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INLEIDING

1. 1. Aanleiding
“Den Helder moet opnieuw inhoud geven aan haar identiteit als maritieme
stad. Hiervoor moeten de reeds aanwezige kwaliteiten benut gaan worden.
De ligging aan de haven en de zee en de daarmee verbonden woonkwaliteiten, de couleur locale, de recreatie, de economie en het sociale leven
bieden kansen voor de ontwikkeling tot een aantrekkelijk stad.”
Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder, september 2008

Het vorenstaande komt uit het Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder (hierna: U itwerkingsplan) da t i s v astgesteld i n s eptember 2008 . H et U itwerkingsplan Stadshart geeft klip en klaar aan hoe de vernieuwing van het
Stadshart v oortvarend o p de r ails kan w orden gezet. O ok de financiële
consequenties zijn berekend. Het plan varieert van concrete bouwprojecten
tot het verbeteren van woonstraten en w inkels in het Stadshart. De uitvoering van het plan betekent dat Den Helder zich de komende jaren ontwikkelt tot een aant rekkelijke, bruisende en m aritieme stad. Dat partijen gaan
geloven in de s tad en w eer durven te investeren. Maar ook dat de huidige
inwoners in Den Helder blijven en ni euwe inwoners zich zullen vestigen in
de stad.
Speerpunt om Den Helder nieuw elan te geven is de ont wikkeling van Willemsoord. Deze historische toplocatie, met zicht op Waddenzee en N oordzee, wordt een bruisend onderdeel van het stadscentrum.
Een ander s peerpunt i s het v erbeteren v an de stationszone m et al s m iddelpunt het nieuwe stadhuis op de plek van het postkantoor.
Het derde speerpunt, is het opknappen van het winkelhart door winkels te
concentreren en t e m oderniseren, v ormt ev eneens een bel angrijke p ijler
van de vernieuwing van het centrumgebied.
Onderhavig bestemmingsplan heeft betrekking op het derde speerpunt.
Opvallende el ement da arbij i s de aanl eg v an een s tadspark tussen h et
station en het Marsdiep, inclusief een her ingericht Julianaplein. Een ander
beeldbepalend onderdeel betreft de ontwikkeling van woningen aan de dijk,
met zicht op het eiland Texel en de Waddenzee. Aangezien dit laatste pas
over t ien j aar gaat s pelen i s di t ni et meegenomen i n onder havig bes temmingsplan. In h et U itwerkingsplan wordt i ngezet op de ont wikkeling v an
meerdere projecten, zowel voor de korte als de langere termijn.
Deze projecten betreffen:
 concentreren van winkelgebied;
 ontwikkeling stadspark;
 diverse woonmilieus;
 verbeteren woonomgeving stadshart;
 herpositioneren horeca;
 havenfront (langere termijn);
 verplaatsen van de schouwburg.
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Het kader voor de stedelijke vernieuwing van Den Helder is reeds gevormd
door het Structuurplan Stadshart Den Helder 2020 (hierna: Structuurplan),
dat op 15 september 2005 is vastgesteld door de gemeenteraad van Den
Helder. Het Structuurplan en het Uitwerkingsplan vormen samen de basis
voor het bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010. Dit bestemmingsplan
bevat naast de bes taande bebouwing projecten uit het Uitwerkingsplan die
betrekking hebben op het stadshart.
Voor het stadshart is reeds in 2008 een bestemmingsplan in procedure gebracht ( zonder S tadspark). H et bet rof he t v oorontwerpbestemmingsplan
Stadshart Centrum 2009. Na de O verleg- en Inspraakronde is besloten om
dit plan pas later in procedure te brengen. Slechts een deel van het plangebied i s toen v erder i n pr ocedure gebracht. Dit g edeelte, he t bestemmingsplan Stadshart Centrum 2009 Kop Beatrixstraat / Californiestraat, is
op 2 februari 2009 vastgesteld. Voor twee andere gebieden in het plangebied zijn vrijstellingsprocedures op grond van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening gevoerd. Het betreft hier het Molenplein en het
Stadspark 1e fase.
Voor de r ealisering v an het pr ogramma v an b ovengenoemde stedelijke
vernieuwing voor de komende tien jaar is een inbedding in een goed planologisch wettelijk kader een vereiste.
Voor het s tadscentrum en aang renzende w oonbuurten w ordt het v oorliggende bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 hiertoe opgesteld. Het
plangebied van het bestemmingsplan is weergegeven in figuur 1.
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Ligging plangebied bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010

Het Uitwerkingsplan kent de volgende deelgebieden:
1. Winkelhart;
2. Stadspark;
3. Dijkbuurt;
4. Havenbuurt;
5. Grachtengordel;
6. Stadshart wonen,
7. Stationsgebied.
Vijf van deze zeven deelgebieden liggen in het bestemmingsplan Stadshart
Centrum 2010, te weten de deelgebieden Winkelhart, Stadspark, Dijkbuurt,
Grachtengordel en Stadshart wonen.
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Voor de andere deelgebieden Havenbuurt (Oude Rijkswerf Willemsoord)
en het Stationsgebied (met het toekomstig te bouwen Stadhuis) zal te zijner
tijd een apart bestemmingsplan worden opgesteld.

Figuur 2.

Deelgebieden Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder (illustratie UP West8)

Het voorliggende bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 geeft een planologische bouw titel aan een aant al v an deze nieuwbouwprojecten in de
vijf deelgebieden. Daarnaast, en even zo belangrijk, geeft het bestemmingsplan een actuele regeling voor de bestaande delen waar op dit moment geen nieuwbouwplannen zijn.
Met name voor de g rachtengordel is een ni euwe regeling van belang, omdat de grachtengordel deel uitmaakt van het aangewezen beschermde
stadsgezicht De Stelling van Den Helder. In december 2007 het gebied officieel al s bes chermd s tadsgezicht aan gewezen door de R ijksdienst v oor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.
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De gemeentelijke bescherming van het deel van de grachtengordel vindt nu
al plaats door middel van het Parapluplan beschermd stadsgezicht (Grachtengordel) van 2004 en de g eldende bestemmingsplannen in Stadshart en
Centrum. In het voorliggende bestemmingsplan wordt deze bescherming
onverminderd, maar volgens actuele planologische regels, overgenomen.
Overigens moet worden geconstateerd dat de geldende bestemmingsplannen in het plangebied merendeels verouderd zijn en dus aan herziening toe
zijn. D e her ziening v an de oude bes temmingsplannen v oor het s tadshart
past in de actualisering van bestemmingsplannen die momenteel binnen de
gemeente gaande is.
Op 20 februari 2007 i s een S amenwerkingsovereenkomst S tedelijke V ernieuwing Den Helder tussen publieke partijen gesloten. De publieke partijen bestaan uit: het ministerie van Defensie, het ministerie van VROM, de
provincie Noord – Holland en de gemeente Den Helder. Deze partijen werken samen in de Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing Den Helder. Het doel
van de o vereenkomst i s het v astleggen v an de w ijze waarop de pub lieke
partijen onderling en in samenwerking met marktpartijen de Stedelijke Vernieuwing in Den Helder wensen te organiseren.
Ten behoeve van een correcte uitvoering van de af spraken tussen de publieke par tijen en het o p adeq uate w ijze s amenwerken m et m arktpartijen
zijn de g emeente D en Helder en de pr ovincie N oord – Holland een ov ereenkomst aangegaan tot oprichting van een Commanditaire Vennootschap
(Zeestad CV). Daarnaast is door de g emeente Den Helder en de provincie
Noord – Holland een B esloten v ennootschap (Zeestad B V) op gericht, die
als beher end v ennoot v an bedoel de C ommanditaire vennootschap fungeert.
Het voorliggende bestemmingsplan is in opdracht van Zeestad CV/BV opgesteld. Zees tad i s het ui tvoeringsorgaan v an de om vangrijke s tedelijke
vernieuwing v an Den H elder. Zeestad houd t z ich bez ig m et de pl anvorming, begeleiding en realisatie van de pr ojecten Nieuw Den Helder, Stadshart en de Stelling van Den Helder.
1. 2. Plangebied
Het pl angebied S tadshart C entrum 2010 bev at i n hoo fdlijnen het Winkelhart, S tadshart w onen, Stadspark, D ijkbuurt en G rachtengordel. H et b estemmingsplan g eeft voor di t gebied een ac tuele pl anologische r egeling
aan het bestaande gebruik en maakt planologisch de vernieuwing van de
daartoe aangewezen delen van het stadshart mogelijk. Het plangebied van
het bestemmingsplan bevat die projecten, die naar verwachting de komende tien jaren zullen worden gerealiseerd.
De begrenzing van het plan, ogenschijnlijk op een aantal punten onlogisch,
is afgestemd op de c oncrete projecten van het Uitwerkingsplan. Daarnaast
is de plangrens ook afgestemd op de geldende bestemmingsplannen.
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Het plangebied, weergegeven in figuur1, wordt globaal begrensd door:
aan de noordzijde: de teen van de dijk aan de Waddenzee;
aan de oostzijde:
de Weststraat - Molenplein;
aan de zuidzijde:
achterkanten van de bebouwing zuidzijde Beatrixstraat;
aan de westkant:
oostzijde Polderweg.
1. 3. Vigerend recht
Het bestaande, niet illegale gebruik, wordt in het bestemmingsplan herbestemd. De regeling van de g eldende bestemmingsplannen is hiervoor richting gevend. Een overzicht van de g eldende bestemmingsplannen is opgenomen in bijlage 1.
Ook de verleende vrijstellingen op grond van artikel 15 en 19 v an de WRO
(zie bijlage 2), die voor deze geldende plannen zijn verleend, worden met
het nieuwe bestemmingsplan omgezet in concrete bestemmingen. Daarnaast be vat het pl angebied enk ele k leine pl ekken w aar g een bes temmingsplan van toepassing is: hier geldt alleen de Bouwverordening.
De geldende rechten worden voor het grootste deel van het plangebied in
essentie ov ergenomen, m aar w el worden de bebouwingsmogelijkheden
aangepast aan een actuele erfbebouwingsregeling. De geldende bouwmogelijkheden vervallen wel op de plekken waar ze in strijd zijn met de voorgestane ontwikkelingen uit het Uitwerkingsplan Stadshart.
1. 4. Verleende vrijstellingen
In bijlage 2 zijn de vanaf het jaar 2000 verleende vrijstellingen op basis van
de artikelen 15 en 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) opgenomen. D e v erleende v rijstellingen z ijn v erwerkt i n he t v oorliggende b estemmingsplan.
1. 5. Opgave voor het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan moet het planologisch kader vormen voor een g oed
beheer van het bestaande stedelijke gebied, in combinatie met de herontwikkeling van de binnenstad van Den Helder. Het stadshart kent een historisch w aardevol bes chermd s tadsgezicht i n de grachtengordel. H et i s ook
het gezamenlijke domein van bewoners en onder nemers, die ieder zo hun
eigen w ensen t en aanz ien v an de ont wikkeling v an het c entrum en d e
woongebieden hebben. Ook de z eewering maakt deel uit van het bestemmingsplan. Hier geldt dat een goede regeling van het kustfundament noodzakelijk is om de veiligheid achter de dijk ook in de toekomst te garanderen.
Het ni euwe bestemmingsplan m oet het mogelijk m aken dat de bi nnenstedelijke functies zich in de t oekomst op ei gentijdse wijze kunnen ontwikkelen, met respect voor de historische waarden en wel in de r ichting die in
het Structuurplan Stadshart Centrum 2020 door de raad is aangegeven.
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Het gemeentelijk beleid is erop gericht dat het Stadshart een sterkere positie krijgt. Een aantrekkelijker winkelmilieu naast een historische omgeving
en toeristische aantrekkingskracht is een t roef van het stadshart. Meer bewoners en toeristen moeten het stadshart aandoen om er te winkelen of uit
te gaan, een museum te bezoeken of een terrasje te pakken.
De versterking kan gestalte krijgen door de detailhandel en de horeca in de
binnenstad op een compacter gebied dan thans voldoende ruimte te bieden
voor een g ezonde marktontwikkeling en voor kwaliteitsverbetering. Grotere
winkels, kleine speciaalzaken en een goed horeca-aanbod, met name daar
waar het g aat o m t oerismeondersteunende hor eca, m oeten i n de bi nnenstad een eigen plaats vinden.
Tegelijk z al het w oonklimaat v erbeterd moeten w orden. A an hui dige e n
nieuwe bewoners moet de binnenstad een veilig en goed woonmilieu bieden. D at bet ekent v ernieuwen van de openbar e r uimte i n de bes taande
buurten en uitbreiden van de woonfunctie, alsmede het aanleggen van een
nieuw Stadspark. De ruimtelijke kwaliteit, de sociale veiligheid en de leefbaarheid en de diversiteit in woonmilieus worden erdoor verhoogd.
Het nieuwe bestemmingsplan beoogt derhalve te voorzien in een geactualiseerde regeling voor het gebied van het beschermde stadsgezicht (grachtengordel), een efficiënte gebruiksregeling (functionele waarden), een regeling voor een aantal concrete nieuwbouwprojecten en een duur zame regeling voor de bestaande woonbuurten.
Lopende projecten
Het bestemmingsplan regelt alleen ontwikkelingen die de i nstemming hebben v an de g emeenteraad. Op v erschillende plaatsen i s nu s prake v an
plannen voor vernieuwing, variërend van klein tot groot en van pril tot concreet. Deze plannen hebben in het Uitwerkingsplan Stadshart vorm gekregen, in overleg met ondernemers, bewoners, ontwikkelaars en de w oningcorporaties. Voor een aantal grootschalige, zogenaamde Prioritaire Projecten zijn inmiddels planologische procedures gevolgd die zijn opgenomen in
het bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010. Daarnaast is er een groot
aantal kleinere projecten die door nieuwbouw bij zullen dragen aan de v erbetering van het stadshart. In paragraaf 4.6 “Stedelijke vernieuwing” is een
beeld gegeven van de projecten, die in het bestemmingsplan zijn geregeld.
1.5.1. Kop Beatrixstraat / Californiestraat / Molenstraat
In 2008 i s r eeds een voorontwerpbestemmingsplan opg esteld v oor het
Stadshart Centrum. Dit bestemmingsplan is de procedure ingegaan en
heeft de Overleg- en Inspraakronde doorlopen. Daarna is besloten uitsluitend het gebied Kop Beatrixstraat / Californiestraat verder in procedure te
brengen. D e ni euwbouwplannen v oor de K op B eatrixstraat en C aliforniestraat zijn namelijk prioritaire projecten uit het Uitwerkingsplan en v erkeren
in een m eer c oncreet s tadium dan de ov erige p rojecten. V oor he t pr oject
Californiestraat geldt dat deze momenteel ook echt in een concreet stadium
is.

Bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010
Status: Ontwerp / 05-11-10

Buro Vijn B.V.

blz 8

0799120

Voor het project Kop Beatrixstraat krijgt het project zijn def initieve vorm in
dit bes temmingsplan. In f iguur 3 i s het pl angebied v an het bes temmingsplan S tadshart C entrum 2009 - Kop B eatrixstraat/Californiestraat w eergegeven. Inmiddels is dit bestemmingsplan op 2 februari 2009 vastgesteld.

Figuur 3.

Kop Beatrixstraat / Californiestraat / Molenstraat

1.5.2. Molenplein fase 1
De grachtengordel is een historische waterstructuur die loop van fort Westoever t ot aan oud Den Helder. D e gr achtengordel bi edt een aant rekkelijk
woonmilieu door de hi storische context en de l igging aan het water. De locatie Molenplein maakt onderdeel uit van de g rachtengordel en l igt tussen
het Helders Kanaal en het Werfkanaal, de Nieuwe Kerk en de zeewering.
De pl ek i s nu no g een open r uimte, op één g ebouw na (de k erk staat er
nog). In het voorontwerpbestemmingsplan van 2008 is het gebied reeds inbestemd v oor 30 grondgebonden w oningen en een w oongebouw m et 6
appartementen met 2 bouwlagen met kap aan de K eizergracht en 3 bou wlagen met kap aan de Weststraat. In onderstaand figuur is het gebied van
het project Molenplein fase 1 weergegeven.
Voor het pr oject M olenplein f ase 1 i s een v rijstellingsprocedure op grond
van artikel 19 WRO gevoerd. Ten behoeve van deze procedure is de ruimtelijke onderbouwing “Molenplein” opgesteld. Deze procedure is inmiddels
doorlopen en de bouwvergunning is verleend. Tegen de bouwvergunning is
bezwaar i ngesteld en w as een v erzoek om v oorlopige v oorziening i ngediend. Dit verzoek is echter op al le punten afgewezen. Het project Molenplein fase 1 is meegenomen in dit bestemmingsplan.
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Ligging van het projectgebied Molenplein fase 1

1.5.3. Stadspark fase 1
Het stadshart k rijgt m eer groen door aan de w estzijde v an het s tadshart
een lineair stadspark te realiseren. Dit park strekt zich uit van het station tot
aan de di jk. H et par k bi edt de r eiziger per t rein een g roen w elkom i n d e
stad, biedt ruimte voor bewoners van de omliggende wijken om te ontspannen en v erbetert het v erblijfsklimaat v an het c entrum. H et groen v an het
Stadspark geeft in verbinding met de grachtengordel en het groen van de
woonstraten de stad een algeheel lommerrijk karakter. Het Stadspark zorgt
naast de e rvaring van zee en wind voor beschutting en v oor kwaliteitsverbetering van het woonmilieu in de binnenstad.
Het Stadspark is één van de deelgebieden van het Uitwerkingsplan. Voor
de eerste fase hiervan is een vrijstellingsprocedure g evoerd op grond van
artikel 19 WRO.
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Ten behoev e v an dez e procedure i s de ruimtelijke onde rbouwing “ Stadspark fase 1 ” op gesteld. In onder staand figuur i s het gebied w eergegeven
waarop de vrijstelling betrekking heeft.

Figuur 5.

Ligging van het gebied Stadspark fase 1

De brandweerkazerne en de gymzaal zijn gesloopt. De bestaande parkeerplaatsen langs het stadspark (Prins Hendriklaan en Polderweg) blijven bestaan, maar worden wel herschikt. Het totale gebied van Stadspark fase 1
is ingericht als park als deel van het g rotere later aan t e leggen park. Het
project S tadspark fase 1 i s m eegenomen i n het bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010. Daarnaast zullen ook het kantoorgebouw de K oploper
en het Koningsplein worden meegenomen in het bestemmingsplan. Het is
de bedoeling dat het Stadspark ook wordt geprojecteerd op de pl aats van
de Koploper, maar dit zal niet binnen de planperiode gebeuren.
1. 6. Opzet en techniek
Het bestemmingplan Stadshart Centrum 2010 valt onder de Wet ruimtelijke
ordening (Wro), die per 1 juli 2008 i n werking is getreden. Dit betekent dat
het bestemmingsplan is opg ezet volgens de nieuwe wettelijke regelgeving
en volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2008
(zie ook de inleiding op de juridische planopzet, hoofdstuk 6).
Het plan wordt technisch als een digitaal raadpleegbare versie uitgevoerd
en zal voldoen aan de eisen van RO standaarden 2008.
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Het plan kan in het informatiesysteem van de gemeente en diverse andere
overheden worden ingevoerd en worden ontsloten via internet.
1. 7. Procedure en afstemming
Het bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 volgt het in september 2008
vastgestelde Uitwerkingsplan op.
1.7.1. Wet voorkeursrecht gemeenten
Voor een deel van de pr ojecten is het noodzakelijk de Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg) v an t oepassing te v erklaren. D it g eldt uitsluitend v oor
gronden di e z ijn g elegen i n het pl angebied van het bestemmingsplan
Stadshart Centrum 2009 Kop Beatrixstraat / Californiestraat. Inmiddels i s
het voorkeursrecht voor de betreffende projecten verlengd.
1.7.2. Watertoets
In het kader v an de watertoets zal een c oncept v an het ni euwe bes temmingsplan w orden v oorgelegd aan het H oogheemraadschap H ollands
Noorderkwartier. Er is geen z outwatertoets nodig, maar het plan wordt wel
aan R ijkswaterstaat v oorgelegd. O p dez e m anier k an w orden bew erkstelligd dat de v erplicht i n het ont werpbestemmingsplan op t e nem en w atertoets, vroegtijdig gereed is.
1. 8. Leeswijzer
Het voorliggende bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2
wordt het voor het nieuwe bestemmingsplan relevante beleid beschreven.
De daarop volgende hoofdstukken 3 en 4 bevatten de wijze waarop het beleid vertaald wordt in het nieuwe bestemmingsplan. Hoofdstuk 3 ziet hierbij
op de r uimtelijke kwaliteit en hoo fdstuk 4 op de i n de del en van het stadshart voorkomende en gewenste f uncties, c.q. bestemmingen. In hoofdstuk
5 komen de o mgevingsaspecten aan de or de, waarmee i n he t bes temmingsplan rekening dient te worden gehouden. In hoofdstuk 6 w ordt de juridische planopzet toegelicht en i n hoofdstuk 7 de ui tvoerbaarheid van het
bestemmingsplan.
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BELEIDSKADER

Bij het toekennen van bestemmingen in het plangebied Stadshart Centrum
2010 is het van belang de doorwerking na te gaan van eerder vastgesteld
ruimtelijk beleid van de overheid. Hierbij is een groot aantal beleidsstukken
van de o verheid van be lang, z owel E uropees, v an het R ijk, de pr ovincie,
als de gemeente Den Helder.
Voor wat betreft het Europees beleid g aat het om de Kaderrichtlijn Water,
de Europese richtlijn over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico en de Europese Aanbeveling betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden. Bij het rijksbeleid gaat het om strategische ruimtelijke beleidsnota’s, zoals de Nota Ruimte, de Vierde Nota Waterhuishouding, de Derde Nota Waddenzee 2006, de nota Mobiliteit, het
Tweede Structuurschema Militaire Terreinen 2006 en de A mvB Ruimte. Bij
het provinciaal beleid is het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland - Noord
(2004) en de Partiële Herziening van het Ontwikkelingsbeeld van november
2007, al smede he t P rovinciaal V erkeer- en V ervoerplan ( PVVP) 2003 e n
het Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie 2006 richtinggevend. Gemeentelijk i s er v astgesteld r uimtelijk bel eid op allerlei dee lgebieden, m et
als overkoepelend kader het in 2005 vastgestelde Structuurplan Stadshart
Den Helder 2020.
De doorwerking van het beleid van hogere overheden en v an het wettelijk
kader komt eveneens aan de orde bij de toets aan de omgevingsaspecten.
Het bestemmingsplan moet voldoen aan de wettelijke vereisten van de Watertoets, ar cheologische w etgeving, ex terne v eiligheid, de w etgeving ten
aanzien van luchtkwaliteit, etc.
2. 1. Europees beleid
2.1.1. Kaderrichtlijn Water
De K aderrichtlijn Water ( zie KRW) hee f tot d oel l andoppervlaktewater,
overgangswater, kustwateren en grondwater te beschermen om:
1. van water afhankelijke ecosystemen in stand te houden en t e verbeteren;
2. de beschikbaarheid van water veilig te stellen en het duurzaam gebruik
te bevorderen;
3. het aquatisch milieu in stand te houden en te verbeteren door het voorkomen van verontreiniging;
4. de gevolgen van overstroming en droogte te beperken.
Deze kaderrichtlijn is onderdeel van het gemeentelijk beleid en derhalve
ook van het ruimtelijk beleid. In dat verband speelt het Nationaal Bestuursakkoord Water, da t op 25 j uni 2008 onder and ere i n v erband m et de i mplementatie v an dez e r ichtlijn i s geactualiseerd. I n di t a kkoord z ijn de i nspanningen beschreven om de waterhuishouding tegen de achtergrond van
de richtlijn en de nieuwe klimaatscenario’s op orde te brengen en te houden. Dit geactualiseerde bestuursakkoord is uitgangspunt voor het ontwikkelen en uitvoeren van ruimtelijke plannen.
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De Kaderrichtlijn Water (KRW) moet er voor zorgen dat in 2015 het Europese oppe rvlakte- en grondwater een ‘ goede t oestand’ hee ft ber eikt. H et
Hoogheemraadschap werkt in zijn gebied aan de uitwerking van de richtlijn.
Dit gebeurt samen met alle overheden en i n overleg met maatschappelijke
organisaties. Op 22 december 2009 moet iedere overheid een besluit genomen hebben ov er het treffen van maatregelen op hun g ebied. Daarvoor
worden beleidsdocumenten opgesteld (zie paragraaf 2.4.6. Waterplan).
2.1.2. Europese richtlijn over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico
Deze richtlijn heeft tot doel een kader voor de beoordeling en het beheer
van o verstromingsrisico’s vast te stellen, ten einde de negatieve g evolgen
te beperken, die overstromingen in de G emeenschap voor de g ezondheid
van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid met zich brengen. Zie de nota Water in beeld 09 “Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland in het jaar 2008” (nota Water in
Beeld).
2.1.3. Europese Aanbeveling betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden
Deze aanbe veling (zie Rapportage ov er i mplementatie i n N ederland d ecember 2005) is gericht op:
1. bescherming van het kustmilieu;
2. erkenning van de bedreiging van kustgebieden;
3. erkenning van de g evaren, die voortvloeien uit de stijging van de zeespiegel en de steeds frequentere en hevigere stormen;
4. passende ec ologisch v erantwoorde m aatregelen t er bes cherming v an
kustgebieden alsmede van woongebieden en cultureel erfgoed langs
de kust;
5. duurzame economische mogelijkheden en werkgelegenheid;
6. een f unctioneren maatschappelijk en c ultureel systeem i n de l okale
gemeenschappen;
7. voldoende voor het publiek toegankelijke gebieden voor zowel recreatie
als voor esthetische doeleinden;
8. het behouden en bev orderen v an s amenhang t ussen a fgelegen kustgemeenschappen;
9. een betere coördinatie van de ac ties, die door alle betrokken autoriteiten, zowel op zee als op het land worden ondernomen bij het beheer
van de wisselwerking tussen de zee en het land.
2. 2. Rijksbeleid
2.2.1. Nota Ruimte
Hoofddoel v an het nat ionaal r uimtelijk be leid i n de not a R uimte ( 2006) i s
ruimte scheppen voor verschillende ruimtevragende functies op het beperkte opper vlak, da t N ederland t er bes chikking s taat. H et ruimtelijk bel eid is
gericht op vier algemene doelen:
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1. de versterking van de internationale concurrentiepositie;
2. het bevorderen van krachtige steden en een vitaal platteland;
3. het borgen en ontwikkelen van belangrijke ( inter)nationale ruimtelijke
waarden;
4. het borgen van de veiligheid.
De Nota Ruimte (2006) schept ruimte voor ontwikkeling uitgaande van het
motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet' en verschuift het accent van
het s tellen v an r uimtelijke beper kingen naar het stimuleren v an gewenste
ontwikkelingen. De nota ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkeling.
Het plangebied grenst aan zee en m aakt gedeeltelijk deel uit van de k ust.
Het r uimtelijk beleid van de kust als onderdeel van de ruimtelijke hoo fdstructuur hee ft al s doel het w aarborgen v an de veiligheid t egen ov erstroming vanuit zee met behoud van de (inter)nationale waarden, waarbij gebiedsspecifieke identiteit een belangrijke kernwaarde is.
Het Rijk benadrukt in de Nota Ruimte opnieuw het belang van sterke steden in een vitaal platteland. Bundeling van wonen en werken in stedelijke
gebieden, stedelijke vernieuwing en verdichting, zijn voor de steden de huidige speerpunten van het Rijk. Ruimtelijk gezien is het van groot belang het
stedelijk w oonklimaat t e v erbeteren, door v ernieuwing v an een zijdige en
verouderde woonbuurten tot vitale en levendige wijken.
Voor het beleid op he t terrein van het wonen, ligt de r egie vooral op l okaal
niveau. Speerpunten van het rijksbeleid zijn, naast de vergroting van de
zeggenschap over de w oonomgeving, het scheppen van kansen voor
kwetsbare groepen en het bev orderen v an wonen en z org op m aat. E en
belangrijke doelstelling van het nationaal ruimtelijk beleid is het verminderen van de dr uk naar buiten de s tad door binnen de s tadsgrenzen te bouwen. In de Nota Ruimte wordt als streefgetal genoemd om 40% van de uitbreiding van de woningvoorraad (2005-2015) binnen de bestaande stadsgebieden op te lossen.
Het Ministerie VROM heeft inmiddels aangegeven dat voor de regio NoordHolland N oord ( Kop van N oord-Holland, Alkmaar, W est-Friesland) dez e
norm van 40% mag worden verlaagd naar 25-40%. Er kan worden vastgesteld dat het bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 en de ni euwbouwprojecten die daarin zijn opgenomen, geheel in de lijn van de opwaardering
van steden is, die het rijk in de Nota Ruimte voorstelt.
2.2.2. Vierde Nota Waterhuishouding
Het beleid in de Vierde Nota Waterhuishouding (nw4) heeft tot doel duurzame en v eilige watersystemen in stand te houden of tot stand te brengen
en vormt de basis voor de verplichte watertoets in ruimtelijke plannen.
De Derde Kustnota is een nadere uitwerking van de nw4 voor het onderwerp kustveiligheid, want één v an de pi jlers van nw4 is de v ersterking van
de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.

