was 
voor ( ook de felle tegenstanders TROTS na de coalitievorming ) en de oppositie was 
tegen. Op weg naar de verkiezingen lijken sommige oppositiepartijen, zoals de PVDA 
plotsklaps voor te zijn geworden. Argumenten ontbraken voortdurend en ontbreken nog 
steeds. 
De rol van K. Schuiling in dit proces geeft te denken. Op een weblog propageerde hij 
vanaf het begin van zijn aanwezigheid openlijk en voortdurend de bouw van een Stadhuis 
op de Stationslocatie. 
In kringen van de vele tegenstanders circuleerden al gauw speculaties over de reden 
hiervan. 
Vermoed werd dat hij van de bouw van het Stadhuis persoonlijk voordeel zou ondervinden. 
Hij had zich als Voorzitter van de Raad, staande boven de partijen, in plaats daarvan, 
moeten inzetten voor de kwaliteit van het democratische proces en met name van de 
Burgerparticipatie. 
Deze Burgerparticipatie werd door hem persoonlijk, nota bene als portefeuillehouder die 
het bevorderen daarvan als zijn taak heeft, buiten de deur gehouden. Dit geldt in het 
algemeen, doch zeker ook t.a.v. dit project. Een referendum werd op zeer discutabele wijze 
voorkomen en de z.g. Burgerparticipatie m.b.t. de keuze van varianten was een lachertje 
vanwege het ontbreken van de vierde variant: geen nieuw Stadhuis. 
Tenenkrommend was de zitting van de Raad op 18 november 2013, waarbij met 16 tegen 
15 stemmen werd besloten tot een voorbereidingskrediet, die de voortzetting van de 



procedure mogelijk maakt. Het raadslid Koning van de CU, werknemer van een bedrijf dat 
belangen heeft bij het doorgaan van het project, stemde afwijkend van zijn fractie voor het 
Collegevoorstel en gaf daarmee de doorslag . Hij had moeten beseffen dat hij zich in het 
kader van de Gemeentewet artikel 15 had moeten onthouden van stemming. 
De Voorzitter van de Raad had moeten ingrijpen om Koning daaraan te herinneren. 
Velen denken echter dat in plaats daarvan Koning door het College onder druk is gezet. 

Deze gebeurtenis geeft een zeer wrange smaak aan dit besluit, dat overigens een zodanig 
krappe meerderheid kreeg dat, gezien de ingrijpende consequenties van dit project, 
e.e.a. democratisch gezien onverantwoord is. 

Naar verwachting zal de discussie na de verkiezingen opnieuw beginnen. Dat is terecht, 
doch een beter proces ligt niet in het verschiet zolang politieke partijen niet meer waarde 
hechten aan Burgerparticipatie. 
In de aanloop naar de verkiezingen zijn er nog geen signalen die hoop geven. 
De nieuwjaarsoproep van K. Schuiling om nu niet cynisch over de politieke besluitvorming 
in Den Helder te zijn, doch deel te nemen aan de verkiezingen, zal weinig opvolging 
krijgen of zal zich nadrukkelijk tegen die besluitvorming keren. 

5. Prestigeproject. Argumentatie niet rationeel. 
Het bestemmingsplan moet worden vastgesteld om op basis van het stedenbouwkundig 
plan en beeldkwaliteitsplan de bouw van een Stadhuis op deze locatie mogelijk te maken. 
Dit lijkt een prestigeproject van het College te zijn. Zoals in de meeste prestigeprojecten 
gebruikelijk is de argumentatie niet rationeel. 
Als argument wordt slechts aangevoerd dat het College wil investeren in de ontwikkeling 
van het stadshart. 
Dit argument is zeer zwak omdat niet wordt aangegeven op welke wijze dit project, een 
Stadhuis , dat in principe alleen doordeweeks en slechts overdag wordt bevolkt, zou kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van het stadshart. Dat de ondernemers die zich hebben 
geroerd mogelijk persoonlijk enig gewin zouden kunnen hebben bij de aanwezigheid van 
ambtenaren op werkdagen is slechts een marginaal voordeel. 

6. Draagvlak en Burgerparticipatie. 
Voor het bouwen van een Stadhuis op de Stationslocatie bestaat weinig draagvlak bij 
de bevolking. 
Dit bleek ondermeer uit een enquête van de Helderse Courant. 
Tegelijk met de mogelijkheid om te kiezen voor een stijl voor een nieuw Stadhuis kon 
gekozen worden voor de mogelijkheid om geen Stadhuis op de genoemde locatie te 
bouwen. 
Bijna tweederde van de respondenten koos voor die mogelijkheid. 
In eenzelfde enquête van de Gemeente kon niet voor die mogelijkheid worden gekozen. 
Was men bevreesd voor de uitslag? 

T.a.v. het slopen van het Postkantoor en het Station, beiden beeldbepalende gebouwen, wat 
in de plannen van het College nodig is, is krachtige actie gevoerd door een groot aantal 
deelnemers. 
Velen zien veel meer in het behoud van het Station en een nieuwe functie voor het 
karakteristieke gebouw Postkantoor. 

Van Burgerparticipatie is in het kader van het project Stadhuis geen sprake. De 
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communicatie met de burgers blijft beperkt tot bijeenkomsten waarbij uitleg over de 
plannen wordt gegeven, met de mogelijkheid tot commentaar. 
Wat er met dat commentaar gebeurt is ongewis. Gesteld wordt door het College dat het 
commentaar wordt "meegenomen ". 
Uiteraard is dat geen Burgerparticipatie. Bij Burgerparticipatie wordt uitgegaan van een 
Verordening waarin is vastgelegd hoe de Burgerparticipatie is geregeld, wie daaraan 
deelnemen en wat er met de uitkomsten wordt gedaan. 
Nog onlangs heeft de portefeuillehouder Burgerparticipatie aangegeven dat geen 
Verordening zal worden gemaakt. De gehouden bijeenkomsten over het Stadhuis hebben 
dus geen enkele basis. 

De Belangenvereniging Indische Buurt heeft op 1 juli 2010, schriftelijk per 
aangetekende brief, een verzoek tot Burgerparticipatie m.b.t. het project Stadhuis aan Raad 
en College gericht. 
Behalve een ontvangstbevestiging werd nimmer een reactie ontvangen. 
Hoewel bij de verkiezingen van 2010 alle partijen zich uitspraken voor Burgerparticipatie 
is dit blijkbaar in een concrete situatie nog niet hanteerbaar. Het idee van Burgerparticipatie 
was een paar maanden na de verkiezingen reeds vervlogen. Raad en College volstaan met 
stilzwijgen. 

De manier waarop wordt omgegaan met de protesten van omwonenden in de 
Boerhavestraat is ten hemel schreiend. 
In een bijeenkomst met de Burgemeester en Wethouder werden de klachten niet 
serieus genomen. De reacties van B&W waren cynisch en geringschattend van aard. 
Verwezen werd naar besluiten die nog genomen moesten worden, alsof er nog geen 
zekerheid zou zijn over de plannen. 
Uiteraard was toen al het heel duidelijk wat het College wil, al dan niet gesteund door de 
Raad. 
De moed ontbrak blijkbaar bij de Burgemeester en Wethouder om daar eerlijk voor uit 
te komen. 
De omwonenden van de Boerhavestraat hebben een zeer slecht gevoel over de wijze 
waarop men hun belangen wordt omgegaan. 
Een vergelijking met soortgelijke toestanden m.b.t. de Californiëstraat ligt voor 
de hand. Ook daar is sprake van een mislukt project dat met alle middelen is 
"doorgedrukt" en de omwonenden moesten volstaan met de krokedilletranen van de 
politiek. 
Blijkbaar zijn Raad en College niet in straat om op een acceptabele wijze met 
belanghebbende burgers om te gaan. 

7. De Stationslocatie onjuiste plaats voor een Stadhuis. 
De Stationslocatie ligt als plaats voor een Stadhuis niet erg voor de hand. Het Stadhuis 
moet de gehele stad bedienen doch ligt niet centraal t.o.v. de buitenwijken en Julianadorp 
en Huisduinen. 
Bovendien is voor een Stadhuis veel parkeerruimte nodig die voornamelijk overdag wordt 
gebruikt. Omdat de parkeerruimte in het Stadshart vooral overdag zeer schaars is en aanleg 
van parkeermogelijkheden duur is, leidt dit tot nog grotere schaarste in het stadshart. 
Ook de toename van de verkeersintensiteit is op die plaats moeilijk te verwerken. 

Een kantoor met een 9-5 bezetting door ambtenaren levert geen noemenswaarde 
versterking van de economie in het stadshart op. Dat heeft vergelijkingen met soortgelijke 
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situaties aangetoond. 

Veel geld zal nodig zijn voor een ingrijpende verandering van de infrastructuur, omdat 
het stationsplein en de aanliggende vijfsprong een belangrijk knooppunt is van wegen en de 
ruimte zeer krap is, zeker met de realisatie van een Stadhuis op dat punt. 
In het Beeldkwaliteitsplan wordt aangegeven dat de wegen voor een beter aanzien nauwer 
zullen worden en voorzien van meer groen. Dat is natuurlijk funest voor de verbinding 
tussen de Oostelijke en Westelijke stadsdelen. Het Stationsplein is juist nu al het kritieke 
punt in deze verbinding sinds de Brakkeveldtunnel geen doorgang meer geeft in Westelijke 
richting. 

Voor het aanzien van de stad is een Stadhuis ook al geen verbetering. Het zal een massaal 
gebouw zijn dat de omgeving domineert. 
Doordat het 's avonds, 's nachts en in het weekend onbewoond is zal het donkere en dode 
gebouw de buurt een desolate aanblik geven. 

De locatie biedt in feite alleen maar nadelen t.a.v. de bouw van een Stadhuis. 

8. De risico's voor de burgers. 
Een voortdurende inspanning aan berekeningen en herberekeningen moet blijkbaar leiden 
tot de uiteindelijke conclusie dat de jaarlijkse kosten niet meer bedragen dan ME 2.1 per 
jaar. 
Dit laatste zouden de kosten zijn van de huidige Stadhuisfaciliteiten, hetgeen overigens 
door velen wordt betwijfeld, ook al omdat het aantal gebouwen is verminderd. 
Daarmee moet dan worden bereikt dat de kosten niet hoger zouden zijn dan de huidige 
kosten. 
De berekeningen geven een uitermate manipulatief beeld. 
Niet duidelijk is bijvoorbeeld waarom de kosten dezelfde blijven terwijl het ontwerp 
van het Stadhuis kleiner van omvang is geworden. 
Het is onduidelijk waarom de kosten van de infrastructuur niet zijn meegenomen in de 
Berekening. 
Het rekenen met steeds nieuwe perioden waarover de kosten betaald moeten worden en 
onduidelijkheid over de periode daarna geeft grote twijfel aan de betrouwbaarheid van de 
cijfers. 
Uit de discussies over de organisatievorm voor de bouw en exploitatie blijkt niet dat het 
College voldoende inzicht heeft in de wijze waarop de laagste kosten kunnen worden 
gerealiseerd. 

Dit project lijkt veel op het omstreden project ORW waarvoor zelfs een generieke 
verhoging van de lokale belasting plaatsvond en waar de verwachting was dat de 
ORW op den duur winst zou opleveren. Duidelijk is dat die verwachting slechts was 
gebaseerd op hoop en gebrek aan realistisch besef. 

9. Parkeren Bloemen en Geleerdenbuurt. 
In het kader van de bouw van de Brede School in de Pasteurstraat en het bestemmingsplan 
Bloemen en Geleerdenbuurt is door het College steeds volgehouden dat de bouw van het 
Stadhuis geen toename van de parkeerdruk zou betekenen. 
Enige tijd geleden is met buurtbewoners echter besproken dat zulks wel het geval is. 
Dat betekent in de eerste plaats dat door het College voortdurend onwaarheid wordt 
gesproken en gelegenheidsargumenten worden gebuikt. Het Station werd nu aangegrepen 
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als reden om betaald parkeren in te voeren. De Belangenvereniging zal het College nog van 
haar standpunt op de hoogte stellen. 
Alhoewel door de Raad van State wel als belanghebbende voor deze buurt aangemerkt 
werd de Belangenvereniging niet uitgenodigd voor het overleg met de buurt. 
Overigens werden daar ook andere tegenstanders van het Stadhuis van uitgesloten, zoals de 
bewoners van de Boerhaavestraat. 

10. Advies. 
De Belangenvereniging Indische Buurt adviseert om deze onrealistische plannen te laten 
rusten en bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan niet vast te stellen. 

Voorzitter 

Middenweg 63 
1782 BB Den Helder 
0223 618908 
info@indischebuurtdh.nl 

www.indischebuurtdh.nl 
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Stichting Vitruvius 

Aan burgemeester en wethouders 
Postbus 36 
1780AA Den Helder 

Den Helder, 12 januari 2014 

GEMEENTE DEN HELDER 
INGEKOWFN 

13 JAN 2014 

Betreft: 
Opmerkingen en/of suggesties van het bestuur van stichting Vitruvius omtrent het 
ontwerp beeldkwaliteitplan stationsomgeving bij het ontwerp bestemmingsplan 
Stationslocatie 2014. J? ^ & S 

Geacht college, 

Met de naam van de veelzijdige architect uit de klassieke oudheid is het v o o r het 
bestuur van stichting Vitruvius onmogelijk om geen zienswijze te geven op h e t 
voorliggende bestemmingsplan Stationslocatie 2014. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

Het bestuur van Vitruvius is niet a priori tegen de bouw van een n i e u W 
stadhuis, maar wel tegen bouw op de stationslocatie 

Het stichtingsbestuur heeft ernstig bezwaar tegen de kwaliteit van 
voorgestelde architectuur, tegen de aantasting daarmee van de r u i m t 6 ' ' ^ 0 

kwaliteit van het stationsplein en de directe omgeving en dringt a a n o P 
respectering en bescherming van deze locatie. 

Het bestuur heeft daarom grote problemen met uitwerking van h e t c^ehele 
bestemmingsplan. 

Het bestuur constateert lacunes bij de opstellers van het plan in d e \ 
cultuurhistorische documentatie op basis waarvan men dit plan m e e n ^ te \^ 
kunnen rechtvaardigen. 

De actualisering van de gemeentelijke nota over cultuurhistorische 
waarden laat te wensen over. 

Het ontbreken van een visie op jongere gebouwen en dus ook o p c H e 

de wederopbouwperiode met mogelijk monumentale kwaliteit, sluit n i e *
 a c j n 

op het in 2012 gestelde in de Rijksnota Moderne Monumentenzorg ( / v A o M o ) 
waarin beleid hiervoor, dat al was ingezet in de tijd dat mevrouw d ' A . m c o n a 

minister van cultuur was, nog eens bevestigd wordt. 
Het zou elegant geweest zijn om contact te zoeken met de nog l e N / ^ d e 

architect van het station, wiens werk men wil slopen. 
Hetzelfde geldt voor de nabestaanden van de architect van het 
postkantoor. 



Ad 1. De plaats van te bouwen stationsstadhuisgebouw. 

Door de grote sloop in 1944 verloor Den Helder veel van zijn historische 
identiteit. In de naoorlogse wederopbouw en onder invloed van de koude 
oorlog kreeg onze stad in de jaren vijftig en zestig een nieuw 'stadshart' dat 
moest passen bij een snel groeiende gemeenschap. Den Helder zou ver 
over de honderduizend inwoners gaan tellen. Een breed plein -geschikt 
voor militaire parades - en flats van vijf verdiepingen, moesten de stad zijn 
zelfbewustzijn teruggeven. Het NS-station van G J . van der Grinten (*1927) 
verscheen in 1958. Dat 
de schouwburg uit 1965 met herbestemming van het oude stationsgebouw 
aan het Julianapark een veel fraaier stadsbeeld zou hebben opgeleverd, is 
een zinsloze vaststelling omdat ook toen al het oude moest worden gesloopt 
omdat van het nieuwe alle heil werd verwacht. 
De flatwoningen aan het Julianaplein werden gebouwd rond 1965. 
Het paradeplein dat later evenementenplein ging heten, werd begin jaren 
tachtig opnieuw ingericht met de plattegrond van de kathedraal van Reims 
naar ontwerp van de bekende Nederlandse kunstenaar Marinus Boezem. 
Door bewuste uitschakeling van deskundige begeleiding van de 
gemeentelijke kunstadviescommissie door de top van Stadsontwikkeling en 
Beheer, werd het ontwerp van Boezem niet bijgesteld, maar integraal 
uitgevoerd, waarmee een praktisch onbruikbaar plein ontstond dat ondanks 
zijn intrinsieke kwaliteit, weinig waardering kon oogsten. Het Boezemplein kon 
door zijn beperkingen worden vervangen door een hulpeloos en misplaatst 
plantsoen omlijst met een Heras hekwerkje. Angst voor de leegte en uit het 
lood geplante bomen. Een eerstejaars leerling hovenier zou er voor van 
school zijn gestuurd, maar bij Zeestad CV/BV gaat dit door voor een sterk 
ontwerp dat ons stadshart inmiddels veel aantrekkelijker heeft gemaakt 

Het postkantoor van Jo Kruger (1914-1983) werd gebouwd in 1967. Het 
centrum kreeg met een doorbraak van de Keizerstraat, een extra 
winkelstraat, de Beatrixstraat, in 1962, met daarin een grote vestiging van 
Vroom & Dreesmann waarmee de geprognosticeerde groei van Den 
Helder werd onderstreept. De Beatrixstraat lokt doorzijn onmatige breedte 
ten opzichte van de hoogte van de wanden voortdurend uit tot nieuwe 
vruchtenloze herinrichting. Deze Beatrixstraat wordt als grootste naoorlogse 
stedenbouwkundige blunder, nu naar de kroon gestoken door een onzalig 
plan om deze straat als probleem te versterken door hem met retro-
architectuur van beschamende kwaliteit te verlengen, waarbij, wederom 
met minachting voor de bestaande kwaliteit, twee authentieke en 
opvallend originele gebouwen uit de wederopbouwperiode worden 
gesloopt. 

