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Memo 

  
  
Betreft: Antwoorden op technische vragen in relatie tot het voorstel tot vaststelling stedenbouwkundig 
schetsplan gebiedsontwikkeling Tillenhof 2 te Huisduinen 
  
  
Aan de leden van de Gemeenteraad 
  
  
De fractie Pastoor heeft naar aanleiding van het Voorstel tot vaststelling stedenbouwkundig schetsplan 
gebiedsontwikkeling Tillenhof 2 te Huisduinen technische vragen gesteld. In deze memo vindt u de 
antwoorden op deze vragen. 
 
1. Aan de hand van stikstofberekening, hoeveel huizen kunnen er gebouwd worden als er geen 
openhaard clausule komt, maar wel auto clausule? 
2. Aan de hand van stikstofberekening, hoeveel huizen kunnen er gebouwd worden als er wel een 
openhaard clausule komt, maar geen auto clausule? 
Het blijkt dat het hebben van een open haard (recreatief gebruik in een all-electric verwarmde woning) of een 
pelletkachel (als basisverwarming, heeft een betere verbranding dan een open haard, maar brandt continu) 
een groot effect heeft op de maximale bebouwingsmogelijkheden. Uit de basisberekening blijkt dat zonder 
enige beperking van autogebruik, open haard (recreatief) of pelletkachel (als basisverwarming) er op Tillenhof 
2 nul woningen kunnen worden gerealiseerd.  Met alleen beperking van het hebben van een open haard of 
pelletkachel en het wel kunnen hebben van een fossiele brandstofauto zijn maximaal 4 woningen mogelijk. 
Zonder het basisaantal van 9 woningen is een financieel sluitende herontwikkeling van Tillenhof 2 niet 
mogelijk.  
Als naast het niet toestaan van open haard of pelletkachel de fossiele brandstofauto niet wordt toegestaan 
stijgt het maximale aantal woningen naar 40.  
Kortom, beide beperkingen zijn voor de ontwikkeling van Tillenhof 2 noodzakelijk.  
 
3. In hoeverre ziet de gemeente het handhaafbare beleid als er een clausule komt voor 1 van deze 2? 
Bijvoorbeeld een auto op een andere naam of in de tuin een vuurkorf? 
Als de auto op naam staat zal dit via de kentekenregistratie te controleren zijn. Staat de auto niet op naam, 
dan blijkt bij condities voor eigenaren/bewoners dat de omgeving (buren met dezelfde condities) zelf melding 
doet mocht één van de eigenaren/bewoners blijken de regels te overtreden. Dit gebeurt ook al bij verkoop van 
kavels met een beeldkwaliteitsplan. Als iedereen zich aan de regels houdt wordt het niet gewaardeerd als één 
ervan dat niet doet en volgt melding. Vervolgens kan handhaving optreden. 
Een vuurkorf in de tuin is van een andere orde dan een open haard. Een vuurkorf wordt niet zeer regelmatig 
gebruikt, een open haard vaak wel.  
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4. Als de gemeente dit beleid inzet om wel stikstofregels te halen, wat redelijkerwijs een oplegging is 
in de persoonlijke leefsfeer is van inwoners, wat iets anders is als beeldbepalend karakter van een 
woning/omgeving, hoe ver gaat dit juridisch gezien? Kan dit later ook gebruikt worden in andere 
projecten om toch stikstofregels te omzeilen, wellicht in natura 2000 gebied of later ook elders in niet 
natura 2000 gebied? 

Deze restrictie betreft geen algemeen gemeentelijk beleid. Het is bedacht om deze in feite stikstoftechnisch 
onbebouwbare locatie pal naast Nature 2000-gebied wel bebouwbaar te maken, uitgaande van behoud van 
de 55 piekparkeerplaatsen in het dorp (of dit op Tillenhof 2 gebeurt of elders in het dorp maakt 
stikstoftechnisch niet uit, de uitstoot op de duinen blijft hetzelfde). Deze restrictie kan eventueel ook elders 
worden gebruikt, maar dat ligt momenteel niet in de verwachting. In Huisduinen gaat het om een klein aantal 
woningen op een bijzondere plek tegen Natura 2000 gebied aan. Het gaat overigens niet om de term 
omzeilen, maar om feitelijk reguleren.  
 
 
  
Den Helder, 22 januari 2023. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Petra Bais 
wethouder 
  
 