Buro Vijn B.V.

Bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010
Status: Ontwerp / 05-11-10

0799120

blz 15

De hoofddoelstelling van het beleid uit de Derde Kustnota zijn gericht op:
• een duurzame bescherming van Laag Nederland tegen overstroming;
• ruimtegebruik van de k ust in harmonie met de duurzame inrichting van
Laag Nederland.
De m inisterraad stelde o p 14 s eptember 2007 d e B eleidslijn v oor de kust
vast. Met de beleidslijn verheldert het kabinet het bestaande beleid voor de
kust zoals opgenomen in de Nota Ruimte en de Derde Kustnota en geeft
inzicht i n de verdeling v an v erantwoordelijkheden tussen v erschillende
overheden. Het verandert niets aan bestaande regels maar geeft
provincies, gemeenten en waterschappen een kader bi j het t oetsen v an
plannen voor bijvoorbeeld de aanleg van parkeerplaatsen, strandpaviljoens
en het bouwen van woningen. Voor de waterkeringen in/langs het PKBgebied van de Derde Nota Waddenzee is de Beleidslijn kust alleen relevant
voor de r eservering v an r uimte v oor de toekomstige v ersterking v an de
waterkering i nclusief 200 jaar zeespiegelstijging. O m rekening te k unnen
houden m et toekomstige v ersterking v an de w aterkering i ncl. 200 jaar
zeespiegelstijging, bepa len de w aterkeringbeheerders een z ogenaamde
‘reservestrook ‘ profiel v an v rije r uimte’ ( bij har de w aterkeringen). D eze
ruimte heeft weliswaar geen aparte juridische status, maar valt wel binnen
het waterstaatswerk en wordt beschermd met het reguleringsregime van de
Keur. Het waterschap toetst een voorgenomen activiteit w aarop de K eur
van toepassing is op de mogelijke nadelige effecten op de kwaliteit van de
waterkering en de w aterkerende functie. D eze t oets l eidt t ot een bes luit
over de aanvraag om vergunning/ontheffing. Indien de activiteit wordt
toegestaan kunnen hieraan eventueel voorschriften worden verbonden, die
in v erband s taan met d e t e be schermen b elangen. H et ops tellen v an de
Keur, l eggers en de z ones daar in i s e en au tonome bev oegdheid v an de
waterschappen. Daarom bevat de Beleidslijn voor de kust geen Keurregels
of een uitgebreide toelichting op de legger en de zones.
De V ierde N ota Waterhuishouding, de D erde K ustnota en de B eleidslijn
voor de k ust zullen naar verwachting in december 2009 worden vervangen
door het Nationaal Waterplan. Het Nationaal Waterplan zal het beleid uit de
Vierde N ota v ersterkt v oort z etten. H et bel eidsdoel i s het r ealiseren of i n
stand houden v an duur zame en k limaatbestendige w atersystemen. B i d e
besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen zullen de wateraspecten een
zwaarder belang in de afweging moeten krijgen, dan onder het beleid van
de Vierde Nota het geval is. Dit is noodzakelijk om op de korte en de lange
termijn te kunnen blijven beschikken over duurzame en klimaatbestendige
watersystemen.
Het N ationaal Waterplan v an dec ember 2009 i s t evens een s tructuurvisie
op basis van de nieuwe Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening en is opgesteld voor de planperiode 2009-2015.
Voor een duur zaam en k limaatbestendig w atersysteem i s het v an bel ang
bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met waterhuishoudkundige eisen op korte en lange termijn.
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Omgekeerd m oet d e waterbeheerder zich bewust zijn van het feit dat in
een gebied meer dan alleen waterdoelen gerealiseerd moeten worden. Hij
moet anticiperen op ruimtelijk-economische ontwikkelingen.
De Nota Ruimte regelde de r uimtelijke doorwerking van het huidige waterbeleid. D it v erandert. V oor de g ebieden di e onder deel ui tmaken v an de
ruimtelijke hoo fdstructuur, t e w eten de k ust, de g rote r ivieren en het I Jsselmeergebied, komt e r i n 2009 de AmvB Ruimte. H et Nationaal Waterplan, dat oo k s tructuurvisie i s op grond v an d e W et r uimtelijke ordening,
vervangt op onder delen het beleid uit de Nota Ruimte voor het IJsselmeer,
de Noordzee en de rivieren.
Opgaven v oor w onen, w erken, mobiliteit, r ecreëren, l andschap en natuur,
water en milieu worden in samenhang aangepakt. Bij de ontwikkeling van
locaties in de stad wordt ernaar gestreefd dat de hoeveelheid groen en water per saldo toeneemt. Dit moet stedelijk gebied aantrekkelijk en leefbaar
maken en houden. Bij de aanpak van de s tedelijke wateropgave wordt rekening gehouden met verdergaande verstedelijking en klimaatverandering
en zoveel mogelijk aangesloten bij de dynamiek van de stad. De uitvoering
van m aatregelen w ordt g ecombineerd m et her structurering v an bes taand
bebouwd gebied en de r ealisatie van groen in en om de stad. De combinatie van water en groen biedt volop kansen om het stedelijk watersysteem
robuuster en klimaatbestendiger te maken. Goede verbindingen tussen het
stedelijk watersysteem en het ommeland dragen bij aan een g oede k waliteit v an w ater en l andschap. Water biedt k ansen voorverbetering van de
leefomgeving in bestaand (groot)stedelijke gebied. In de planperiode worden de best practicus geïnventariseerd die elders in de wereld worden toegepast. Nederlandse steden worden hierbij betrokken.
2.2.3. Derde Nota Waddenzee
Den Helder ligt in het directe invloedsgebied van de Waddenzee. Voor het
plangebied Stadshart Centrum 2010 is een toets aan het beleid ten aanzien
van de Waddenzee nodig. In de planologische kernbeslissing (pkb) Derde
Nota Waddenzee (met als titel Ontwikkeling van de Wadden voor natuur en
mens) beschrijft het Rijk het beleid voor de Waddenzee onder meer op het
gebied van natuurbescherming, ruimtelijke ordening, milieu en water in onderlinge samenhang. Via andere rijksnota's en provinciale en gemeentelijke
ruimtelijke plannen vindt dit beleid zijn weg. In de pkb Derde Nota Waddenzee is het Rijksbeleid voor de Waddenzee voor de k omende tien jaar vastgelegd. Dit beleid is gericht op de duur zame bescherming en ont wikkeling
van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open
landschap. Binnen deze hoofddoelstelling zijn er doelen op het gebied van
veiligheid tegen overstromingen vanuit zee, de ber eikbaarheid van havens
en de eilanden, de economische ontwikkeling en bescherming van de in de
bodem aanwezige archeologische waarden.
Voor de s tedelijke vernieuwing in Den Helder nabij de di jk is een s ilhouetstudie noodzakelijk.
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Nieuwe bebou wing in d e nabijheid van de Waddenzee mag alleen plaatsvinden bi nnen de r andvoorwaarden v an het nat ionaal r uimtelijk bel eid, e n
dient qua hoogte aan te sluiten bij de bestaande bebouwing. Een uitzondering op de hoo gtebepaling w ordt gemaakt v oor de hav engerelateerde e n
stedelijke bebouwing in Den Helder, Harlingen, Delfzijl en de Eemshaven.
Ook voor deze uitzonderingen geldt dat nieuwe bebouwing zoveel mogelijk
ingepast wordt in de bestaande skyline.
Er mogen geen nieuwe jachthavens in of direct grenzend aan de Waddenzee worden aangelegd. De pkb merkt dit verbod aan al s een concrete beleidsbeslissing in de zin van artikel 2a, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. B estaande hav ens en bedr ijventerreinen di rect grenzend
aan de Waddenzee, uitgezonderd Den Helder, mogen niet zeewaarts worden uitgebreid. In Den Helder is zeewaarts uitbreiding in het geval van een
verlegging van de TESO veerhaven mogelijk, op v oorwaarde dat er een
zorgvuldige pl anologische a fweging pl aatsvindt. Tevens w ordt een ui tzondering gemaakt voor een beperkte uitbreiding van de voor de recreatievaart
bestemde havens van de Waddeneilanden, indien noodzakelijk vanwege
onder meer veiligheid en er geen alternatieve passende oplossing mogelijk
is. Het convenant zoals bedoeld onder 3.2o in deze pk b is hierbij richtinggevend. V oor de ui tzonderingen geldt dat di t moet pas sen bi nnen he t afwegingskader van deze pkb. Het eerder gestelde maximum aantal ligplaatsen i n j achthavens i n en bi j het w addengebied i s l osgelaten. Op i nitiatief
van de waddenprovincies is een c onvenant opgesteld tussen rijk, waddenprovincies en waddengemeenten. Hierin wordt een integraal beleid voor het
beheersbaar maken en houden van recreatie en toerisme op de Waddenzee uitgewerkt.
Externe werking
Plannen, pr ojecten o f handel ingen bui ten het pk b-gebied, w aarvan op
grond v an obj ectieve g egevens ni et kan w orden ui tgesloten dat z ij a fzonderlijk of in combinatie met andere plannen, projecten of handelingen significante gevolgen hebben voor de, op grond van deze pkb, te beschermen
en te behouden waarden en kenmerken van de Waddenzee, dienen aan de
hoofddoelstelling van deze pkb te worden getoetst.
2.2.4. Nota Mobiliteit
De Nota Mobiliteit is het nationale verkeers- en vervoersplan tot 2020. In de
Nota Mobiliteit (PKB deel 3) die in september 2005 is gepresenteerd, worden bel eidsdoelen en -maatregelen aan gegeven v oor een v lotte en b etrouwbare afwikkeling v an v erplaatsingen ov er alle m odaliteiten. Centraal
staat dat mobiliteit een noodzakelijke voorwaarde is voor economische en
sociale ontwikkeling. In de Uitvoeringsagenda staat beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan de Nota Mobiliteit. Die beleidsmaatregelen beogen
de bereikbaarheid te verbeteren door de bouw en bet ere benutting van de
infrastructuur, de i nvoering van de kilometerprijs en v erbeteringen aan h et
openbaar vervoer. Daarnaast zijn maatregelen gedefinieerd, die samen
met de g enoemde ber eikbaarheidsmaatregelen effect hebben op de v erkeersveiligheid en de leefomgeving.
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In de t ijdsperiode tot 2020 g aat Nederland aanzienlijk meer autorijden. De
autonome ontwikkeling bij het huidige beleid laat ten opzichte van het jaar
2000 een t oename van 35% van het totale aantal personenautokilometers
tot circa 150 miljard per jaar zien (ongewijzigd beleid). Deze toename wordt
enerzijds veroorzaakt door de veranderende samenstelling en toename van
de bev olking ( 12% i n d e per iode 2000 -2020) e n het aa ntal hui shoudens.
Anderzijds neemt door de stijging van de huishoudinkomens het autobezit
en aut ogebruik per i nwoner nog v erder t oe. D at aut obezit neem t t oe m et
ruim 30% tot 8,8 miljoen personenauto’s in 2020. Met de m aatregelen genoemd in de Nota Ruimte wordt in de tijdsperiode 2000 t ot 2020 een t oename verwacht van 21% van het totaal aantal personenautokilometers tot
circa 135 miljard per jaar.
De provincie Noord-Holland zal de inhoud van de Nota Mobiliteit vertalen in
het in 2009 op te stellen nieuwe Streekplan.
2.2.5. Tweede Structuurschema Militaire Terreinen
De r uimtebehoefte v oor m ilitaire doel einden i s vastgelegd i n een apar te
pkb, t e w eten het T weede S tructuurschema M ilitaire T erreinen ( SMT-2)
(deel 4, 2006).
Het Structuurschema omvat de hoofdlijnen van ruimtelijk beleid voor militaire activiteiten in Nederland en op het Nederlandse deel van de Noordzee.
Van andere overheden wordt verwacht dat militaire terreinen en complexen
in streek- en bestemmingsplannen worden vastgelegd. Datzelfde geldt voor
indirect ruimtebeslag als radarzones, veiligheidszones en obstakelvrije zones bij vliegvelden. Het defensiebeleid is hierbij trouwens altijd gericht op
het voorkomen van onaanvaardbaar risico voor de bevolking binnen de veiligheidszone of binnen onveilig gebied.
2.2.6. AmvB Ruimte
De A MvB R uimte i s nog i n v oorbereiding. D e definitieve t eksten z ijn dan
ook no g ni et bes chikbaar. U itgangspunt v oor h et bes temmingsplan i s dat
de A MvB g evolgd z al worden, tenzij het onde rwerpen bet reft di e een be perking van het Uitwerkingsplan inhouden. Op het moment dat meer definitieve teksten van de AMvB Ruimte beschikbaar zijn, zal worden bekeken of
dergelijke onderwerpen zich voordoen. Als dat het geval is, zal er een b estuurlijke terugkoppeling pl aatsvinden en zal worden bepaal d ho e het be treffende onderwerp in het bestemmingsplan wordt opgenomen.
2. 3. Provinciaal beleid
2.3.1. Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord 2004
De provincie geeft de kaders voor de ontwikkeling van het stedelijke gebied
van Den Helder in het streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord
2004.
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De algemene doelstelling van de provincie voor de ontwikkeling van de Kop
van N oord-Holland i s v ersterking en v erbreding v an de s ociaal-economische i nfrastructuur m et r espect v oor nat uur, milieu, l andschap en c ultuurhistorie. Den Helder moet daarbij op zoek naar een bredere economische basis.
De m aritieme s ector bl ijft d aarbij een v oor de h and l iggende s teunpilaar.
Daarnaast zijn er in Den Helder goede mogelijkheden voor een v erbreding
van de t oeristisch-recreatieve s ector. In nav olging v an de R ijkswerf w ordt
ook het Stadshart in het kader van de stedelijke vernieuwing aangepakt. In
samenhang m et de ec onomische v ersterking, i s een s ociale en c ulturele
versterking nodig. Het voorzieningenniveau staat onder druk door een dalend inwonertal.
Als de enige centrumstad in de Kop van Noord-Holland zal Den Helder het
voorzieningenniveau voor de om ringende gemeenten m oeten k unnen o ndersteunen en krijgt daartoe de ruimte door invulling van diverse stedelijke
woonmilieus.
Den H elder kent daar naast een aant al gr ootstedelijke pr oblemen di e v ragen om ingrijpende vernieuwingsplannen, en die in het stadshart in middels
volop in uitvoering zijn. Naast nieuwe centrumstedelijke woonmilieus zijn er
in Den Helder goede kansen voor invulling met groene woonmilieus. Het is
aan de gemeente en d e r egio om dez e k ansen i n t e v ullen ( Regionale
Woonvisie). De minimumopgave per regio is 25 tot 40% van de eigen behoefte binnenstedelijk te realiseren. Hierover moeten de regio's zelf afspraken maken, volgens het Ontwikkelingsbeeld van de provincie.
De verkeersproblematiek van verkeer naar Texel door Den Helder is meer
structureel van aard. Om het stadshart te ontlasten op de k orte en de middellange termijn zal onderzoek gedaan worden naar beperkte oplossingen
op het huidige tracé en naar mogelijke alternatieve routes. Voor de lange
termijn sluit de provincie de verplaatsing van de veerhaven niet uit.
2.3.2. Partiële herziening actualisering streekplan (ontwikkelingsbeeld)
Noord-Holland Noord 2007
Bij het in mei 2005 verschijnen van de door de Tweede Kamer vastgestelde
Nota Ruimte bleek het streekplan wat betreft nog enkele onderwerpen niet
in lijn te liggen met het Rijksbeleid, zoals de begrenzing van het Kustfundament in het kader van het Kustveiligheidsbeleid. Met de herziening is het
streekplan op de meeste punten Nota Ruimte-proof gemaakt.
In de herziening van het streekplan is opgenomen dat het kustfundament
het gehele zandgebied omvat, nat en droog, dat als geheel van belang is
als dr ager van functies in het kustgebied. Het kustfundament bestaat uit
zeebodem, strand, duinen en zeedijken. Het rijk waarborgt voor de realisatie van een duurzame veiligheid tegen overstromingen vanuit zee dat in het
kustfundament voldoende ruimte beschikbaar is en blijft voor de versterking
van de zeewering. Het kustfundament wordt als volgt begrensd:
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De zeewaartse grens bestaat uit de doorgaande NAP -20m lijn (20 meter onder Normaal Amsterdams Peil).
•
Aan de l andzijde om vat het k ustfundament al le dui ngebieden én al le
daarop gelegen harde zeeweringen. De landwaartse grens valt bij dijken samen met de grens van de waterkering uitgebreid met de ruimtereservering voor tweehonderd jaar zeespiegelstijging.
De begrenzing van de waterkering oftewel het waterstaatswerk, dat ook de
reserveringsstrook voor toekomstige versterking van de waterkering omvat,
is vastgelegd in de leggers van de twee hoogheemraadschappen.

•

Voor bouw en op het k ustfundament geldt dat b innen de bes taande aa neengesloten bebouw ing van k ustplaatsen bepe rkingen gelden aan ni euwen v erbouw ( ‘ja, m its’-principe) op de w aterkering. H et ‘ ja-mits’ b eginsel
houdt in dat de voorwaarden worden ingevuld vanuit waterstaatswetgeving
en voldaan wordt aan een aant al voorwaarden van de waterkeringbeheerder. Deze voorwaarden houden onder meer in dat er geen zand mag worden ont trokken aan de waterkering, waardoor bijvoorbeeld ondergrondse
parkeergarages m oeilijk r ealiseerbaar z ijn. Zw are ont gravingen en ex plosieve activiteiten die de stabiliteit van de waterkering kunnen aantasten,
zijn verboden.
2.3.3. Structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie
Op 21 juni 2010 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie Noord-Holland
2040 en de P rovinciale R uimtelijke Verordening Structuurvisie ( PRVS)
vastgesteld. Daarmee vervalt het provinciaal beleid zoals dat in voorgaande paragrafen is beschreven. Gezien het feitelijk continueren van dat beleid
is het nog wel in deze toelichting opgenomen. Compacte, hoogwaardige en
bereikbare s teden om ringd doo r aant rekkelijk r ecreatief gr oen. Daar zet
Noord-Holland de komende dertig jaar op in. In de structuurvisie geeft de
provincie aan welke belangen een rol spelen bij de ruimtelijke ordening in
Noord-Holland. H ierbij gaat het o m r uimtelijke kwaliteit, duur zaam r uimtegebruik en klimaatbestendigheid. D e p rovincie w il s teden opt imaal ben utten, l andschappen open houden en r uimte bi eden aan ec onomie en w oningbouw. De provincie Noord-Holland streeft naar verdere stedelijke verdichting en hel pt gemeenten bij het optimaliseren van het g ebruik van bestaand bebouw d g ebied. V ooral daar w aar het gaat om s tationsomgevingen v oor bus en t rein, bedr ijventerreinen, onder gronds bouw en en hoo gbouw. In de kop van Noord-Holland wordt vooral ingezet op he t opwekken
van duurzame energie. Daarmee draagt de provincie ook in de toekomst bij
aan de noodzaak van alternatieve energievoorzieningen. Ook worden in die
regio tot 2030 nog eens 35.000 woningen bijgebouwd. De beoogde bouwplannen ligt volgens de bij de PRVS behorende kaart 1 Bestaand Bebouwd
Gebied bi nnen het B estaand B ebouwd G ebied. Daarom hoe ft v olgens d e
PRVS g een ont heffing voor de beoog de bouwmogelijkheden te w orden
aangevraagd.
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Figuur 6.

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie kaart 1 Bestaand
Bebouwd Gebied (vastgesteld PS 21-06-2010)

Figuur 7.