Den Helder was nooit rijk bedeeld met monumenten en verloor door 
de tweede wereldoorlog ook nog veel gebouwen die monument 
zouden zijn geworden. In en tegen het stationsgebied aan staat nu wel 
degelijk een aantal jongere gebouwen van een kwaliteit, die beschermd 
dient te worden tegen de hopeloze versmurfïng die thans plaats vindt 
onder leiding van Zeestad CV/BV Op basis van één stem van een 



raadslid dat zich van stemming had dienen te onthouden en mogelijk 
zelfs geen raadslid zou kunnen zijn op basis van de gemeentewet, pakt 
de voorzitter van de gemeenteraad zijn kans om zijn rol te spelen bij het 
verminken van het stationsplein met oubollige bouwwerken die goed 
passen bij de visie van een schuine-bomen-plantsoen-bv. 

Met het Stationsgebouw, het Postkantoor, het voormalige GGD-gebouw, 
het schoolgebouw dat nu kantoor is van de Woningstichting, het 
voormalige Lidwinaziekenhuis en de gerestaureerde watertoren is er 
sprake een boeiende klustering van architectuur uit verschillende 
decennia en dat geeft dit deel van ons stadscentrum een ruimtelijke 
kwaliteit waarmee met zorg dient te worden omgegaan. 

Het ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 Helder vormt in die zin 
een onaanvaardbare bedreiging van de ter plaatse aanwezige 
ruimtelijke kwaliteit. 

Citaat uit beeldkwaliteitplan van het ontwerp bestemmingsplan: 'In 
gesprekken met bewonersgroepen werd ook gerefereerd aan de 
monumentale vooroorlogse gebouwen rond de Vijfsprong, die zich 
kenmerken door een zorgvuldige detaillering en de toepassing van 
baksteen en warme aardtinten. Deze sfeer en karakter vormen dan ook 
de rode draad in de bepaling van de gewenste beeldkwaliteit van de 
stationsomgeving.'. -Einde citaat. 

Echter door het plaatsen van bedenkelijke retro-architectuur met de rooilijn 
opdringerig naar voren geschoven, wordt de aanblik van de genoemde 
gebouwen weggedrukt en is er van een 'rode draad ' die door alle 
plannen heen zou lopen, helemaal geen sprake. Den Helder heeft 
meerdere plaatsen om een nieuw stadhuis te bouwen zonder sloop van 
goede bestaande gebouwen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de 
plaats van de huidige schouwburg De Kampanje waar -a priori 
overbodige- winkel- en woonruimten geprojecteerd worden. 

Ad 2. De vormgeving van het stationsstadhuisgebouw. 

Het lijkt heel aardig en modieus de bevolking zijn zegje te laten doen 
over een nieuw gebouw. Probleem daarbij is echter dat de 
gemiddelde burger geen specifieke kennis van zaken heeft en 
derhalve vervalt in de waardering op het niveau van de social media 
(vind ik leuk, like it.) 

Een overheid dient bij het betrekken van de inwoners wel te zorgen voor 
1. een zuivere vraagstelling, waarbij afwijzing van het plan ook een 

keuzemogelijkheid moet zijn. 
2. betrokkenheid vanaf het begin van het proces, opdat er nog 

daadwerkelijk invloed op besluitvormingsproces uitgeoefend kan 
worden, 

3. een afgewogen besluitvorming op basis van de uitslag van de 
raadpleging. 



Aan geen van deze drie voorwaarden is voldaan. Men wilde een 
stadhuis en duwde dit op gênante wijze door. Bewoners werd 
meegedeeld dat de keuze slechts over sfeerbeelden ging die nog 
wijzigingen konden ondergaan. Dat getuigt van weinig respect voor 
je burgers: hen laten kiezen voor een beeld dat nog kan veranderen. 
Vitruvius is het volmondig eens met Behoorlijk Bestuur voor wat betreft 
de waardering voor dit inspraakproces, zoals geformuleerd op de 
website van deze lokale partij. 

Een besluit over een zaak, waarop men eerst iedereen probeert te 
mobiliseren, is van groot algemeen belang. Dat een meerderheid van 
één uiterst dubieuze kantelstem de doorslag geeft en dat dit niet tot 
herbezinning leidt, is in het licht van de bewuste en of terloopse 
uitschakeling van alle deskundige tegenkrachten bij dit onderwerp voor 
het bestuur van Vitruvius een punt van grote zorg. 

Sinds de rede van mevrouw I. Dales voor de VNG in juni 1992 is toch voor 
eenieder duidelijk dat dit besmuikte politiek moet worden genoemd. Ook 
de site 'raadslid nu ' heeft duidelijke publicaties m.b.t. integriteit van het 
openbaar bestuur. De gemeentewet (art. 13 en 15) is duidelijk en vooral 
bindend, want ook de gemeentewet is een wet. 

Het wekt ook verbazing dat men een dergelijk gebouw wil 
neerzetten. Den Helder is een krimpende stad, die zijn centrumfunctie 
al enige tijd kwijt is. Alle vitale functies zijn weg gefuseerd en 
bijvoorbeeld het hele welzijnsbeleid wordt vanuit de regio gestuurd. 
De bevolking krimpt in verhouding en het ambtenarenapparaat zal 
mee krimpen. Internationaal en ook nationaal is er een beweging 
onder architecten die op krimp reageren met bouwen in lichte staal-
en glasconstructies en demontabele te recyclen bouwelementen. 
Bouwen met demontabele elementen heeft meer voordelen. 
Gebouwen die hun functie verliezen kunnen gemakkelijker 
omgebouwd worden door herbestemming voor een nieuwe functie. 

Het stationsstadhuisgebouw is in alle varianten kwalitatief 
onaanvaardbaar. Hier herkennen wij postmodernistische retro 
architectuur van de meest onaantrekkelijke soort. Alle ontwerpen zijn 
zwaar en lomp en lelijk en verwerpelijke voorbeelden van 
historiserend bouwen waarvoor geen enkele motivatie valt te 
bedenken. Post modernisme van de ergste soort. Ja, over smaak valt 
wel te twisten. De poort waar men onderdoor moet lopen van en 
naar de stad wordt de meest ideale hangplek, hoewel de akoestiek 
er hinderlijk zal zijn, de winddruk onaangenaam. De verpaupering is 
ingebakken. Het gevoel van onveiligheid zal vele malen groter zijn 
dan thans aan de orde is voor treinreizigers die laat in de avond van 
het station gebruik maken. Het 'verbeteren van vestigingsklimaat'(zie 
doelstelling bestemmingsplan) is een daarbij een brutale en 
onwaarachtige platitude. De intekening van een bloemenwinkel en 
een fietsenwinkel annex fietsreparatiepost en de wijze waarop dit 
vermeldenswaardig blijkt in de promotievideo's van de drie varianten, 



is significant voor de povere verbeeldingskracht van Zeestad CV/BV 
en alle daarbij ingehuurde professionals. 

"Ja gezellig winkelen in Den Helder! Daar hebben ze ioch een 
gezellige fietsenwinkel! De halve sfad staat verder leeg, maar een 
ventiel kopen lukt prima bij het stationsstadhuisgebouw! 
Oh ja, ga wel voorde duisternis invalt, want een politiepost, daar was 
geen geld meer voor!". 

Ad 3. Uitwerking plan qua wegen en parkeren 

Wat de uitwerking van het plan qua wegen en parkeren betreft 
onderschrijven wij het door de heer J. Vonk en de heer Selie (de 
laatste namens de bewoners van de Boerhaavestraat) 
geformuleerde volledig, in het plan staat niet vermeld onder welke 
voorwaarden gebouwd gaat worden op de grond van de 
Nederlandse Spoorwegen, die deze grond niet cadeau zullen doen. 
Een nadere financiële onderbouwing is dringend noodzaak t.b.v. een 
gedegen raadsbesluit en breed draagvlak bij de bevolking. De indruk 
wordt gewekt dat men de werkelijke kosten buiten beeld wil houden 
wat toch niet de intentie kan zijn; de afspraken met de Spoorwegen 
zijn van cruciaal belang. 

Ad 4. Geconstateerde lacunes bij opstellers plan 

De interpretatie van de toetsing cf art 3.1.6 lid 2 sub a BRO in 
landelijke Nota MoMo aan de nota 'cultuurhistorische waarden van 
Den Helder' door de planontwikkelaars en de daaraan gekoppelde 
conclusie dat er geen belemmeringen zijn voor het plan, delen wij 
niet. 
De gemeente moet zijn standpunt motiveren volgens de regelgeving 
en ook daar is niets van te vinden in het plan. 
Dat zegt zowel iets over de nota als over de kennis en bijbehorende 
interpretatie en de interne doorkoppeling daarbij van de 
planontwikkelaars namelijk: 

De lokale nota is van 1998. In 2012 is de landelijke Nota MoMO 
(modernisering monumentenzorg) vigerend geworden, waarin 
uitgebreid de zorg voor jongere gebouwen, niet zijnde een 
monument, aan de orde komt en waarbij vooral de nadruk ligt op 
conservering en hergebruik hiervan om een dure inhaalslag in de 
toekomst te vermijden. Ambtelijk en bestuurlijk Den Helder blijkt 
hier dus niet en detail van op de hoogte te zijn, hetgeen bij 
instanties op landelijk niveau verbazing wekt. 
De inhoud van de lokale nota is summier op dit punt terwijl bij 
andere gezaghebbende landelijke instanties uitgebreide 
waardering en boekstaving te vinden is voor de gerealiseerde 
wederopbouw rondom het stationsgebied van Den Helder. 

Het Nederlands architectuur instituut (Nai) heeft bijvoorbeeld in zijn 
actualisering van documentatie in 2004 de naoorlogse 



wederopbouwperiode in Den Helder o.l.v. prof. Wieger Bruin, 
uitgebreid en waarderend beschreven. De heer Vonk, oud 
directeur van de dienst Openbare Werken, wijst in zijn 
zienswijze/bezwaarschrift in 2008 al op de uitgekiende 
verhoudingen en lijnen van het stationsplein. 
Op niveau van deskundige instanties schrijft men bovendien 
waarderend over de plaatsing van het station omdat hierdoor o.a 
de oostelijke en westelijke aangrenzende wijken zich beter konden 
ontwikkelen, en spreekt van een specimen van goede 
wederopbouw in zijn tijd. 

In gesprekken van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed ( RCE) met 
vertegenwoordigers van de gemeente Den Helder is bovendien 
vrij recent nog geattendeerd op de saillante combinatie van de 
telefoonbunker en het oude Postkantoor voor wat betreft de 
communicatiefuncties. Dit leidde helaas niet tot een 
monumentenstatus van het Postkantoor omdat het Rijk kort 
daarvoor had besloten om slechts 100 monumenten voor zijn 
rekening re nemen en de overige over te hevelen naar de 
gemeenten. Dat het Rijk daarbij uitgaat van verantwoordelijk 
handelen van de gemeente, spreekt. Ook hier vinden wij niet van 
terug in het plan. RCE bleef als kenniscentrum bereid zijn advies-
en informatiefunctie te behouden zoals wij recent in de praktijk 
mochten ervaren. 
De voorganger van de RCE, de RACM, heeft er, zoals u bekend is, 
voor gepleit de beide gebouwen station en postkantoor te 
behouden als 'ensemble' Het bestuur van Vitruvius vindt daar niets 
van terug in het plan, terwijl het gemeentebestuur verplicht is zijn 
beleid te motiveren. 
In het boek: Postkantoren, categoraal onderzoek wederopbouw 
1940-1965, iov het projectteam van de rijksdienst voor 
monumenten komt het Helderse Postkantoor voor op de 
preselectie. Ook dit leggen de planontwikkelaars naast zich neer, 
zo zij dit al opgemerkt hadden. 
Ook heeft de WZNH in zijn 'handreiking cultuur-historische 
waarden' geconstateerd dat de gemeenten, m.b.t. de eis om 
cultuurhistorische waarden te testen, organisatorisch anders 
ingericht moeten werken. R.O., erfgoed, 
handhaving/vergunningen, en archeologie moeten op dit punt 
geïntegreerd werken en niet zelfstandig opereren omdat 
daarmee geen goed onderbouwde evenwichtige 
bestemmingsplannen tot stand kunnen komen. 

Ad 5. Actualisering gemeentelijke cultuurhistorische waarden. 

Teneinde te bereiken dat degenen die betrokken zijn bij en 
geïnteresseerd zijn in cultuur-historisch erfgoed elkaar weten te 
vinden, is in de eerste plaats noodzaak dat zij dezelfde basiskennis 
hebben. Wij zijn er voorstander van dat er op redelijk korte termijn een 
bijeenkomst wordt belegd voor betrokkenen en geïnteresseerden ( bv 



indieners van zienswijze op bestemmingsplan) met een ruime 
basiskennis om diverse groepen en opvattingen dichter tot elkaar te 
brengen d.m.v. een openbaar debat. Een gemeente zou betrokken 
en geïnteresseerde burgers moeten koesteren en stimuleren op een 
open manier. Wij weten dat de gemeentelijke organisatie het druk 
heeft, maar een actualisatie van de gemeentelijke nota is hard nodig 
en bewoners zouden daarbij behulpzaam kunnen zijn. 

Ad 6. Ontbreken van visie op jongere gebouwen. 

Het bestuur van Vitruvius is van mening dat de gemeente, zoals 
vele andere gemeenten, al moeite heeft met het onderhoud van de 
gemeentelijke monumenten. Niettemin is er in de nota MoMo de zorg 
voor jongere gebouwen, niet zijnde een monument, uitgebreid aan 
de orde gesteld, waarbij vooral de nadruk ligt op conservering en 
herbestemming hiervan om dure inhaalslagen in de toekomst te 
vermijden. De gemeente Den Helder is daar hier dus niet in detail van 
op de hoogte of kiest ervoor de nota te negeren, 
hetgeen bij landelijk instellingen verbazing blijkt te wekken. 
In Den Helder is dus nog een lange weg te gaan m.b.t. het respectvol 
omgaan met jongere gebouwen met de kwaliteit van het NS station 
en het Postkantoor. 
Het gemak waarmee in het bestemmingsplan wordt voorgesteld 
zomaar twee goede gebouwen met een cultuurhistorische waarde te 
slopen, stipuleert de noodzaak voor jongere gebouwen een visie te 
ontwikkelen door cultuurhistorische waarden te benoemen, te 
bepalen hoe de jongere gebouwen worden gewaardeerd, en 
daarbij prioriteiten, speerpunten en ambities vast te stellen. Het lokaal 
bestuur kan dan een visie vaststellen. Daarbij hoort zowel onderscheid 
als samenhang tussen zogenaamd 'waardevaste' (monumenten) en 
'waardevolle' gebouwen duidelijk te zijn. De waardevaste hoeven 
niet in plan, want die worden al beschermd via monumentenwet. Een 
bestemmingsplan is bij uitstek een sturingsmiddel voor waardevolle 
gebouwen, maar dan wel op basis van een vastgestelde visie en niet 
uit de losse pols of via de toevallige voorkeur van een 
architectenbureaumedewerker. De cultuurhistorische waarden zijn 
belangrijk genoeg om goed te borgen. 