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie kaart 6 Primaire
waterkering (blauw) en Landwaartse begrenzing kustfundament
(vastgesteld PS 21-06-2010)
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Artikel 28 van de Verordening gaat over Primaire waterkeringen.
Lid 1
Voor de hel e k ust van het I Jsselmeer, M arkermeer en de k usten v an het
Gooi en IJmeer, Waddenzee en Noordzee geldt voor primaire waterkeringen, zoals de ze zijn aan gegeven op k aart 6 en op de di gitale verbeelding
ervan, een v rijwaringszone w aterkeringen v an 100 m eter bi nnendijks e n
175 meter buitendijks, waarbinnen een bestemmingsplan nieuwe bebouwing o f gebruik ande rs dan v oor bebouw ing, ui tsluitend m ag t oestaan i ndien:
a. er s prake i s v an ni et- onomkeerbare ont wikkelingen naar oo rdeel v an
de waterbeheerder;
b. en toekomstige landwaartse versterking van de waterkering niet wordt
belemmerd en;
c. kan w orden m eebewogen m et he t pei l v an I Jssel- en M arkermeer e n
Noordzee.
Lid 2
In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan een bestemmingsplan het oprichten v an bouw werken op pr imaire w aterkeringen binnen het B estaand B ebouwd Gebied van kustplaatsen mogelijk maken mits:
a. er geen zand wordt onttrokken aan de waterkering en;
b. zware ontgravingen of gebruik van explosieven niet worden toegestaan
tenzij een onbel emmerd functioneren v an de w aterkering w ordt z eker
gesteld.
2.3.4. Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP) 2003
Het provinciale beleid ten aanzien van verkeer en vervoer is aangegeven in
het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2003. Het is meer dan ooit van belang w onen, w erken en i nfrastructuur goed op elkaar a f t e s temmen. N u
treden er in toenemende mate bereikbaarheidsproblemen op en w orden files in de ochtend- en avondspits steeds langer. Door de algemene verwachte mobiliteitsgroei zal er sprake blijven v an forse en groeiende v erkeersstromen. Op he t hoo fdwegennet, m aar v ooral ook m eer v erspreid
binnen de regio, zullen de verkeersbewegingen toenemen.
Verbeteren van de bereikbaarheid van het stedelijk netwerk voor alle vervoerswijzen is de hoof dopgave. Daarbij dient ieder zoveel mogelijk zijn eigen gekozen vervoerswijze binnen bereik te hebben.
Dat betekent dat verschillende vervoerswijzen goed op elkaar moeten aansluiten en dat er voldoende voorzieningen, zoals transferia, P&R-terreinen
tot fietsenstallingen aanwezig moeten zijn.
Concentratie van wonen en werken bij stations en v erhoging van de c apaciteit van de spoorlijnen, maakt deel uit van de provinciale wensen om alternatieve vervoerswijzen voor de aut o te bieden. Het spoor is en bl ijft één
van de belangrijkste dragers van nieuwe ontwikkelingen.
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2.3.5. Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie 2006
De provincie bepleit om de c ultuurhistorische waarden in een vroeg stadium van planontwikkeling te inventariseren, bij het ontwerp te gebruiken en
bij de vaststelling van plannen mee te wegen. In Den Helder, een stad in
het al vele eeuwen bewoonde gebied van de strandwallen, ligt een krachtige cultuurhistorische basis. De Stelling van Den Helder is aangewezen als
beschermd stadsgezicht. Deze cultuurhistorische waarden dienen in plannen te worden meegewogen en beschermd.
De provinciale Cultuurhistorische waardenkaart geeft een overzicht van de
aanwezige cultuurhistorische waarden (door Gedeputeerde Staten vastgesteld 2002) . In 2006 i s door de Gedeputeerde Staten v an N oord-Holland
het Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie vastgesteld.
De g egevens z ijn al s i nformatie- en i nspiratiebron t e han teren, maar z ijn
geen beoordelingsmaatstaf voor Gedeputeerde Staten bij goedkeuring van
bestemmingsplannen ( Leidraad P rovinciaal R uimtelijk B eleid). B ij ni euwe
ontwikkelingen dienen archeologische terreinen waar mogelijk behouden te
blijven en ingepast t e w orden i n de ni euwe s tructuur. T erreinen v an z eer
hoge waarde en van hoge waarde, dienen in bestemmingsplannen te worden opgenomen en beschermd. Terreinen van zeer hoge waarde zijn bovendien wettelijk beschermd. Bij ontwikkeling geldt dat werkzaamheden die
kunnen leiden tot aantasting van de aanwezige waarden, vergunningsplichtig zijn, aldus de provincie. Archeologische overblijfselen moeten door een
archeologisch vooronderzoek in een zo vroeg mogelijk stadium worden gelokaliseerd. Waardevolle vindplaatsen, die niet behouden kunnen bl ijven,
moeten voor de planuitvoering worden onderzocht door opgraving.
2. 4. Gemeentelijk beleid
2.4.1. Structuurplan
Het s tadshart v an D en Helder k rijgt de komende j aren een compleet v ernieuwd gezicht. In het nieuwe centrumgebied is niet alleen plek voor winkels en eigentijdse horecavoorzieningen, maar ook voor woningen, kantoren en publ iekstrekkers als het stadskantoor en een nieuwe bibliotheek. In
het Structuurplan Stadshart Den Helder 2020 z ijn in 2006 de pl annen on tvouwd voor een veelzijdig en levendig stadscentrum met aantrekkingskracht voor de gehele regio.
Kansen liggen vooral in het uitbreiden van het stadscentrum in de richting
van Willemsoord en het beter benutten van de l igging van de s tad aan het
water.
Om die reden krijgen de vernieuwende projecten in principe een plek tussen station en haven.
De hi storische m arinewerf i s de a fgelopen jaren m et z org gerestaureerd.
Maar met het geven van een facelift aan het terrein en de ov erige gebouwen is slechts een begin gemaakt. Naast de huidige activiteiten is er ruimte
voor een j achthaven, ui tbreiding v an het m useumaanbod, themawinkels,
horeca, evenementen en mogelijk ook voor woningen.
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Het ontwikkelen van de ze plannen gaat hand i n hand met de vernieuwing
van het centrumgebied. Een bezoek aan Willemsoord is straks ook een bezoek aan het Stadshart.
In het S tadshart komen er z o’n dui zend woningen bi j. In al lerlei pr ijsklassen, voor ieder wat wils. Met nieuwe woonlocaties langs de grachtengordel,
aan het Marsdiep en rondom Willemsoord. Ook het wonen boven winkels
krijgt een stimulans.
Het Stadshart ontwikkelt zich tot een aant rekkelijk winkelcentrum. Zittende
ondernemers k rijgen uitbreidingsmogelijkheden, m aar e r i s oo k pl ek v oor
een aantal grote winkels.
Met nam e de zuidzijde van de Beatrixstraat gaat m eer ruimte bi eden o m
publiekstrekkers naar Den Helder te halen. De weekmarkt blijft op de huidige plek in de Beatrixstraat.
Nieuwe parkeergarages vlakbij de winkels maken een dagje winkelen in
Den Helder extra aantrekkelijk.
Breewaterstraat, J ulianaplein, K op B eatrixstraat en Willemsoord z ijn de
plekken v oor c afés en r estaurants en hor eca v oor w inkelend publ iek, v olgens het Structuurplan. Nieuwe horeca aan de Kop van de Beatrixstraat en
op Willemsoord v ormt e en l ogische s chakel t ussen het S tadshart en d e
voormalige marinewerf.
Het Stadshart krijgt een groener karakter. Allereerst door dijk en grachtengordel via ‘groene wandelroutes’ direct bij het centrumgebeuren te betrekken. D aarnaast komt er een ni euw s tadspark. H et bas sin o p Willemsoord
krijgt voor het publiek toegankelijke kades en op diverse plaatsen komen in
het havengebied en over de grachtengordel bruggetjes.
De Middenweg en de Binnenhaven / Zuidstraat / Weststraat worden de belangrijkste toegangswegen naar het S tadshart. O p dr ie l ocaties aan de
doorgaande weg rond het centrum komt extra parkeergelegenheid. Op langere termijn komt er een nieuwe of extra verbinding voor het verkeer van
en naar Texel, zodat over de Weststraat minder auto’s rijden.
In s amenhang met de voorstellen v an het S tructuurplan S tadshart 2 020
voor een aant rekkelijker stadshart voor bewoners en bez oekers, zijn voorstellen voor een betere en veiliger afwikkeling van het verkeer gedaan. Het
oplossen van de dr ukte en de ov erlast van het verkeer naar de TESO (de
veerhaven) is onderdeel van deze voorstellen.
2.4.2. Uitwerkingsplan Stadshart
Het Uitwerkingsplan werkt het structuurplan meer in detail uit tot op een n iveau waarop o ndermeer de fasering en de haal baarheid i nzichtelijk gemaakt worden. Het Uitwerkingsplan wijkt op een aantal punten af van het
Structuurplan, en dus is er sprake van nieuw beleid als gevolg van veranderende omstandigheden. Het doel en de g eest van het structuurplan worden echter volledig gerespecteerd.
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Het U itwerkingsplan i s ook i n de g eest v an het C oalitieprogramma dat i n
mei 2006 in Den Helder werd vastgesteld.
Het Uitwerkingsplan bevat verschillende plannen en deelprojecten. Sommige deelprojecten kunnen op zeer korte termijn worden uitgevoerd, andere
komen over tien jaar of later aan bod. Toch worden al die deelprojecten op
elkaar afgestemd en zijn ze in meer of mindere mate van elkaar afhankelijk.
Een aantal deelprojecten is zelfs zo essentieel, dat men van mening is dat
deze deelprojecten onmisbaar zijn voor het totale concept. Deze pijlers onder de vernieuwing van het stadshart zijn:
 het concentreren en versterken van het winkelgebied;
 een gr oener gezicht voor het stadshart en de aanleg van een nieuw
stadspark, inclusief een heringericht van het Julianaplein;
 het gefaseerd aanbieden van diverse woonmilieus;
 woningbouw voor zowel de groei van het aantal huishoudens als voor
het terugwinnen van de ‘stadsverlaters’ en voor nieuwelingen. Nieuwe
woonmilieus worden toegevoegd aan het havenfront en langs het
Marsdiep;
 het v erbeteren v an de woonomgeving i n het s tadshart, m et na me de
openbare ruimte;
 het herpositioneren van de horeca en de publieke functies, met aansluiting op een compact en compleet winkelapparaat en eigentijdse culturele en maatschappelijke voorzieningen;
 de menging van functies in het havenfront van Willemsoord;
 het verplaatsen van de schouwburg naar Willemsoord.
Het Uitwerkingsplan is in september 2008 vastgesteld.
2.4.3. Nota Wonen Den Helder
De Nota Wonen Den Helder (8 oktober 2003, wordt thans herijkt) geeft de
gemeentelijke visie op wonen in Den Helder voor de jaren 2001 tot 2010.
De bel eidsnota i s de ba sis v oor ov erleg m et de i n D en H elder w erkzame
woningcorporaties, welzijnsinstellingen en zorginstellingen. Het doel van de
woonvisie is strategisch: te zoeken naar een goede mix van woningaanbod
en vernieuwing om de vraag naar meer kwaliteit te honoreren. Binnen het
programma moeten de lage inkomens in voldoende mate aan bod komen
zowel in de goedkope koopsector als de sociale huursector. In tien jaar
heeft de gemeente zich ten doel gesteld om circa 1550 woningen te bouwen, gelijk aan de groei van het aantal huishoudens.
De reguliere woningvoorraad van zo’n 25.600 woningen is behoorlijk gedifferentieerd, maar er is duidelijk een tekort aan middeldure en duurdere woningen en woonmilieus met een hoge status.
In het centrum en l angs de grachten kunnen door herbestemming en doo r
intensief ruimtegebruik extra woningen worden gerealiseerd. De plannen
voor het Stadshart en de grachtengordel moeten bijzondere kwaliteiten
toevoegen.
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Het gaat dan o m hoo gwaardige appar tementen i n de koopsector en wellicht i n de huur sector en bov endien hoog waardige s tedelijke gr ondgebonden woningen. De Nota Wonen gaat ervan uit dat circa 400 woningen op
invullocaties en in het Stadshart kunnen worden gerealiseerd.
De west- en noordzijde van het centrum laten een stadsmilieu zien met
kleine woningen, veel eigen woningbezit en smalle straten: een bij jongeren
en starters populair woonmilieu. De gemeente kan hier alleen bijna straatgericht het woonmilieu verbeteren.
In N oord-Holland N oord z al de k omende jaren sprake z ijn v an een g roeiende bevolking. Een groei die door de pr ovincie gewenst wordt geacht. De
provincie legt de v erantwoordelijkheid v oor de woningbouw i n eer ste i nstantie bij de g emeenten. Als minimum-bouwopgave stelt de pr ovincie dat
men in de ei gen woningbehoefte moet voorzien. Méér bouwen mag, maar
de voorwaarde is dat het woningbouwprogramma opgesteld wordt in regionaal verband en door de gemeenten samen vastgelegd wordt in een Regionale Woonvisie.
De r egionale v isie, de N ota Woningbouwlocaties N oord-Holland N oord
2005, geeft aan dat 25 tot 30% van de plannen uitgevoerd wordt binnen het
bestaande bebouwde gebied en 70 t ot 75% wordt op uitleglocaties gerealiseerd. De regio wijkt in haar visie gemotiveerd af van het door de provincie
in het al gemeen aan gegeven s treefpercentage van 40% , t e r ealiseren i n
bestaand stedelijk gebied.
Zowel autonome als landelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en krimpende inwonertallen, als actuele lokale en r egionale ontwikkelingen (stedelijke
vernieuwing, nieuwe beleidskaders en -doelstellingen) maken het noodzakelijk om he t g emeentelijk w oonbeleid aan t e pas sen. Zo als aang egeven
wordt daartoe op dit moment het woonplan herijkt. Hiertoe is een concept
Nota Wonen Den Helder 2009-2020 opgesteld. Uit de conceptnota blijkt
onder andere dat er nog steeds kwantitatief een potentieel tekort van 865
nultredewoningen tot 2018 bestaat. Een groot deel hiervan zal in het centrumgebied worden ingevuld.
Met het realiseren van de woningen in Stadshart Centrum 2010 wordt tegemoetgekomen aan het invullen van de eigen behoefte binnen bestaand
bebouwd gebied.
2.4.4. Detailhandelvisie
De Kadernota Detailhandel “Naar kwaliteit en dynamiek” is op 17 s eptember 2007 door de raad vastgesteld.
De in mei 2007 vastgestelde Strategische Visie geldt onverkort als leidend
voor de ui twerking van deze kadernota. De belangrijkste kaders en s peerpunten uit deze nota zijn:
 het versterken van de winkelstructuur;
 het realiseren van een compacte binnenstad;
 prioritering van een kwalitatieve ontwikkeling van de binnenstad;
 het versterken van de relatie tussen de binnenstad en Willemsoord;
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het komen tot een dui delijk afwegingskader voor nieuwe initiatieven op
het Ravelijncentrum;
nader vormgeven van de rol van de winkelplanningscommissie en het
retailplatform;
het v erder ui twerken v an het t oeristisch bel eid en haar i nvloed op de
detailhandel;
voor het plangebied betekent dit in ruimtelijk opzicht dat wordt ingezet
op het zogenoemde haltermodel (zie 4.1.).

De gemeente zet uitdrukkelijk in op de kwaliteitsverbetering van de binnenstad en Willemsoord. Dit behelst zowel een f unctionele versterking als een
upgrading van het open bare gebied. C entraal s taat he t v erhogen v an d e
verblijfskwaliteit.
Het centrum van Den Helder staat onder druk. Zichtbaar is het teruglopen
van het aant al w inkels en w inkelmetrage i n het c entrum. D aar s taat ee n
toename tegenover in het Ravelijncentrum en bijvoorbeeld het wijkwinkelcentrum M arsdiepstraat. H et bel eid i s er op g ericht om he t s tadshart aa ntrekkingskracht t erug te g even. D e bi nnenstad m oet aant rekkelijk w orden
voor een c omplete winkelervaring. Dit alles compacter en m et meer variatie, ni et al leen het l agere, oo k he t ho gere s egment. Willemsoord z al ee n
toeristische trekker moeten worden waarvan de binnenstad profiteert.
De uitgangspunten worden uitgewerkt in het Uitwerkingsplan Stadshart en
krijgen hun ruimtelijke vertaling in het voorliggende bestemmingsplan.
2.4.5. Coffeeshopbeleid
Het c offeeshopbeleid i s i n beg insel v ertaald i n de Nota Herijking lokaal
Softdrugsbeleid. In de not a geeft het college aan dat het gedoogbeleid ten
aanzien van softdrugs, waarbij onder strikte voorwaarden de verkoop van
gebruikershoeveelheden cannabis wordt toegestaan, herzien dient te worden. Ook zijn er inmiddels andere vormen van indirecte ondersteuning van
de softdrugshandel, zoals growshops, waar een duidelijker beleidsregeling
voor moet komen.
De politie heeft aangegeven voorstander te zijn van een dec oncentratiebeleid. De hui dige c oncentratie bi j de Koningsstraat leidt tot een cumulatie
van overlast. Het gegeven dat de c offeeshops in het stadscentrum gevestigd zijn in een g ebied waar woningbouw komt ter verbetering van het centrum, betekent in ieder geval dat er ten aanzien van deze inrichtingen een
nieuwe locatiediscussie gevoerd moet worden.
Bij de uitvoering van het lokale softdrugsbeleid voor de komende jaren laat
het college zich, naast een strak handhavingsbeleid, wat betreft de spreiding leiden door de volgende uitgangspunten:
 bij het z oeken naar ni euwe vestigingslocaties v oor c offeeshops i n het
kader van de uitvoering van de plannen voor het stadshart gelden onverkort de in 1996 vastgestelde vestigingscriteria. Er komt een deconcentratie v an c offeeshops i n de gemeente. A an de bes taande v estigingscritera wordt de bepaling toegevoegd, dat coffeeshops niet gevestigd mogen worden binnen een loopafstand van 250 meter van elkaar;
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de s cheiding t ussen al coholgebruik en s oftdrugsgebruik w ordt aan gescherpt. Aan exploitatie van coffeeshops in combinatie met cafébedrijven en de ex ploitatie v an g emeenschappelijke t errassen, w ordt een
eind g emaakt; onde r ee n c offeeshop w ordt v erstaan een al coholvrije
gelegenheid waar de handel in en het gebruik van softdrugs is toegestaan;
bij de her locatie van de c offeeshops richt het college zich op de per iferie van het centrum en de routes daar naar toe, met uitzondering van
die naar de Oude Rijkswerf Willemsoord;
er worden geen coffeeshops gevestigd in het hoofdwinkelgebied;
het aantal vestigingslocaties van coffeeshops wordt door wijziging van
de APV teruggebracht van vier naar drie;
growshops, s martshops en heads hops w orden onder de w erking v an
een g emeentelijk v ergunningstelsel g ebracht. D e APV wordt hierop
aangepast.

Voor het bestemmingsplan betekent dit nieuwe deconcentratiebeleid en het
zoeken naar andere locaties, dat coffeeshops niet vastgelegd moeten worden op een v aste bestemming, maar dat de v estiging via een verordening
plaats m oet vinden. Op dez e wijze i s verplaatsing mogelijk indien teveel
overlast wordt veroorzaakt, zonder dat het bestemmingsplan moet worden
gewijzigd. Wel moeten de panden waar nu een coffeeshop is gevestigd een
horecabestemming hebben.
2.4.6. Waterplan
Op 22 dec ember 2000 i s de K aderrichtlijn Water van kracht geworden. De
Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de
chemische en ec ologische k waliteit van het g rond- en oppervlaktewater in
Europa op goed niveau te krijgen en te houden. Voor een goede uitvoering
van de KRW is het belangrijk dat maatschappelijke partijen en individuele
burgers kunnen meedenken en meepraten. De KRW gaat immers over alle
waterlichamen en raakt vele belangen. En een goede waterkwaliteit ontstaat alleen bij een voor alle partijen goed uitvoerbaar waterbeleid. In Nederland vertaalt de r ijksoverheid de KRW in landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is eindverantwoordelijk voor de i mplementatie van de KRW. Zij overlegt met andere ministeries en de provincies, waterschappen en gemeenten. Nederland is verdeeld over vier internationale stroomgebieddistricten:
Rijn, Maas, Schelde en Eems. Per stroomgebied wordt in 2009 in stroomgebiedbeheersplannen aangegeven hoe de w aterkwaliteit kan worden verbeterd. T ot een stroomgebieddistrict behoort ni et al leen het w ater v an de
hoofdrivier, maar al het water in het betreffende gebied.
In N ederland i s de Rijndelta verdeeld i n v ier deelstroomgebieddistricten:
Rijn-Noord, Rij n-Oost, Rij n-Midden en Rijn-West. E lk di strict hee ft een e igen organisatie om de KRW uit te kunnen voeren.
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Den H elder v alt v oor het hel e bui tenwater (Waddengebied) i n het de elstroomgebieddistrict Rijn-Noord en met het binnenwater in het deelstroomgebieddistrict Rijn-West. Binnen elk (deel)stroomgebieddistrict werken provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan schoner
water.
Op 23 j uni 2008 hee ft het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West,
de Adviesnota Schoon Water Rijn-West opgesteld. Er is nu een breed en
compleet beeld van wat er in het deelstroomgebieddistrict Rijn-West moet
gebeuren om tot een goede waterkwaliteit te komen, met haalbare en uitvoerbare maatregelpakketten, opgesteld in samenhang met andere beleidsterreinen, z oals Waterbeheer 21 e Eeuw ( WB21), nat uurbeleid ( Natura2000) en ruimtelijke ordening.

Figuur 8.

Overzicht (deel)stroomgebieddistricten in Nederland

Door het ne men v an al le m aatregelen di e haal baar en be taalbaar z ijn,
wordt een grote stap gezet in de richting van de KRW-doelen. Het aantal
oppervlaktewaterlichamen m et een s lechte o f o ntoereikende ec ologische
waterkwaliteit zal afnemen van 80% in 2008 tot 49% in 2015 en slechts 4%
in 2027. Uiterlijk in 2027 - zo is de inschatting nu - heeft tenminste 41% van
de 261 w aterlichamen een g oede ec ologische w aterkwaliteit. D at i s e en
voorzichtige schatting. Met onder andere aanvullende innovatieve maatregelen en aanv ullend beleid na 2015 zal in 2027 een flink groter aantal waterlichamen een goede kwaliteit hebben. V oor d e w aterlichamen w aar di t
niet haal baar bl ijkt, m oet w orden ov erwogen de doel en t e v erlagen. De
maatregelen die in het kader van de KRW worden genomen zijn in feite het
doortrekken en v ooral i ntensiveren v an het be staande w aterkwaliteitsbeleid. Bedoeling is dat de conclusies, maatregelen en ui tgangspunten zoals
verwoord in de Adviesnota hun doorwerking krijgen in de waterplannen van
provincies, waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat.
Voor dit bestemmingsplan is het beleid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zoals omschreven in de n ota’s Waterbeheersplan 3,
Beheersplan W aterkeringen 2006-2010, de keur 2006, de bel eidsregels
Keurontheffingen 2007 en de in 2008 vastgestelde leggers voor de primaire
waterkeringen van belang 1).
1)

www.hhnk.nl
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In het in februari 2005 opg estelde Waterplan Den Helder ‘Waterbreed’ geven de gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
invulling aan de Vierde Nota Waterhuishouding en de Nota Ruimte.
Het Waterplan helpt bij het inzichtelijk maken van de g emeentelijke wateropgave, die nodig is om overlast en watertekort op te lossen en bij de optimalisatie van het eigen watersysteem.
Het Waterplan neemt het provinciale Waterhuishoudingsplan (WHP II), het
waterbeheersplan van de waterschappen (WBP II) en de gemeentelijke bestemmingsplannen als vertrekpunt. Het Waterplan is het gemeentelijke waterbeleid en bevat de kaders voor het opstellen van waterparagrafen in bestemmingsplannen.
Het doel van het Waterplan ‘ Waterbreed’ i s het realiseren v an een veilig,
ecologisch gezond w atersysteem met een ho ge bel evingswaarde. I n di t
plan staan voor de jaren 2005–2015 gerichte maatregelen waarmee dit kan
worden bereikt. Water speelt een bel angrijke rol in de g emeente Den Helder. De duinen, de binnenduinrand, de poldergebieden, de stad en de l igging aan z ee m aken D en H elder een i nteressant g ebied w aar w ater een
belangrijk onderdeel is van de ruimtelijke inrichting.
Het s cheiden v an het watersysteem i s één v an de k ernopgaven om een
duurzaam w atersysteem t e ber eiken: het w atersysteem v an de s tedelijke
kern Den Helder wordt opgedeeld in een zuidelijk en noordelijk deel en bovendien losgekoppeld van Polder het Koegras. Dit geldt ook voor de duinen
en de bi nnenduinrand en J ulianadorp. Hierdoor ontstaan vijf gebieden met
ieder hun eigen kenmerken en m aatregelen. Het gebied Binnen de L inie is
één v an dez e v ijf en h eeft b etrekking op he t bestemmingplan S tadshart
Centrum 2010.
Daarnaast moet het water schoner worden door baggeren en s aneren van
de riooloverstorten. Dit laatste gebeurt al via het Baggerplan Den Helder en
het G emeentelijk R ioleringsplan D en H elder. D oor de v erbetering v an d e
waterkwaliteit kunnen ook andere functies sterker worden ontwikkeld. Door
de hel e g emeente moeten bi jvoorbeeld k anoroutes aan gelegd w orden en
vele kilometers watergang krijgen een kindvriendelijke en natuurvriendelijke
oever.
De maatregelen van Waterbreed die van belang zijn voor het bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 zijn beschreven in de waterparagraaf.
2.4.7. Nota Bouwen en Parkeren
Parkeeroverlast is één van de m eest voorkomende klachten van bewoners
van Den H elder. Een duidelijk beleid ten aanzien v an de parkeersituatie
maakt deel uit van de vernieuwingsplannen van Den Helder. De gemeente
heeft in de Nota Bouwen en Parkeren (vastgesteld op 28 februari 2007) het
parkeerbeleid voor de jaren 2005–2010 vastgelegd. De instrumenten om in
de toekomst de parkeerproblematiek te beheersen zijn:
 parkeerregulerende maatregelen in en om het centrum;
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parkeernormen voor nieuwbouwplannen.

Bij de pl annen v oor het stadshart op het gebied v an c entrumontwikkeling
en wonen zal de parkeervraag toenemen. Tegelijk zal de geparkeerde auto
een minder dominante rol in het bestaande straatbeeld moeten gaan hebben.
In de pl annen voor het stadshart zijn daarom twee nieuwe parkeergarages
opgenomen o m te v oorzien i n ener zijds de v erhoogde pa rkeervraag do or
autonome groei en door de nieuwe ontwikkelingen, anderzijds om ruimte te
bieden voor vermindering van het huidige aantal geparkeerde auto’s in het
straatbeeld, mede al s gevolg v an het ophe ffen van par keerterreinen. Ook
wordt hierdoor de concentratie van parkeergelegenheid rondom het winkelgebied verbeterd.
Voor alle nieuwbouwprojecten is uitgangspunt in Den Helder dat het parkeren van auto’s plaats vindt op ei gen terrein. In de Nota Bouwen en Parkeren zijn de nor men voor 2005-2010 vastgelegd. Bij de par keernormen is in
het hui dige gemeentelijk par keerbeleid aang esloten bi j he t A SVV v an h et
CROW van 2004.
De bestaande oudere buurten hebben veelal ook een parkeerprobleem in
de vaak smalle straten. Bij de aanpak van de herinrichting van de openbare
ruimte van de buurten zal hier door de gemeente zo veel mogelijk naar oplossingen worden gezocht. De bestaande buurten kunnen zich echter niet
beroepen op de nieuwe normen.
Op grond van de Bouwverordening is bij aantoonbare reden een vrijstelling
mogelijk van de ei s van het parkeren op eigen terrein. Als men bij de projecten in het stadshart niet op eigen terrein parkeerplaatsen kan realiseren,
zal men dan op andere wijze moeten voorzien in de opgeroepen parkeerbehoefte. Hiertoe is een parkeerbijdrageregime opgesteld.
2.4.8. Parkeervisie Den Helder (8 oktober 2009)
Uitgangspunt v oor de par keervisie vormt het door de Raad v astgestelde
Uitwerkingplan S tadshart D en H elder. In de pa rkeervisie z ijn de v olgende
uitgangspunten voor wat betreft het parkeren in het centrum opgenomen:
- de bes taande par keervoorzieningen i n het centrum w orden ui tgebreid
of geherstructureerd;
- op de uiteinden van de halter in het centrum worden totaal 2 gebouwde
parkeervoorzieningen (garages) gerealiseerd;
- de g arages kunnen i n d e t oekomst w orden ui tgebreid al s daar v raag
naar is;
- in de garages is capaciteit voor bewoners uit de aangrenzende woonbuurten;
- straatparkeren wordt in het stadscentrum tot een minimum beperkt.
Het Uitwerkingsplan kenmerkt zich door structurering rondom drie polen: de
Kop van de Beatrixstraat, het station en Kop van de Keizerstraat.
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Hierbinnen is voor het winkelen sprake van een ‘haltermodel’ met de polen
‘Kop van de Beatrixstraat’ en ‘Kop van de Keizerstraat’.
De plannen in het Uitwerkingplan leiden op enkele locaties tot het vervallen
van par keren op m aaiveld. O p de dr ie pol en wordt de r ealisatie v an pa rkeergarages voorgesteld waarbij één garage speciaal voor het nieuwe g emeentehuis op de locatie westelijk naast het station.
Qua pr ogramma z al een t oevoeging pl aatsvinden v an vierkante m eters
commerciële ruimte w aaronder winkels, hor eca en k antoren (stadhuis). Voorts zullen totaal enkele honderden woningen worden toegevoegd
(grondgebonden en appartementen). De hoeveelheden per fase zijn terug
te vinden in het Hoofdstuk Fasering en Uitvoering van het Uitwerkingsplan
Stadshart.
Uitgangspunt voor de plannen is het verbeteren van de kwaliteit (aantrekkelijkheid) van het Stadshart en daarmee van de stad Den Helder als geheel. Hierdoor zal het bezoek aan het centrum naar verwachting toenemen.
In de Parkeervisie is rekening gehouden met de parkeernormen zoals die
zijn vastgesteld in de gemeentelijke Nota “Bouwen en Parkeren”. De grootte v an de t e bouw en pa rkeergarages i s hi eraan g erelateerd. V oorts bi edt
deze not a de m ogelijkheid v oor ont wikkelaars van bou wplannen om g ebruik te maken v an het gemeentelijke Parkeerbijdrage fonds. Indien een
ontwikkelaar geen pa rkeerplaatsen op ei gen e rf kan r ealiseren kan de ze
verplichting worden overgenomen door de gemeente. De ontwikkelaar betaalt dan een vergoeding voor het realiseren van de parkeerplaatsen in een
(te bouwen) parkeergarage. Dit betekent dat de gemeente bij de bouw van
parkeergarages rekening moet houden met een zekere overmaat aan p arkeerplaatsen om aan dergelijke verzoeken te kunnen voldoen. Gelet op de
mogelijkheid tot uitbreiding van de te bouwen parkeervoorzieningen is het
niet noodz akelijk om di rect t ot de r ealisatie v an ex tra par keerplaatsen t e
komen.
2.4.9. Programma openbare ruimte stadshart
Eind oktober 2007 hebben bewoners van het Stadshart hun wensen kenbaar gemaakt om de leefbaarheid in het centrumgebied te verbeteren.
Meer veiligheid staat bovenaan de wensenlijst, maar een betere ruimtelijke
inrichting nee mt een t weede pl aats i n. D e w ensen v oor ‘ Meer en bet er
groen‘ en ‘ Herinrichting w oonstraten‘ z ijn onl angs v ertaald i n een aant al
concrete v oorstellen i n het ‘ Korte termijn-programma openbare ruimte
Stadshart’ van Zeestad, dat in december 2007 door de raad is vastgesteld.
In de loop van de komende jaren komen deze voorstellen tot uitvoering.
In het winkelgebied krijgt de Keizerstraat nieuwe bestrating en wordt bekeken hoe de S poorstraat verbeterd kan worden. In de H oogstraat en de 2e
Vroonstraat is begonnen met de aanleg van een nieuwe inrichting.
Om het Stadshart een groener karakter te geven, is geld vrijgemaakt voor
bomen op het J ulianaplein en het r ealiseren v an de eer ste fase v an het
Stadspark ter hoogte van de P rins Hendriklaan. Voor de grachten is groot
onderhoud nodig.
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Deze werkzaamheden w orden g ecombineerd met het v erbeteren van de
kwaliteit, waaronder het vernieuwen van de bes trating. De Keizersgracht is
ondertussen afgerond.
2.4.10. Nota Cultuurhistorische Waarden
In de Nota Cultuurhistorische Waarden Den Helder wordt een algemene
aanzet gegeven voor een c ultuurhistorisch beleid. Het devies is zorgvuldig
omgaan met de aanw ezige cultuurhistorische waarden om de ruimtelijke
kwaliteit i n D en H elder t e v ergroten. K ennis v an de c ultuurhistorie en d e
geschiedenis i s dan oo k v an bel ang v oor en m oet v ertaald w orden bi j d e
stedenbouwkundige herontwikkeling van de oude buurten van de stad.
In hoofdstuk 3 i s de betekenis van deze nota voor het plangebied weetgegeven.
2.4.11. Nota Groen
De op 26 januari 2009 vastgestelde Nota Groen is een kaderstellende nota
voor de ui twerking en u itvoering v an pl annen e n pr ojecten v oor gr oen i n
Den H elder di e i n het kader v an r uimtelijke ont wikkelingen op het gebied
van wonen, w erken, nat uur en recreatie w orden m eegenomen. U itgangspunt i s de aanl eg v an een s tadspark t ussen h et station en het K oningsplein, m et z it- en s peelplekken en terrassen op het J ulianaplein. D e B eatrixstraat zal worden heringericht en een dubbele bomenrij krijgen. Waar
mogelijk worden bomen in het straatbeeld opgenomen en wordt groen
openbaar gemaakt. De continuïteit van de laanbomenstructuur in de grachtengordel z al worden her steld. Ook w ordt ui tgegaan v an het aanbr engen
van bomen op en rond de v ijfsprong (bij de w atertoren). Voor de D ijkzone
worden plannen uitgewerkt om de g ebruiksmogelijkheden voor wandelaars
aan de binnenzijde van de dijk te vergroten.
2.4.12. Overig gemeentelijk beleid
Het bes temmingsplan di ent aan t e s luiten bi j an dere g emeentelijke v erordeningen en bij het achterliggende gemeentelijk beleid. Hierbij is met name
de APV van belang.
Binnen het plangebied van het bestemmingsplan voor het stadshart vinden
diverse ac tiviteiten op s traat pl aats. H ierbij kan worden gedacht aan ev enementen, terrassen, m arkten e n der gelijke. A l deze z aken w orden g eregeld via de APV.
De op basis van de APV toegestane activiteiten di enen vanzelfsprekend
wél binnen de bestemmingen te passen.
Voorkomen moet worden dat deze activiteiten in strijd zijn met de bes temmingen en de bi jbehorende g ebruiksvoorschriften. H ierbij k an w orden o pgemerkt dat dit voor korte en eenm alige activiteiten niet snel het geval zal
zijn. Het bestemmingsplan komt pas in beeld bij meer langdurige en/of regelmatig weerkerende activiteiten die planologische relevant zijn.
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Ten aanz ien van een b ordeelverbod bi jvoorbeeld di ent ev eneens het b estemmingsplan te worden ingezet. De afwegingen in het kader van het bestemmingsplan z ijn i n d it opz icht aanv ullend en ander s dan di e v an d e
APV.
2.4.13. Handhaving
Het handelen in strijd met de bes temmingen is in het algemeen verboden.
In het bestemmingsplan wordt met name gebruik dat strijdig is met de b estemming als zodanig vastgelegd. Door in het kader van het ontwerpen van
het plan tijdig te overleggen met de gebruikers van het gebied, streeft de
gemeente ernaar een bestemmingsplan te ontwerpen dat, in verband met
de aan het onde rhavige g ebied toegekende w aarden v an ( inter)nationale
betekenis, voldoende ruimte biedt aan de g ebruikers en bew oners. Ook is
het bestemmingsplan bedoeld om overlast van andere gebruikers te voorkomen.
Indien zich strijdige en ongewenste ontwikkelingen of activiteiten voordoen,
staat ten behoeve van de handhaving van het verbod in de A lgemene wet
bestuursrecht een aant al be voegdheden t er bev ordering v an de nal eving
van de planvoorschriften ter beschikking.
Bij de toepassing van deze bevoegdheden tot het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom, wordt gebruik gemaakt van
een opgesteld draaiboek.
De c ontrole op de na leving v an het bes temmingsplan w ordt ui tgevoerd
door het t eam H andhaving v an de af deling V eiligheid, Vergunningen e n
Handhaving (V.V.H.). Nadat een feit is geconstateerd zal, behoudens
spoedeisende g evallen, eerst de ov ertreder w orden benader d o m aan d e
overtreding een einde te maken. Dit kan door middel van het staken en het
opheffen van de strijdigheid. Indien de strijdigheid niet wordt beëindigd, zal
aan het dagelijks bes tuur v an de gemeente w orden v oorgelegd om do or
middel van bestuursdwang of door het opleggen van een dwangsom te bevorderen dat de s ituatie i n ov ereenstemming w ordt gebracht met het b estemmingsplan. Daartoe zal aan de overtreder een schriftelijke waarschuwing worden verzonden waarin is vermeld binnen welke termijn de overtreding moet worden beëindigd. Tevens staat in de waarschuwing vermeld
welke actie vanwege de g emeente kan worden verwacht indien de s trijdigheid ni et w ordt beëi ndigd. D e kosten v an het t oepassen v an bes tuursdwang worden verhaald op de overtreder.
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RUIMTELIJKE WAARDEN