Ad 7. Het geestelijk eigendom van de architecten 

Nederland heeft de conventie van Bern getekend, die recent 
bevestigd is in een Europese richtlijn. De conventie houdt in da t een 
kunstenaar/ontwerper/architect/auteur/choreograaf het geestelijk 
eigendom van zijn werk gedurende 70 jaar behoudt en als hij intussen 
overlijdt, gaat het auteursrecht over op de nabestaanden. 
Het bestuur van Vitruvius heeft contact gehad met de architect van 
het station, de heer Van der Grinten. Wij hebben hem geïnformeerd 
over de sloopplannen. Zijn station is immers een be langhebbend 
specimen van stationsbouw in de periode van ontstaan, samen met 
de stations van Beverwijk en Schiedam, die ook van zijn tekentafel 
komen. De voorkeur van de heer Van der Grinten gaat uit naar optie 



3 van de toen nog ter keuze aan de bewoners voorgelegde 
'sfeerbeelden,' waarbij zijn stationsgebouw behouden zal blijven. 
Vitruvius zal hem op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Het zal het gemeentebestuur duidelijk zijn dat het bestuur van de 
stichting Vitruvius ernstige bezwaren heeft tegen het voorliggende 
ontwerp bestemmingsplan 'stationsplein 2014' omdat het 
onzorgvuldig is, op een aantal punten tegen de regelgeving ingaat 
en ernstig afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarden van de 
locatie in het centrum van Den Helder. 

Het bestuur van Vitruvius is van mening dat het gemeentebestuur te 
veel vertrouwen stelt in de kwaliteit van de medewerkers van Zeestad 
BV en dat te weinig beroep wordt gedaan op deskundigheid zoals 
die door vele landelijke en provinciale instanties kan worden 
geboden. 

Stichting Vitruvius dringt daarom aan op de organisatie van bredere betrokkenheid 
van instanties, op provinciaal en landelijk niveau op het gebied van stedenbouw, 
erfgoed en monumentenbeleid, waarbij op basis van adviezen van relevante 
deskundigheid aan herziening c.q. bijstelling van het ontwerp bestemmingsplan 
Stationslocatie 2014, het bijbehorende beeldkwaliteitplan en het ontwerpbesluit kan 
worden gewerkt, voordat tot vaststelling kan worden overgegaan. 

Hoogachtend, 

namens het bestuur van Stichting Vitruvius, 

lm 7 / 

/ ML L. Rouffa an Dongen 

Stichting Vitruvius 
Molenstraat 1 
1781 NJ Den Helder 
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Datum 
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N Vervat <vervat2000@yahoo.com> 
<kcc@denhelder.nl> 
13-1-2014 11:34 
inspraak bestemmingsplan stationslocatie 
brief Den Helder.pdf 

Geachte heer/mevrouw, 

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, stuurt u bij deze haar 
reactie op het ontwerp bestemmingsplan stationslocatie. Wij verzoeken u deze in behandeling te 
nemen. De inspraakreactie wordt ook per post verzonden. 

Vriendelijke groet, 

Norman Vervat 
Namens het bestuur van de Stichting het Cuypersgenootschap 
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Stichting Cuypersgenootschap 
Stichting tot behoud van negentiende- en 

twintigste-eeuws cultuurgoed in Nederland 

Secretaris Aan de gemeenteraad van 
Leo Dubbelaar Den Helder 
Reijerskoop 149 
2771 BH Boskoop Postbus 36 
Telefoon: 0172^04760 

06-23398363 1780 AA Den Helder 
e-mail: leodub@planet.nl 

Betreft: zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan 13 januari 2013 
Stationslocatie 2014 

Geachte leden van de raad, 

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, heeft met belangstelling kennisgenomen 
van het ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014. Deze stukken liggen tot en met 13 januari 2014 ter inzage. 
D.m.v. dit schrijven reageren wi j op deze stukken. 

Inleiding 
De Stichting het Cuypersgenootschap zet zich landelijk in voor het behoud van cultureel erfgoed uit de negentiende- en 
twintigste eeuw. In het stationsgebied van Den Helder zijn diverse monumentale gebouwen te vinden. Met name het 
postkantoor en NS-station hebben onze aandacht. Het postkantoor is zeer beeldbepalend voor Den Helder. Het NS-
station is volgens een advies van de monumentencommissie van Den Hekier monumentwaardig. Ook andere adviseurs, 
onder andere de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, geven aan dat het stationsgebouw van groot cultuurhistorisch belang is. 
In de categoriale rapportage over naoorlogse stationsgebouwen van de Rijksdienst scoort het gebouw hoog. Het gebouw 
komt heel duidelijk in aanmerking voor een beschermde status. Sloop om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen 
is onwenselijk. In het ontwerp bestemmingsplan is echter vastgelegd om zowel het station als het postkantoor te 
vervangen door een nieuw stadhuis met station. 

Achtergronden bestemmingsplan en sloop-nieuwbouw 

In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan motiveert de gemeente waarom ze het stationsgebied van Den Helder 
wil aanpakken. Den Helder wil volgens de stukken de voorspelde krimp van stad en regio aanpakken en de stad een 
beter toekomstperspectief bieden. Den Helder is een centrumgemeente in de Noordkop en heeft daarom ook de taak om 
te zorgen voor een levendig en veilig stadshart met goede stedelijke voorzieningen. Vervolgens schrijft de gemeente: 
Het herontwikkelen van het stationsgebied met het huisvesten van een nieuw stadhuis levert hier een belangrijke 
bijdrage aan Het huisvesten van het stadhuis in het hart van de stad is een belangrijke en ook symbolische stap in de 
stedelijke vernieuwing. Hierdoor komt het openbare bestuur dicht bij de andere centrumfuncties in de stad te liggen. 
Het stadhuis functioneert dan als boegbeeld voor het stadscentrum waardoor het hele stadshart een sterkere identiteit 
krijgt. Wij hebben sterk onze twijfels bij deze ambities van de gemeente. Geconstateerd moet worden dat de 
centrumplannen van Den Helder in de huidige Nederlandse situatie en nog meer in de specifieke situatie van Den Helder 
als economisch zwakke krimpgemeente, buitengewoon utopisch lijken. Het Uitwerkingsplan Stadshart, de basis voor het 
huidige bestemmingsplan, dateert uit 2008 zodat de vraag kan worden gesteld of deze, gelet op de crisis, nog wel actueel 
is. In 2008 werd al gesteld dat alle plannen een tekort zullen opleveren. Door de crisis zal dit tekort vermoedelijk alleen 
nog maar groter worden. Het is sterk de vraag of de plannen uitgevoerd kunnen worden zoals bedacht. 

Secretariaat: Postbus 575 
6800 AN Arnhem - telefoon: 06-23398363 

website: www.cuvpersgenooGchap.nl 
e-post: secretaris@cuypersgenootschap.nt 

Bank rek.nr 4835002 Druten 
Kamer van Koophandel voor Limburg nr. 14110072 



Het Cuypersgenootschap constateert ook dat het een feit is dat de gestelde ambities voor het stationsgebied niet te 
hoeven resulteren in de huidige plannen, m.a.w: ze hoeven niet ten koste te gaan van het erfgoed in het stationsgebied. 
Zoals door de gemeente zelf is aangetoond kunnen de beoogde ambities ook met behoud van het oude station en het 
postkantoor worden gerealiseerd. Behoud staat een nieuw stadhuis niet in de weg. Een combinatie van oud en nieuw kan 
een heel spannend resultaat opleveren, wat het architectuurtoerisme kan stimuleren. U kiest echter ongemotiveerd voor 
de makkelijkste oplossing, complete sloop-nieuwbouw. 

Cultuurhistorie in het bestemmingsplan 

Op pagina 17 van de toelichting op het bestemmingsplan schrijft u onder het kopje cultuurhistorie: Bij nieuwe 
planvorming dient in een zo vroeg mogelijk stadium door inschakeling van de monumentencommissie aandacht te zijn 
voor de cultuurhistorische aspecten. Het zorgvuldig omgaan met de cultuurhistorie uit zich ook in het voorkomen van 
aantasting door sloop of herbestemming van historisch waardevolle gebouwen ofterreinen. Het voorliggende 
bestemmingsplan gaat uit van de sloop van het postkantoor en het stationsgebouw. Beide zijn niet aangewezen als 
monument of als beeldbepalend pand Sloop van deze gebouwen is dan ook niet in strijd met de Nota Cultuurhistorische 
Waarden. In de Nota Cultuurhistorische Waarden schrijft de gemeente ook dat bij nieuwe planvorming in een zo vroeg 
mogelijk stadium de monumentencommissie geconsulteerd moet worden, om cultuurhistorische waarden te kunnen 
behouden en als instrument te kunnen gebruiken om de kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen te kunnen versterken. Dit 
heeft u hier niet gedaan. Uit niets blijkt dat de monumentencommissie in een vroeg stadium is geconsulteerd. U schrijft 
in de toelichting op het bestemmingsplan slechts dat het station en postkantoor niet aangemerkt zijn als monument of 
beeldbepalend pand, en de plannen dus niet in strijd zijn met de genoemde cultuurhistorische nota. Dat klopt niet. U 
bent op de hoogte van het feit dat de monumentencommissie het NS-station naar aanleiding van onze 
monumentenaanvraag als monumentwaardig heeft beoordeeld. Gezien de richtlijnen van de Nota Cultuurhistorische 
Waarden had u advies moeten inwinnen bij de monumentencommissie over de mogelijkheden om de cultuurhistorische 
waarden van het gebied op een bepaalde manier te behouden en als kans te gebruiken om een betere ruimtelijke 
kwaliteit te krijgen. 

Wij constateren ook dat de huidige plannen botsen met de Strategische visie 2020 van de gemeente Den Helder. In deze 
visie staat: De sterke kanten van Den Helder als de zee, strand en duinen, rust en ruimte en het waardevolle (maritiem) 
cultuur historisch erfgoed worden gekoesterd Weliswaar staat het de gemeente vrij om af te wijken van de eigen 
strategische visie, maar het is in dit geval wel heel duidelijk dat de nu voorgestelde plannen voor het stationsgebied, vast 
te leggen in het bestemmingsplan, botsen met het eigen beleid om het cultuurhistorische erfgoed te koesteren. Ook 
negeert u het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen RACM), die u naar aanleiding van het 
Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder in 2010 heeft geadviseerd het wederopbouwerfgoed van het stationsgebied in het 
plan voor het Stadshart op te nemen, hetgeen blijkt uit het volgende citaat: " De RACM pleit ervoor om de 
mogelijkheden te onderzoeken om beide objecten te behouden, en te integreren in de ontwikkelingsplannen. Sloop van 
deze karakteristieke wederopbouwobjecten zou vanuit cultuurhistorisch oogpunt door RACM zeer betreurd worden." U 
maakt bewust geen melding van dit advies en negeert in uw toelichting op het bestemmingsplan volledig de betekenis 
van het naoorlogse erfgoed van het stationsgebied. Duidelijk is dat u de cultuurhistorische waarden niet zorgvuldig heeft 
gewogen, zoals u wettelijk wel verplicht bent. 

Vanaf 1 januari 2012 moet de toelichting van ieder nieuw bestemmingplan een analyse van cultuurhistorische waarden 
bevatten. Deze plicht is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Volgens artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel 
a van het Bro dienen cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk te worden meegewogen bij het vaststellen van 
bestemmingsplannen. Dat betekent dat gemeenten een analyse moeten verrichten van de cultuurhistorische waarden in 
een bestemmingsplangebied en moeten aangeven welke conclusies ze daar aan verbinden en op welke wijze ze deze 
waarden borgen in het bestemmingsplan. Deze wijziging van het Bro is volgens de Nota van Toelichting aangebracht 
om de volgende reden: Ondanks de nodige aanzetten daartoe in de afgelopen jaren, is de cultuurhistorie nog lang niet 
in de haarvaten van ons ruimtelijke ordeningsstelsel doorgedrongen. Gemeentelijke monumentenambtenaren, 
organisaties voor monumentenbehoud en betrokken burgers staan nogal eens met lege handen als plannen worden 
ontwikkeld; er is geen harde basis om 'aan tafel' te komen. Doordat plannen pas na afloop van het planproces worden 
getoetst aan de regelgeving van de monumentenzorg, wordt de monumentenzorg bovendien dikwijls ervaren als 
hindermacht. In de beleidsbrief (Modernisering van de Monumentenzorg, 28 september 2009) is dit patroon erkend en 
is de ambitie uitgesproken om meer in te zetten op kennisvergaring, analyse en afweging vooraf. Dit is mogelijk door 
aan te sluiten bij de systematiek van de Wet ruimtelijke ordening en in die systematiek de cultuurhistorie aan het begin 
van het ruimtelijke ordeningsproces juridisch te versterken. 
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In dit kader dient bij de ontwikkeling van sloopplannen eerst te worden onderzocht of bestaande bouwwerken kunnen 
worden gehandhaafd en herbestemd. Dat geldt niet alleen voor aangewezen monumenten. Bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen zal meer rekening moeten worden gehouden met de cultuurhistorische waardevolle elementen. Het is 
uiterst teleurstellend dat de gemeente Den Helder geen rekening houdt met de genoemde nieuwe wetgeving. U heeft 
weliswaar drie varianten voor de stationslocatie laten tekenen, maar u heeft de cultuurhistorie van het gebied niet 
zorgvuldig geanalyseerd en motiveert niet zorgvuldig waarom het onwenselijk is om de cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing in het gebied te behouden en te integreren in een nieuwe ontwikkeling. 

Samengevat zijn wi j van mening dat het vaststellen van het bestemmingsplan ongewenst is. Met het vaststellen van het 
bestemmingsplan maakt de gemeente ruimte voor de sloop van waardevol cultureel erfgoed, zonder dat de noodzaak tot 
sloop goed is onderbouwd. Met dit bestemmingsplan gaat u in tegen uw eigen beleid, en negeert u landelijke wetgeving. 

Indien er behoefte is aan een toelichting op deze brief dan vernemen wij dit graag. 

Hoogachtend, 
het bestuur van het Cuypersgenootschap, 
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Stichting Cuypersgenootschap 

Stuknummer: AI14.00236 
Stichting tot behoud van negentiende- en 

twintigste-eeuws cultuurgoed in Nederland 

Aan de gemeenteraad van 
Den Helder 

Postbus 36 

1780 AA Den Helder 

Betreft: zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan 
Stationslocatie 2014 

13 januari 2013 

Geachte leden van de raad, 

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, heeft met belangstelling kennisgenomen 
van het ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014. Deze stukken liggen tot en met 13 januari 2014 ter inzage. 
D.m.v. dit schrijven reageren wij op deze stukken. 

Inleiding 
De Stichting het Cuypersgenootschap zet zich landelijk in voor het behoud van cultureel erfgoed uit de negentiende- en 
twintigste eeuw. In het stationsgebied van Den Helder zijn diverse monumentale gebouwen te vinden. Met name het 
postkantoor en NS-station hebben onze aandacht. Het postkantoor is zeer beeldbepalend voor Den Helder. Het NS-
station is volgens een advies van de monumentencommissie van Den Helder monumentwaardig. Ook andere adviseurs, 
onder andere de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, geven aan dat het stationsgebouw van groot cultuurhistorisch belang is. 
In de categoriale rapportage over naoorlogse stationsgebouwen van de Rijksdienst scoort het gebouw hoog. Het gebouw 
komt heel duidelijk in aanmerking voor een beschermde status. Sloop om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen 
is onwenselijk. In het ontwerp bestemmingsplan is echter vastgelegd om zowel het station als het postkantoor te 
vervangen door een nieuw stadhuis met station. 

Achtergronden bestemmingsplan en sloop-nieuwbouw 

In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan motiveert de gemeente waarom ze het stationsgebied van Den Helder 
wil aanpakken. Den Helder wil volgens de stukken de voorspelde krimp van stad en regio aanpakken en de stad een 
beter toekomstperspectief bieden. Den Helder is een centrumgemeente in de Noordkop en heeft daarom ook de taak om 
te zorgen voor een levendig en veilig stadshart met goede stedelijke voorzieningen. Vervolgens schrijft de gemeente: 
Het herontwikkelen van het stationsgebied met het huisvesten van een nieuw stadhuis levert hier een belangrijke 
bijdrage aan. Het huisvesten van het stadhuis in het hart van de stad is een belangrijke en ook symbolische stap in de 
stedelijke vernieuwing. Hierdoor komt het openbare bestuur dicht bij de andere centrumfuncties in de stad te liggen. 
Het stadhuis functioneert dan als boegbeeld voor het stadscentrum waardoor het hele stadshart een sterkere identiteit 
krijgt. Wij hebben sterk onze twijfels bij deze ambities van de gemeente. Geconstateerd moet worden dat de 
centrumplannen van Den Helder in de huidige Nederlandse situatie en nog meer in de specifieke situatie van Den Helder 
als economisch zwakke krimpgemeente, buitengewoon utopisch lijken. Het Uitwerkingsplan Stadshart, de basis voor het 
huidige bestemmingsplan, dateert uit 2008 zodat de vraag kan worden gesteld of deze, gelet op de crisis, nog wel actueel 
is. In 2008 werd al gesteld dat alle plannen een tekort zullen opleveren. Door de crisis zal dit tekort vermoedelijk alleen 
nog maar groter worden. Het is sterk de vraag of de plannen uitgevoerd kunnen worden zoals bedacht. 