3. 1. Historische ontwikkeling
In de buurt van Den Helder was er ooit alleen een waddeneiland, het Eijlant
van Huijsduijnen. Pas in de 17e eeu w kreeg de huidige situatie meer vorm
door i npoldering en w erd het ei land m et de v aste w al verbonden. O p het
voormalige ei land l igt d an nog he t v issersdorp Huisduinen en er ont staat
het dorp Helder (het huidige gebied van Oud Den Helder).
In de 19e eeuw werd de aanz et gegeven voor een m arinehaven. Den Helder als strategische haven, kreeg onder Napoleon een z waardere militaire
status. Naast de kustverdediging werd ook de verdediging aan de landzijde
ter hand genomen. E r werd b egonnen met de bouw v an vestingwerken
voor de l andverdediging. H et m eest w estelijk kwam For t Las alle ( nu For t
Erfprins geheten) te l iggen. I n he t midden v an de v erdedigingslinie For t l’
Écluse en in het oosten Fort Dugommier. Deze forten werden onderling
verbonden door een verbindingswal met gracht (de Linie). Aan de kustzijde
werden nog twee forten, Kijkduin en het niet afgemaakte Falga gebouwd.
Samen vormden zij de Stelling van Den Helder.
Na 1817, onder Koning Willem I, werd de Linie in vereenvoudigde vorm afgerond en werd v ervolgd m et het M arine-etablissement, nu de R ijkswerf.
Aangezien de Linie ruim was uitgelegd kon de stad zich daarbinnen uitbreiden. Ook werden voor vervoers- en handelsdoeleinden kanalen gegraven,
eerst he t N oordhollands en v ervolgens het H elders K anaal ( 1828). De
Westgracht en de Keizersgracht kregen langzaam meer vorm met bebouwing langs het kanaal. In 1865 kreeg Den Helder een spoorverbinding naar
Alkmaar, w at de on twikkeling v an de s tadsbuurten r ond het c entrum r ichting station bevorderde.
Vanaf 1850 groeiden langzamerhand de buurten Oostsloot en Centrum vol.
De bebouwing vond plaats op het oude verkavelingpatroon van de polder
en betrof goedkope particuliere woningbouw, bestaande uit rijen identieke
arbeiderswoningen van een bouwlaag met kap, met de no klijn parallel aan
de weg. De hoofdstraten hadden een i ets voornamere bouw (twee bouwlagen).
Rond de Spoorstraat is het winkelcentrum gegroeid en is de bebouwing
grootschaliger. De winkelstraten Spoorstraat, Keizerstraat en Koningsstraat
zijn in de 20e eeuw gegroeid en vernieuwd.
Ook de grachtengordel had een winkelfunctie, omdat deze van oorsprong
het centrum was. In de periode 1850-1940 verdichtte de grachtengordel
zich. Opvallend is dat grote en kleine panden door elkaar staan, zowel woningen met één bouw laag al s de grotere no tabelenwoningen. D e bebo uwing l angs de Westgracht, M olengracht en de Loods gracht w ordt g ekenmerkt door een hi ërarchie ten opzichte van de parallel daarachter gelegen
bebouwing in die zin dat de bebouw ing langs de grachten hoger is dan de
bebouwing aan de ac hterzijde, die aan straten van een meer secundair karakter is gelegen. Er is sprake van een kenmerkende dubbelstructuur.
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De bebouwing langs de D ijkweg is in de per iode van de wederopbouw tot
stand g ekomen, na de tweede wereldoorlog. D e D uitsers hadden hi er d e
vroegere bebouwing gesloopt voor de verdedigingslinie de Atlantikwall.
In de woonbuurten in het plangebied is in de loop der jaren veel veranderd.
De kleine woningen zijn gerenoveerd en kennen vaak grote dakkapellen. In
enkele gevallen is er nog een originele woning. Ook stadsvernieuwing heeft
op enk ele plekken soms individueel, soms in clusters plaatsgevonden. De
nieuwe pr ojecten v an h et U itwerkingsplan z ijn hi er een ei gentijds v ervolg
op.
Als gebieden van bijzondere waarde zijn de Rijkswerf Willemsoord en de linie aan de z uidzijde m et de forten aan gewezen. Q ua v erschijningsvorm,
ligging en s ociaal economisch ontwikkeling z ijn zij zo belangrijk geweest
dat zij aangewezen zijn als beschermd stadsgezicht, waarvan een deel dus
in het plangebied ligt.
3. 2. Beschermd stadsgezicht
Het B eschermd S tadsgezicht S telling D en H elder bes taat ui t de l inies en
forten di e behor en t ot de s telling v an D en H elder, i nclusief een gedeelte
van de s chootsvelden, de v oormalige R ijkswerf W illemsoord, inclusief de
havenwerken met randbebouwing en het Helders Kanaal en de P rins Willem Alexander Singel aan de zuid- en zuidoostzijde van Oud Den Helder.
De stelling dateert in eerste aanleg uit de Napoleontische periode. De 19 deeeuwse Stelling en de R ijkswerf hebben i n grote mate de s tedenbouwkundige ontwikkeling bepaald van Den Helder in de periode tot 1940.
In december 2007 is de Stelling van Den Helder en uiteraard ook de linie
en de grachtengordel officieel als het beschermd stadsgezicht aangewezen
door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.
De gemeentelijke bescherming van het deel van de grachtengordel vindt nu
plaats door m iddel v an het P arapluplan B eschermd S tadsgezicht ( Grachtengordel) v an 2004 en de g eldende bes temmingsplannen S tadshart e n
Centrum. In het nieuwe bestemmingsplan moet voor de betreffende delen
van de g rachtengordel een ni euwe bes chermende r egeling w orden opg enomen.
Voor het pl angebied i s het v olgende v an bel ang. D e bi nnenstad v an D en
Helder en de Oude Rijkswerf Willemsoord (ORW) hebben de grachtengordel als gemeenschappelijke deler. De grachtengordel is door zijn ligging en
krachtige structuur één van de bel angrijkste be eldbepalende k enmerken
van de s tad. D oor de m aatsystematiek v an de bou wblokken onder ling e n
de r elatie m et de Oude Rijkswerf, i s de grachtengordel z elfs v oor N ederlandse begrippen uniek te noemen.
De g rachtengordel i s ont staan r ondom het n oordelijke ei nde v an h et
Noordhollands Kanaal en hee ft in de s tad Den Helder een dubbel structuur
vanaf For t Westoever. De oos telijke s tructuur s taat be kend al s ( van z uid
naar noord) de Koopvaarders Binnenhaven, de Maritieme Haven, de Westgracht en de Hoofdgracht. Het Helders Kanaal, dat in het plangebied ligt,
vormt de westelijke structuur en loopt richting Oud Den Helder.
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De straten aan het Helders Kanaal kennen een veelheid aan grachtennamen.

Figuur 9.

Indicatie beschermd stadsgezicht

De oorspronkelijke bebouwing van rond 1830 ( ten noorden en westen van
de Rijkswerf) tot 1865 (zuidelijk deel van de dubbele gracht en het noordelijk deel van het Helders Kanaal) is grotendeels vervangen door latere invullingen, w aarbij m aat, s chaal en par cellering v an de s traatwand gr otendeels zijn g ehandhaafd, met uitzondering van de bebou wing langs de K anaalweg in het plangebied.
Geschiedkundig gezien w ordt er een onder scheid g emaakt tussen de b estaande bouwstroken, waarop individuele panden staan met verschillende
architectonische s tijlen en ui t v erschillende t ijdsperioden. H erontwikkeling
van één of meer percelen binnen de onaangetaste bouwstroken van de
Grachtengordel zal volledig moeten voldoen aan de in de genoemde aanwijzing tot beschermd stadsgezicht gestelde richtlijnen.
Om de juiste richtlijnen voor toekomstige opgaven in dit bestemmingsplan
te k unnen f ormuleren, i s er voor het vigerende Parapluplan een analyse
gemaakt v an de s pecifieke kwaliteiten v an de Grachtengordel en z ijn b ebouwing (zie bijlage 3). De uit deze analyse voortvloeiende richtlijnen zijn
doorvertaald in de juridische regeling van het Parapluplan en zal in enigszins aang epaste v orm o ok i n het v oorliggende plan worden opg enomen.
Welstandsnormen, z oals di e i n het P arapluplan nog aanw ezig z ijn, z ullen
nu deze in een Welstandsnota worden opgenomen, zoveel mogelijk in de
planvoorschriften worden vermeden. Het bestemmingsplan zal de essentiële ruimtelijke kenmerken van het beschermd stadsgezicht in de planologische regeling beschermen.
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Gedeelte van het beschermd stadsgezicht

Omdat het een beschermd stadsgezicht betreft, gaat het in eerste instantie
om het uiterlijk van gebouwen én van de omgeving daarvan, zoals tuinen,
de grachten en de kaden en wegen. In een dergelijk geval kunnen voor het
desbetreffende deel van het plangebied meer zaken worden geregeld dan
in een “ normaal” be stemmingsplan, z aken die v oortvloeien u it de aanw ijzing tot beschermd stadsgezicht of de toelichting op het bestemmingsplan.
Overigens bl ijft ook een bestemmingsplan voor een beschermd s tadsgezicht een zaak van toelatingsplanologie: het geeft slechts ruimtelijke randvoorwaarden, doch geen verplichting tot realisering. De volgende elementen zullen geregeld worden:
• de ligging van de gevels c.q. de situering van gebouwen;
• pandbreedten en het aantal panden;
• de bouwhoogten;
• de ligging van de bouwmassa’s;
• de dakhelling en -vorm;
• de goothoogte/nokhoogte;
• de nokrichting;
• de inrichting van de openbare ruimte (b.v. tuinmuren);
• het aantal woningen.
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3. 3. Archeologie
In combinatie met een deel van het beschermde stadsgezicht is er in het
plangebied ook sprake van archeologisch waardevol gebied, zie 5.1. voor
een nadere beschrijving. In het Parapluplan is daarvoor ook een bepaal de
bescherming opgenomen, die is ontleend aan d e Cultuurhistorische Waardenkaart van de pr ovincie Noord-Holland en de gemeentelijke Beleidsnota
“Cultuurhistorische w aarden Den H elder. D eze i s oo k i n het v oorliggende
plan aangebracht.
3. 4. Monumenten
In de Beleidsnota Cultuurhistorische Waarden is voorgesteld actueel beleid
te voeren ter bescherming van de ruimtelijke kwaliteit en ter bescherming
van de rol van de gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.
De Monumentenwet biedt gemeenten de kans om eigen monumenten aan
te wijzen.
Momenteel heef t D en Helder 140 panden aan gewezen al s g emeentelijk
monument en 343 beeldbepalende panden. Voor gemeentelijke monumenten en andere oude beeldbepalende panden is - mits aangewezen door het
college van Burgemeester en Wethouders - een subsidieregeling voor herstel van karakteristieke elementen en cascoherstel in het leven geroepen.
De m eeste monumenten i n D en H elder hebben een s amenhang m et he t
maritieme verleden. Bij de O ude Rijkswerf Willemsoord - ook aangewezen
als complex monument - zijn de meeste monumenten te vinden.
Rijksmonumenten in het plangebied zijn:
•
•

de Hervormde kerk aan het Nieuwe Kerkplein 2;
de bijbehorende pastorie aan de Weststraat 59.

Gemeentelijke monumenten zijn:
• Keizersgracht (urinoir);
• Koningsplein 9;
• Koningstraat 89;
• Loodsgracht 10/11, 47, 48, 52/55, 53, 54, 69 en 70;
• Spoorstraat 45;
• Westgracht 66, 66a , 67 , 67a, 67b, 67c , 68 , 68a , 68b, 68 c, 69 en 69a
(het voormalige achtkantige kerkje);
• Weststraat 65, 66 en 110;
• Wezenstraat 66 t/m 70 (Lutherse kerk).
Verspreid in het plangebied bevinden zich ook (door de gemeente als zodanig aangemerkte) beeldbepalende panden.
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Overzicht rijks- en gemeentelijke monumenten

3. 5. Stedelijke vernieuwing
Een belangrijk aspect van het voorliggende plan is dat het ruimte moet bieden aan een relatief groot aantal projecten die voortvloeien uit het Uitwerkingsplan. Dit is een vervolg en uitwerking van het Structuurplan Stadshart
Den H elder 2020. D e o nder 4. 6. bes chreven l ocaties z ijn i n apar te do cumenten, behorende bij de di verse uitwerkingen, in detail uitgewerkt. In het
voorliggende plan is deels volstaan met de omschrijving van de stedenbouwkundige randvoorwaarden, daar dez e i n het Uitwerkingsplan v eel
meer in detail zijn beschreven.
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Het is duidelijk dat er sprake is van een gr ootschalige en ambitieuze aanpak, die zich voor het grootste deel binnen de planperiode zal moeten afspelen.
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FUNCTIONELE STRUCTUUR EN ONTWIKKELINGEN

4. 1. Centrum
Het centrum van Den Helder is op d it moment niet een ec ht stadshart. Het
centrum heeft qua omvang, aanbod en w at betreft verzorgingsbereik meer
het karakter van een gr oot stadsdeelcentrum. Een grote regionale aantrekkingskracht ontbreekt door de ligging van Den Helder.
Het beleid is erop gericht om het stadshart aantrekkingskracht terug te geven. De binnenstad moet aantrekkelijk worden voor een complete winkelervaring. Dit alles compacter en met meer variatie, niet alleen in het lagere,
maar ook in het hogere segment. Willemsoord zal een t oeristische trekker
moeten worden waarvan de binnenstad profiteert.
De kracht van het centrum moet liggen in het familiekarakter van verschillende s oorten koopgedrag, naas t he t recreatieve w inkelen ( fun) oo k do elgericht winkelen en runshopping.
Het centrum van Den Helder staat onder druk. Zichtbaar is het teruglopen
van het aantal winkels en winkelmetrage in het centrum. Er is in de binnenstad nu v eel l eegstand. De k omst v an d e K roonpassage hee ft er voor gezorgd dat het zwaartepunt van het centrum is verschoven in zuidwestelijke
richting. In de l oop der j aren i s mede daa rdoor het w inkelaanbod i n d e
Spoorstraat en de K oningsstraat v erkleurd. D eze aanl oopstraten bi eden
niet dat aanbod dat een bijdrage levert aan het funshoppen. De binnenstad
wordt g ekenmerkt doo r een s terke v ertegenwoordiging v an da gelijks aa nbod (grote supermarkten). De supermarkten op d e kop van de S poorstraat
en de K oningsstraat w orden aut onoom bez ocht, z onder d at m en een b ezoekje aan de r est van de bi nnenstad brengt. Het aantal trekkers (winkels
groter dan 500 m ²) i n het c entrum i s s ummier. N aast het hui dige aanb od
ontbreekt het op di t moment in het A1-winkelgebied aan f ysieke ruimte om
grootschalige winkels te vestigen.
In het c entrum i s i n f eite s prake v an één l engte-as i n de v orm v an de
Spoorstraat en een krachtige winkeldriehoek: Kroonpassage, Beatrixstraat
en Keizerstraat. Dit is terug te zien in de passantenintensiteiten. De Beatrixstraat is samen met het zuidelijk deel v an de Spoorstraat, de Keizerstraat en de K roonpassage het A1-winkelgebied geworden; de pas santendichtheden zijn hier het hoogst.
In het Uitwerkingsplan is een visie op de centrumontwikkeling aangegeven.
Deze visie wordt i n het v oorliggende bes temmingsplan deels bi j r echt e n
deels door middel van het opnemen van wijzigingsbevoegdheden vertaald.
Het v oorgestelde ruimtelijk bel eid om t e komen tot een aant rekkelijk centrum kan als volgt worden samengevat:
 essentieel is te k omen tot een compact en ov erzichtelijk winkelgebied.
Dit betekent dat buiten het A1-gebied gestimuleerd moeten worden om
de gaten in het gebied op te vullen met een di versiteit aan ac tiviteiten,
zoals commerciële dienstverlening;
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ontwikkeling v olgens he t hal termodel i s g ekozen al s dr ager v oor on twikkeling v an een compact en c ompleet kernwinkelgebied. H et hal termodel wil zeggen dat er twee bronpunten zijn m et winkelclusters als
commerciële trekkers en met goede parkeervoorzieningen; tussen deze
trekkers bevindt zich het belangrijkste winkelgebied met de Keizerstraat
en de Kroonpassage;
een aanzienlijker deel dan nu v an de benodi gde parkeervoorzieningen
zal worden geaccommodeerd in parkeergarages. Parkeergarages worden gecombineerd met winkelclusters. Volgens het Uitwerkingsplan zal
aan de Beatrixstraat/Sluisdijkstraat een nieuwe parkeergarage met circa 300 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Eveneens zal in het gebied K op S poorstraat e en ni euwe par keergarage v an een der gelijke
omvang worden gerealiseerd;
het toevoegen van aanbod i n doelgerichte aankopen en het aanbieden
van meer variatie in combinatie met horeca, vermaak en cultuur; hierdoor wordt synergie bewerkstelligd die een stadshart levendig maakt;
grootschalige trekkers kunnen een meerwaarde hebben aan het recreatie- en het doelgerichte koopmilieu, mits ruimtelijk inpasbaar;
de Beatrixstraat wordt als bomenlaan een gezellige winkelstraat.

Figuur 12.
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Impressie herinrichting Beatrixstraat

de w inkelconcentratie a an de B eatrixstraat bes taat ui t c irca 5000 m ²
winkeloppervlak. Er komt een gebouwde parkeervoorziening (circa 300
plaatsen). D e opz et v an dez e ‘kop v an de hal ter’ i s een g ebouw m et
een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. Aan het inpakken van de parkeergarage wordt extra zorg besteedt door het zorgvuldig ontwerpen
van de g evels. Deze strategische locatie wordt een nieuwe entree van
het centrum met kleinschalige dag- en avondhoreca, culturele functies
en hor eca al s v erbindende s chakel naa r Willemsoord. H et v erblijfsgebied van de Beatrixstraat loopt door tot aan de Zuidstraat;
de t weede ‘ kop v an de hal ter’, de w inkelconcentratie aan de S poorstraat, zal qua schaal van vergelijkbare omvang zijn: ongeveer 5000m²
winkeloppervlak. De beoogde positionering en invulling is die van een
op service en gemak gerichte cluster met dagelijkse voorzieningen.
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Het doel is een v erplaatsing en ui tbreiding van twee qua segmentering
en doelgroep elkaar aanvullende supermarkt(en) binnen het stadshart.
Ook hi er z al s prake z ijn v an een c oncentratie v an c irca 300 par keerplaatsen in een veilige en aantrekkelijke gebouwde parkeervoorziening.
In deze g arage is onder andere sprake van compensatie van de op te
heffen parkeerplaatsen die verdwijnen als gevolg van realisatie van het
stadspark.

Figuur 13.

Kernwinkelgebied en aanloopstraten winkelgebied (illustratie UP West8)

Betere verbindingen
Alleen door goede interne verbindingen kunnen verschillende buurten van
het s tadshart functioneren al s een s amenhangend c entrum. H et ni euwe
stadspark vormt straks een natuurlijk midden tussen de Van Galenbuurt en
het stadshart. Verder krijgen de Spoorstraat en Beatrixstraat een nieuwe inrichting.
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De groene grachtengordel wordt in ere hersteld. Nieuwe voetgangersbruggen over de Maritieme Binnenhaven, Werfkanaal, Westgracht en Molengracht, vormen de verbinding tussen het bestaande stadshart en de nieuwe
maritieme buur ten v an het s tadshart, te w eten H avenbuurt en D ijkbuurt.
Het is wenselijk dat de Havenbuurt een extra auto-ontsluiting krijgt.

Figuur 14.

Verbindingen stadshart

De nadruk op een compact winkelcentrum heeft als keerzijde in Den Helder
dat er een v erschuiving plaats vindt vanuit de an dere winkelstraten. In het
Uitwerkingsplan wordt voorgesteld dat delen van bestaande straten die nu
nog w inkelstraten z ijn v an kleur kunnen v erschieten. Hiermee w ordt b edoeld dat winkels in andere voorzieningen of in woningen omgezet mogen
worden. Dit gebeurt op basis van particulier initiatief, er worden geen winkels wegbestemd. De straten die van kernwinkelgebied naar aanloopgebied kunnen transformeren zijn de B eatrixstraat-West, het gedeelte van de
Spoorstraat t ussen K oningstraat en H oogstraat en de K oningstraat-Zuid.
De r ol v an aan loopgebied houdt i n dat het geen pr imair w inkelgebied i s,
maar veel eerder mix van (niet-winkel)functies, dienstverlening, speciaalzaken en woningen met eventueel bedrijf aan huis.
Daarnaast zijn er straten die van winkelgebied kunnen transformeren naar
voornamelijk een w oonmilieu m et r uimte v oor enkele aan hui s gebonden
kleinschalige bedr ijfjes. D it z ijn de S poorstraat-Noord (behoudens de b estaande supermarkt) en de Koningstraat-Noord.
Door in deze straten op de begane grond een hogere verdiepingshoogte in
het bestemmingsplan aan te houden, wordt een eventuele ontwikkeling van
winkels i n de t oekomst ni et g eblokkeerd. D e s traten worden w el z oveel
mogelijk in hun oorspronkelijke staat teruggebracht. Daarbij is zeker ruimte
voor nieuwbouw, passend in de stedenbouwkundige structuur.
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Samenvattend
In dit bestemmingsplan is aan dit beleid gestalte gegeven door het toekennen van de bestemming “Centrum” voor het toekomstige kernwinkelgebied.
In dez e bes temming s taat het bel ang v an een aant rekkelijk en c ompact
winkelgebied c entraal, met de aanw ezigheid v an w inkels en w inkelondersteunende horeca.
De openbare ruimte moet aantrekkelijk ingericht worden. Grootschalige
winkels krijgen een pl aats in de k oppen van de hal ters. Wonen is mogelijk
boven de winkels, niet op de begane grond.
Er is een zekere menging, voornamelijk met bestaande horeca-functies, die
als zodanig zijn aangeduid, maar die wel de bestemming ‘Centrum’ hebben
gekregen. Het horecagebied grenzend aan het Julianaplein is bedoeld voor
dag- en avondhoreca.
In de aanl oopstraten naar het te vernieuwen kernwinkelgebied met de b estemming “Centrum”, zal de winkelfunctie langzaam plaats k unnen gaan
maken v oor ander e, m eer o f m inder publ iekstrekkende functies, z oals d iverse di enstverlening, e en kantoor, l iefst met w onen o f z elfs al leen ee n
woonfunctie. D e hui dige c ommerciële functies i n dez e s traten, z oals w inkels, k antoren en kleine bedr ijfjes, al dan ni et m et w onen, k rijgen hi ertoe
een uitwisselbare gemengde bestemming, waarbij de intentie is dat de straten meer op woonstraten vlakbij het centrum gaan lijken. Horeca blijft in ieder geval apart geregeld in het bestemmingsplan. De bebouwingssituatie is
bestemd volgens de bestaande situatie. De bestemming is hier “Gemengd”,
wonen is in alle bouwlagen mogelijk.
4. 2. Horeca
Een breed aanbod aan horeca- en amusementsbedrijven (bars/cafés, restaurants, theater, muziekpodia, bioscopen, discotheken) verhoogt de attractiewaarde van het stadshart en z orgt ervoor dat het centrum gewaardeerd
wordt als ui tgangscentrum. Maar i edere soort horeca heeft z o z ijn eigen
plek. De daghoreca zorgt voor de r ustpunten tijdens het winkelen en de
avond- en nachthoreca maakt dat het stadshart ook buiten de winkeluren
om functioneert als uitgaanscentrum.
In het Structuurplan Stadshart Den Helder is door de g emeente een k euze
vastgelegd voor de verbetering van de horecasituatie met het oog op een
aantrekkelijker centrum enerzijds en leefbaarder woonbuurten anderzijds.
In het U itwerkingsplan i s een v oorstel opg enomen om de hor ecaplannen
van het s tructuurplan v orm t e geven. O ok i s ee n m eer ac tuele pl anologische regeling voor de diverse horecaondernemingen noodzakelijk.
Ter verlevendiging van het winkelen in het centrum is het de bedoeling dat
op de kop v an de B eatrixstraat en aan de oos tzijde v an het J ulianaplein
zich dag- en avondhoreca vestigt met terrassen. Het gaat er vooral om dat
de hor eca en de terrassen ook ov erdag aan trekkelijk z ijn v oor het w inkelende publiek, maar beide gebieden zijn geschikt om ’s avonds ook levendig te zijn.
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De huidige nachthoreca - in de vorm van de vele cafés en bar s - blijft naar
verwachting voor het grootste deel de komende tijd nog op de huidige plek.
Uitbreiding ervan is niet aan de orde, wel kwaliteitsverbetering.
In het v oorliggende bes temmingsplan i s v oor de hor ecagebieden en v oor
verspreid gelegen horecaondernemingen een actuele regeling opgenomen:
1. de dag- c.q. winkelondersteunende horeca ten behoeve van de centrumfuncties (horeca 1);
2. restauratieve horecabedrijven (horeca 2);
3. bezoekersintensieve eet- en drinkhoreca die zowel overdag, ’s avonds
als ’ s nac hts open kunnen z ijn. H ieronder v allen onder ander e s nackbars, shoarmazaken en eetcafés (horeca 3);
4. bezoekersintensieve avond- en nachthoreca, zoals cafés, bars en discotheken (horeca 4);
5. logiesverstrekkende horeca (horeca 5).
De hi ervoor g enoemde i ndeling i s, m et ui tzondering v an hor eca 5, gebaseerd op de effecten op de omgeving (o.a. overlast): categorie 1 is de lichtste horecacategorie, categorie 4 de zwaarste.
Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat waar een zware horecacategorie is toegestaan, ook de lichtere categorie gevestigd mag worden. Op
deze manier wordt enige uitwisselbaarheid, zij het naar lichtere vormen,
gewaarborgd. Het omgekeerde geldt niet: i n een lichte vorm v an horeca
mag niet in een zwaardere vorm omgezet worden.
De niet zelfstandige horeca (ondersteunende horeca), zijnde de horeca die
deel uitmaakt van een w inkel of een ander e functie, is eveneens specifiek
geregeld.
Horeca 1 is de zogeheten daghoreca: dit betreft de horecazaken die complementair zijn aan de centrumfuncties en zich ook schikken naar de winkeltijden. Het betreft hier bijvoorbeeld een lunchroom of een ijssalon. De
doelgroep van deze vorm van horeca is hoofdzakelijk de winkelbezoeker
die tijdens het winkelen een hapje wil eten of een ijsje wil nuttigen.
Horeca 2 zijn de r estauratieve horecabedrijven die overwegend in de loop
van de middag openen en aan het einde van de avond sluiten. Dit is een
‘rustige‘ ho recafunctie waar i n de regel geen hog e b ezoekersfrequentie
aanwezig is.
Horeca 3 zijn de bez oekersintensieve hor ecabedrijven die gedurende d e
hele dag, avond en nacht open kunnen en mogen zijn. Hiermee worden de
horecabedrijven bedoeld, waarvan vaak ’s avonds en in de nachturen gebruik wordt gemaakt om bijvoorbeeld even te ‘snacken’. Ook vallen bedrijven die zowel een eetgelegenheid zijn als een drinkgelegenheid hieronder.
Horeca 4 kan als de zwaarste vorm van horeca worden beschouwd. Dit zijn
de bars en cafés, de clubs en de discotheken.
Deze horecabedrijven zijn veelal uitsluitend ’s avonds en ’s nachts geopend
en hebben gedurende deze uren, met name in het weekend, een zeer hoge
bezoekersfrequentie.
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Horeca 5 betreft een be drijfsactiviteit waarbij de bedrijfsuitoefening grotendeels is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van logies.
Ondersteunende horeca
Naast deze vormen van horeca is er nog de ondersteunende horeca binnen winkels (of een andere functie).
Hierbij kan gedacht worden aan de koffiecorner bij de bakker, het museumcafé i n het m useum, de eet hoek bi j de v isboer, e. d. A llemaal v oorzieningen, die verband houden met de kernactiviteit “winkel” en daaraan toegevoegd zijn, zonder zelfstandig en op zich betekenis te hebben.
Hier wordt de v olgende bel eidsregel v oorgesteld, w aarbinnen de onde rsteunende hor ecafunctie m ag oper eren, z onder dat er s prake i s van een
zelfstandige horecafunctie:
de hor eca-activiteit m ag ni et pl aatsvinden op e en v loer- of gr ondoppervlakte die meer bedraagt dan 10% van de bruto vloeroppervlakte van de inrichting waarin de hoofdfunctie w ordt uitgeoefend, tot een maximum v an
450 m².
Deze bel eidsregel w ordt t oegepast, i ndien een bestemmingsplanregeling
niet v oorziet i n onder steunende hor eca. In het bestemmingsplan v oor de
binnenstad z ijn de bel eidsregels daar w aar noodz akelijk c .q. daa r w aar
mogelijk, vertaald in het bestemmingsplan. Deze vertaling richt zich uitsluitend op het opnemen van een m aatvoering voor het maximaal toegestane
gebruiksoppervlak aan horecafuncties bij een andere functie.
Prostitutiebeleid
In het plangebied bevindt zich een pand waar prostitutie is toegestaan. Het
betreft het pand aan de W eststraat 62. Dit pand is overeenkomstig het geldende bes temmingsplan bes temd t ot ‘ Cultuur en ont spanning’, m et de
aanduiding “seksinrichting”. Met het vastleggen van deze bestemming voldoet de gemeente aan het voorschrift dat in iedere gemeente enkele bordelen aangewezen moeten worden. In het overige gebied van Den Helder zijn
bordelen uitgesloten.
4. 3. Wonen
De geldende rechten van de woonbestemmingen worden in het nieuwe bestemmingsplan ov ergenomen en g eactualiseerd. I n de oude buur t i s v eel
animo t ot he t v erbouwen v an de vaak k leine w oningen. I n he t bes temmingsplan is gezocht waar “ruimte” gevonden kan worden.
Ten aanzien van de bouwblokken voor woningen geldt in het algemeen een
bouwblokdiepte van 10 meter en een mogelijkheid voor het aanbouwen van
aan- en uitbouwen en bijgebouwen.
In het gebied is gezocht naar mogelijkheden om de nu kleine woonruimte
uit t e br eiden. Samenvoegen van twee kleine woningen is een mogelijkheid. V erhoging met ee n v erdieping ev eneens. W aar de w oningen nu ui t
één bouwlaag met kap of uit twee bouwlagen met plat dak bestaan, is vergroting naar twee bouwlagen plus een kap toegestaan. Uitzonderingen
daarop zijn:
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bijzondere eenheden/ensembles, zoals de woningen van de Woningstichting aan de 1e V roon-, 2e Vroon- en de Hoogstraat. Hier wordt de
bestaande bebouwingshoogte aangehouden;
bebouwing met een bestaande grotere maat;
woningen i n de g rachtengordel aan de v oorzijde; hi ervoor g eldt ee n
maximum van 3 lagen met kap;
de woningen aan de achterzijde van de g rachtengordel zijn altijd minimaal één laag lager dan de woningen aan de grachtzijde.

De voorstellen uit het Uitwerkingsplan om te komen tot het verbeteren van
de bes taande w oonvoorraad kunnen naas t op toppen ook be reikt w orden
door samenvoegen.
4. 4. Voorzieningen
In het pl angebied bev inden z ich di verse m aatschappelijke v oorzieningen.
Het bet reft en kele s cholen en buur thuizen. O ok bijvoorbeeld een gezondheidscentrum en kerken w orden al s m aatschappelijke v oorzieningen b estemd. De bestemming kent een ui twisselbaarheid van deze functies, mits
ze maar maatschappelijk van aard zijn.
4. 5. Bedrijvigheid en dienstverlening
In het plangebied bevinden zich behalve de vele winkels en horecabedrijven ook nog en kele kleine ambachtelijke bed rijven ( zoals een bak kerij,
drukkerij en aut overhuurder) en diverse kleine dienstverlenende bedrijven,
die het c entrum opz oeken z oals een ui tzendbureau, een s ecuritybedrijf,
enkele banken en kantoren.
Deze bedrijven worden bestemd volgens de “zwaarte” waar zij wat betreft
overlast t oe gerekend kunnen w orden. D aarbij w ordt aang esloten bi j d e
standaardregeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
opgesteld in de nota Bedrijven en milieuzonering (2009). De VNG geeft een
typering v an bedr ijven die i n een f unctioneel g emengd g ebied al s het
stadshart gevestigd kunnen zijn.
In het geval van het stadshart gaat het om herbestemmen van een bestaande situatie van bedrijven die tussen de woningen zijn gevestigd.
Milieuoverlast wordt deel s door de r egelingen van het bes temmingsplan
ondervangen, na melijk door de t oelating v an t ypen bedr ijven, m aar ook
door m iddel v an handha ving v an het bes temmingsplan, de Wet milieubeheer, de Bouwverordening en het Bouwbesluit. Ook is de APV van belang.
Verder w ordt bi j de w oonfunctie, z oals ov erigens in de g ehele g emeente
het beleidsuitgangspunt is, bedrijvigheid aan huis toegestaan.
4. 6. Stedelijke vernieuwing
Een belangrijk aspect van het voorliggende plan is dat het beleid wordt geschetst m et betrekking t ot een r elatief groot a antal pr ojecten, di e v oortvloeien uit het Uitwerkingsplan Stadshart, dat een v ervolg en ui twerking is
van het Structuurplan Stadshart Den Helder 2020.
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De hieronder beschreven nieuwbouwlocaties zijn in aparte documenten in
detail uitgewerkt. In het voorliggende plan is volstaan met de om schrijving
van de s tedenbouwkundige randvoorwaarden, w elke v oor het bes temmingsplan v an bel ang z ijn. Zoal s gezegd z ijn d e pr ojecten i n het U itwerkingsplan veel meer in detail beschreven.
Van belang is hierbij het volgende. Een bestemmingsplan, zoals het voorliggende, i s gebonden aan bepaal de r egels. H et kan ni et i n det ail v oorschrijven hoe alle geprojecteerde gebouwen en hun omgeving er uit komen
te zien. Dat is de f unctie van beeldkwaliteitsplannen en welstandstoezicht,
zaken die geen rechtstreekse plaats in bestemmingsplannen hebben.
Het bes temmingsplan geeft de ruimtelijke ( hoofd-)randvoorwaarden w aarbinnen ar chitectonische o f s tedenbouwkundige v isies hun pl aats k unnen
vinden, randvoorwaarden die in hoofdlijnen uiteraard zijn bepaald op grond
van stedenbouwkundige ontwerpen en planologische randvoorwaarden. Bij
de di verse vormen v an vergunningverlening die v oor de daad werkelijke
realisering v an de hi eronder bes chreven pr ojecten noodz akelijk z ijn, z ijn
zaken als welstandstoezicht en beeldkwaliteit wel mede bepalend voor d e
uiteindelijke vormgeving van de projecten.

Figuur 15.
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De ligging van de Deelgebieden en Uitwerkingsprojecten (illustratie
UP - West8)
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Projectbeschrijvingen uit het Uitwerkingsplan.
Op bov enstaande f iguur i s aang egeven w aar d e di verse pr ojecten l iggen
die een plaats hebben gekregen in het Uitwerkingsplan. De ligging is globaal aangegeven. De nummering achter de projecten correspondeert met
de kaart.
1. Winkelhart

Figuur 16.

Overzicht winkelhart (illustratie UP - West8)

Overzicht van het winkelhart met de K op Beatrixstraat en K op Spoorstraat
als dr agers ( haltermodel) v oor de ont wikkeling v an een c ompact en c ompleet kernwinkelgebied. Het haltermodel wil zeggen dat er twee bronpunten
zijn m et w inkelclusters als c ommerciële t rekkers en m et goede pa rkeervoorzieningen; tussen d eze t rekkers bev indt z ich het bel angrijkste w inkelgebied met de Keizerstraat en de Kroonpassage.
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Kop Beatrixstraat

Figuur 17.

Impressie kop Beatrixstraat (illustratie UP - West8)

Parkeergarage aan zuidzijde Beatrixstraat:
- openbare par keergarage, m aximaal t wee-en-een-half bouw lagen b oven maaiveld;
- de gevel van de parkeergarage heeft een hoogwaardige uitstraling, of
wordt ingepakt door woningen;
- entree van de parkeergarage (aan Sluisdijkstraat) en stijgpunten achter
de rooilijn oplossen;
- beperken van de (geluids)overlast van het bevoorradings- en autoverkeer voor de woningen in de omgeving (bijvoorbeeld door middel van
een afsluitbare sluis).
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Bebouwing zuidzijde Beatrixstraat:
- de bestaande maat van parcellering als richtlijn aanhouden. De gevel
wordt gevormd door verschillende panden;
- maximale bou whoogte i s 3 l agen m et kap, o f terugliggende 4e l aag.
Uitzonderingen daar op z ijn het pand i n het verlengde v an de K eizerstraat (maximaal 6 bouw lagen) en het pand op de hoek van de Sluisdijkstraat (maximaal 5 bouwlagen);
- programma: be gane grond en 1e v erdieping, w inkels; daar boven: a ppartementen.
Kop Spoorstraat

Figuur 18.

Impressie kop Spoorstraat (illustratie UP - West8)

Parkeergarage aan noordzijde Spoorstraat:
- openbare parkeergarage;
- entree van de parkeergarage (aan Spuistraat) en stijgpunten achter de
rooilijn oplossen;
- beperken van de (geluids)overlast van het bevoorradings- en autoverkeer voor de woningen in de omgeving.
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Bebouwing noordzijde Spoorstraat:
- de bestaande maat van parcellering als richtlijn aanhouden. De gevel
wordt gevormd door verschillende panden;
- langs de Spoorstraat tot maximaal 3 bouwlagen winkels met woningen;
- langs het Stadspark maximaal 4 woonlagen met kap, langs de Stationstraat 3 woonlagen met kap;
programma: begane grond en m aximaal 1e v erdieping, winkels; daarboven: appartementen.
Reconstructie Spoorstraat (onderdeel Stadshart wonen UP)

Figuur 19.

-

-

Reconstructie/transformatie Spoorstraat Oost naar gemengd wonen/werken/winkelen (illustratie UP - West8)

van J ulianaplein t ot aa n K oningstraat kernwinkelgebied. O p be gane
grond commerciële ruimte, wonen boven winkels stimuleren, verwijderen overkapping;
van Koningstraat tot Hoogstraat aanloopgebied van het kernwinkelgebied; programma: kleinschalige speciaalzaken en bovenwoningen;
van Hoogstraat t ot M olenstraat gemengd wonen/werken/winkelen,
woonstraat m et kleinschalige bedr ijvigheid; programma: ( woonwerk)woningen, grondgebonden, bouw hoogte: 2 t ot 3 l agen m et kap,
opvullen gaten in de gevelwand.
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2. Stadspark
Het stadshart krijgt meer groen door aan de w estzijde v an het s tadshart
een lineair Stadspark te realiseren, dat zich uitstrekt van het station tot aan
de dijk. Het park biedt de reiziger per trein een groen welkom in de stad,
biedt ruimte voor de bewoners van de omliggende wijken om te ontspannen en verbetert het verblijfsklimaat van het centrum. Bovendien is het park
een kwalitatieve t oevoeging v oor be staande en ni euwe woonmilieus. H et
groen van het Stadspark geeft in verbinding met de grachtengordel en het
groen van de woonstraten de s tad een algeheel lommerrijk karakter. Feitelijk bes taat het pa rk ui t dr ie del en: het J ulianaplein, het B ernhardplein en
het K oningsplein. H et o ntwerp v an het S tadspark kent een w andelpromenade, een c irca acht meter breed pad. Onder de bomen is ruimte voor ziten speelplekken. De eerste fase van het Stadspark is op een deel van het
Koningsplein tot stand gebracht.
Cruciaal voor het Stadspark zijn de v erplaatsing van de Schouwburg naar
Willemsoord Zuid, het karakter van de nieuwbouw aan de rand van de winkelconcentratie. Het kantoorgebouw “Koploper” zal op de lange termijn
plaats m aken v oor he t Stadspark. In di t bes temmingsplan i s hi ervoor e en
wijzigingsbevoegdheid meegenomen.

Figuur 20.

Stapsgewijze ontwikkeling Stadspark 2008-2024(illustratie UP-West8)

Stap 1 in 2008 - 2013 aanleg Stadspark op Julianaplein.
Stap 2 in 2014 - 2018 sloop Schouwburg, aanleg Stadspark op Bernhardplein, nieuwbouw kop Spoorstraat, Koningsdriehoek en Zusterhuis.
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Zusterhuis
De nieuwbouw op de plek van het Zusterhuis bestaat uit meerdere panden
en heef t een bouw hoogte t ot z es bouw lagen, m et w inkelvoorzieningen,
parkeergelegenheid en appartementen.
Koningsdriehoek en Koningstraat (onderdeel Stadshart wonen UP)

Figuur 21.

Impressie Koningsdriehoek (illustratie UP - West8)

Koningsdriehoek:
- aan de parkzijde: maximaal 3 lagen met kap, grondgebonden woningen
met ruimte voor bedrijf/kantoor aan huis. In het zuidelijke gedeelte: omsloten tuin In de punt aan de noordzijde: appartementenblok, maximaal
4 bouwlagen;
- aan de Koningstraat: panden van 2 of 3 lagen met kap, grondgebonden
woningen met ruimte voor bedrijf/kantoor aan huis.
Koningstraat Noord:
- transformatie v an hor ecagebied naar w oonmilieu, komende 5 t ot 10
jaar. Maximale bouwhoogte is 2 tot 3 lagen met kap, pandsgewijze parcellering.
Koningstraat Zuid:
- aanloopgebied voor het kernwinkelgebied. Mix van functies, restaurants, (woonwerk)woningen en speciaalzaken (kleinschalig);
- maximale bouw hoogte i s 2 tot 3 bouw lagen met kap, pands gewijze
parcellering;
- Koningstraat wordt 30 k m/uur, eenrichtingsverkeer met langsparkeren.
Verwijderen overkapping.
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Prins Hendrikslaan/Plantsoenstraat(onderdeel Stadshart wonen)
-

aan de Plantsoenstraat grondgebonden woningen;
aan het park en het pleintje voor het Noordhollands Dagblad zijn appartementen voorstelbaar, die passen in de schaal van de omgeving. De
parkeervoorziening v oor bew oners wordt geïntegreerd in het plan en
niet afgewenteld op de omgeving c.q. het Stadspark.

3. Dijkbuurt
Dit project wordt hier wel beschreven, doch zal niet worden opgenomen in
het bes temmingsplan. Dit v loeit v oort ui t het f eit dat het ni et bi nnen de
planperiode zal worden uitgevoerd.

Figuur 22.

-

Dijkbuurt fase 2019 - 2024 (illustratie UP - West8)

bebouwing aan de grachtzijde: maximaal 3 l agen met kap, grondgebonden woningen met tuin;
bebouwing aan de dijkzijde:
• in middengedeelte van locatie: op bestaand maaiveld 2 l agen stallingsgarage, daar boven appar tementen. G rond w ordt aan gevuld
tussen kruin van de d ijk en de par keergarage, zodat er een nieuw,
opgetild m aaiveld ont staat, i ets beneden de kruin v an de d ijk.
Bouwhoogte vanaf nieuw maaiveld is 5 t ot 8 l agen. Bebouwingstypologie: pands gewijs, geen g alerijen maar 2 tot 4 appar tementen
per laag;
• vanaf de ei ndblokken tot middelgedeelte: maaiveldhoogte loopt op
naar het m iddengedeelte, v an bes taand m aaiveld naar c irca 6 m.
Bouwhoogte loopt op naar het middengedeelte, van 4 l agen vanaf
bestaand maaiveld tot 5 tot 8 lagen vanaf nieuw maaiveld (+ 6 meter).
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4. Grachtengordel
Molenplein

Figuur 23.

Fase 2008 - 2013 Molenplein (illustratie UP - West8)

Deze locatie ligt tussen het Helders Kanaal en h et Werfkanaal, de N ieuwe
Kerk en de z eewering. De plek is nu no g een o pen ruimte, op een kerkgebouw na.
Het gebied ligt binnen de begrenzing van het beschermde stadsgezicht,
zodat er een bi jzondere opgave ligt voor de s tedenbouwkundige ontwikkelingen in het gebied. Uit overleg d.d. 27 oktober 2004 (zie bijlage 4) met de
toenmalige R ijksdienst voor de M onumentenzorg i s gebleken da t dez e
dienst aandacht vraagt voor het volgende:
 respect voor de rooilijnen van zowel de Weststraat als de Keizersgracht;
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de z ijde v an de Weststraat i s de w at m eer formele z ijde, de K eizersgracht i s bebouw d m et w at k leinschaliger en meer i nformele bebo uwing;
aan de kant van de Keizersgracht moet het straatprofiel worden doorgezet en dient de kade openbaar toegankelijk te blijven.

Uit de onder staande figuur bl ijkt dat met het on twerp, dat rechtstreeks i n
het voorliggende bestemmingsplan is vertaald, ten volle rekening is gehouden met deze aandachtspunten. Er is rekening gehouden met strakke rooilijnen, met schaalverschil van de bebou wing aan de Weststraat en de K eizersgracht en de Keizersgracht blijft openbaar toegankelijk.

Figuur 24.

Impressie Molenplein (illustratie UP- West8)

Randvoorwaarden:
- aan de Weststraat maximaal 3 l agen met kap, grondgebonden woningen met tuin;
- aan Keizersgracht maximaal 2 lagen met kap, grondgebonden woningen; één laag lager dan aan de Weststraat;
- op de noor delijke kop een hoogteaccent van maximaal 10 bou wlagen,
appartementen;
- grootste g edeelte bes taat ui t g rondgebonden w oningen, op 4 punt en
specials die ook appartementen kunnen omvatten;
- tegenover de kerk en op hoeken van de bouw blokken multifunctionele
plint ten behoeve van bedrijf/kantoor aan huis;
- ligplaatsen voor boten langs het Helders Kanaal.
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Gaten in Grachtengordel
In de grachtengordel b evinden zich enk ele kleinere l ocaties w aar e en
nieuwe invulling voor zal komen (zie onderstaand figuur). Het betreffen de
volgende projecten:
1 HOED (bouwvergunning verleend)
2 Boedelstaete (voorheen Pakhuis, bouwvergunning verleend)
3 Melkfabriek
4 Naast de kerk

Figuur 25.

Projecten grachtengordel (illustratie UP - West8)

HOED, Molenstraat/Westgracht:
- begane grond: artsen met fysiotherapiepraktijk;
- op verdieping appartementen;
- aan Westgracht maximaal 3 lagen met kap;
- aan Molenstraat maximaal 2 lagen met kap.
Boedelstaete, Molenstraat/Westgracht:
- terugbouwen voormalig pakhuis, 4 bouwlagen, appartementen;
- op hoek aan Westgracht, 3 bouw lagen m et kap, gr ondgebonden w oning;
- op hoek Molenstraat, 2 bouwlagen met kap, grondgebonden woning.
Buro Vijn B.V.
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Melkfabriek, Molenstraat/Westgracht:
- appartementen;
- aan de Westgracht maximaal 3 lagen met kap;
- aan de Molenstraat maximaal 2 lagen met kap.
Naast de kerk, Keizersgracht/Weststraat:
- aan de Weststraat 1 pand, maximaal 3 lagen met kap, grondgebonden
woning met tuin;
- aan de Keizersgracht 1 pand, maximaal 2 lagen met kap, grondgebonden woning met tuin.
Vier bebouwde hoeken Grachtengordel/Beatrixstraat

Figuur 26.

Impressie vier bebouwde hoeken Grachtengordel/Beatrixstraat incl.
School 7 (toekomstig bibliotheek), illustratie UP - West8

De bebou wing op de h oek K eizersgracht/Beatrixstraat/Weststraat ( school
7) is bedoeld voor de toekomstige huisvesting van de bibliotheek.
Bebouwing hoek Zuidstraat/Keizersgracht:
- bebouwing is zowel aan de Zuidstraat, als aan de Keizersgracht opgebouwd uit minimaal 4 panden;
- bouwhoogte aan de Zuidstraat, gezien van west naar oost, is respectievelijk 3 lagen, dan minimaal 5 en maximaal 8 lagen, dan minimaal 5 en
maximaal 6 lagen, dan minimaal 3 en maximaal 4 lagen;
- bebouwing aan de Keizersgracht is minimaal 1 laag lager dan de bebouwing aan de Zuidstraat;
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het pand op de hoek is 3 bouwlagen, zowel aan de Zuidstraat als aan
de Keizersgracht;
door de verspringing in bouwhoogte wordt de pandsgewijze opzet benadrukt;
hoogteaccent staat aan de Zuidstraat en presenteert zich richting Willemsoord;
(ondergrondse) parkeervoorzieningen hebben 1 ingang, aan de Keizersgracht;
op de hoek is in de plint winkels/horeca mogelijk. Overig programma is
wonen.

Bebouwing hoek Sluisdijkstraat/Beatrixstraat/Spoorgracht:
- de bebouwing bestaat uit minimaal 4 panden, die zich o.a. onderscheiden door verschillende bouwhoogten en kapvorm;
- maximale bouwhoogte is 5 lagen (incl. kap/top). Slechts één pand mag
deze hoogte hebben, de andere panden zijn minimaal 1 bouwlaag lager;
- programma op be gane grond i s w inkels/horeca, op de v erdiepingen
appartementen;
- bij voorkeur geen parkeervoorzieningen in de plint oplossen, maar inpassen in de openbare parkeergarage aan de zuidzijde Beatrixstraat.
Bebouwing hoek Molenstraat/Beatrixstraat/Westgracht:
- aan de B eatrixstraat 3 p anden: slechts één pand is maximaal 5 bou wlagen, de andere panden zijn minimaal 1 laag lager;
- programma in de plint aan de Beatrixstraat is horeca/winkels, overig
programma i s w onen ( appartementen en grondgebonden w oningen
met tuin);
- aan de Westgracht minimaal 3 panden , maximale bouwhoogte is 3 l agen met kap/top. Het pand op de hoek Westgracht/Beatrixstraat heeft
een maximale bouwhoogte van 4 bouwlagen;
- Molenstraat: o f 2 pand en op de hoe k M olenstraat/Beatrixstraat en
daarnaast een tuinmuur m et tuinen, o f minimaal 4 panden. M aximale
bouwhoogte i s 2 l agen met kap, ui tzondering i s het pan d op de hoe k
Molenstraat/ Beatrixstraat met maximaal 3 lagen met kap/top;
- in dit blok worden geen parkeervoorzieningen opgenomen. Parkeren
wordt opgelost in het bouwblok aan het Wezenplein.
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5. Stadshart wonen

Figuur 27.