Secretariaat: Postbus 575 
6800 AN Arnhem - telefoon: 06-23398363 

website: www.cuypersgenootschap.nl 
e-post: secretaris@cuypersgenootschap.nl 

Bank rek.nr. 4835002 Druten 
Kamer van Koophandel voor Limburg nr. 14110072 



Het Cuypersgenootschap constateert ook dat het een feit is dat de gestelde ambities voor het stationsgebied niet te 
hoeven resulteren in de huidige plannen, m.a.w: ze hoeven niet ten koste te gaan van het erfgoed in het stationsgebied. 
Zoals door de gemeente zelf is aangetoond kunnen de beoogde ambities ook met behoud van het oude station en het 
postkantoor worden gerealiseerd. Behoud staat een nieuw stadhuis niet in de weg. Een combinatie van oud en nieuw kan 
een heel spannend resultaat opleveren, wat het architectuurtoerisme kan stimuleren. U kiest echter ongemotiveerd voor 
de makkelijkste oplossing, complete sloop-nieuwbouw. 

Cultuurhistorie in het bestemmingsplan 

Op pagina 17 van de toelichting op het bestemmingsplan schrijft u onder het kopje cultuurhistorie: Bij nieuwe 
planvorming dient in een zo vroeg mogelijk stadium door inschakeling van de monumentencommissie aandacht te zijn 
voor de cultuurhistorische aspecten. Het zorgvuldig omgaan met de cultuurhistorie uit zich ook in het voorkomen van 
aantasting door sloop of herbestemming van historisch waardevolle gebouwen of terreinen. Het voorliggende 
bestemmingsplan gaat uit van de sloop van het postkantoor en het stationsgebouw. Beide zijn niet aangewezen als 
monument of als beeldbepalend pand. Sloop van deze gebouwen is dan ook niet in strijd met de Nota Cultuurhistorische 
Waarden. In de Nota Cultuurhistorische Waarden schrijft de gemeente ook dat bij nieuwe planvorming in een zo vroeg 
mogelijk stadium de monumentencommissie geconsulteerd moet worden, om cultuurhistorische waarden te kunnen 
behouden en als instrument te kunnen gebruiken om de kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen te kunnen versterken. Dit 
heeft u hier niet gedaan. Uit niets blijkt dat de monumentencommissie in een vroeg stadium is geconsulteerd. U schrijft 
in de toelichting op het bestemmingsplan slechts dat het station en postkantoor niet aangemerkt zijn als monument of 
beeldbepalend pand, en de plannen dus niet in strijd zijn met de genoemde cultuurhistorische nota. Dat klopt niet. U 
bent op de hoogte van het feit dat de monumentencommissie het NS-station naar aanleiding van onze 
monumentenaanvraag als monumentwaardig heeft beoordeeld. Gezien de richtlijnen van de Nota Cultuurhistorische 
Waarden had u advies moeten inwinnen bij de monumentencommissie over de mogelijkheden om de cultuurhistorische 
waarden van het gebied op een bepaalde manier te behouden en als kans te gebruiken om een betere ruimtelijke 
kwaliteit te krijgen. 

Wij constateren ook dat de huidige plannen botsen met de Strategische visie 2020 van de gemeente Den Helder. In deze 
visie staat: De sterke kanten van Den Helder als de zee, strand en duinen, rust en ruimte en het waardevolle (maritiem) 
cultuur historisch erfgoed worden gekoesterd. Weliswaar staat het de gemeente vrij om af te wijken van de eigen 
strategische visie, maar het is in dit geval wel heel duidelijk dat de nu voorgestelde plannen voor het stationsgebied, vast 
te leggen in het bestemmingsplan, botsen met het eigen beleid om het cultuurhistorische erfgoed te koesteren. Ook 
negeert u het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen RACM), die u naar aanleiding van het 
Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder in 2010 heeft geadviseerd het wederopbouwerfgoed van het stationsgebied in het 
plan voor het Stadshart op te nemen, hetgeen blijkt uit het volgende citaat: " De RACM pleit ervoor om de 
mogelijkheden te onderzoeken om beide objecten te behouden, en te integreren in de ontwikkelingsplannen. Sloop van 
deze karakteristieke wederopbouwobjecten zou vanuit cultuurhistorisch oogpunt door RACM zeer betreurd worden." U 
maakt bewust geen melding van dit advies en negeert in uw toelichting op het bestemmingsplan volledig de betekenis 
van het naoorlogse erfgoed van het stationsgebied. Duidelijk is dat u de cultuurhistorische waarden niet zorgvuldig heeft 
gewogen, zoals u wettelijk wel verplicht bent. 

Vanaf 1 januari 2012 moet de toelichting van ieder nieuw bestemmingplan een analyse van cultuurhistorische waarden 
bevatten. Deze plicht is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Volgens artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel 
a van het Bro dienen cultuurhistorische waarden uitdrukkelijk te worden meegewogen bij het vaststellen van 
bestemmingsplannen. Dat betekent dat gemeenten een analyse moeten verrichten van de cultuurhistorische waarden in 
een bestemmingsplangebied en moeten aangeven welke conclusies ze daar aan verbinden en op welke wijze ze deze 
waarden borgen in het bestemmingsplan. Deze wijziging van het Bro is volgens de Nota van Toelichting aangebracht 
om de volgende reden: Ondanks de nodige aanzetten daartoe in de afgelopen jaren, is de cultuurhistorie nog lang niet 
in de haarvaten van ons ruimtelijke ordeningsstelsel doorgedrongen. Gemeentelijke monumentenambtenaren, 
organisaties voor monumentenbehoud en betrokken burgers staan nogal eens met lege handen als plannen worden 
ontwikkeld; er is geen harde basis om 'aan tafel' te komen. Doordat plannen pas na afloop van het planproces worden 
getoetst aan de regelgeving van de monumentenzorg, wordt de monumentenzorg bovendien dikwijls ervaren als 
hindermacht. In de beleidsbrief (Modernisering van de Monumentenzorg, 28 september 2009) is dit patroon erkend en 
is de ambitie uitgesproken om meer in te zetten op kennisvergaring, analyse en afweging vooraf. Dit is mogelijk door 
aan te sluiten bij de systematiek van de Wet ruimtelijke ordening en in die systematiek de cultuurhistorie aan het begin 
van het ruimtelijke ordeningsproces juridisch te versterken. 
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In dit kader dient bij de ontwikkeling van sloopplannen eerst te worden onderzocht of bestaande bouwwerken kunnen 
worden gehandhaafd en herbestemd. Dat geldt niet alleen voor aangewezen monumenten. Bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen zal meer rekening moeten worden gehouden met de cultuurhistorische waardevolle elementen. Het is 
uiterst teleurstellend dat de gemeente Den Helder geen rekening houdt met de genoemde nieuwe wetgeving. U heeft 
weliswaar drie varianten voor de stationslocatie laten tekenen, maar u heeft de cultuurhistorie van het gebied niet 
zorgvuldig geanalyseerd en motiveert niet zorgvuldig waarom het onwenselijk is om de cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing in het gebied te behouden en te integreren in een nieuwe ontwikkeling. 

Samengevat zijn wij van mening dat het vaststellen van het bestemmingsplan ongewenst is. Met het vaststellen van het 
bestemmingsplan maakt de gemeente ruimte voor de sloop van waardevol cultureel erfgoed, zonder dat de noodzaak tot 
sloop goed is onderbouwd. Met dit bestemmingsplan gaat u in tegen uw eigen beleid, en negeert u landelijke wetgeving. 

Indien er behoefte is aan een toelichting op deze brief dan vernemen wij dit graag. 

Hoogachtend, 
het bestuur van het Cuypersgënootschap 

lar^s 



int 

M 
typ* 1 

GEMEENTE DEN HELDEP 
INGEKOMEN 

14 JAN-2014 
HALFORDS.nl 
Keizerstraat24, 1781 GG DEN HELDER 

Stuknummer: AI14.00256 

College van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Den 
Helder 
Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

Inzake: bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

Den Helder, 13 januari 2014 

Geacht college van burgemeester & wethouders, 

Wij zijn razend enthousiast over de voorgenomen vestiging van het 
stadhuis op de stationslocatie!! Het kan ons niet snel genoeg gereal iseerd 
worden. 

Bij het lezen van de beantwoording van de vragen die u in uw 
bestemmingsplan heeft opgenomen stuitte wij bij vraag 36 op de volgende 
passage: 
De toegelaten ondergeschikte detailhandel betreft uitsluitend de verkoop 
van fietsen. Fietsen nemen in de verkoop relatief veel ruimte in beslag, 
zodat in dit specifiek geval is gekozen voor een maximum van 25 % tot 
een hoogte van 300 m2. Die maximale 300 ma'is overigens minder dan 
bijvoorbeeld dan 5 -10 % van 7000 m* bvo voor het stadhuis. De 
fietsenwinkel wordt uitsluitend toegelaten als aan( het beheer van ) de 
fietsenstalling ondergeschikte functie met als doel een rendabele 
fietsenstalling en toezicht mogelijk te maken. 
Ook de door de inspreker geopperde mogelijkheid van verkoop van tweede 
hands fietsen is alleen mogelijk indien het bestemmingsplan enige 
detailhandel toestaat. 

Wij onderstrepen het belang van een bedrijf dat op de stat ionslocat ie een 
fietsenstalling beheert, ook fietsen kan verhuren en reparaties verricht. 

Wellicht dat er ook tweede hands fietsen verkocht zouden kunnen worden. 



Wij zijn echter verontrust over de mogelijkheid van een winkel van 300m 2 , 
de huidige rijwielzaken in de stad zijn ongeveer even groot a ls de door u 
voorgestelde maximale maat en een dergelijk toename van het aantal 
vierkante meter verkoopvloeroppervlak lijkt ons zeer ongewenst in het 
Helderse. 

De leegstand in heel Den Helder is voor bezoekers, bewoners en 
ondernemers zeer onaantrekkelijk en in de hele stad vind je grote 
leegstand en de binnenstad in het bijzonder. 

Wij vragen u om real ist isch naar deze m 2 te kijken om het centrum van 
onze stad niet verder te verzwakken met deze veel te grote uitbreiding. 
Wij willen heel graag op korte termijn deze zaak mondeling verder 
toelichten. 

Uw positieve antwoord zien wij met vertrouwen tegemoet. 

Met vriendelijke groet tekenen wij, 



5.J . ) -7^ 
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Aan Gemeente Den Helder 
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Stuknummer: AI14.00216 

Betreft; Bezwaarschrift tegen het Bestemmingsplan Stationslocatie 2014 
identificatienummer NL.IMRO.0400.215BPSTATIONSP2014-VST1 van Gemeente 
Den Helder met ingebreke- en aansprakelijkheidstelling 



L.S., 

In het Bijlagen-boek bij de Toelichting Bestemmingsplan Stationslocatie 2014, Bijlage 3 'Natuurtoets 
Stationsgebied Den Helder - Toetsing aan de wet- en regelgeving van natuur' door Grontmij van 8 november 
2013 staat op pagina 7 te lezen: "Het postkantoor staat in de huidige situatie leeg.". 

Dit is een apert onjuiste bewering, aangezien het postkantoor, Middenweg 172-174, 1782 BL Den Helder, wel 
degelijk volop in gebruik is. 
Als geen ander kan en behoort Grontmij dit, als door de Gemeente Den Helder aangesteld beheerder van het 
voormalig postkantoor, te weten, aangezien door henzelf leen- en gebruiksovereenkomsten zijn afgesloten met 
ons en andere gebruikers, die nog steeds onverkort geldig zijn. 
Geheel ongepast en tegen de waarheid in laten de Gemeente Den Helder en beheerder Grontmij het in hun 
Bestemmingsplan voorkomen als staat het voormalig postkantoor in de huidige situatie leeg. 

Ons bezwaar betreft, dat de Gemeente Den Helder geheel en al voorbij gaat aan de door henzelf met ons 
overeengekomen functie van het voormalig postkantoor als cultureel centrum en aan de onbetwiste status van 
het gebouw als historisch monument. 
Dat laatste geldt eveneens voor het NS-station. 

Beide monumenten zijn onder architectuur en in intellectueel eigendom gebouwd. Het voormalig postkantoor door 
Jo Kruger en het NS-station door G. J. van der Grinten. Beide gebouwen hebben een landmark-functie voor de 
stad Den Helder. De Monumenten-status van beide objecten is nog altijd in behandeling. 
Den Helder kent een lange geschiedenis van sloop. Vaak laat de Gemeente bijzondere gebouwen lange tijd 
onderhoud ontberen, waardoor het vervolgens volkomen onterecht de conclusie kan trekken, dat het beter is om 
te slopen. 
Van Jo Kruger zijn slechts enkele gebouwen bewaard gebleven. In Eindhoven is een voormalig kantongerecht 
van zijn hand getransformeerd tot een hip designhuis, waar tentoonstellingen worden georganiseerd. Ook de 
rechtbank in Zwolle is van Kruger. 
Wij zijn van mening, dat de weinige beeldbepalende gebouwen, die Den Helder nog heeft, voor Den Helder 
behouden moeten blijven. 

Kunsthistorica en voormalig voorzitter van Stichting De Nollen wijlen Drs. Jacqueline M. J. van Koningsbruggen 
deed in december 2008 al een oproep in de Gemeenteraad voor het behoud van het bijzondere gebouw, dat het 
voormalige postkantoor is. 
Hieronder herhalen wij de belangrijkste punten uit haar betoog: 
a) 
Het postkantoor is in 1965 gebouwd en behoort, evenals het NS-station, tot de architectuur van de 
Wederopbouw, die ongeveer van 1940 tot 1965 heeft geduurd. In architectonisch opzicht denken de meesten van 
ons bij Wederopbouw aan galerij-flats, gelijkvormige woonwijken, standaardisatie en monotone massa-bouw. 
De Wederopbouw-periode kent weinig voorbeelden van kwalitatief goede architectuur. Sleutelwoorden voor de 
architectuur van de Wederopbouw zijn karakteristiek materiaalgebruik, zoals glas en beton, en een heldere 
afgewogen efficiënte vormgeving, 
b) 
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de architectuur van de Wederopbouw. Het voormalig 
postkantoor bereikt in 2015 de leeftijd van 50 jaar en komt daardoor in aanmerking voor de Monumenten-status. 
Het groeiende aantal publicaties en tentoonstellingen over de Wederopbouw duidt op een groeiende 
internationale belangstelling voor deze periode. Mei 2011 stond in De Groene Amsterdammer een uitgebreid 
artikel over Den Helder als typische Wederopbouw-stad. Het artikel suggereert: ga naar Den Helder, want daar 
kan nog authentieke Wederopbouw-architectuur gevonden worden! 
c) 
De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap, Monumentenzorg en het Cuypers-genootschap hebben 
gepleit voor behoud van zowel het postkantoor als het NS-stationsgebouw en stellen veeleer integratie in 
eventuele nieuwbouwplannen in plaats van sloop voor. 
Het voormalige postkantoor is een uniek gebouw met een opvallende zuilenrij, die doet denken aan een tempel 
uit de Klassieke Griekse bouwkunst. Het heeft een bijzondere prominente daklijst. De maatvoering is helder, want 
er is sprake van een moduul oftewel een eenheidsmaat, die steeds wordt herhaald. Het is nog steeds in een 
opvallend oorspronkelijke staat en gaaf bewaard gebleven. 
Het is van groot cultureel maatschappelijk belang, dat dit historische gebouw, evenals het NS-station, wordt 
behouden vanwege het historisch besef van de stad Den Helder. 
Afbraak leidt opnieuw tot een enorm gat in de historische continuïteit van elkaar opvolgende bouwstijlen. Daar 
kent Den Helder al veel voorbeelden van. 

Dit Bestemmingsplan Stationslocatie 2014 van de Gemeente Den Helder breekt iets af, wat we later zeker gaan 
missen. 