Fase 2008 - 2013 (Breewaterstraat en Californiestraat), illustratie UP West8
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Bebouwing Breewaterstraat/Molenstraat

Figuur 28.

-

-

Bebouwing Breewaterstraat (illustratie UP - West8)

maximale bouwhoogte is twee bouwlagen met kap (of terugliggende 3e
laag);
programma: grondgebonden woningen met stallingsgarage aan achterzijde woningen;
maximaal 3 bouw lagen t er hoo gte v an de knik in de r ooilijn aan de
Breewaterstraat;
aan de s traatzijde i n de pl int al tijd m inimaal een v olwaardig woon- of
werkvertrek realiseren;
de ingang van de stallingsparkeergarage aan de Molenstraat;
bevoorrading van bestaande panden aan de B eatrixstraat integreren in
het plan;
plantsoen groen inrichten met bomen;
Californiestraat en de verlengde Molendwarsstraat (nieuwe straat tegenover school) maximaal 3 bouwlagen, grondgebonden woningen;
Molenstraat maximaal 2 bouw lagen met bruikbare kap (of terugliggende laag), grondgebonden woningen;
parkeergarage (stallingsgarage), ingang aan M olenstraat. Wanneer de
parkeergarage half verdiept is, komt er een volwaardig woon- en werkvertrek in de plint;
bij de Thorbeckeschool vindt verbreding van het voorzieningenaanbod
plaats. E r i s onder m eer r uimte nodi g v oor nas choolse opv ang. H et
schoolplein wordt ingericht als groenplek inde woonbuurt, door middel
van een haag en bomen.

Prinsenhof
Voor het prinsenhof is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen, aan geduid als “ wro-zone - wijzigingsgebied 2 ”, v oor he t on twikkelen van een pl einruimte, ter hoogte van de Prinsenstraat. Ter plaatse
is behoefte aan een g rotere openbare ruimte, die intimiteit uitstraalt en b eschut is.
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Het gebied wordt begrens door de Spoorstraat - Spuistraat - Stationsstraat
en de P rinsenstaat ( tot en m et de ac htergevel v an de bebou wing aan de
Koningstraat). Een aantal ondernemers heeft ideeën voor de ontwikkeling
van een beschut plein, met daaraan horeca en winkels. Op de verdiepingen
komen woningen. Door deze ontwikkeling worden achterkantsituaties opgelost. Ondernemers krijgen ruimte voor kwaliteitsverbetering van hun zaak.
Het i s wenselijk dat di t gedeelte van het s tadshart opgeknapt wordt. De
stedenbouwkundige en programmatische ui tgangspunten bi j dez e ont wikkeling zijn:
- Geen ui tbreiding v an het bes taand aant al m² winkelruimte ( situatie
nieuw vs. oud).
- Geen toename van het aantal horeca-zaken (situatie nieuw vs. oud).
Een bescheiden vergroting van bestaande horecazaken is toegestaan,
om zo een kwaliteitsslag te kunnen maken.
- Overig programma is (woon/werk) wonen. Op de verdiepingen is wonen
verplicht, op begane grond is wonen toegestaan.
- Het plein heeft een bes cheiden maat, tussen de 20/30 bij 30/40 meter,
en hee ft meer het karakter v an een ( besloten) h ofje. M inimaal bebo uwingsoppervlak van het plangebied is 70%.
- Spuistraat is circa 15m breed, in verband met (keermogelijkheid en route) bevoorradingsverkeer en ruimte voor parkeren op straat.
- Het hofje ligt niet direct aan de Spoorstraat. Aan de Spoorstraat en op
de hoek Spoorstraat/Spuistraat wordt op de bestaande rooilijn gebouwd. De toeleidende straat, tot het hofje (vanaf de Spoorstraat) is beperkt van maat, ca. 5 meter.
- Bouwhoogte 2 tot 3 bouwlagen plus kap. De bebouwing aan de Koningstraat krijgt aan de ac hterzijde een maximale bouwhoogte van 2 lagen plus kap. Hierdoor wordt wonen op de verdieping mogelijk.
- Er moet worden voldaan aan de gemeentelijke parkeernormen. Bij gebouwde par keervoorzieningen w orden dez e óf v olledig onder gronds
opgelost, óf door bebouwing ingepakt.
- De openbare ruimte wordt groener door het planten van bomen op het
hofje en in de Spuistraat.
4. 7.

Verkeer

Huidige en toekomstige situatie
In de Wegennetvisie Gemeente Den Helder (discussienota, juli 2000) wordt
een i ndeling v oorgesteld v an het w egennet bi nnen de gemeente. D e b edoeling hiervan is dat een goede afstemming wordt bereikt tussen functie,
vormgeving en g ebruik van de wegen. Het categoriseren van wegen betekent het aanbr engen v an c riteria v oor het gebruik v an w egen. Op w egen
met een overwegende verkeersfunctie is doorstroming het belangrijkste; op
wegen met en verblijfsfunctie ligt het primaat bij verblijven.
Volgens D uurzaam V eilig V erkeer kunnen de v olgende typen w orden o nderscheiden:
• stroomweg: geschikt voor snel verwerken van doorgaand verkeer;
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gebiedsontsluitingsweg: bedoeld voor het ontsluiten van woonwijken,
bedrijfsterreinen, etc.;
erftoegangsweg: toegankelijk maken van woningen en winkels en tegelijkertijd als ontmoetings- en verblijfsgebied.

Als hoofdroute fungeren binnen het plangebied de Weststraat, Molenplein,
Kanaalweg en de Prins Hendriklaan. Binnen de planperiode zal deze situatie niet veranderen. Bij de r ealisatie van Dijkbuurt zal ervoor gekozen worden het oude profiel van de grachtengordel weer terug te brengen, door het
tweerichtingenverkeer o p de K anaalweg t e s plitsen i n eenrichtingsverkeer
via de K anaalweg en de D ijkweg. E en pun t van aandac ht i s de Weststraat/Molenplein, die mede fungeert als aan- en afvoerweg naar de veerhaven. Vooralsnog blijft deze functie ongewijzigd, wat inhoudt dat de verkeersbelasting hoog blijft. De overige wegen zijn van een lagere categorie,
waarbij de nadruk ligt op verblijven en ook daarvoor geldt dat deze situatie
niet zal veranderen. Met andere woorden, noch functioneel noch fysiek zal
er veel veranderen in het plangebied. Wel is het zo dat ondergeschikte wijzigingen i n s traatprofielen en der gelijke mogelijk z ijn bi nnen de v oor d e
verkeersstructuur geldende bestemmingen.
In het plangebied zijn verschillende snelheidsregimes van toepassing. In de
woonbuurten geldt een maximum snelheid van 30 km/uur of moet er, in het
geval van een erf, stapvoets gereden worden. Voor de gebiedsontsluitingswegen in het plangebied is de maximum snelheid 50 km/uur.
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Figuur 29.
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Facetkaart hoofdroute en ontsluiting P-Garage (illustratie UP - West8)
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Openbaar vervoer
Trein
Het NS -station tegenover het J ulianaplein ( kopstation) i s het hoofdstation
van Den Helder. Dit ligt op 500 tot 800 meter van het plangebied. Voor de
trein geldt van en naar Alkmaar, Amsterdam, Utrecht en Arnhem/Nijmegen
een hal fuursdienstregeling (NS), w aarbij he t t raject D en H elder–Alkmaar
v.v. i s ui tgevoerd al s s toptreindienst ( Den H elder Zui d, A nna P aulowna,
Schagen, Heerhugowaard, Alkmaar Noord).
Bus
Met de bus is het plangebied ontsloten door middel van onder andere de
streekdienstlijn 135 (van en naar Hoorn, via Hippolytushoef, Den Oever,
Wieringerwerf en Middenmeer) en de 158 (van en naar Den Oever, via het
vliegveld, B reezand, A nna P aulowna, Westerland en H ippolytushoef). H et
compacte busstation ligt aan de P arallelweg, direct naast het station. Hiervandaan vertrekken ook onder andere de lijnen:
- 30 en 32 (van en naar Julianadorp, via Nieuw Den Helder);
- 33 ( van en naar de T ESO-veerhaven aans luitend op de boot naar
Texel);
- 31 (van en naar de Schooten en Nieuw Den Helder).
Het Gemini ziekenhuis is vanuit het plangebied per bus bereikbaar.
In of nabij het plangebied zijn haltes aanwezig bij het Koningsplein en de
Kanaalweg. H iermee l igt het m erendeel v an he t pl angebied bi nnen een
straal van 500 meter van een bushalte.
In N oord-Holland N oord i s de p rovincie opdr achtgever v oor het s tads- en
streekvervoer, de ui tvoering gebeurt door Connexxion. De gunning van de
concessie aan Connexxion is in samenspraak met de gemeente gedaan.
Langzaam verkeer
De wegen in het plangebied zijn voor fietsers vrij toegankelijk. De hoofdroutes voor het autoverkeer zijn ook de hoofdroutes voor de fiets. In de meeste
straten met eenrichtingsverkeer voor auto’s mogen fietsers als regel in
twee r ichtingen r ijden. De m ogelijkheden om i n het centrumgebied en bi j
het station (bewaakt) fietsen te stallen zijn beperkt.
Over de z eewering loopt een deel van de Internationale Noordzeeroute of
wel de Europese Langeafstandsroute Lf 1. Deze route begint in Noorwegen
en eindigt in Frankrijk. Vanaf Harlingen steekt men per boot over naar Vlieland, vervolgens naar Texel en dan naar Den Helder en vanaf de TESOveerhaven vervolgt men dan de route langs de Zeepromenade. De regionale ‘Duinroute’ komt langs de N 250 de stad binnen en loopt via de B innenhaven, Zuidstraat, Weststraat en Hoofdgracht over de Zeepromenade naar
het aansluitende duingebied, om vervolgens weer naar het zuiden te gaan.
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Parkeren

Den Helder kent al geruime tijd betaald parkeren. Het betreft vooral straatparkeren en beper kt garageparkeren (Koninckshoek en D eka/Molenstraat
alsmede parkeerdak Kroonpassage). Tevens zijn er twee stallingvoorzieningen (bovenste niveau parkeergarage Koninckshoek en onder ste niveau
parkeerdek Sluisdijkstraat).
In de hui dige situatie kent het centrum betaald parkeren op de l ocaties direct rond de winkels. In het woongebied in het noordelijke gedeelte van het
centrum is het parkeren vrij; ook op het Nieuwe Kerkplein is het parkeren
gratis. Op een dr ietal locaties (parkeerdek Sluisdijk, parkeergarage Koninckshoek, Polderplein) is het betaald parkeren tijdelijk (sinds 2005) omgezet
in een blauwe-zoneregeling met een maximale parkeertijd van 3 uur. De tijdelijkheid hangt samen met de w erkzaamheden die op m eerdere plaatsen
in het centrum plaatsvinden.
In onderstaande figuur is de bes taande parkeerbalans weergegeven. Aangegeven zijn de verschillende functies in het centrum en de bijbehorende
hoeveelheid par keerruimte, onde rscheiden naar een dr ietal v oor par keren
maatgevende m omenten. D e par keerbalans i s gebaseerd op pa rkeeronderzoek dat de afgelopen jaren is verricht.
Functie
Bewoners bestaand
Bewoners bestaand abonnees
Bezoekers centrum
Werkers centrum
Totaal vraag
Aanbod
Saldo

Figuur 30.
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Parkeerbalans huidige situatie (inclusief parkeerplaatsen in woonstraten centrum)

Uit de parkeerbalans kan worden geconcludeerd dat op de zaterdagmiddag
de m aatgevende s ituatie opt reedt. D an i s e r juist genoeg pa rkeerruimte
voor vooral de piek aan centrumbezoek. Ook is er op zaterdag ruimte voor
de par keervraag v an werkers. D e er varing i n de pr aktijk onde rsteunt dit
beeld. Als de beschikbare parkeercapaciteit voor bezoekers wordt afgezet
tegen de oppervlakte van het winkelareaal (40.000 m2 bvo), kan worden afgeleid dat in het centrum ongeveer 2,8 parkeerplaats per 100 m2 bruto winkelvloeroppervlak (bvo) beschikbaar is. Dit is gebaseerd op de bestaande
mix van supermarkten en gewone winkels.
Het U itwerkingplan hee ft een aanm erkelijke w ijziging i n het par keerareaal
van het centrum tot gevolg.
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In onderstaand schema is het effect van de voorstellen voor het aantal parkeerplaatsen aangegeven.

Parkeerlocatie

huidig vervallen nieuw

Kop Beatrixstraat
Zusterflat
Dekamarkt
Kroonpassage
Willemsoord
Kanaalweg
Koninckshoek
Gravenstraat
Boerhaavestraat
Fabrieksgracht
totaal

85
95
49
125
62
20

Bernardplein
Julianaplein
Koningsplein
Polderplein
Breewater
Californiestraat
Nieuwe Kerkplein
Koningdwarsstraat eo
totaal

115
33
56
120
95
67
120
77
1211

Figuur 31.
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1100

528
115
18
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120
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53
120
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654

Huidige en toekomstige parkeercapaciteit voor centrumbezoek

Wanneer naar het totaal van de plannen wordt gekeken kan geconstateerd
worden dat het hui dige aant al par keerplaatsen 1. 211 bedr aagt. H iervan
worden er in totaal 654 verwijderd en zijn er 1.100 nieuwe
Opgemerkt wordt dat het Uitwerkingsplan een groter gebied omvat dan in
de tabellen is weergegeven. Op deze plaats wordt alleen het parkeren voor
het centrum weergegeven.
Voor de ander e deel gebieden w ordt het par keren bi nnen het bet reffende
gebied opgelost.
Het ni euwe par keerareaal m oet v oldoende par keerruimte bi eden v oor d e
huidige parkeerbehoefte en v oor de ni euwe ontwikkelingen. In de pa rkeerbalans voor de nieuwe situatie wordt dit getoetst. Voor de nieuwe woningen
moet w orden v oorzien in de aant allen par keerplaatsen v olgens de N ota
Bouwen en Parkeren (14-02-2006) van gemeente Den Helder. De aantallen zijn afhankelijk van de woninggrootte en het type woning.
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OMGEVINGSASPECTEN

5. 1. Archeologie
Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving
is op 1 s eptember 2007 de Wet op de Archeologische M onumentenzorg
(WAMZ) in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt deel uit van de M onumentenwet. De kern van de WAMZ is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven. De WAMZ verplicht
gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden
met de in hun bodem aanwezige waarden. Naast het inventariseren van de
te v erwachten ar cheologische w aarde, z al het bestemmingsplan ui teindelijk, indien nodig (en mogelijk), een bescherming moeten bieden voor waardevolle g ebieden. D it kan bi jvoorbeeld door het v erplicht s tellen van een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken
zijnde, en werkzaamheden zoals het afgraven van gronden en overige
grondbewerkingen.
Een belangrijk algemeen kenmerk van het bodemarchief van Den Helder is
de al omtegenwoordigheid v an de zee, ener zijds de er osieve werking, a nderzijds de invloed op de bewoning. De bewoningssporen lopen uiteen van
Middensteentijd t ot de M oderne t ijd. D e ouder e bew oningssporen l iggen
vaak onontdekt, gaaf bewaard onder een diepe laag sediment. De 19deeeuwse forten en de v erdedigingswerken van de Atlantikwall zijn bekender
en tonen meer het maritieme verleden.
In de C ultuurhistorische Waardenkaart v an de provincie Noord-Holland is
een deel van het plangebied als van hoge archeologische waarde aangemerkt. H et bet reft he t gebied N KT133A; i n he t kader onde r he t kaartje
wordt omschreven wat de waarderingsgrond is.

Figuur 32.

Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart
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NKT133A
Cultuurhistorische typering: Historische stads- of dorpskern;
periode van ontstaan : Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd;
huidig voorkomen : Bebouwd;
waardering: Hoge waarde
motivering
De begrenzing van deze historische kern is bepaald op grond van de historische kaart uit 1849-1859,
schaal 1:25.000. De archeologische waarde van historische kernen bestaat uit de reeds aangetroffen
of te verwachten aanwezigheid, boven of onder de grond, van bouwhistorische resten en archeologische sporen en v oorwerpen. Samen bevatten zij een v eelheid aan historische informatie over ouderdom en ruimtelijke ontwikkeling van de kern.
monumentnummer : 14B-006 (14945)

Gemeentelijk beleid
In de g emeentelijke N ota C ultuurhistorische Waarden i s ui teen g ezet h oe
om te gaan met de cultuurhistorische en de archeologische waarden in Den
Helder. I n de not a z ijn op de ar cheologische bel eidskaart de nu bek ende
terreinen van archeologisch belang geselecteerd, die in het bestemmingsplan een regeling verdienen om dit erfgoed veilig te stellen. De Grachtengordel (kenmerk gebied DH2-2A) is een van deze gebieden.
De grachtengordel sluit aan op de historische kern Oud Den Helder aan de
ene k ant en daarnaast is duidelijk zichtbaar de oriëntatie op de (voormalige) Rijkswerf naar de andere kant. Behalve op plaatsen waar in de 20e
eeuw de bodem di epgaand i s verstoord, k unnen ar cheologische w aarden
in het gehele gebied v erwacht w orden en m et nam e v an de 18 e en19e
eeuw. R ecente aant astingen v an het bodem archief i n ondi epe l agen z ijn
zeer lokaal en dienen per locatie vastgesteld te worden. Het archeologisch
waardevolle gebied van de grachtengordel valt samen met het gebied van
het aangewezen beschermde stadsgezicht.
Gevolgen voor het bestemmingsplan
De hi erboven bes chreven w aarden worden i n het bestemmingsplan b eschermd door een bepa ald archeologieregime. Dit wordt gerealiseerd door
middel van de dubbelbestemming “Waarde - Archeologie”, waardoor er een
duidelijke bescherming van het bodemarchief wordt bewerkstelligd. Dit gebeurt door het verplicht stellen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren v an bepaal de w erken, geen bouw werken z ijnde, en w erkzaamheden, waardoor het graven en der gelijke in de ondergrond aan een v ergunning w ordt v erbonden. Hierbij di ent ov erigens de g ekozen hoo fdbestemming zich duurzaam te verhouden tot de dubbelbestemming. In de regels
van het bes temmingsplan w orden ar cheologische beg rippen gedefinieerd
en archeologische waarden aangegeven in de bi jbehorende bestemmingsregels.
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Fragment Nota Cultuurhistorische Waarden

ADC A rcheoProjecten h eeft i n m aart 2005 i n o pdracht v an de g emeente
Den Helder een ar cheologisch onderzoek uitgevoerd op twee terreinen gelegen aan de Kanaalweg in Den Helder, deels ten behoeve van het project
Molenplein. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de planvorming
voor bouw werkzaamheden op de t erreinen, w aarbij de onde rgrond v erstoord zal worden. Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek.
In Den Helder en omgeving zijn archeologische resten aangetroffen die van
bewoning ui t het v erleden g etuigen. D e ouds te bewoningssporen da teren
uit de Steentijd. Tevens zijn sporen uit de Late IJzertijd tot de Nieuwe tijd
gevonden. Aansprekende voorbeelden zijn de ov erblijfselen van terpjes uit
de Late IJzertijd en de Middeleeuwen. Historisch kaartmateriaal duidt op de
mogelijke aanw ezigheid v an f underingen ui t de Napoleontische t ijd i n het
plangebied. Deze resten kunnen door middel van een booronderzoek niet
worden opgespoord. Het verkennend booronderzoek werd sterk bemoeilijkt
door de aanw ezigheid van een pui nlaag op c irca 1 m onder het maaiveld.
Ondanks deze problemen is het gelukt om twee boringen op het Molenplein
tot in het Pleistocene dekzand te zetten. Het bodemprofiel tot en met een
afdekkende kleilaag op het Hollandveen bleek intact, zodat archeologische
resten t ot en met de M iddeleeuwen, i ndien aanw ezig, naar v erwachting
goed geconserveerd z ullen zijn. I n een z andige k leilaag op 1, 4 t ot 2, 0 m
onder het maaiveld zijn resten van aardewerk, een pijpekopje en touw uit
de eerste helft van de 19e eeuw aangetroffen. De laag is echter verstoord,
zodat niet met zekerheid kan worden gesteld dat het om in situ vondsten
gaat.
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Voorgestelde locaties proefsleuven

Omdat a) de archeologische verwachting voor fundamenten van gebouwen
hoog is, b) de aanw ezigheid van archeologische waarden uit eerdere perioden niet kan worden uitgesloten en c ) de t erreinen door de aanw ezigheid
van pui n i n de onder grond ni et door middel v an een i ntensief boo ronderzoek kunnen worden onderzocht, adviseert ADC ArcheoProjecten om vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van proefsleuven.
Het bov enstaande i s i n lijn m et het ee rder gestelde om trent de bes cherming van archeologische waarden: de onderzoeksgebieden liggen in die
delen van het plangebied die als archeologisch waardevol zijn aangemerkt.
Overigens kan oo k w orden gesteld da t he t ev entueel v oorkomen v an a rcheologisch waardevolle zaken of situaties zelden tot het niet realiseren
van de in ruimtelijke plannen opgenomen voornemens zal leiden. Veelal
worden goede oplossingen gevonden voor het omgaan met vondsten.
Met ander e w oorden, het v oorliggende bes temmingsplan i s ni et op v oorhand onui tvoerbaar o mdat er ar cheologisch w aardevolle g ebieden bi nnen
de plangrenzen liggen.
Meer i n al gemene z in i s het v olgende ook no g van bel ang. I ndien onv erwacht t ijdens g raafwerkzaamheden wordt g estuit op z aken, w aarvan v ermoed k an w orden dat z ij ar cheologisch v an waarde z ijn, dan m oet de
vondst v olgens de M onumentenwet bi nnen d rie dag en w orden gemeld bij
de burgemeester, die de minister op de hoogte brengt.
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In de praktijk betekent dit dat de verantwoordelijke ambtenaar bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving bij de gemeente de vondst direct meldt bij het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Wormer.
Dit i s de c entrale pl aats v oor het m elden v an N oord-Hollandse v ondsten.
Hier is voldoende kennis aanwezig om deze vondstmelding verder af te
handelen. De vondsten blijven in het geval van toevalsvondsten eigendom
van de vinder.
5. 2. Ecologie
De gemeente Den Helder is voornemens om in de bebouwde kom van de
stad gebied te herontwikkelen en voor het plangebied een nieuw bestemmingsplan te ontwikkelen, waarin zowel de bes taande situatie herbestemd
wordt als de nieuwbouwplannen worden opgenomen. Bij de plannen is ook
sprake v an toevoeging van “ groen”. In he t U itwerkingsplan i s het v oorstel
voor een nieuw stadspark gedaan. Vanuit de huidige natuurwetgeving is de
initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de hoogt e te zijn van de
in het projectgebied mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden.
Het pl angebied l igt temidden v an het s tedelijk gebied en hee ft z elf geen
beschermde s tatus i n het kader v an eni ge nat uurwetgeving. Wel bev indt
het zich nabij de Natura 2000 gebieden Waddenzee en Duinen Den Helder
- Callantsoog en de Ecologische Hoofdstructuur.
Het pl an di ent z owel aan de Fl ora- en faunawet al s aan de N atuurbeschermingswet 1998 get oetst t e worden. I n het k ader van het be stemmingsplan is inzicht nodig in de mogelijke effecten van de voorgenomen regeling op de aan wezige ec ologische w aarden. D eze nat uurwetgeving k an m ogelijk beper kingen opl eggen aan de v oorgenomen s loop- en
nieuwbouwactiviteiten op de diverse locaties in de binnenstad.
Natuurbeschermingswet (gebiedsbescherming)
De Vogelrichtlijn is gericht op het beschermen van de in het wild levende
vogelsoorten en op de i nstandhouding v an de habitats di e het l eefmilieu
voor dez e s oorten v ormen. D e Habitatrichtlijn is g ericht op het i nstandhouden v an nat uurlijke en hal fnatuurlijke habi tats en d e bes cherming v an
wilde flora en f auna. Beide richtlijnen zijn wat de g ebiedsbescherming betreft, inmiddels geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998.
De soortenbeschermingsregeling van de Vogel- en Habitatrichtlijn is volledig geïmplementeerd in de Flora- en faunawet.
Flora- en faunawet (soortenbescherming)
Op grond van de Flora- en faunawet gelden algemene v erboden tot h et
verwijderen v an bes chermde pl antensoorten v an hun groeiplaats, he t be schadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste
rustplaatsen of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten of het opzettelijk verontrusten van een beschermde diersoort.
Voor activiteiten die een bedreiging kunnen vormen voor deze beschermde
soorten, moet ontheffing worden gevraagd.
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Vooral wanneer er soorten voorkomen uit de zogenaamde ‘strenge’ categorie (Tabel 3: soorten bijlage IV Habitatrichtlijn/bijlage 1 AmvB), kan dit een
belemmering vormen voor het plan. Dit is het geval wanneer een plan significant nadelige effecten kan hebben voor deze soorten.
De eigenlijke toetsing aan de Flora- en faunawet gebeurt overigens niet in
het k ader van het bestemmingsplan, maar bij de werkelijke uitvoering van
het plan. Hierop vooruitlopend is in het kader van twee belangrijke projecten van het bestemmingsplan wél geïnventariseerd of in het plangebied beschermde soorten voorkomen en i s een indicatie g egeven van welke consequenties het voorliggende plan hiervoor heeft. Daarnaast is globaal geïnventariseerd i n hoev erre z ich i ndicaties v oordoen v an het v oorkomen v an
beschermde soorten in het plangebied. In het kader van deze wetgeving is
in i eder g eval voor de g ebieden B eatrixstraat/Keizersgracht, K anaalweg/Molenplein en S tadspark 1 e fase een r edelijk gedetailleerde nat uurtoets v erricht na ar de v oorkomende, dan w el t e v erwachten bes chermde
planten- en diersoorten binnen het plangebied en de m ogelijke effecten op
de Natura 2000-gebieden 2).
Kort samengevat is het resultaat van de t oets dat in de dr ie onderzoeken,
met uitzondering van potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen, geen geschikte biotopen aanwezig z ijn voor ( strikt) bes chermde dier- of pl antensoorten die de voorgenomen ontwikkelingen beïnvloeden. Alle drie de onderzoeken hebben gebruik gemaakt van de gegevens van het Natuurloket
(zie bijlage 7). Op basis hiervan kan verwacht worden dat de ander e ontwikkelingen in het plangebied eveneens geen significante gevolgen hebben
voor de bes cherming e n dat de on twikkelingsmogelijkheden v ergelijkbaar
zijn m et di e v an de ond erzochte gebieden. D it wordt bev estigd doo r ee n
globale inventarisatie op gr ond van gegevens van het Natuurloket (het betreft gegevens omtrent het voorkomen van vaatplanten, mossen, korstmossen, paddenstoelen, zoogdieren, broedvogels, watervogels, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, nachtvlinders, libellen, sprinkhanen en ov erige
ongewervelden. Deze zijn over het algemeen geïnventariseerd per kilometerhok, zodat een zekere globaliteit niet is uit te sluiten).
In het plangebied bevinden zich huismuspopulaties. Door werkzaamheden
die voortvloeien uit het voorliggend bestemmingsplan kunnen de populaties
verstoord worden. De bestaande nestgelegenheid mag in het broedseizoen
niet worden verstoord zonder ontheffing. Voor de beschermde huismuspopulaties en ande re soorten die zich in het plangebied bevinden, kan bij de
uitvoering van het bestemmingsplan r ekening w orden gehouden m et de
volgende beschermende maatregelen:
- het aanbrengen van groen in het plangebied;
- het aanbrengen van groen op platte daken (groene daken);
- het metselen van neststenen bij nieuwbouw waarin vogels als de zwarte roodstaat, huismus en gierzwaluw kunnen nestelen;
- het plaatsen van speciale dakpannen ten behoeve van gierzwaluwen;
2)

Bijlage 4: Oranjewoud projectnr. 174383 Natuurtoets Beatrixstraat - Keizersgracht
Den Helder; januari 2008 Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet.
Bijlage 5: Oranjewoud bv - projectnr. 174383 Natuurtoets Kanaalweg - Molenplein
Den Helder januari 2008 Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet.
Bijlage 6: ARCADIS, ‘Stadspark Den Helder Flora- en faunaonderzoek’, 8 juli 2008
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het plaatsen van vogelvides onder pandragende dagen ten behoeve
van de huismussen;
het aanbrengen van vleermuisonderkomens tijdens de bouw;
het aanbrengen van ingebouwde brede plantenbakken over de volle
breedte van balkons;
het plaatsen van drijvende tuinen met bloeiende waterplanten er op i n
de stadsgrachten ten behoeve van watervogels;
het plaatsen van een flink formaat duiventil in de omgeving van het Julianaplein.