De door de Gemeente Den Helder voorgenomen sloop van beide monumenten, zoals geponeerd in dit 
Bestemmingsplan, is strijdig met de beleid van Rijksoverheid. 
Op 14 juni 2011 heeft het Rijkskabinet het ontwerp van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) aan de 
Tweede Kamer gestuurd met daarbij een ontwerp Algemene maatregel van bestuur (Amvb) en een Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). 
In deze structuurvisie is aangegeven, dat het Rijk onder andere als hoofddoel heeft: het waarborgen van een 
leefbare en veilige omgeving, waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden worden. 
Uit dit hoofddoel komen onderwerpen voort, die van nationaal belang zijn. 
De nationale belangen uit de structuurvisie worden geborgd in de Amvb Ruimte. Deze Amvb wordt ook wel 
aangeduid als het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Deze Amvb is gericht op doorwerking van 
nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en behoort te zorgen voor sturing en helderheid van 
deze belangen vooraf. 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 22 november 2011 onder aanvaarding van een aantal moties 
door de Tweede Kamer aangenomen en is op 13 maart 2012 in werking getreden. Op 30 december 2011 is het 
Barro in werking getreden en op 1 oktober 2012 de eerste aanvulling op het Barro daarop. In het Barro zijn 
bepalingen opgenomen ten aanzien van erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 
Het Rijk gaat er vanuit, dat de nationale ruimtelijke belangen, die via wet- en regelgeving aan andere overheden 
opgedragen worden, door de Gemeente goed worden behartigd. Waar de Amvb Ruimte bepalingen bevat 
aangaande gemeentelijke bestemmingsplannen gaat het Rijk er vanuit, dat deze doorwerking krijgen en 
toegepast worden. 
Het Rijk zal door middel van systeem- of thema-gerichte onderzoeken achteraf nagaan of bestemmingsplannen 
aan deze nationale wet- en regelgeving voldoen. 
Het bovenstaande standpunt van het Rijk ondersteunt ons bezwaar. 

Ook de Provincie Noord-Holland draagt in haar Structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Ruimtelijke 
Verordening Structuurvisie argumenten aan voor onze bezwaren. In het Beleidskader Landschap en 
Cultuurhistorie 2006 bepleit de provincie om de cultuur-historische waarden in een vroeg stadium van plan
ontwikkeling te inventariseren, bij het ontwerp te gebruiken en bij de vaststelling van plannen mee te wegen. 
Aan de krachtige cultuurhistorische basis van beide monumenten wordt in het Bestemmingsplan Stationslocatie 
geheel voorbij gegaan. 

Nu wat betreft het Gemeentelijk beleid. 
Het Structuurplan Stadshart Den Helder 2020 is op 15 september 2005 door de gemeenteraad vastgesteld. 
Om de positie van Den Helder als regionaal en toeristisch centrum waar te maken, is een vitaal en aantrekkelijk 
stadscentrum een voorwaarde. In het stadscentrum zal sprake zijn van concentraties van stedelijke functies in de 
vorm van publieke en culturele gebouwen. 
In de Strategische visie 2020, die op 21 mei 2007 door de gemeenteraad is vastgesteld, staat, dat de sterke 
kanten van Den Helder als de zee, strand en duinen, rust en ruimte en het waardevolle cultuur-historische 
erfgoed worden gekoesterd. 
Om dit te bereiken is als doel opgesteld, dat Den Helder een levendig en veilig stadshart krijgt door te zorgen 
voor een concentratie van stedelijke functies als kunst en cultuur. 
Met de nota Cultuurhistorische Waarden Den Helder wil de Gemeente bijdragen aan een verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit in Den Helder. Dit wordt bereikt door cultuur-historisch erfgoed te beschermen, te 
onderhouden en te ontwikkelen. 
De doelstellingen van de nota zijn: 
1. cultuur-historische waarden in Den Helder inventariseren en documenteren 
2. cultuur-historische waarden behouden, ontwikkelen of versterken 
3. bewustwording over cultuur-historie vergroten. 
Bij nieuwe planvorming dient in een zo vroeg mogelijk stadium door inschakeling van de Monumenten-commissie 
aandacht te zijn voor deze cultuur-historische aspecten. Het zorgvuldig omgaan met de cultuur-historie uit zich 
ook in het voorkomen van aantasting door verwaarlozing en sloop en de bij voorkeur herbestemming van 
historisch waardevolle gebouwen of terreinen. 
Het voorliggende Bestemmingsplan gaat uit van de sloop van zowel het postkantoor als het NS-stationsgebouw. 
Beide zijn onterecht en prematuur niet aangewezen als monument of als beeldbepalend pand. 
Sloop van deze gebouwen is dan ook in strijd met de Nota Cultuurhistorische Waarden. 

De Commissie Ruimtelijke kwaliteit heeft een ontvangen verzoek om het voormalig postkantoor aan te wijzen als 
gemeentelijk monument positief gehonoreerd. 
Dit advies werd door burgemeester en wethouders op zeer onterechte gronden niet overgenomen en de 
Commissie ontbonden. 

Conclusie is, dat het Bestemmingsplan Stationslocatie 2014 en de toelichting daarop in flagrante tegenspraak zijn 
met de geformuleerde uitgangspunten voor beleid van het Rijk, de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Den 
Helder. 

Het huidige gebruik van het postkantoor als broedplaats voor cultuur en als Rob Scholte Museum is volledig in 
overeenstemming met het tussen de Gemeente Den Helderen Rob Scholte overeengekomen beleidsplan. 



Sinds 6 november 2008 leent Rob Scholte van de Gemeente Den Helder de bovendieping van Middenweg 174 
voor het gebruik als kunstenaarsstudio c.q, werkplek, waarvoor nog steeds een geldige bruikleen-overeenkomst 
bestaat. Hierin is opgenomen: 
Artikel 8.5 
Bruikiener is bekend met het feit, dat de onroerende zaak tijdelijk wordt gebruikt als broedplaats voor kunst en 
cultuur. Dit betekent dat meerdere personen gebruik zullen maken van de onroerende zaak met hetzelfde 
oogmerk. 
Artikel 8.6 
Als tegenprestatie voor het gebruik van de ruimte zal er regelmatig, met een nader af te spreken frequentie 
(minimaal 3 x per jaar) exposities worden gehouden in Den Helder. Op welke wijze dit plaatsvindt, laten wij over 
aan het initiatief van de bruikieners. 

Ook andere kunstenaars als Jan Nijhoff, Emo Verkerk, Monique Pastoor en Jan Klapwijk vinden in het voormalig 
postkantoor hun emplooi. 

Eind 2009 al begon het directe overleg tussen partijen over de vestiging van het Rob Scholte Museum in Den 
Helder. 
De lange ontstaansgeschiedenis van het Rob Scholte Museum op deze stationslocatie in Den Helder staat 
uitgebreid weergegeven in onze mail aan Gustaaf van Charante, senior beleidsmedewerker van Gemeente Den 
Helder, en Ralph van Erp, Hoofd Grondzaken Gemeente Den Helder, d.d. 6 december 2011, waarin opgenomen 
"het verslag van onze samenwerking van de afgelopen 2 jaar de voormalige TNT--beneden-ruimte van het 
voormalig postkantoor Middenweg 172 betreffende". 
Zie hier de briefwisseling: 

From: Rob Scholte <robscholte(5)mac.com> 
Subject: Peper 
Date: 6 december2011 12:07:30 GMT+01:00 
To: Gustaaf van Charante <g.van.charante(5)denhelder.nl> 
Cc: Ralph van Erp <r.van.erp(q)denhelder.nl> 

Beste Ralph en Gustaaf, 

Zoals jullie ik in de cc. van mijn schrijven aan Grontmij d.d. 1 december 2011 heb beloofd, stuur ik jullie hierbij het 
verslag van onze samenwerking van de afgelopen 2 jaar de voormalige TNT-beneden-ruimte van het voormalig 
postkantoor Middenweg 172 betreffende. 

Wij hopen, dat de gemeente Den Helder er zijn voordeel mee zal kunnen doen. 

Dank voor jullie inspanningen! 

Rob Scholte 
mede namens Edzard Dideric 

from: edideric(5)edideric.com 
subject: Mi Huyn Sook/Rob Scholte (boven-etage postkantoor den Helder) 
to: bas.verlaantSqrontmij.nl 
date: 18-06-09 11:30 

Aan Grontmij/Vastgoedmanagement t.a.v. dhr. Bas Verlaan 

Geachte Bas Verlaan, 

Wij hebben elkaar nog niet hebben ontmoet, dus stel ik me eerst even voor: mijn naam is Edzard Dideric en ik 
vertegenwoordig Rob Scholte, kunstenaar, die gebruik maakt van de bovenruimte van het voormalig postkantoor 
en hiervoor maandelijks aan u de contractueel vastgelegde vergoeding betaalt. 

Ik richt deze mail aan u omdat de ruimte van mevrouw Mi Huyn Sook zich, door een samenloop van 
omstandigheden, in de ruimte van Rob Scholte bevindt. 

Even een stukje voorgeschiedenis ter informatie: haar ruimte is weliswaar niet groot, maar vormde voor Rob 
Scholte al vanaf het begin een storende factor. Storend wat betreft veiligheid, privacy en in praktische zin. 
Bovendien was de gehele boven-etage al aan Rob Scholte toegewezen. Er is destijds door de Woningstichting 
Den Helder dan ook naar een alternatief gezocht, maar helaas niet gevonden, of (op financiële gronden) niet door 
mevrouw Mi Huyn Sook geaccepteerd. Dus voorlopig bleef zij zitten waar zij zat. Vervolgens bleek zijn werkruimte 



Aan: de Gemeenteraad van Den Helder 

Geachte Raad, 

Hierbij stuur ik u bijgaande zienswijze op het Ontwerp Bestemmingsplan Stationslocatie. 

Station 

Allereerst moet ik vaststellen dat de naam van het plan onjuist is. Ook juridisch. Immers, in 
het plan wordt het station geheel verwijderd. Een onderdoorgang kunnen we geen "station 
noemen. Den Helder verliest zijn station. Waar het in mijn ogen wel recht op heeft. Ik ben een 
trouw treinreiziger en Den Helder heeft - ook in architectuur - behoefte aan een 
karakteristiek station, temeer omdat het eindpunt is van een lange lijn, van en naar Nijmegen 
en Maastricht. The Top of Holland, nietwaar? Nu is dat karakteristieke station er al, een 
monument van na-oorlogse architectuur, zoals door deskundigen is vastgesteld, zoals u weet. 
Met een zorgvuldige renovatie krijgt de stad weer een sfeervol station. Het kan niet zo zijn dat 
NS een nieuw station bouwt in Zaanstad, het station Alkmaar ingrijpend en kostbaar 
vernieuwt, en dat het station Den Helder wordt weggevaagd, en dat de gemeente zelfs voor 
stationsgrond moet gaan betalen. Een regelrechte achterstelling. En dan hebben we het nog 
niet over de jarenlange achterstelling ten opzichte van Schagen, wat dubbel spoor betreft. 

Opvallend en laakbaar is het ook dat de NS geen inzicht geeft in de financiële overeenkomst 
die ze met het Gemeentebestuur heeft gesloten. Op basis van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur is dit noodzakelijk, voor een gedegen inzicht in het Ontwerp Bestemmingsplan. 

Kennelijk gaat de Gemeente grond pachten van de NS. Op die grond rust nu de bestemming 
"verkeer en vervoer". Omdat de grond slechts gepacht wordt, en niet gekocht, kan het niet zo 
zijn dat er opeens een bestemming "maatschappelijk" op kan gaan rusten, zoals in het ontwerp 
staat. Ook niet juridisch. 

2. Participatie 

Hoewel we overspoeld worden en zijn met het woord "participatie" en 
"participatiesamenleving", moet ik tot mijn grote spijt vaststellen dat er wat betreft 
bestemming en bestemmingsverandering van het gebied geen enkel draagvlak is gezocht of 
gepeild. Het college en een meerderheid in de raad heeft alles in het werk gesteld om een 
groot aantal initiatieven uit de bevolking te dwarsbomen. Voor Radio 5, waar ik 
correspondent van ben, vroeg ik informatie aan NS over grondexploitatie en hun financiële 
bijdrage, maar die informatie werd mij geweigerd. 
In dat licht bezien, is het uiterst merkwaardig dat wethouder Bruin onlangs op LOS-radio de 
woorden sprak: "Het zou heel raar zijn als er niet geluisterd zou worden naar de 7000 
stemmen". Immers, er kon alleen uit varianten gekozen worden die het college had bepaald. 
Ja, ja, of ja. Hoe zit het dan met die andere stemmen, die de mond werden gesnoerd? Hierbij 
wijs ik vooral op het bewust negeren van de motie participatie van 9 juli 2012, en het 
overtreden van de referendumverordening op 29 oktober 2012. Ook al is daartegen beroep 
ingesteld bij de rechter, het college voert de besluiten van 29 oktober 2012 gewoon verder uit, 
zoals ook dit ontwerp bestemmingsplan. Daar heb ik dan ook juridisch en principieel bezwaar 
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tegen. En natuurlijk ook tegen de belangenverstrengeling die bij de stemming in de raad 
plaatsvond, gezien de werkbelangen van dhr Koning (CU). 

Voortdurend wordt er gesproken over "de omwonenden". Hoezo alleen de omwonenden? 
Geldt een zeer ingrijpend plan, met sloop van twee waardevolle gebouwen en een volledig 
nieuw stadhuis op die plek, alleen voor de omwonenden? Natuurlijk niet. Het gaat alle 
bewoners van de stad aan, ook mij, die in Julianadorp woont. Maar aan de totale bevolking is 
geen enkele basisparticipatie over de geschiktheid van de locatie geboden, en peilingen die 
zijn gehouden en die te weinig draagvlak toonden, zijn steeds van tafel geveegd. 

3. Ruimte 

Den Helder is een stad van ruimte. Daarom is het hier plezieriger wonen dan in de volle 
Randstad. Een bestemmingsplan betreft de ruimtelijke ordening, wat kan er, en wat niet. Wat 
in mijn ogen niet mag kunnen, is de plezierige, open ruimtelijkheid die de huidige 
stationslocatie biedt af te sluiten met een kantoorkolos van merendeels 21 meter hoog. Die 
werpt schaduw over het groene stadspark, dat zonnige terrasjes en picknickplekken behoeft, 
en is van vrijdagmiddag tot maandagmorgen sfeerloos en donker. Een achteruitgang wat 
betreft open, zonnige, sfeervolle ruimtelijkheid. Toon oog voor de meeste zonuren van 
Nederland. De afsluitende kantoormuur is uiteraard ook een flinke aanslag op de leefbaarheid 
van de woningen tegenover het bouwproject. Waardedaling van de huizen ligt voor de hand. 
Ook de zo markante positie van de Watertoren zal verminderen, wat niet wenselijk is, vanuit 
historisch perspectief en sfeergevoel. 
Daarnaast merk ik op dat het in mijn ogen in de toekomst mogelijk moet blijven om het 
huidige station te verplaatsen tot net voorbij de tunnel, zuidwaarts dus. Dat zou de stad nog 
veel meer open ruimtelijkheid bieden, en de gelegenheid geven om de westelijke en oostelijke 
stadsdelen met elkaar te verbinden. Dit idee is meermalen geopperd, ook vanuit de bevolking. 

4. Verkeer en parkeren 

Een stadhuis op deze locatie heeft de uitdrukkelijke bedoeling om mensen naar het centrum te 
trekken. Dat houdt helaas ook een forse intensivering van verkeer en parkeren in. In het 
ontwerp bestemmingsplan ontstaan er een tiental parkeerfuncties bij en rond het stadhuis, 
waar er bij het huidige stadhuis slechts één is. Omdat er veel parkeerbewegingen zullen zijn, 
leidt dat tot een grote toename van fijnstof (C02), niet prettig en riskant voor bezoekers van 
het centrum, en de omwonenden. Het neemt ook de kans weg om parkeren rond het centrum 
gratis te maken, wat zeer nodig is voor de ondernemers in het huidige koopklimaat. 
Een ecologisch onderzoek ontbreekt volledig in het ontwerp. Een "rapportage" door een 
ingenieursbureau over de "verwachte" luchtkwaliteit is slechts nattevingerwerk. Ook de 
aanzienlijke versmalling van de Middenweg zal leiden tot een grotere fijnstofdichtheid. Dat 
die weg een stevig tochtgat zal worden, ligt voor de hand, gezien de overheersend westelijke 
winden in de stad. Een wind-effect onderzoek ontbreekt eveneens. 
Ik wijs er tevens op, dat het plan leidt tot aanzienlijk meer autoverkeer over de enige 
binnenrondweg die de stad heeft. Nu al is het heel erg lastig voor voetgangers, zeker ouderen, 
om die weg over te steken. 
Daarnaast wordt ook de huidige fietsparkeerproblematiek nog groter, gezien de uitbreiding 
van de functies van het gebied. 

5. Tenslotte 



Tenslotte zij gezegd, dat ik meewerk aan dit onderzoek vanuit protest. Bijgaand artikel uit 
"Gemeente.nu" geeft treffend weer welke bestuurlijke gebreken er in dit plan zitten. Met 
andere woorden: "Wij weten wat goed voor u is". Geluisterd is er niet. 
Ik heb vernomen dat er al door burgers ingebrachte zienswijzen zijn afgewezen. Zeer onjuis 
Immers, de zienswijzen zijn gericht aan de gemeenteraad. Ik mag als burger eerst een open 
discussie in de gemeenteraad verwachten over alle ingebrachte zienswijzen, alvorens er 
oordelen en conclusies komen. Uiteraard niet vanuit het college, maar vanuit de meerderhei 
in de gemeenteraad. Aan de raad is deze zienswijze gericht. Mijn vertrouwen in het oordeel 
van het college is nul, gezien de stapel afwijzingen op mijn bureau. 

Hoogachtend, 

ƒ k 

Drs H.M. van Kuijk 
Doorzwin 3607 
1788NJ Julianadorp 
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Uit: Gem.eente.nu 

Wij weten wel wat goed voor u is 
Bestuurszaken 

Dirk-Jan de Bruijn 

Functie: Kwartiermaker 
De Bruijn is -na 20 jaar ervaring in consultancy bij IBM en Deloitte- sinds 2004 werkzaam 
binnen de Rijksdienst in verschillende management- en directiefuncties. 

columnist 

Het praten over burgerkracht is één, maar het implementeren,... Tsja, dat is wel wat 
ingewikkelder. Er is veel te doen in 2014 

Niet voor niets dat het woord 'participatiesamenleving' gekozen is tot hét woord van het jaar 
2013. Wij leven immers in een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid 
nemen voor hun eigen leven. En voor hun omgeving. Weg met dat onnodige gepamper. 
Ophouden met dat tribunegedrag. Redeneer vanuit kracht', wat je wél kan. Zoals onze Koning 
het tijdens de afgelopen Prinsjesdag luid en duidelijk heeft voorgelezen in de Ridderzaal: onze 
vertrouwde klassieke verzorgingsstaat wordt omgevormd tot een samenleving waarin burgers 
en overheid - ieder vanuit eigen rol - elkaar versterken. 

Op zich niet zo'n wonderlijke ontwikkeling als we ons bedenken dat ons opleidingsniveau in 
de afgelopen halve eeuw met meer dan een factor acht (!) is toegenomen. Jawel. Klinkt dan 
ook wel logisch dat het hoofdstuk 'cocreatie' in 2014 een dominante plek krijgt op menig 
bestuurs- en managementagenda. Want het praten over burgerkracht is één, maar het 
implementeren,... Tsja, dat is wel wat ingewikkelder. Want hoe pakje dat nou aan als je zo 
gewend bent om comfortabel vanuit dat veilige kantoor te bedenken wat goed is voor de 
mensen? Met dat hoge 'wij-weten-wel-wat-goed-voor-u-is' gehalte? 

Simpel. Dat betekent uit die ivoren toren komen. En het gesprek aan willen én durven gaan. 
Gewoon de straat op gaan. Gaan luisteren en voelen wat daar aan de hand is. Opdat je écht 
openstaat voor andere dingen: diversiteit gebruiken als driver. Want als we de slag willen 



maken van het verticale machtsdenken naar de horizontale netwerkfilosofie dan kun je niet 
achter dat glimmende bureau blijven zitten. Opgesloten in verstarde structuren en top-down 
organogrammen. Je bent toch op zoek naar gelijkwaardigheid, wederkerigheid en openheid. 
Naar common ground, enthousiasme en daad- en denkkracht. Gestuurd door waarden als 
samenwerking, vertrouwen en verbinding. 

En dan heb je geen studiebollen nodig die alles van één onderwerp weten, maar mensen die er 
op uit durven te gaan. Die vanuit de échte werkelijkheid de dialoog opzoeken. Die elkaar 
durven aan te spreken. Om zo die horizontale samenwerkingsverbanden te smeden. Gericht 
op dat gemeenschappelijke hogere doel. Natuurlijk gaat de techniek - gefaciliteerd door het 
enorme succes van smartphones, tabiets en apps - ons daarbij gaat helpen. Opdat er zo 
bewegingen gaan ontstaan vanuit die gebruikersgroepen zélf. Gebruikmakend van zoals dat m 
de volksmond heet 'de wisdom of the crowd'. 

Meelopen 
Maar of we het nou willen op niet: we zullen als verantwoordelijke bestuurders ook zélfde 
grenzen van onze eigen behagelijke comfortzone moeten opzoeken. Je dus niet verschuilen 
achter volle agenda's of andere zogenaamde prioriteiten. Nee, zélf de confrontatie met je 
gebruikers aan te durven gaan. Om zo dat practice what you preach te operationaliseren. In de 
sfeer van 'the medium is the message': de wijze waarop de vernieuwing wordt inzet is in the 
end bepalend voor het succes. 

Zoals een ziekenhuisdirectie die zichzelf twee dagen als patiënt liet opnemen in het eigen 
ziekenhuis. Of de bestuurders van woningbouwcorporatie die een etmaal gingen logeren bij 
een van hun huurders. Om zo hun eigen woongenot te kunnen proeven. Of een gemeentelijk 
managementteam dat wilde weten wat jongeren bewoog. Waarbij iedereen van hen een dag 
meeliep met studenten. Om samen op te staan, te ontbijten, boodschappen te doen, te koken, 
etc. Niet vanuit een clean vergaderzaaltje met droevige formica tafels, maar gewoon in de 
praktijk van alledag. Om zo de werkelijkheid ook écht op te kunnen snuiven. Als het ware te 
kunnen voelen. 

2014 
Veel te doen dus in 2014! Mijns inziens is één ding hierbij cruciaal: laten we niet weer in de 
val trappen door deze transformatie op dezelfde klassieke wijze aan te pakken als al die 
voorgaande veranderingen. Leer van de wijze les van managementgoeroe John le Carré: a 
desk is the most dangerous place from which to view the world. Een see-feel-change 
benadering dus. Cultuurveranderingen zit 'm namelijk niet in het er over praten, maar het 
gewoon doen. Iedere dag weer opnieuw, uiteraard met veel plezier. Want als er al een geheim 
voor succes is, dan is dat het vermogen om de dingen ook te kunnen zien vanuit andermans 
gezichtspunt! 

Mag ik u een voorspoedig 2014 toewensen? 

door Dirk-Jan de Bruijn 30 dec 2013 
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Den Helder, 10 januari 2014 

Onderwerp: ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

Geachte raad 

Naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 
( t /m 13 januari 2014) doe ik u hier als inwoner van deze gemeente enige zienswijzen 
toekomen. De brief is gelijktijdig een bezwaarschrift inzake genoemd onderwerp. 

Het ontwerp heeft als hoofddoel het realiseren van een te bouwen stadhuis in het 
plangebied. Dit begrensde gebied omvat diverse bestemmingen in relatie tot de beschikbare 
gronden, bebouwde percelen of andersoortige bestemmingen, (zie de beschikbare 
planinformatie van de gemeente in de gepubliceerde gemeentelijke site in het onderdeel: 
verbeelding.pdf. 

1. De bestemming GD-1 en GD-2 (Gemengd 1 en 2). 
In dit gebied gelegen aan de hoek Beatrixstraat en langs de Parallelweg zijn opgenomen de 
bebouwing hoek Beatrixstraat van Boon's Viswereldwinkel, het hotel Wienerhof en het 
daarnaast gevestigde Reisburo. Deze bebouwing en de bijbehorende openbare ruimte direct 
aan de bebouwing gelegen dient buiten het ontwerp te worden gehouden. (Zie nummering 
014 en 014b in het vigerend planologisch kader). Het ruimtelijke karakter van de huidige 
locatie moet gehandhaafd blijven. Blijft de vraag bestaan waarom het perceel hoek 
Beatrixstraat afgesplitst moet worden van de overige percelen in deze straat. Een niet te 
aanvaarden splitsing. Ook de planvisie voor hotel Wienerhof en het Reisburo is niet 
aanvaardbaar. Het gemeentebestuur wil kennelijk mogelijkheden scheppen tot een 
verdere bedrijfsmatige uitbouw op deze hoek tot een maximale bouwhoogte van 13 meter. 
Het ruimtelijke uitzicht voor de bewoners van de woningen boven de HEMA locatie gaat dus 
geheel teloor. Dit moet niet gebeuren . Een zwaarwegend punt dat niet onopgemerkt mag 
blijven. 

2. De bestemming GD-1 (Gemengd-1) locatie Watertoren. 
Deze voor Den Helder kenmerkende toren is feitelijk niet meer weg te denken uit het 
historische stadsbeeld. De toren is reeds opgenomen in het bestemmingsplan Julianaplein 
1979 (Zie nummer 013 van het vigerend planologisch kader). 

3. De bestemming M (Maatschappelijk) KPN-locatie. 
Het gebouw van de v.m. telefooncentrale en de aanwezige bunker moeten als historische 
gebouwen met een geheel eigen geschiedenis voor de gemeenschap worden behouden als 
monument. 

4. De bestemming M (Maatschappelijk), stadhuis annex station etc. 
Het hoofddoel in het gepresenteerde ontwerp bestemmingsplan stationslocatie 2014 is 
aangegeven. Namelijk realisatie van de bouw van het stadhuis etc. Aangegeven is een 
bestemmingsvisie voor de benodigde (grond)oppervlakte van het gebied waarbinnen een en 
ander gerealiseerd moet worden. De geschetste bestemming stadhuis in combinatie met de 
NS- stationsfunctie toont daarbij geen overdekte aansluitende verbinding tot het feitelijke V-
R gebied (Verkeer-Railverkeer) van de Nederlandse Spoorwegen. 
De stationstoren lijkt in het niets te zijn verdwenen. Dit toch kenmerkende en markante 
torentje is niet terug te vinden. De stationstoren moet worden behouden als een 
beeldbepalend historisch monument. 



Het beoogde stadhuis etc., variant 1 in de uitslag van de discutabele enquête, moet worden 
afgewezen. De geschetste zijvleugels geven een maximale bouwhoogte van 14 meter en 
het middengedeelte een maximale bouwhoogte van 21 meter. De lengte-as in het plan is 
ongeveer 50 meter. Een langgerekt bouwwerk sluit de gehele zuidzijde van de aanpalende 
achterliggende buurt van het centrum af. Dit is niet te aanvaarden gezien het open 
ruimtelijke beeldkarakter dat thans bestaat. 

Bewoners tegenover het station in de woningen boven de vestigingen van de RABO-bank en 
de HEMA worden ernstig gedupeerd. Zij kijken dan uit op een bouwwerk dat zeer 
imponerend is. Een slechte zaak voor het woonklimaat. 
Eenzelfde argument geldt ook voor de directe bewoners aan de Boerhaavestraat. Het 
huidige station en het v.m. postkantoor zijn momenteel moderne beeldbepalende 
monumenten van hun tijd. Door het toekennen van de status gemeentelijk monument aan 
deze gebouwen zou het stadhuisplan namelijk op de helling zijn gezet en een doelbewust 
slopen van die gebouwen worden belet. Het in het recente verleden onthouden van die 
beschermende status is dus beschamend. 
De voorliggende bestemming verdient geen instemming. 

5. De bestemmingen V (Verkeer) en V-VB (Verkeer-Verblijf) 

A. De locatie V aan de Parallelweg en Kop Beatrixstraat. 
Gelet op het gestelde onder 1. moet de verkeersstruktuur worden gehandhaafd. Een 
overzichtelijke situatie met een open structuur van de openbare ruimte. 

B. De locatie V-VB vanaf de kop Beatrixstraat richting de rotonde de Vijfsprong. 
Dit gebied wordt als een centraal gebied voor de verkeersstromen aangemerkt. Momenteel 
fungeert dit reeds als zodanig. Door in te stemmen met een aansluiting op de 
Boerhaavestraat wordt de verkeersituatie ter plekke slechter. Dit moet niet gebeuren. 

C. De locatie V-VB aan de Boerhaavestraat. 
Deze locatie moet worden afgewezen. Het is niet te begrijpen. Gelet op punt 4 en 5B blijft 
er voor de directe bewoners geen vrij en open ruimtelijk uitzicht meer bestaan. Zij worden 
direct voor de deur voorts daadwerkelijk geconfronteerd met grote overlast vanwege de 
vele verkeersbewegingen. Door verkeersoverlast en gelet op de uitstoot van schadelijke 
stoffen zal een verslechtering van het woonklimaat optreden. 

D. De locatie V-VB van de KPN-locatie. 
Het achterliggende ingesloten perceel tussen de Hector Treubstraat en Boerhaavestraat. 
De bestemming lijkt op voorhand aannemelijk. Door de verkeersbewegingen in dit gebied zal 
echter grote overlast cq. ernstige schade ontstaan voor alle bewoners direct in deze 
omgeving woonachtig. Overlast door de vele verkeersbewegingen vanwege het in- en 
uitrijden van voertuigen, geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen, zullen daar 
debet aan zijn. 

6. Nadere visie inzake het ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

In voornoemde punten zijn zienswijzen op de verschillende bestemmingsgebieden direct aan 
de orde gesteld. Een aantal eveneens belangrijke aspecten dienen in dit verband ook 
genoemd te worden. De financiering van het gehele project nieuwbouw stadhuis is niet 
inzichtelijk. Aanvankelijk werd immers uitgegaan van een investeringskrediet van 22,5 miljoen 
euro voor de bouw van een stadhuis met een aanzienlijk groter bouwvolume. Dit volume is 
inmiddels teruggebracht door het verminderen van de benodigde kantoor oppervlakte. 
Evenzo geschiedde dit met de parkeervoorzieningen. Het bijbehorende prijskaartje bleef 
echter hetzelfde. Tussentijds heeft inmiddels een ophoging van dit krediet plaatsgevonden. 
Door overheveling van 0,9 miljoen euro uit het fonds reserve stadhuis werd het nieuwe 
krediet voor de bouw van het stadhuis bepaald op 23,4 miljoen euro. 



Lastenverzwaringen en financiële offers moeten worden afgewezen en niet aan de inwoners 
van onze gemeente worden doorberekend. De beschikbare gelden kunnen op een andere 
meer verantwoorde wijze aan de gemeenschap besteed worden. 

De gelden benodigd voor de infra-struktuur ,gelet op de bestemmingsgebieden ,zijn buiten 
het investeringskrediet van 23,4 miljoen euro gehouden De benodigde financiering voor het 
omleggen en aanpassen van wegen etc. ten gunste van bouwvariant 1 wordt globaal 
genomen begroot op 6 miljoen euro. Deze kosten moeten worden doorberekend en niet 
alleen de financiering bouw stadhuis. 

7. Het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Stationsomgeving als onderdeel van het 
Stedebouwkundig Plan Stations-omgeving Den Helder. 

Dit plan heeft betrekking op het gebied van de stationslocatie. Het geeft een nadere invulling 
tot de inrichting van de openbare ruimte en een visie op het voorliggende ontwerp 
bestemmingsplan. Rekeninghoudend met de in de punten 1 t /m 6 gegeven zienswijzen moet 
dit ontwerp Beeldkwaliteitsplan Stationslocatie niet gehonoreerd worden. Voor de goede 
orde wordt verwezen naar mijn brief aan Burgemeester en Wethouders. 

8. Conclusie. 
De tot heden door het gemeentebestuur gevolgde koers in procedures en besluitvormingen 
en gezien het ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 hebben mij niet kunnen 
overtuigen om in te stemmen met dit plan. 

Tenslotte verzoek ik u deze brief niet direct terzijde te leggen doch in uw Raad inhoudelijk 
op een respectvolle wijze te behandelen. 

Hoogachtend, 

Th.Minneboo 
Boerhaavestraat 40, 
1782 AB Den Helder 
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Den Helder, 10 januari 2014 

Onderwerp: ontwerp beeldkwaliteitsplan Stationsomgeving. 

Geacht College, 

Naar aanleiding van het t/m 13 januari 2014 ter inzage gelegde ontwerp beeldkwaliteitsplan 
Stationsomgeving, doe ik u als inwoner van deze gemeente mijn visie toekomen. 