Conclusies ten aanzien van Flora- en faunawet
Naar aanleiding van de drie recente onderzoeken binnen het plangebied en
de g egevens v anuit het N atuurloket i s de v erwachting da t i n het pl angebied, m et ui tzondering van potentiële v erblijfplaatsen v an v leermuizen,
geen geschikte bi otopen aanw ezig z ijn v oor ( strikt) bes chermde di er- of
plantensoorten die de v oorgenomen ontwikkelingen beïnvloeden. Sinds de
inwerkingtreding van het V rijstellingsbesluit geldt v oor de g roep v an al gemene soorten een vrijstelling van de ontheffingsplicht. De aang etroffen en
verwachte soorten in het plangebied die effecten ondervinden van de voorgenomen ingreep vallen onder deze groep van algemene soorten. Er hoeft
dan ook geen ontheffing in het kader van de F lora- en faunawet te worden
aangevraagd voor uitvoering van de werkzaamheden.
Voor v leermuizen m oet een i nspectie v an i nvliegopeningen ui tsluitsel geven over het daadwerkelijk gebruik van potentiële verblijfplaatsen. Indien dit
gebruik wordt vastgesteld, dan m oet voor de s loop van de gebouwen een
ontheffingsprocedure worden doorlopen. Naar verwachting levert dat geen
problemen op v oor de p lanontwikkeling. Sinds de i nwerkingtreding van het
Vrijstellingsbesluit geldt voor de groep v an al gemene s oorten een v rijstelling van de ontheffingsplicht. De aangetroffen en verwachte soorten in het
plangebied die effecten kunnen ondervinden van de v oorgenomen ingreep
vallen onder dez e groep v an al gemene s oorten. H ierbij moet w orden o pgemerkt dat er plannen zijn om ook nieuw “groen” aan t e leggen (waarvan
de 1 e fase reeds uitgevoerd). Wanneer eventueel broedgelegenheid of biotoop van deze soorten wordt verwijderd voor de nieuwbouw kan het nieuwe
stadspark voor nieuw biotoop zorgen.
Conclusie effecten Waddenzee en Duinen Den Helder-Callantsoog
Van de drie onderzochte gebieden is geconcludeerd dat de voorgenomen
werkzaamheden ni et z ullen l eiden t ot significant negatieve ef fecten op d e
kwalificerende habitattypen en -soorten van de aangrenzende Natura 2000gebieden. D eze c onclusie bet reft z owel de r ealisatiefase al s de fase v an
ingebruikname na de aanl eg v an de pr ojecten Molenplein/Kanaalweg ( dit
laatste w ordt v oorshands ni et aan gelegd), B eatrixstraat/Keizersgracht en
het reeds uitgevoerde project Stadspark 1e fase. De verwachting is dat voor
de overige projecten binnen het plangebied dezelfde conclusies getrokken
kunnen w orden. E r hoe ft der halve g een v ergunning op grond v an de N atuurbeschermingswet ex artikel 9d lid 1 te worden aangevraagd.
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Het ov erige deel v an h et s tadshart i s v oor het m erendeel be staand, e n
reeds lange tijd dichtbebouwd, stedelijk gebied. Bovendien is uitgangspunt
dat de spaarzaam aanwezig groene gebieden in het plangebied, zoals binnentuinen en parken, behouden blijven.
5. 3. Waterparagraaf
In het kader van de Watertoets dient in een bestemmingsplan aandacht
voor water en de w aterhuishouding te zijn. Voor het plangebied, net achter
de zeedijk, gaat het om een zoetwatertoets (binnenwater).
In het gemeentelijk Waterplan ‘Waterbreed” zijn maatregelen aangegeven
die vanuit de doel stellingen voor het watersysteem genomen moeten worden i n het pl angebied. H et pl angebied m aakt d eel ui t van het deel gebied
Binnen de Linie van het waterplan.
5.3.1. Waterkwaliteit
De kwaliteit van het water in het noordelijke deel van Den Helder wordt bepaald door de open verbinding met het boez emsysteem, de invloed van
brakke kwel en de indringing van zout zeewater via de sluizen.
De belangrijkste watergangen van Binnen De Linie zijn het Helders Kanaal,
de P rins Willem A lexander-singel en de Li niegrachten. H et w ater s taat in
open verbinding met de boezem en heeft dus ook hetzelfde waterpeil van
NAP-0,50 m . Wanneer het g emaal D e H elsdeur aan - en af slaat, i s di t
merkbaar in de waterstanden van Den Helder.
In de hui dige situatie en m et de door spoeling laat de waterkwaliteit als gevolg van onder meer de slechte k waliteit van het boezemwater te wensen
over. De maatregelen van het Waterbeheersplan, de r ioleringsmaatregelen
en baggerwerkzaamheden zullen zorgen voor een verbetering van de w aterkwaliteit. D esalniettemin i s t e v erwachten d at ( beperkte) doo rspoeling
van het rondje stadsgrachten en singels incidenteel nodig zal blijven. Rioleringsoverstorten vanuit het gemengde stelsel blijven hier immers aanwezig
en het w ater z al v oor een gr oot deel bl ijven bes taan ui t v oedselrijk bo ezemwater.
In het kader van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) worden al maatregelen genomen aan he t r ioleringsysteem. M omenteel w ordt een deel v an
het verhard oppervlak in Binnen De Linie afgekoppeld, namelijk in oud Den
Helder en de Van Galenbuurt. Door gebruik te maken van riooldrains wordt
tegelijk de grondwaterproblematiek aangepakt.
De mogelijkheden voor verdere afkoppeling in Binnen De Linie en d e aanpak van de grondwateroverlast worden nog onderzocht.
De kades langs de ent ree van Den Helder en v an een deel van de stadsgrachten worden heringericht of krijgen een onderhoudsbeurt.
Hierdoor k rijgt het w ater een aant rekkelijke s tedelijke i nrichting w aardoor
waterrecreatie en de beleving van het water worden versterkt.
Door de inrichting van het watersysteem komen de cultuurhistorische
waarden, waaronder De Linie en de forten, beter tot hun recht.
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Door het aanpassen van duikers in de grachten, de Prins Willem Alexandersingel en de S telling van Den Helder, wordt het mogelijk om met kleine
boten rond te varen: het Rondje Den Helder. Voor de lange termijn wordt
gekeken of het haalbaar is om met staande masten door te kunnen varen
tot het eind van de Kerkgracht (Helden der Zeeplein). Nieuwe of te vervangen bruggen worden beweegbaar uitgevoerd.
De bevaarbaarheid van de grachten, inclusief ligplaatsen bij nieuwe woningen aan het Molenplein, en de herinrichting van de kades en oevers maken
deel ui t v an het U itwerkingsplan S tadshart C entrum. D e r egeling v an het
bestemmingsplan sluit aan bij het gewenste gebruik van de watersystemen
en de wijze van herinrichten van openbare ruimte volgens het Waterplan.
Het voor de forse stedelijke herinrichtingprojecten c.q. voor het voorliggende bestemmingsplan ingewonnen Wateradvies van het Hoogheemraadschap, maakt deel uit van het bestemmingsplan.
5.3.2. Waterkering
In het plangebied ligt ook een deel van de Zeedi jk. De plangrens loopt tot
de teen van de dijk aan de k ant van de Waddenzee. Voor de t oekomstige
veiligheid heeft het rijk op hoofdlijnen aangegeven dat er voldoende ruimte
dient te zijn voor toekomstige versterkingen van de kust.
De waterkeringbeheerder heeft een bel angrijke rol bij het toetsen (ook bekend als de ‘ watertoets’) en het adviseren van gemeenten en de pr ovincie
inzake de w enselijkheid v an ont wikkelingen aa n de pr imaire w aterkering.
Hierbij geven zij ook aan welk deel nu en i n de t oekomst nodig is voor een
goede bescherming tegen overstromingen.
Bestaande bebouw ing i n dez e z one hoort w ettelijk gelegaliseerd te zijn.
Toekomstige ontwikkelingen in het gebied waar de zorg voor de waterkering geldt, zullen alleen worden toegestaan als ze niet leiden tot een a fname van de veiligheid of toekomstige versterkingen niet belemmeren dan
wel onnodi g k ostbaar maken. V oor al le r uimtelijke i nitiatieven i n het deel
van de zone van de waterkering dat nodig is voor de huidige en toekomstige bescherming tegen overstromingen, geldt dat er overleg plaats dient te
vinden met de waterkeringbeheerder.
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geeft in haar reactie op
het voorontwerp d.d. 3 juli 2009 aan dat de vrijwaringzone van de waterkering niet correct op de verbeelding weergeven zou staan en verwijst naar
het s treekplan N oord-Holland, w aarin een v oorlopige vrijwaringzone v an
200 m eter aan de z uidzijde v an de waterkering s taat. O p bl z. 188 i n het
streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord 2004 s taat weergegeven dat tot de voorlopige vrijwaringzone voor bebouwing ook een 200 meter brede strook achter de landwaartse grens van Den Helder behoort.
Op bl z. 187 v an he t s treekplan Ontwikkelingsbeeld N oord-Holland N oord
2004 staat weergegeven dat kustveiligheid en kustlijnhandhaving een rijkstaak is.
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Zolang er nog geen l angetermijnstrategie is bepaald om de kust ook op
termijn v eilig t e houden, w il het R ijk de v erschillende opt ies ( landwaarts
versterken, consolideren, zeewaarts versterken) open houden. Om die reden is tot op heden een terughoudend rijksbeleid voor bebouwing in de
kustzone gehanteerd. Dit (interim)beleid kent een aantal bouwrestricties.
Deze bouwrestricties zijn van toepassing op het zogenaamde kustfundament. Dit betreft het gebied tussen de NAP min 20 meter lijn en de meest
landwaartse grens van de waterkering (Waterstaat-Waterkering en vrijwaringzone). In dit gebied is ook de landswaartse reservering opgenomen
voor 200 jaar klimaatverandering en zeespiegelstijging. Het interimbeleid
wordt (zoals aangegeven op het moment van het vaststellen van het
streekplan in 2004) nader uitgewerkt in de leggers en de beheersplannen
van de waterkeringbeheerders.
Ondertussen heeft het bes tuur v an het H oogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier op 8 o ktober 2008 de l eggers voor de primaire waterkeringen v astgesteld. V oor het pl angebied geldt de l egger v oor de H elderse
zeewering ( nr. 85 ). Op situatiekaart 12a en 13a s taan de w aterkering e n
beschermingszone w eergegeven. D e bes chermingzone l igt l andwaarts o p
75 m eter ui t de teen v an de di jk. Zoal s ui t he t Beheersplan Waterkering
2006-2010 van juli 2006 blijkt, staat in artikel 3.2.2. dat buiten de kernzone
en bes chermingszone er g een r echtstreeks w aterkeringbelang i s en dat
beoordeling dan niet aan de orde is, tenzij in de vrijwaringzone ruimte is gereserveerd voor toekomstige dijkverbeteringen. In de l egger is geen ruimte
gereserveerd voor toekomstige dijkverbeteringen buiten de beschermingszone.
Aan de wens van het Hoogheemraadschap toch betrokken te blijven in de
zone binnen 200 m eter van de t een van de dijk, wordt tegemoet gekomen,
doordat Zees tad en de g emeente D en H elder het H oogheemraadschap
zullen betrekken bij nieuwbouwplannen binnen 200 meter landwaarts uit de
teen van de dijk.
De keur van 1 september 2006 geeft in artikel 15 en 16 het volgende weer:
Artikel 15 - Waterstaatswerken
Het is verboden in, op, onder of boven waterstaatswerken:
a. werkzaamheden te verrichten;
b. werken of opgaande houtbeplantingen aan te brengen of te hebben;
c. stoffen, voorwerpen of dieren te brengen of te hebben op andere dan
daarvoor bestemde plaatsen;
d. activiteiten te houden op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen;
e. zich anders dan als rechthebbende te bevinden indien dat vanwege het
dagelijks bestuur op kenbare wijze is aangegeven;
b. buiten verharde wegen met rij- of voertuigen dan wel lastdieren te rijden of vee te drijven;
c. op ander e w ijze bem esting t oe te pas sen dan door het da gelijks b estuur is bepaald;
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d. waarvoor geen peilbesluit is vastgesteld de waterstand te brengen of te
houden op een ande r peil dan door het hoogheemraadschap ter plaatse gewoonlijk wordt aangehouden.
Artikel 16 - Beschermingszones
Het is verboden in een beschermingszone:
a. afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten;
b. werken met een overdruk van 10 bar of meer te brengen en te hebben;
c. explosiegevaarlijk materiaal o f ex plosiegevaarlijke i nrichtingen te he bben.
Een deel van het plangebied is gelegen binnen de Beschermingszone van
de primaire waterkering, daarnaast is een deel van het plangebied gelegen
binnen de zone voor Waterstaatswerk. In het bestemmingsplan zijn de
gronden di e i n de l eggers de aandui ding w aterstaatwerken hebben op genomen met een dubbelbestemming. De gronden die in de l eggers de aa nduiding beschermingzones hebben, hebben op d e verbeelding een aanduiding ‘vrijwaringszone - waterstaatwerk’.
5.3.3. Watertoets
Zoals hierboven aangegeven behoort een watertoets plaats te vinden. Hierin wordt aangegeven wat de g evolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de
waterhuishouding van het betreffende gebied. Als er in het plangebied
sprake is van bouwplannen (zoals momenteel voor het gebied Molenplein)
moet hierover eerst worden overlegd met de betrokken waterbeheerders. In
het algemeen is voor plangebieden als het onderhavige van belang dat er
compensatie m oet pl aatsvinden van de t oename v an verharding, a fhankelijk van de toelaatbare peilstijging.
Het pl an heeft een overwegend c onserverend karakter. Het plan behelst
enige toename van verharding en bebouw ing, maar ook creatie van groen
(Stadspark). In een nader overleg moet worden bepaald of per saldo een
verhardingstoename o f -afname on tstaat en o f compenserende w aterberging nodig is. B ij een toename van v erharding zal deze gecompenseerd
moeten w orden met toename v an w ateroppervlak i n het pei lgebied v an
17,7% v an de toename van v erhard opper vlakte. E ventuele dem ping v an
waterlopen dient één op één te worden gecompenseerd.
In relatie tot het watersysteem is het in het plangebied aanwezige rioleringssysteem v an bel ang. I n he t kader v an de 4 e nota W aterhuishouding
wordt er bij nieuwbouwlocatie naar gestreefd om (schoon) regenwater zoveel mogelijk gescheiden af te v oeren. D oelstelling is om minimaal 60%
van het verharde oppervlakte niet aan te koppelen. In bestaande situaties
wordt gestreefd naar het afkoppelen van 20% van het verharde oppervlakte. O m de hem elwaterafvoer v an dak en en s chone bes tratingen z oveel
mogelijk af te koppelen van de r iolering wordt overleg met het Hoogheemraadschap gepleegd, waarbij in de nieuwe bebouwing kritisch gekeken
dient te worden naar het beperken van de t oepassing van uitloogbare materialen (koper of lood, chemisch onkruidbestrijding, etc.).
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5.3.4. Afspraken HHNK Molenplein
In een brief van 10 mei 2007 heeft het Hoogheemraadschap aangegeven
op bel eidmatige gronden g een bez waar t e hebben t egen de ( her)bebouwing van het gebied naast het Molenplein (zie bijlage 13).
In concreto zijn voor de ontwikkelingen in het Molenpleingebied gegevens
aangeleverd aan het Hoogheemraadschap, die ook voor de overige ontwikkelingen in het plangebied richtinggevend zijn. Aan die gegevens kan
het volgende worden ontleend. Het totaal aan verhard oppervlak van wegen en bebouwing van het woningbouwproject is 13.246 m2; het totaal aan
groenvoorziening binnen de plangrens is 4.765 m2. Ten opzichte van de
bestaande situatie geeft dit een vermeerdering aan verhard oppervlak van
circa 830 m2. Met toepassing van de regeling in de watertoets zou dit inhouden dat er - op grond van de reactie van het Hoogheemraadschap d.d.
8 april 2008 - 17,7% van 830 m2, dat wil zeggen circa 145 m2 aan oppervlaktewater gecompenseerd moet worden. Binnen de plangrenzen van het
project “Molenplein” is het niet mogelijk om aan de eis van de compensatie
te voldoen. De compensatie-eis moet echter worden gezien binnen de
grens van de gehele herstructurering van het Stadshart waarvan het project
“Molenplein” deel van uitmaakt. Het Hoogheemraadschap heeft in haar reactie van 8 april 2008 (zie bijlage 13) aangegeven in te stemmen met de
compensatie voor het project Molenplein te realiseren in het Stadspark.
Binnen het totale herstructureringsplan voor het Stadshart zullen naast
(her)bebouwing, parken, groenvoorzieningen en particuliere tuinen worden
aangelegd op plaatsen, welke in de huidige situatie bebouwd en\of verhard
zijn.
De gemeente Den Helder zal in de komende tijd met de opzet van het uitwerkingsplan en het bestemmingsplan “Stadshart Centrum 2010” hierover
met het Hoogheemraadschap in overleg treden. De gemeente denkt hierbij
aan c ompensatie bi nnen het t e her inrichten S tadspark. H et H oogheemraadschap is daarmee in principe akkoord. Voor wat betreft het nieuwe rioolsysteem: dat z al bes taan ui t een gescheiden s ysteem w aarbij het h emelwater van de verharde wegen en daken direct zal worden afgevoerd op
het oppervlaktewater van het Helders Kanaal. Het afkomende hemelwater
van de verhardingen kan men aanmerken als niet vervuild, gezien het lage
aantal woningen (circa 115) en omdat aan de wegen geen publieke en/of
openbare voorzieningen zijn gepland. In de Weststraat en Kanaalweg bevindt zich geen bestaand riool. Deze doorgaande 50-km wegen zijn in asfalt (deels geluidreducerend) uitgevoerd en de bomen (met wortelgestel)
aan de Weststraat maken het aanl eggen v an hui saansluitingen bi jna o nmogelijk. Het hoofdriool voor het project zal voornamelijk in de weg langs
het Helders Kanaal. Om de hoof dbebouwing aan de K anaalweg en Weststraat te kunnen aansluiten zal achter de hoofdbebouwing en op terrein van
derden een nev enriolering w orden aang elegd. Dit nev enriool bes taat uit
een apar t v uilwater- en een hem elwaterriool en wordt z odanig aang elegd
dat inspectie en onderhoud gewaarborgd is.
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In de ni euwe situatie zal circa 12.430 m2 minus 1350 m2 (fietspad/parkeerstrook N 250) z ijnde circa 11.080 m2 verhard oppervlak (parkeerterrein,
school, kerk en aanliggende verhardingen) van het bestaande gemengde,
rioleringstelsel w orden afgekoppeld door de aanl eg v an een g escheiden
stelsel. Ook hiermee is het Hoogheemraadschap in principe akkoord.
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De hi er bes chreven w erkwijze zal ook v oor de ander e p rojecten i n h et
plangebied w orden g ehanteerd, z odat hi eruit i s af te l eiden dat v oor d e
nieuwe projecten in het plangebied ook kan worden voldaan aan de vereisten vanuit de watertoets.
Het plangebied wordt omringt met boezemwater met een gemiddeld waterpeil van N.A.P. - 0,50 m. Het maximumpeil van deze wateren is N.A.P. +
0,00 m. Bij nieuwbouw dienen de vloerpeilen en de t oegangen tot eventuele onder grondse v oorzieningen op minimaal 0, 20 m . bov en h et m aximum
waterpeil t e w orden g esitueerd. O p dez e w ijze w ordt ber eikt da t e r geen
onnodige schade door wateroverlast bij hoog boezempeil ontstaat.
5. 4. Luchtkwaliteit
Bij nieuwe ruimtelijke plannen zal aandacht moeten worden besteed aan de
luchtkwaliteit t er plaatse en de e ffecten v an de g eplande i ngreep. P er 1 5
november 2007 is er voor de luchtkwaliteit nieuwe regelgeving in werking
getreden. In de Wet milieubeheer is een nieuw hoofdstuk opgenomen over
luchtkwaliteit. Dit hoofdstuk vervangt het “Besluit Luchtkwaliteit 2005” en
staat bekend als de “Wet Luchtkwaliteit”. Hierin zijn kwaliteitsnormen opgenomen v oor een aant al luchtverontreinigende s toffen ( zwaveldioxide, s tikstofoxiden en stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), koolmonoxide en benzeen). Met name op plaatsen waar mensen verblijven moet de luchtkwaliteit voldoen aan de normen die in de wet vastgesteld zijn.
De luchtkwaliteit in de binnenstad wordt voor een belangrijk deel bepaald
door het verkeer en de heersende achtergrondconcentratie.
In het plangebied is luchtkwaliteitonderzoek gedaan voor het woningbouwplan Molenplein. Het woningbouwplan Molenplein wordt gesitueerd binnen
de invloedssfeer van het Molenplein en de Kanaalweg. Op de locatie van
het woningbouwplan zijn in 2003 en 2004 geen overschrijdingen van de
PM10 24-uursgemiddelde g renswaarde t e v erwachten. Ook ui t de ber ekeningen voor 2007 (uitgevoerd met CAR II 6.0.0) blijkt dat er geen overschrijdingen zijn. Het realiseren van een ni euwe situatie kan tevens (extra)
luchtverontreiniging veroorzaken door bijvoorbeeld de ex tra verkeersbewegingen. In deze situatie worden 84 woningen gerealiseerd met gemiddeld 5
vervoersbewegingen per dag. Dit komt neer op 420 m otorvoertuigen extra
per et maal. M et behul p van de intensiteiten v oor 2017 en de e xtra voertuigbewegingen z ijn op nieuw ber ekeningen ui tgevoerd. U it dez e ber ekeningen bl ijkt da t de gr enswaarden m et bet rekking t ot l uchtverontreiniging
niet worden overschreden.
Los van bovenstaande heeft in 2007 de Grontmij b.v. onderzoek uitgevoerd
naar luchtkwaliteit in de g emeente Den Helder, “Rapportage Luchtkwaliteit
2006” (zie bijlage 8).
Uit de berekeningen blijkt dat, ten gevolge van de gemeentelijke wegen
geen overtreding van de normen zal plaatsvinden.
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Bij de ber ekening is uitgegaan van zeer ongunstige situaties (extreme meteorologische om standigheden, w aardoor de c oncentratie v an de onde rzochte s toffen hoo g z ijn). H ierdoor kan er van worden ui tgegaan da t d e
concentraties waarschijnlijk nog lager zullen zijn. Er kan echter in redelijkheid worden aangenomen dat de ontwikkelingen in het plangebied niet zullen leiden tot een vergroting van deze overschrijding (er worden geen
nieuwe v erkeer genererende pr ojecten v an eni ge o mvang gerealiseerd),
zodat hi eraan v oor het pl angebied geen gevolgen behoev en t e w orden
verbonden, zoals ook blijkt uit recente jurisprudentie.
De gevolgen van bovenstaande sinds 2007 v an kracht zijnde wetgeving is
dat bij kleine projecten waar een z eer geringe verslechtering (‘niet in betekenende mate’) van de luchtkwaliteit optreedt, een gemeente gebruik kan
maken van het Besluit NIBM. In die gevallen behoeft de gemeente niet uitgebreid te toetsen aan grenswaarden voor luchtkwaliteit. Dit betekent dat in
de aang ewezen g evallen z elfs geen i ndicatief onderzoek hoe ft pl aats t e
vinden en d at het p roject z onder v erdere motivering o f toetsing doo r kan
gaan. Het gaat daarbij om de volgende categorieën:
• de bouw van ni et m eer dan 500 w oningen ( of 1 .000 w oningen al s er
twee ontsluitingswegen zijn met een gelijkmatige verkeersverdeling);
• de bouw van kantoren met een bruto vloeroppervlak van niet meer dan
33.333 m2 (of 66.667 m2 als er twee ontsluitingswegen zijn met een gelijkmatige verkeersverdeling);
• verder zijn er nog drempels opgenomen voor de aanleg van gemengde
woningbouw- en kantoorlocaties en voor het oprichten van landbouwinrichtingen en spoorwegemplacementen. In de toekomst zal dez e lijst
nog aangevuld worden met categorieën voor infrastructuur.
Ook in dit opzicht voldoet het plan aan de ei sen, zodat de c onclusie is dat
de luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de ui tvoerbaarheid van het
voorliggende plan.
5. 5. Externe Veiligheid
Externe veiligheid is als milieuaspect eigenlijk een vreemde eend in de bijt:
bij de meeste milieuaspecten die bij bestemmingsplannen aan de orde zijn,
gaat het om concentraties van stoffen of anderszins meetbare effecten als
geluid, geur of trillingen. Daarbij zijn dan exacte waarden gegeven die
meetbaar z ijn o f di e ber ekend kunnen w orden. Bij ex terne v eiligheid g aat
het alleen om kansen: de kans dat er een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt
met een bepaald effect. De kans dat een bepaalde gebeurtenis kan één op
de miljoen of nog kleiner zijn, maar het kan daarmee ook morgen plaatsvinden. Met behulp van risicomodellen kan aan externe veiligheid wel gerekend worden.
Externe v eiligheid en de w eerslag daa rvan i n bes temmingsplannen he eft
altijd bet rekking op ber ekende en geobjectiveerde r isico’s, w aarvan de
normstelling in regelgeving is vastgelegd.
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Het al gemene ui tgangspunt i s da t ni emand bl ootgesteld m ag w orden aa n
de kans o m door een gebeur tenis t e ov erlijden v an m eer dan één op d e
miljoen, ofwel ‘tien tot de min zesde’ (10-6).
Bij de kans dat een persoon die onaf gebroken en onbeschermd op een
plaats buiten een inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg
van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof
is betrokken, wordt gesproken over het plaatsgebonden risico, afgekort PR.
Het PR is uit te drukken in een c ontour (daarbinnen is de k ans groter dan
één op de miljoen), die op een kaart weergegeven kan worden. In bijlage 5
van het SVBP 2008 is de voorgeschreven wijze (digitaal en analoog) van
weergave op de p lankaart van risicocontouren opgenomen. De eenvoudigste manier om te verzekeren dat binnen de r isicocontouren geen (beperkt)
kwetsbare objecten worden gerealiseerd, is door aan bei de zijden daarvan
een ander e bes temming t e l eggen en i n de r egels v an het bes temmingsplan de risicoaspecten daarbij in acht te nemen.
Naast het PR wordt het groepsrisico (GR) onderscheiden. Het GR bestaat
uit de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied v an een i nrichting en een ong ewoon voorval bi nnen d ie i nrichting
waarbij een g evaarlijke stof be trokken i s. H et GR i s ni et ui t t e dr ukken i n
een contour, doch slechts in een g rafiek, waarbij de zogenaamde oriëntatiewaarde m aatgevend i s. D e toelaatbaarheid v an het ber ekende G R z al
door het bevoegde gezag moeten worden gemotiveerd bij besluitvorming.
Bij de m otivering van het GR kan de Handreiking verantwoording groepsrisico gebruikt worden. Het gaat zowel bij het PR als het GR dus uitsluitend
om dodelijke slachtoffers: voor gewonden bestaan geen afzonderlijke criteria in de regelgeving.
Het op te stellen bestemmingsplan moet voldoen aan de grenswaarde voor
het plaatsgebonden risico en aan de or iënterende waarde voor het groepsrisico. B ij ex terne v eiligheid wordt v erder een on derscheid g emaakt i n i nrichtingen en in vervoer van gevaarlijke stoffen.
In maart 2007 is het Registratiebesluit in werking getreden. Het registratiebesluit heeft als doel uitvoering te geven aan ar tikel 12.12 Wm, waarin de
registratieplicht voor risicovolle situaties wordt geregeld. Het Besluit bevat
voorschriften v oor he t a anwijzen van r isicovolle s ituaties bi j i nrichtingen,
transportroutes en buisleidingen, het inrichten van een r egister, de i nhoud
van te verstrekken gegevens en t ermijnen daarbij. De ministeriële regeling
voor de r isicokaart geeft aanvullende voorschriften voor het aanwijzen van
risicovolle situaties bij inrichtingen. De risicosituaties worden vastgelegd in
het landelijke Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), dat door
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt beheerd. In
het RRGS wordt onder meer per bedrijf de PR10-6-contour.
Daarnaast heeft het RIVM van het Rijk de t aak gekregen om overheden te
ondersteunen met technische kennis van risicosituaties.
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5.5.1. Inrichtingen
Op 27 oktober 2004 is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) in
werking getreden. D e r isico’s door ac tiviteiten m et gevaarlijke s toffen dienen tot een aanv aardbaar minimum te worden beperkt. Daartoe zijn in het
Bevi r egels g esteld. D it besluit r egelt da t bi j he t t oekennen v an bepaal de
bestemmingen onderzocht dient te worden:
- of er voldoende afstand in acht wordt genomen tussen (beperkt) kwetsbare objecten enerzijds en risicovolle inrichtingen anderzijds in verband
met het PR;
- of er ( beperkt) kwetsbare obj ecten l iggen bi nnen het i nvloedsgebied
van risicovolle inrichtingen en zo ja, wat de bijdrage is aan het GR.
In of in de nabijheid van het plangebied bevinden zich g een risicovolle inrichtingen in de zin van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI).
Ook zijn er geen risicovolle inrichtingen ingevolge het Vuurwerkbesluit aanwezig. Deze inrichtingen zullen, gelet op de functionele uitgangspunten die
voor de bi nnenstad gelden, w aar onder m eer ee n pr ominente r ol v oor d e
woonfunctie en de winkelfunctie is weggelegd, ook niet worden toegestaan.
5.5.2. Vervoer gevaarlijke stoffen
Het Basisnet Vervoer gevaarlijke stoffen betreft de hoofdinfrastructuur over
water, weg en s poor en heeft alleen betrekking op bulkvervoer van stoffen
die bij een ongeval een levensbedreigend effect k unnen hebben op ruime
afstand v an de i nfrastructuur. In de N ota V ervoer gevaarlijke s toffen
(NVGS) van 2005 i s aangegeven dat in het Basisnet de beper kingen voor
dit vervoer worden vastgelegd in een gebruiksruimte. De ruimtelijke beperkingen worden vastgelegd in een veiligheidszone. De definitieve ontwerpen
voor Basisnet Water en W eg en een s tand van zaken Basisnet Spoor zijn
op 4 december 2008 aan de Tweede Kamer aangeboden.
Met het B asisnet Weg worden t oekomstige ex terne v eiligheidsknelpunten
langs het hoo fdwegennet v oorkomen. E r w ordt e en gr ens gesteld aan d e
risico’s v an het v ervoer v an g evaarlijke s toffen. Langs een aan tal w egen
komen zones waar niet in gebouwd mag worden. Ook worden gemeenten
verplicht om bi j bouw plannen l angs hoo fdwegen r ekening te houden met
het toekomstige vervoer. Het Basisnet Weg bestaat uit twee kaarten; een
kaart met de veiligheidszones en een kaart met Plasbrand Aandachts Gebied (PAG). Op de kaarten kan een gemeente zien of er langs een weg rekening m oet w orden g ehouden m et een v eiligheidszone of ee n PAG . De
grenswaarde voor het PR wordt in de N ota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) overeenkomstig het Bevi gesteld op 10-6 per jaar.
Voor het G R g eldt een or iënterende waarde per k ilometer r oute of t racé.
Deze wijkt alleen qua waarde af van het Bevi. Daarbij geldt volgens de
RNVGS dat voor het GR het afwegingsgebied in het kader van ruimtelijke
ordening is vastgesteld op 200 meter.
Dit komt er op neer dat de aanwezigheid van (beperkt) kwetsbare objecten
op a fstanden v an m eer dan 200 meter i s toegestaan on geacht de l igging
van de contouren van het PR.
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Bij ruimtelijke ontwikkeling zal op grond van de RNVGS over elke overschrijding van de oriëntatiewaarde van het GR of toename van het GR verantwoording moeten worden afgelegd.
In Noord-Holland Noord zijn de N9 en A7 opgenomen in het Basisnet Weg.
Beide w egen z ijn al leen v oorzien v an een v eiligheidszone. Lang s w egen
zonder veiligheidszone of P AG g elden g een di recte beper kingen v oor de
bebouwing.
Het Gewest Kop van Noord-Holland heeft in maart 2006 onderzoek verricht
naar mogelijke risico’s die er aanwezig zijn als gevolg van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, via buisleidingen of over het spoor in de Kop.
Mede door de o ffshore activiteiten vindt er wel het nodige transport plaats
van gevaarlijke stoffen door de g emeente Den Helder. De gemeente heeft
hiervoor een “ route gevaarlijke s toffen” aan gewezen. H et genoemde o nderzoek wees uit dat in Den Helder zich geen knelpunten voordoen ten
aanzien van de externe veiligheid en het vervoer van gevaarlijke stoffen
(zie bijlage 12).