Het ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 moet nog behandeld worden in de 
gemeenteraad van onze gemeente. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan, als onderdeel van het 
Stedebouwkundig plan Stationsomgeving, toont een relatie aan met het ontwerp bestemmingsplan 
Stationslocatie 2014 . Het opgestelde beeldkwaliteitsplan Stationsomgeving loopt feitelijk dus mee 
met het bestemmingsgebied dat is bepaald voor nieuwbouw stadhuis. 
Aan de gemeenteraad van Den Helder is inmiddels in een heden aan die Raad gericht schrijven 
uiteengezet dat het ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 niet mijn instemming heeft. Als 
tegenstander van de bouw van een nieuw stadhuis op de stationslocatie behoort dat ontwerp 
ingetrokken cq. verworpen te worden . Het zal uw college dan ook niet verbazen dat dientengevolge 
niet wordt ingestemd met het ontwerp beeldkwaliteitsplan Stationsomgeving. 

Hoogachtend, 

Th.Minneboo 
Boerhaavestraat 40 
1782 AB Den Helder 

Stuknummer: AI14.00178 
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Het College van Burgemeester 
en Wethouders. 
Drs. F. Bijlweg no.20. 
1784 MC DEN HELDER. 

Stuknummer: AI14.00175 

Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Stationslocatie 2014. 

Geacht College, 

Heden heb ik op het gemeentehuis afgegeven mijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 
Stationslocatie, mede ondertekend door de heer D. Groot, wonende te Huisduinen. 
Ik wil u er nadrukkelijk op wijzen dat deze zienswijze is gericht aan de gemeenteraad en niet aan 
uw College. 
Deze zienswijze dient derhalve eerst door de gemeenteraad te worden beoordeeld, alvorens u hierop 
enige reaktie kan geven. 
Ik kan niet akkoord gaan met beoordeling door uw College in eerste instantie en de gemeenteraad 
pas in tweede instantie wordt geinformeerd. 

Hoogachtend, 
mede namens de heer D. Groot, 

t 

'y •/ ' 
4^ 

L.C. Vermeer - Lagerveld. 
Hector Treubstraat 1 G. 
1782 HC Den Helder. 
E-mail: loesvermeer'tfjkpnmai 1.nl 



Den Helder, 9 januari 2014. 

Gemeente Den Helder, 
t.a.v. De Gemeenteraad. 
Drs. F. Bijlweg no. 20. 
1784 MC DEN HELDER 

Stuknummer: AI14.00176 

GEMEENTE OEN HELDER 
INGEKOMEN 

1 0 J A N 2014 

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Stationslocatie 2014. 

Geachte Gemeenteraad, 

"SËMËËNTE DEN HELDER 

3 JAN. 2013 

Vanaf 2 december 2013 tot en met 13 januari 2014 ligt het ontwerpbestemmingsplan 
Stationslocatie 2014 ter inzage. Gedurende deze termijn kan door een ieder een 
zienswijze/bezwaarschrift bij uw raad worden ingediend, waarvan ik bij deze gebruik maak. 

Dit ontwerpbestemmingsplan stationsgebied is momenteel aan de orde, waarbij o.a. het accent 
wordt gelegd op het aanbestedingsbeleid en de bedenkelijke wijze van financiering, niet alleen van 
dit plan maar ook van eventuele verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord. 
Dit echter is een randverschijnsel. Veel belangrijker is het gevolg van het stedebouwkundig 
zwabberbeleid vanaf 1945 tot heden. 
Elke keer, als weer een nieuw stedebouwkundig bureau wordt ingehuurd, worden de bestaande, 
dikwijls vastgestelde plannen op de kop gezet. Den Helder -en daardoor de inwoners- is door deze 
situatie volledig afhankelijk geworden van de willekeur van het bureau dat de plannen maakt. Als 
zodanig bureau wordt vervangen door een ander dient de volgende koerswijziging zich aan, met alle 
kwalijke gevolgen van dien. De burger moet hiervoor niet alleen de kosten betalen, maar raakt ook 
volledig de weg kwijt. 
Het maken van verantwoorde keuzes is dan ook onmogelijk geworden omdat de politiek met de 
besluitvorming hier achteraan loopt en meegaat met alle winden van het moment. 
Momenteel is de gemeente Den Helder van plan rond 100 miljoen euro te investeren i n het 
verplaatsen van drie gebouwen. 
Dit plan is ingegeven door het huidige bureau Zeestad B.V. De projectleider (directeur) van Zeestad 
B.V. heeft recent met enige trots verteld dat het zijn idee was de schouwburg, bibliotheek en 
stadhuis te verplaatsen. Een krappe meerderheid van de gemeenteraad ondersteunt helaas deze 
plannen. Dat betekent dat de eerder genomen besluiten, investeringen en vaststellingen in de 
prullenbak zijn verdwenen. De burgers van Den Helder zelf weten het niet meer en hebben daardoor 
de neiging te zeggen "ze zoeken het maar uit". 
Teneinde het vorenstaande te concretiseren, geef ik u een korte voorgeschiedenis van de 
stedebouwkundige ontwikkelingen. 

STEDEBOUWKUNDIGE ONTWIKKELINGEN 1945 - 2013. 

Den Helder was na de oorlog in 1945 gereduceerd tot een stad onder de 30.000 inwoners. Oud Den 
Helder, de Kanaalweg en het grootste gedeelte van de Hoofdgracht waren gesloopt. 
Het stedebouwkundig bureau van Prof. Wieger Bruin kreeg de opdracht de wederopbouwplannen 
voor Den Helder te maken, te beginnen bij Oud Den Helder. 
Tot 1963 heeft Wieger Bruin plannen gemaakt voor de stad. Na Oud Den Helder kwam Nieuw Den 



Helder, De Schooten en het Centrum. Deze plannen toonden vakmanschap en inzicht in de 
Helderse situatie. Allen zijn destijds door de gemeenteraad definitief vastgesteld, ook het 
bestemmingsplan voor het Centrum. 
Na 1963 werd (waarom is onduidelijk!!) het tweede bureau ingehuurd, het stedebouwkundig 
bureau Vink Van Der Kuylen. Dit bureau had een heel andere visie op de ontwikkeling van de stad. 
Het begon met de ontwikkeling van Julianadorp en Den Helder (Noordelijke Randweg). 
De bestaande vastgestelde plannen (en investeringen) zijn hierdoor op losse schroeven komen te 
staan. 

Vervolgens zijn andere bureaus gestart o.a. met de ontwikkeling van de Rijkswerf (Nederland 
Overzee). Al deze plannen zijn verworpen door financiële onhaalbaarheid. 

Hierna is het vierde bureau ingehuurd. Het bureau Quadrat voor de ontwikkeling van de binnenstad 
met Willemsoord. Deze plannen zijn gedeeltelijk vastgesteld voor Willemsoord en voor de stad 
verworpen. 

Tenslotte is nu het vijfde bureau aan de beurt. Het bureau West 8, ingehuurd door Zeestad BV. is 
bezig met ook weer totaal andere ideeën en doelstellingen. Alle voorgaande plannen zijn hiermede 
grotendeels verdwenen, met alle gevolgen van dien. Van deze plannen is nu een gedeelte 
(voorlopig) vastgesteld dan wel gedeeltelijk in uitvoering genomen. 

GEVOLGEN VOOR DE STAD. 

Als dit bureau verdwenen is zal weer een nieuwe koerswijziging plaatsvinden, hetgeen ook weer 
financiële en planologische gevolgen heeft. 
Er ontstaat ook onduidelijkheid. Ondernemers twijfelen of ze nog moeten investeren in iets wat 
later wellicht weer wordt afgebroken. Onduidelijkheid wat nu eigenlijk het centrum van deze stad 
moet worden. De oorspronkelijke vastgestelde plannen zijn niet meer aan de orde.Het 
winkelcentrum in Julianadorp staat nu op een eiland. De schouwburg wil men buiten het centrum 
op een voormalig industrieterrein plaatsen en de bibliotheek wil men buiten het centrum aan een 
doorgaande weg hebben inplaats van in het centrum aan een plein. 
Het is verbijsterend te constateren dat de politiek vrolijk meezwabbert met dit ad hoe beleid. 

Toen het plan Stadshart in 1950 werd vastgesteld schreef Prof. Wieger Bruin het volgende: 

"Nu is de tijd gekomen om aan de onhoudbare toestand een einde te maken en de stadshelften 
aaneen te smeden door een stadscentrum, waaraan de behoefte groot is. Juist Den Helder in zijn 
betrekkelijk isolement dient een kern te hebben, waarin en waaromheen zich zijn stadsleven kan 
ontplooien. 
Aan zijn komende geslachten en zijn waardigheid van Nederlands Marinehavenstad is Den Helder 
verplicht nu goede grondslagen te leggen voor de gezondmaking van de stad en voor een 
verheffing, voorzover mogelijk. 
Het stadscentrum moet omvatten een centraal plein. Den Helder heeft een "city", bestaande uit drie 
nauwe winkelstraten en heeft niet een stedelijk plein. Het moet plaats bieden aan verschillende 
openbare gebouwen en vooral ook aan de herbouw van panden die verwoest en gesloopt zijn en in 
het centrum thuis behoren (de Kanaalweg was in 1860 het centrum der gemeente) zoals een 
postkantoor, bankgebouwen, schouwburg en verschillende centrumzaken. Het moet het centrum 
worden van het stedelijk leven, het centum van het verkeer, dat thans zijn weg niet kan nemen door 
de stad." 

HET NIEUWE KAN WORDEN GEVOEGD IN HET BESTAANDE MET HEEL WEINIG 
INGRIJPEN, ZOALS OP DE VOLGENDE BLADZIJDE IS WEERGEGEVEN !!! 



Boven naast en onder tekeningen van het 
centrumplan. 

In het vastgestelde plan van Bruin zijn alle % •.; - ' 
voorzieningen , kunst, cultuur, »J „>•* * ' \ • - : 

dienstverlening , musea, winkels enz. ^ 
rondom een plein in het centrumgebied 
aanwezig. 

— 

De schouwburg en bibliotheek als 
voorgesteld excentrisch van het 
stadshart en moeilijk bereikbaar. 

Het stadshart. 

In de huidige vastgestelde plannen '—, ... .. 
worden de centrum voorzieningen 
gesplitst, en blijft er voor het stadshart 
alleen winkels en wellicht een stadhuis over. 

Afgezien van het feit dat dit stedenbouwkundig afwijkt van de eerdere plannen, zal dit 
negatieve gevolgen hebben voor de bevolking en ondernemers. In de stad binnen de linie 
wonen ca 9750 inwoners. Splitsing van een stadskern kan wel in een grote stad maar niet 
met zo'n gering aantal. Ca. 80 % van de bewoners rondom de huidige stadskern zijn 
senioren. Een belangrijk deel hiervan maakt gebruik van de huidige culturele 
voorzieningen. Dit geldt ook voor mensen die met de trein komen. Verplaatsing van deze 

Het centrumplan 



voorzieningen zal niet alleen grote gevolgen hebben voor de schouwburg en bibliotheek, maar ook 
voor het winkelcentrum. De bezoekersaantallen zullen drastisch dalen. De jaarlijkse bijdragen om 
de schouwburg draaiende te houden zullen fors omhoog moeten gaan. Het laat zich raden wie 
uiteindelijk hiervan de dupe is. Het is dan ook met name met verantwoord de schouwburg en de 
bibliotheek uit het stadscentrum te halen en te verplaatsen naar een bedrijventerrein en een 
doorgaande weg. 
Het hiervoor gestelde dient in samenhang te worden gezien met de plannen rond de stationslocatie 
daar het een onderdeel is van het totale plan met betrekking tot het Stadshart. 

In deze zienswijze gaat het over het bouwen van een nieuw stadhuis op de stationslocatie. De 
verplaatsing hiervan is in de huidige situatie niet verantwoord en wel om de volgende redenen: 

Ten eerste: het huidige stadhuis bevat genoeg ruimte, van ruimtegebrek is geen sprake. Bovendien 
wonen de burgemeester en een van de wethouders in of nabij het gebouw, welke ruimte heel goed 
bij het stadhuis kan worden betrokken en verbouwd tot kantoorruimte. 

Ten tweede: achterstallig onderhoud, welk argument ook wordt aangevoerd als reden om een nieuw 
stadhuis te bouwen, is geen reden daartoe. Dit achterstallig onderhoud kan de gemeente zelfs 
worden verweten. De gemeente heeft niet voldaan aan haar zorgplicht ten aanzien van in casu dit 
gemeentelijke object. Hierdoor worden de burgers belast met hogere kosten. Regelmatig onderhoud 
is veel goedkoper. Bovendien heeft nog nooit een stadhuis zich in het centrum bevonden, dit was 
gesitueerd op de Kerkgracht. 

Ten derde: het argument dat een stadhuis levendigheid brengt in het stadscentrum is onjuist. 
Kantoorgebouwen hebben nog noooit levendigheid in een stadscentrum gebracht. Elke dag vanaf 
17.00 uur en het gehele weekend is het een doods complex. Teneinde dit argument te kunnen 
hanteren, neem ik aan dat u hier onderzoek naar hebt gedaan. Ik verzoek u het rapport hierover te 
produceren. 

Ten vierde: In het kader van een reëel aankomende fusie met overige gemeenten in de kop van 
Noord Holland, waarin Schagen centrumgemeente wordt en de plannen daartoe bij de gemeente 
zeer wel bekend zijn, is het gewoon onzedelijk nu in een groot nieuw massaal gebouw te 
investeren. Burgers van Den Helder worden hierdoor financieel de dupe. De hoge 
investeringskosten komen uiteindelijk gewoon ten laste van de burger. 
In het kader van transparantie richting de burgers van Den Helder dient u hierover gewoon 
openheid van zaken te geven. Uiteindelijk is het een zeer zwaarwegend gegeven in de keuze van 
een politieke partij bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Wellicht ten overvloede zij 
vermeld dat vele functies al regionaal zijn geregeld, hetgeen als een voorloper op deze fusie dient 
te worden gezien. De burgers deze wetenschap onthouden is onacceptabel. 

Ten vijfde: Recentelijk heeft de Rijksbouwmeester in een uitzending van "Een Vandaag" 
medegedeeld dat de 20e eeuw de eeuw was van slopen van gebouwen, de 21e eeuw is de eeuw van 
behoud en hergebruik van bestaande gebouwen. Door het enorme overcompleet aan bedrijfs- en 
kantoorgebouwen zal men 15 a 20 jaar nodig hebben dit overcompleet te normaliseren, aldus de 
Rijksbouwmeester. Uit oogpunt van dit gegeven is het toch onverantwoord om nota bene in een 
officiële krimpgemeente weer een nieuw gebouw neer te zetten en een groot gebouw (het huidige 
stadhuis) leeg achter te laten. Dat de stichting Woningstichtng dit gebouw wenst te kopen, doet niets 
af aan het feitelijke overcompleet van zodanige gebouwen in Den Helder. 

Ten zesde: In het kader van het beeldkwaliteitsplan het volgende: door de rooilijn van het te bouwen 



stadhuis enorm naar voren te brengen, krijgt men -gezien vanaf de Javastraat en de Middenweg-
het pschologisch effect van een muur, welke zegt: tot hier en niet verder, hetgeen niet uitnodigend 
is. Bij deze verwijs ik naar het gebouw van de Rabobank aan de Molenvaart in Anna Paulowna, 
waar het pand -door het dwars op de straat te zetten- ditzelfde effect geeft. Het doet zeer 
klantonvriendelijk aan en wordt ook daar niet als uitnodigend en positief ervaren. De psychologie 
van de beeldvorming dient in dit kader nader te worden onderzocht. 

Ten zevende: Naar het parkeerprobleem -waar zeker sprake van zal zijn- is in uw ontwerp zeer 
onvoldoende onderzoek gedaan. De vele functies welke u het stadhuis hebt toebedacht, heeft tot 
gevolg dat de gebruikelijke berekening van de normen welke hiervoor zijn gesteld, totaal 
onvoldoende is. Ik verwijs hiervoor naar hetgeen de heer Selie in zijn zienswijze heeft gesteld, met 
name de zeer omvangrijke lijst van functies waaruit parkeerproblemen en verkeersbewegingen 
zullen ontstaan. Een nader onderzoek naar de toekomstige situatie dient alsnog te geschieden. 

Ten achtste: Voortvloeiende uit het onder punt zeven vermelde is het ontstaan van (te) veel fïjnstof 
een groot probleem. Ook hiernaar is onvoldoende onderzoek gedaan. Deze dient te worden gedaan 
naar de evetuele toekomstige situatie, niet zoals is gedaan naar de huidige situatie. 

Ten negende: Door een klein gedeelte van de (onnozele) burgers van Den Helder is gekozen voor 
de impressie variant 1, hetgeen inhoudt sloop van zowel het station als het postkantoor. Het 
realiseren van het geplande stadhuis gaat ten koste van twee karakteristieke gebouwen van na
oorlogse architectuur. Den Helder is niet rijk aan architectonisch erfgoed. De gemeente dient 
hetgeen Den Helder hiervan heeft, als een kostbaar kleinood te koesteren, te behoeden voor sloop 
en het te laten gloreren door goed onderhoud, het te verfraaien en in het licht te zetten. 
In dit kader dient ook het stukje Boerhaavestraat met de karakteristieke woningen met originele 
erkers en glas in lood ramen te worden gekoesterd en in het licht worden gezet. 

Ten tiende: de financiële onderbouwing van het plan is ondoorzichtig en onduidelijk. Bovendien 
zijn -om de burgers wellicht zand in de ogen te strooien- de kosten voor het omleggen van De 
Vijfsprong en gedeeltelijk de Boerhaavestraat te verplaatsen en uit te laten komen op de Vijfsprong, 
niet in het financiële plaatje opgenomen. Deze kosten zijn echter gewoon uitgaven en onderdeel 
van de kosten, behorende bij de bouw. Gemakshalve is het maar weggelaten, wellicht om discussie 
hierover te vermijden? Een en ander is naar mijn mening niet acceptabel en door de komende 
bezuinigingen en decentralisatie van werkzaamheden en kosten in het kader van allerlei 
maatschappelijke voorzieningen ook onverantwoord. 

Gezien het vorenstaande kan ik niet instaan met enige verandering van de bestaande situatie, zoals 
vermeld in uw ontwerpbestemmingsplan en zal ik alle stappen ondernemen welke mij ten dienste 
staan tot behoud en het koesteren van ons station, postkantoor en het mooi en ruimtelijk zicht op 
het fraaie stukje oorspronkelijk Den Helder, te weten de Boerhaavestraat. 

Tenslotte zij vermeld dat de op bladzijde 4 vermelde afbeeldingen enigszins onduidelijk zijn, 
waarvoor excuses, maar bij uw dienst zijn de tekeningen zeer wel bekend en uiteraard te bezien. 

Wellicht ten overvloede wijs ik u op het feit dat mijn zienswijze is gericht aan de gemeenteraad en 
dient deze eerst door de gemeenteraad te worden beoordeeld, waarna het College hierover wordt 
geinformeerd. 
Ik kan niet akkoord gaan met beoordeling door het College in eerste instantie en de gemeenteraad 
dan pas in tweede instantie wordt geinformeerd. 



Hoogachtend, 

L.C. Vermeer - Lagerveld. 
Hector Treubstraat 1 G. 
1782 HC Den Helder. 
Telefoon 684684, email: loesvermeer@kpnmail.nl 

Medeondertekenaar 

De heer Daan Groot. 

Badhuisstraat 86C. 
1789 AM Den Helder. 

v r) 



Stuknummer: AI14.00162 

J.A. Mooij 
Wezenstraat 36 a 
1781 GL Den Helder 

GEMEENTE DEN HELDER "1 
JNGEKOMEN t 
— -

j 0 -'AN ?014 College van B & W gemeente Den Helder 
Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

I 

Inzake: Zienswijze bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

Den Helder, 9 januari 2014 

Geacht College, 

Als fervent fietsers wil ik u vragen om de fietspaden rondom het nieuwe stadhuis 
twee richtingen te maken. 
Als een fietser uit het station komt zal deze niet snel oversteken naar het 
Stadspark om daarna op de vijfsprong weer over te steken wanneer hun 
bestemming Boerhavestraat of Tuindorp is. 
Veel fietsers laten zich niet dwingen en zullen heel snel over de voetpaden naar 
hun bestemming gaan. 

Tevens wil ik u vragen om het fietspad voor het Stadhuis door te laten lopen 
naar de zijuitgang van het station zodat daar ook een veilige oversteek komt 
naast de ingetekende VOP. 

Graag wil ik mijn ideeën hierover mondeling komen toelichten. 

In afwachting van uw positieve reactie teken ik, 

J.A. Mooij 

{ V K V \ 
\ 

• 

KJ 
: 
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Nils Langedijk - R E : Ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

Van: "WNN-Ruimtelijkeplannen (WNN)" <WNN-ruimtelijkeplannen@rws.nl> 
Aan: '"Nils Langedijk'" <n.langedijk@denhelder.nl> 
Datum: 25-11-2013 17:02 " 1' eEMEgffEpJtt; 
Onderwerp: RE: Ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

10 JAK im 
Geachte heer Langedijk, 
Hartelijk dank voor het toesturen van de aankondiging. i '.—I—1_—-— 
Het plan Stationslocatie 2014 heeft geen raakvlakken met het areaal van Rijkswaterstaat. Wij zullen niet 
reageren op het plan. 
Uiteraard blijven we graag op de hoogte van andere relevante ontwikkelingen in de gemeente Den Helder. 

Vriendelijke groeten, 

Dorrith Dijkzeul 
Adviseur 
Afdeling Netwerkontwikkeling en Visie 

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord 
Toekanweg 7 | 2035 LC Haarlem | Kamer B3.54 
Postbus 3119 | 2001 DC Haarlem 

Stuknummer: AI14.00184 

T 06-55745204 
d orrith. d il kzeu l@ rws. n I 
www.rlikswaterstaat.nl 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

Vanaf heden hanteert Rijkswaterstaat West-Nederland Noord voor ro-gerelateerde mails een nieuw mailadres: wnn-
ruimtel'nkeolannen (S)rws. nl 

Wij verzoeken u vriendelijk dit mailadres te gebruiken voor het aanbieden van ruimtelijke plannen en daaraan gerelateerde 
zaken. 

Van: Nils Langedijk [mailto:n.langedijk@denhelder.nl] 
Verzonden: maandag 25 november 2013 9:59 
Aan: ruimtelijkeplannen@cultureelerfgoed.nl; RO_west@gasunie.nl; info@hhnk.nl; 
Plannen.CDC.DVD.DN.ROM@mindef.nl; ro-info@noord-holland.nl; WNN-Ruimtelijkeplannen (WNN); dnz-
secretariaat-ws@rws.nl; info@veiligheidsregio-nhn.nl 
Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

Geachte heer/mevrouw, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), artikel 150 van de gemeentewet en de gemeentelijke inspraakverordening bekend dat met 
ingang van 25 november 2013 voor een periode van zes weken (tot en met maandag 6 januari 2014) ter 
inzage ligt (zie ook bijgevoegde publicatie): 

- Het ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014, alsmede op het plan betrekking hebbende stukken; 
- Het ontwerp beeldkwaliteitsplan, als onderdeel van het Stedenbouwkundig plan Stationsomgeving Den 
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Helder. 

Wij ontvangen in deze periode graag uw reactie/zienswijzen? 

Met vriendelijke groet, 

Nils Langedijk, 
planoloog 
Ruimte, Wonen en Ondernemen gemeente Den Helder 

telefoon : (0223) 67 8815 (aanwezig: maandag t/m donderdag) 
e-mail : n.lanaediik@denhelder,nl 
bezoekadres : Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder 
postadres : Postbus 36, 1780 AA Den Helder 
website : http://www.denhelder.nl 
twitter : @Gem DenHelder 
facebook : qemeentedenhelder 

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Den Helder sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de 
elektronische verzending van dit bericht. De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht 
u dit bericht bij vergissing ontvangen hebben, dan verzoeken wij u direct de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Indien 
u niet de geadresseerde bent noch een geautoriseerde medewerker die kennis mag nemen van berichten voor de geadresseerde, mag u het 

bericht niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen. 
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Nils Langedijk - R E : Ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

Van: 
Aan: '"Nils Langedijk'" <n.langedijk@denhelder.nl> 
Datum: 27-11-2013 10:00 
Onderwerp: RE: Ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

Aan: '"Nils Langedijk'" <n.langedijk@denhelder.nl> 
Datum: 27-11-2013 10:00 
Onderwerp: RE: Ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 i s M ?m 1 

Bij e-mailbericht van 25 november 2013 heeft Gasunie, namens u, het bovengenoemd 
ontwerpbestemmingsplan ontvangen. Het voornoemde plan is door ons getoetst aan het huidige externe 
veiligheidsbeleid van het Ministerie van I&M voor onze aardgastransportleidingen, zoals bepaald in het 
per 1 januari 2011 in werking getreden Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) . 

Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens 
van onze dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de 
verdere planontwikkeling. 

Onder dankzegging voor de toezending verblijven wij. Stuknummer: AI14.00185 

Met vriendelijke groet, 

H.H. K e i z e r 

E: H.H.Keizer@qasunle.nl 
NI: +31 6 3103 7371 
I : www.qasünie.nl 

N.V. Nederlandse Gasunie 
Lega l A f f a i r s P r o j e c t s W e s t 
Postbus 444 
2740 AK Waddinxveen 
Cocnccoop 7 

crossing borders in energy 

JDenk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print. 

Van: Nils Langedijk [mailto:n.langedijk@denhelder.nl] 
Verzonden: maandag 25 november 2013 9:59 
Aan: ruimtelijkeplannen@cultureelerfgoed.nl; Alg. Postbus RO_West; info@hhnk.nl; 
Plannen.CDC.DVD.DN.ROM@mindef.nl; ro-info@noord-holland.nl; dnh-ruimtelijkeplannen@rws.nl; dnz-
secretariaat-ws@rws.nl; info@veiligheidsregio-nhn.nl 
Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

Geachte heer/mevrouw, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), artikel 150 van de gemeentewet en de gemeentelijke inspraakverordening bekend dat met 
ingang van 25 november 2013 voor een periode van zes weken (tot en met maandag 6 januari 2014) ter 
inzage ligt (zie ook bijgevoegde publicatie): 

- Het ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014, alsmede op het plan betrekking hebbende stukken; 
- Het ontwerp beeldkwaliteitsplan, als onderdeel van het Stedenbouwkundig plan Stationsomgeving Den 
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Helder. 

Wij ontvangen in deze periode graag uw reactie/zienswijzen? 

Met vriendelijke groet, 

Nils Langedijk, 
planoloog 
Ruimte, Wonen en Ondernemen gemeente Den Helder 

telefoon : (0223) 67 8815 (aanwezig: maandag t/m donderdag) 
e-mail : n,lanqediik(S)denhelder.nl 
bezoekadres : Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder 
postadres : Postbus 36, 1780 AA Den Helder 
website : http://www.denhelder.nl 
twitter : @Gem DenHelder 
facebook : qemeentedenhelder 

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Den Helder sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de 
elektronische verzending van dit bericht. De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht 
u dit bericht bij vergissing ontvangen hebben, dan verzoeken wij u direct de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Indien 
u niet de geadresseerde bent noch een geautoriseerde medewerker die kennis mag nemen van berichten voor de geadresseerde, mag u het 

bericht niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen. 

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or 
privileged information. I f you receive this communication unintentionally, please let us know by 
reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this 
E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto. 
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Vei l igheidsregio 
Noord-Holland Noord 

Gemeente Den Helder 
De heer N. Langedijk 
Postbus 36 
1780 AA DEN HELDER 

Stuknummer: AI13.10652 

Datum 19 december 2013 
Onze referentie U2013/713/JWA 
Uw referentie email 
Uw bericht van 25 november 2013 

Telefoon 06 - 51 97 64 79 
E-mail jwater@veiligheidsregio-nhn.nl 
Bijlagen 1 
Onderwerp Advies externe veiligheid op ontwerp 

bestemmingsplan Stationslocatie 2014, Den Helder 

Geachte heer Langedijk, 

Op 25 november 2013 heeft de Afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord (verder VR NHN) van u per email het ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 
ontvangen met het verzoek hierop advies te geven. Hierbij ontvangt u ons advies. 

VR NHN heeft, conform artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en 
artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) een wettelijke adviesrol bij 
ruimtelijke plannen waar externe veiligheid een rol speelt. Zij toetst of is voldaan aan de 
verantwoording van het groepsrisico en brengt advies uit ten aanzien van de voorbereiding op 
grootschalige rampen/incidenten en de bestrijding daarvan. 

Onze conclusie is dat er geen sprake is van (toenemende) relevante risico's ten aanzien van 
externe veiligheid. Wij maken daarom geen gebruik van ons adviesrecht, als bedoeld in artikel 
13 van het Bevi en artikel 12 van het Bevb. 

Ten aanzien van de bluswatervoorziening adviseren wij u om in overleg met de brandweer na 
te gaan of er een primaire bluswatervoorziening of een gelijkwaardige voorziening aanwezig 
is, nog moet worden gerealiseerd of moet worden gewijzigd naar aanleiding van de voorge
nomen realisatie van het stadhuis. 

Met vriendelijke groet, 

Jaap Water 
coördinator externe veiligheid 

Gezien: 19 december 2013 

Naam: J. Keeman 

Paraaf: 

Samen hulpvaardig 

Hertog Aalbrechtweg 5 ,1823 DL Alkmaar , Postbus 416 ,1800 AK Alkmaar, Telefoon: (072 ) 567 5010, Fax: ( 072 ) 561 2 8 9 5 

E-mail: info@vei l iqheidsregio-nhn.nl, In ternet : www.vei l igheidsregio-nhn.nl , Bank: BNG 2 8 51 0 8 0 5 0 
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Onderwerp Advies externe veiligheid op ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014, Den Helder 
Datum 19 december 2013 

BIJLAGE 1 

Situatiebeschrijving 
Het ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 maakt de bouw van een stadhuis met 
geïntegreerd station mogelijk. Bij de nieuwbouw zijn (in beperkte mate) ook commerciële 
voorzieningen mogelijk. Daarnaast maakt het bestemmingsplan het mogelijk, om via een uit te 
werken bestemming, een stedelijke functie op de kop van de Beatrixstraat te realiseren. 

Toetsing externe veiligheid 
Door VR NHN is de locatie van het plangebied getoetst op het aspect externe veiligheid. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens zoals weergegeven op de provinciale professio
nele risicokaart. Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van Bevi-bedrijven, 
hoge druk buisleidingen en transportroutes voor gevaarlijke stoffen (over weg, water en 
spoor). De normen voor het plaatsgebonden risico vormen geen belemmering voor het plan
gebied en een verantwoording van het groepsrisico is niet vereist. In het voorontwerp 
bestemmingsplan is in paragraaf 4.7 het aspect externe veiligheid voldoende beschreven. 

Bereikbaarheid en bluswatervoorziening 
Het toetsingskader voor de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de beschikbaarheid van 
bluswatervoorzieningen is de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van 
Brandweer Nederland van november 2012. De bestaande infrastructuur rondom het plange
bied die van belang is voor de bereikbaarheid en de beschikbaarheid bluswatervoorzieningen 
wijzigt niet. Een advies ten aanzien van deze aspecten is in het kader van het ontwerp 
bestemmingsplan niet noodzakelijk en is door ons daarom niet getoetst. 

Op grond van de handreiking geldt voor het stadhuis als richtlijn voor de bluswatervoorziening 
dat er binnen 60-120 mete/1^ van de toegang van het gebouw een primaire bluswatervoor
ziening aanwezig moet zijn met een capaciteit van tenminste 30 m 3 per uur. Ik adviseer u om 
in overleg met de brandweer na te gaan of deze primaire bluswatervoorziening of een gelijk
waardige voorziening al aanwezig is, nog moet worden gerealiseerd of moet worden gewijzigd 
naar aanleiding van de voorgenomen bouwkundige wijzigingen en uitbreiding. 

Afwijken van dit advies 
De regionale brandweer draagt mede de verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding en 
de voorbereiding op grootschalige incidenten. Om onze dienstverlening efficiënt in te richten 
wil ik u verzoeken, indien u besluit van dit advies af te wijken, dit gemotiveerd en schriftelijk 
aan ons kenbaar te maken. 

Voor utiliteitsgebouwen (gestapelde bouw < 20 meter) geldt een maximale afstand van 20 meter tussen de toe

gang van het gebouw en de opstelplaats voor de tankautospuit. De maximale afstand van de opstelplaats voor de 

tankautospuit tot de primaire bluswatervoorziening bedraagt maximaal 100 meter. Idealiter is de primaire bluswater

voorziening zo strategisch mogelijk gesitueerd, dat wil zeggen het dichtst bij de grootste risico objecten in een 

bepaalde wijk (40 meter). De maximale afstand bedraagt 100 meter bij een leiding van 5 slanglengten (acceptabel 

qua inzettijd/drukverlies bij een maximale capaciteit van 500 liter per minuut). 