Figuur 35.

Route gevaarlijke stoffen Den Helder

5.5.3. Buisleidingen
In de planologische inpassing van buisleidingen wordt reeds lang voorzien.
Een ni euwe A mvB B uisleidingen i s i n v oorbereiding en beoo gd w ordt h et
eind 2009 van kracht te laten worden. In de bes temmingsplannen dient tot
de invoering van de nieuwe regeling te worden uitgegaan van de s ystematiek in de P KB Structuurschema buisleidingen (SBUI) uit 1984. In afwachting van de nieuwe regelgeving zal veelal, nu de bestaande circulaires algemeen als deels achterhaald worden aang emerkt, in overleg met betrokken partijen, een maatwerkoplossing gevonden moeten worden.
De nieuwe AmvB Buisleidingen gaat anders dan de bestaande circulaires
niet meer uit van veiligheids-, bebouwings- en toetsingsafstanden maar van
grens en r ichtwaarden voor het PR en een verantwoordingsplicht voor het
GR. De AmvB wordt daarmee vergelijkbaar met het Bevi.
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In de AmvB gelden de normen voor PR en GR ten opzichte van kwetsbare
en beperkt kwetsbare objecten 3), waarbij voor een definitie naar het Bevi
wordt verwezen.
In het plangebied bevinden zich geen hoofdtransportgasleidingen.
5. 6. Bodem
In het stadshart zullen in de pl anperiode diverse vernieuwingen en functiewijzigingen plaatsvinden. In het oude stadshart, waar tal van bedrijfjes gevestigd waren in tijden dat er nog nauwelijks enige milieuwetgeving gold, is
het te verwachten dat er van verontreiniging van de bodem sprake.
Bij en kele v an de he rinrichtingslocaties i s be kend dat al vorens t ot ui tvoering van dergelijke plannen over te gaan, onderzoek dient te worden uitgevoerd naar de milieuhygiënische kwaliteit v an de bodem. Vervolgens zal
worden getoetst of de actuele bodemkwaliteit een belemmering vormt voor
de voorgenomen functie.
Indien grondverzet plaatsvindt, dient rekening gehouden te worden met een
verminderde bodem kwaliteit. I n geval v an g rondafvoer i s hi erdoor s prake
van hogere verwerkingskosten voor vrijkomende grond. Indien de bodemkwaliteit ni et voldoet, di ent een s aneringsplan t e worden opg esteld. N a
goedkeuring v an het s aneringsplan doo r het be voegd g ezag, z al een b odemsanering w orden ui tgevoerd o m de bode mkwaliteit al snog geschikt te
maken voor het voorgenomen gebruik.
5. 7. Geluid
Voor het eventueel vaststellen van hogere grenswaarden dient in het kader
van een goede ruimtelijke ordening gemotiveerd te worden waarom nieuwe
woningen gesitueerd w orden i n gebieden w aarvoor ho gere grenswaarden
moeten worden vastgesteld. Het kader voor de s tedelijke vernieuwing van
Den H elder i s r eeds g evormd do or op 15 s eptember 2005 v astgestelde
Structuurplan Stadshart Den Helder 2020 en is vertaald in het in september
2008 vastgesteld Uitwerkingplan. Het Structuurplan en het Uitwerkingsplan
(UP) v ormen s amen de bas is v oor het bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010. Het UP geeft aan dat wonen het verbindende thema vormt van
het stadshart. Attractieve woonmilieus en een voorzieningenaanbod op niveau moeten bestaande bewoners binden en nieuwe aantrekken.
Wonen i n c ombinatie met ande re functies z orgt v oor een aantrekkelijk,
maar oo k v eilig en l eefbaar g ebied. D oor het woningaanbod t e v errijken,
wordt het stadshart aantrekkelijk voor uiteenlopende doelgroepen.

3)

Kwetsbare obj ecten z ijn o nder ander e w oningen, z iekenhuizen, gr ote k antoren, o nderwijsinstellingen en andere gebouwen waar grote aantallen personen een groot deel
van de dag aanwezig zijn. Beperkt kwetsbare objecten zijn onder andere verspreid liggende woningen, kleinere kantoren, restaurants, sporthallen en overige bedrijfsgebouwen.
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Denk bi jvoorbeeld aan de j onge onder nemende en s uccesvolle m iddenklasse, maar ook aan senioren. Zij allen moeten in de s tad een aan trekkelijk woon- en leefklimaat kunnen vinden. Naast compacte eengezinshuizen
en goedkopere appartementen zijn er mogelijkheden voor atelierwoningen,
duurdere appartementen en duur dere grond- en kadegebonden woningen.
Het toevoegen van woningen vergroot de koopkracht en verbetert daarmee
het voorzieningenpeil van de stad. De relatie tussen beide is wederkerig en
daarmee c ruciaal: m eer koopkracht be tekent b etere w inkels en bet ere
voorzieningen, betere voorzieningen betekent een aantrekkelijker woonmilieu. Bovendien geeft een aantrekkelijker en veiliger centrum een kwaliteitsimpuls aan de t oeristische functie van de stad; dat betekent weer meer bezoekers en bes tedingen. Verder is een bet er vestigingsklimaat van belang
voor jonge ondernemers en nieuwe bedrijven. Andersom draagt de aanwezigheid v an opl eidingen op H BO-niveau bi j aa n de w oonfunctie v an h et
stadshart.
5.7.1. Wegverkeerslawaai
Op grond van artikel 76, lid 1 van de Wet geluidhinder (Wgh) dienen bij de
vaststelling of herziening van een bes temmingsplan de grenswaarden van
de Wgh in acht te worden genomen. Volgens artikel 76, lid 4 Wgh geldt deze verplichting niet voor situaties waarin op het tijdstip van de vaststelling
van het pl an, de w eg e n de w oningen en/ of an dere geluidsgevoelige g ebouwen aanwezig zijn (bestaande situatie). Dit houdt in dat bij zogenaamde
conserverende bes temmingsplannen geen t oetsing aan de gr enswaarde
behoeft plaats te vinden. Bij een besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 25
februari 1997, nr . 96 -713447, hee ft het c ollege het s tandpunt i ngenomen,
dat eventuele uitbreiding aan bestaande geluidsgevoelige bestemmingen
niet als nieuwe situaties worden beschouwd.
Op bas is v an de Wgh hebben al le wegen i n pr incipe een g eluidzone. D e
breedte daarvan is afhankelijk van de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied en van het aantal rijstroken.
In dez e z one d ient v erantwoording a fgelegd t e worden o ver het w egverkeerslawaai. De belangrijke ontsluitingswegen van het plangebied, de Prins
Hendriklaan, de Zuidstraat, de Weststraat, de Kanaalweg en het Molenplein, zijn aangewezen als verkeersader. Op dergelijke wegen blijft de v erkeersfunctie c entraal s taan, z odat hi er een maximumsnelheid v an 50
km/uur geldt. De overige woon- en/of winkelstraten in de stad zijn aangewezen a ls “ Verblijfsgebied” het geen bet ekent d at hi er een m aximumsnelheid van 30 km/uur geldt.
Het bes temmingsplan S tadshart 2010 m aakt ruimte v oor t al v an ni euwe
ontwikkelingen. Op v erschillende p laatsen i s nu s prake v an pl annen voor
vernieuwing, variërend van klein tot groot en van pril tot concreet. D eze
plannen hebben in het Uitwerkingsplan Stadshart vorm gekregen. Voor een
aantal grootschalige Prioritaire Projecten zijn inmiddels planologische procedures gevolgd die zijn opgenomen in dit bestemmingsplan Stadshart
Centrum 2010.
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Ten behoev e v an de ni euwbouwprojecten K op B eatrixstraat, bebouw ing
hoek Zui dstraat/Keizersgracht, bebouw ing hoek S luisdijkstraat / B eatrixstraat / S poorgracht, bebouw ing hoek Molenstraat / B eatrixstraat /
Westgracht i s a koestisch onder zoek v erricht ( bijlage 9). D it onder zoek is
uitgevoerd ten behoeve van het nu voorliggend bestemmingsplan integraal
overgenomen be stemmingsplan S tadshart C entrum 2009, K op B eatrixstraat / C aliforniestraat. In het kader van dat bestemmingsplan zijn ook
daar w aar nodi g r eeds hogere gr enswaarden door het c ollege v an B&W
vastgesteld.
Ook t en behoev e v an het ni euwbouwproject M olenplein / K anaalweg i s
akoestisch onderzoek verricht. Deze is opgenomen in bijlage 10.
Daarnaast is er een g root aantal kleinere projecten die door nieuwbouw bij
zullen dragen aan de v erbetering van het stadshart. Onderstaand zijn een
aantal projecten weergegeven waarvan de g eluidbelasting ten gevolge van
wegverkeer is beschouwd om indien nodig Hogere waarden vast te kunnen
stellen.
Onderdeel Winkelhart:
- Kop Spoorstraat;
Onderdeel Stadspark:
- Zusterhuis;
- Prins Hendrikslaan/Plantsoenstraat;
Onderdeel Grachtengordel:
- Melkfabriek, Molenstraat/Westgracht;
- Naast de kerk, Keizersgracht/Weststraat;
- De bebouw ing op de hoe k K eizersgracht/Beatrixstraat/Weststraat
(school 7) i s bedoel d v oor de t oekomstige hui svesting v an de bi bliotheek;
Onderdeel Stadshart wonen:
- Koningsdriehoek en Koningstraat;
- Reconstructiegebied Spoorstraat;
- Bebouwing Californiestraat/Diaconiestraat/Molenstraat.
Ten behoev e v an de ze nieuwbouwprojecten i s i n het kader v an w egverkeerslawaai akoestisch onderzoek verricht (zie bijlage 11, Akoestisch Onderzoek Bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010, 24 november 2009).
Aan de hand van de geluidscontouren over het gehele onderzoeksgebied
wordt duidelijk welke geplande projecten in het toetsjaar 2020 binnen de 48
dB c ontour l iggen. G eplande pr ojecten m et ee n g eluidbelasting v an t en
hoogste 48 dB v oldoen aan de voorkeursgrenswaarde en behoe ven d erhalve geen nader akoestisch onderzoek.
Voor geplande projecten die niet binnen de 48 d B contour liggen is de geluibelasting berekend ter hoogte van de geplande woningbouw, dan wel op
kadastraal niveau. Ter plaatse van de bou wlagen waar verblijfsruimten zijn
gelegen is de invallende geluidsbelasting per bouwlaag berekend.
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In onder staande t abel i s een ov erzicht w eergegeven van de hoog ste geluidbelastingen per relevant gepland project. In de tabel zijn geluidsniveaus
van meer dan 48 dB opgenomen. Bouwplan Molenplein fase 1 (zuid) is buiten beschouwing g elaten omdat hier reeds Hogere waarden voor zijn verleen naar aanleiding van een eerder akoestisch onderzoek van de gemeente Den Helder.
De g eplande “ nieuwbouw bi bliotheek” op de hoek Keizersgracht / B eatrixstraat / Weststraat is tevens buiten beschouwing gelaten aangezien het
hier om een niet-gevoelige bestemming gaat.
Geplande projecten
Molenplein fase 3 (noord)
Molenplein fase 2 (midden)
Koningsdriehoek
Pr. Hendrikln/Plantsoenstr.
Kop Spoorstraat
Zusterhuis
Californie-/Diaconi/Molenstr.
Melkfabriek Molenstraat
Reconstructiegebied Spoorstr.
Naast de kerk Keizersgracht

Figuur 36.

Kanaalweg Molenplein Werkstraat Pr.Hendriklaan
Lden (dB) Lden (dB) Lden (dB)
Lden (dB)
61
61
---61
-----64
---51
----------------

----

--60

----

Polderweg
Lden (dB)
--58
54
-63
--

Middenweg
Lden (dB)
-----50
--

----

----

Tabel: hoogste toekomstige geluidbelasting per project exclusief
maatregelen en inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh

Uit bov enstaande t abel bl ijkt dat de v oorkeursgrenswaarde v an 48 dB
wordt overschreden op de volgende projecten:
- Molenplein fase 3 (noord)
- Molenplein fase (midden)
- Koningsdriehoek
- Prins Hendriklaan / Plantsoenstraat
- Zusterhuis
- Naast de kerk Keizersgracht
Tevens bl ijkt dat de maximaal t e ont heffen w aarde v an 63 dB op het g eplande pr oject “ Koningsdriehoek” m et 1 dB w orden ov erschreden t en g evolge van verkeer op de Prins Hendriklaan. In dat geval kunnen voor deze
locatie zonder geluidsreducerende maatregelen geen omgevingsvergunningen voor bouw activiteiten t en behoev e van geluidsgevoelige bes temmingen worden verleend.
Gelet op de ov erschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 d B op de
genoemde geplande pr ojecten en de ov erschrijding v an de m aximaal te
ontheffen waarde van 63 dB op het project “Koningsdriehoek” moet in
overweging genomen worden een stiller wegdektype toe te passen op relevante wegen. De extra geluidsreductie dient dan afgewogen te worden tegen aspecten als levensduur, toepasbaarheid, aanleg- en onderhoudskosten. Deze afweging dient in een Hogere procedure te worden toegelicht.
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Om de reductie ten gevolge van toepassing van stil asfalt inzichtelijk te maken zijn berekeningen uitgevoerd (zie onderstaand tabel).
In deze berekeningen wordt uitgegaan van stil asfalt (Microflex) voor de
Prins Hendriklaan en de Polderweg. De Molenplein en Weststraat worden
vanaf 2011 reeds voorzien van stil asfalt (Microflex). Met de toepassing van
stil as falt op de P rins H endriklaan en P olderweg w ordt een m aximale reductie van respectievelijk 8 dB en 4 dB behaald. Tevens blijkt dat de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB niet meer wordt overschreden op het
project “Koningsdriehoek” en t en hoogste 55 dB bedraagt. De hoge reductie van 8 dB valt te verklaren door het feit dat de Prins Hendriklaan in de
huidige situatie is voorzien van gewone elementenverharding (klinkers).
De maximale geluidbelastingen op de geplande projecten ten gevolge van
de Molenplein en Weststraat bedragen na toepassing van het reeds geplande stil asfalt respectievelijk 58 dB en 57 dB.
De g eluidsbelastingen ten gevolge v an verkeer op de Kanaalweg bl ijven
ongewijzigd om dat de K anaalweg i n de hui dige s ituatie r eeds i s v oorzien
van stil asfalt.
De geluidsemissie ten gevolge van de Middenweg hoeft niet te worden onderzocht op m aatregelen omdat deze niet significant bijdraagt aan g eluidsbelastingen hoger dan 48 dB op de geplande projecten.
Geplande projecten
Molenplein fase 3 (noord)
Molenplein fase 2 (midden)
Koningsdriehoek
Pr. Hendrikln/Plantsoenstr.
Kop Spoorstraat
Zusterhuis
Californie-/Diaconi/Molenstr.
Melkfabriek Molenstraat
Reconstructiegebied Spoorstr.
Naast de kerk Keizersgracht

Figuur 37.

Kanaalweg Molenplein Werkstraat Pr.Hendriklaan
Lden (dB) Lden (dB) Lden (dB)
Lden (dB)
61
58
---58
-----56
---43
----------------

----

--57

----

Polderweg
Lden (dB)
--54
51
-60
--

Middenweg
Lden (dB)
-----50
--

----

----

Tabel: hoogste toekomstige geluidbelasting per project inclusief maatregelen en inclusief 5 dB aftrek artikel 110 Wgh

Voor een goede uitvoering van het Uitvoeringsplan is de uitvoering van genoemde ni euwbouwprojecten noodz akelijk. D aar w aar nodi g z al voor het
vaststellen van dit bestemmingsplan een gemotiveerde hogere grenswaarde worden vastgesteld door het college van B&W.
5.7.2. Industrielawaai
Over het oostelijk deel van het plangebied ligt de door Gedeputeerde Staten v astgestelde G eluidzone I ndustrieterrein Rijkswerf Nie uwe Ha ven,
Nieuwe Diep en Visafslag d.d. 5 m aart 1991. Deze geluidzone van het industrieterrein is op de verbeelding aan geduid met de gebiedsaanduiding
“geluidszone - industrie”.
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De Wet geluidhinder geeft een wettelijke regeling hoe om te gaan met de
geluidbelangen van de betreffende bedrijven op het g ezoneerde industrieterrein. Binnen de zone geldt een regeling voor de geluidbelasting van de
industrie op ni euwe g eluidgevoelige functies z oals w onen, g ezondheidszorg en onder wijs. B innen de z one r ond het i ndustrieterrein mag h et
geluidsniveau vanwege het industrielawaai op de g evel van w oningen in
principe niet meer dan 50 dB(A) bedragen.

Figuur 38.

Geluidszone industrieterrein

Op grond van artikel 48 van de Wet geluidhinder dient bij de vaststelling of
herziening van een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking
heeft op gronden die krachtens die vaststelling of herziening gaan of blijven
behoren tot een z one e en a koestisch onderzoek te worden i ngesteld ter
beoordeling of de hoogst toelaatbare geluidswaarden in acht genomen
kunnen worden. Een groot aantal van de nieuwe projecten van het stadshart is gelegen binnen de zone. Dit zijn:
Onderdeel Grachtengordel:
- Molenplein;
- Melkfabriek, Molenstraat/Westgracht;
- Naast de kerk, Keizersgracht/Weststraat;
- De bebouw ing op de hoe k K eizersgracht/Beatrixstraat/Weststraat
(school 7) i s bedoel d v oor de t oekomstige hui svesting v an de bi bliotheek;
Onderdeel Stadshart wonen:
- Reconstructiegebied Spoorstraat;
- bebouwing Californiestraat/Diaconiestraat/Molenstraat.
De geluidsbelasting voor een deel van deze woningen (Molenplein) is door
de gemeente onderzocht. Zie Akoestisch Onderzoek Bouwplan (bouwplanversie januari 2008) Molenplein, 9 mei 2008 (bijlage 10).
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Voor de bes taande w oningen bi nnen de z one aan de Weststraat z ijn
maximaal toegestane geluidsniveaus (MTG’s) van 55 dB (A) etmaalwaarde
vastgesteld. Dit betekent dat de (vergunde) geluidsbelasting als gevolg van
alle op het gezoneerde industrieterrein aanwezige bedrijven (cumulatief) in
juridische zin is vergrendeld op 55 dB(A).
Voor dez e ni euwbouwplannen i s de geluidsbelasting ber ekend t en gevolgen van het industrieterrein Rijkswerf e.o. op de geplande projecten binnen
de zonegrens(zie bijlage 11).
Geplande projecten
Molenplein fase 3 (noord)
Molenplein fase 2 (midden)
Califorini-Diaconi-/Molenstraat
Melkfabriek Molenstraat
Reconstructie Spoorstraat
Naast de kerk Keizersgracht

Letm in dB(A)
51
52
50
50
47
51

De v oorkeursgrenswaarde op een aant al p rojecten w ordt ov erschreden.
Tevens blijkt dat de maximaal te ontheffen waarde van 55 dB(A) ten gevolge van industrielawaai op geen enkel gepland project wordt overschreden.
Om optimaal gebruik te kunnen blijven maken van de geluidsmogelijkheden
van de bedrijven op het gezoneerde industrieterrein, zullen voor de geplande projecten met een hogere geluidsbelasting van 50 dB(A) op grond van
artikel 45 v an de Wet geluidhinder H ogere grenswaarden v an 55 dB (A)
vastgesteld m oeten w orden. D e t oekomstige on twikkelingen op het gezoneerde industrieterrein worden hierdoor niet gehinderd.
5.7.3. Geluidscumulatie
In de eerste plaats wordt bij de vaststelling van hogere waarden elke geluidsbron apart beschouwd. Pas indien er sprake is van een samenloop
van verschillende geluidsbronnen (zie artikel 110f Wgh) dient het bevoegd
gezag hogere waarden vast te stellen indien de gecumuleerde geluidsbelasting na correctie (zie bijalge 1, hoofdstuk 2, bij het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006) niet zal leiden tot een naar hun oordeel onaanvaardbare geluidsbelasting (artikel 110a, zesde lid Wgh).
Om de geluidsbelasting te bepalen van een geluidsgevoelige bestemming
die in verschillende zones ligt, mag het bevoegd gezag de geluidsbelasting
van de verschillende zones bij elkaar optellen. Daartoe is in bijlage 1,
hoofdstuk 2 bij de regeling Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 de
zogenaamde Miedema-methode opgenomen.
Voor de geplande projecten binnen de zone van industrieterrein Rijkswerf
e.o. liggen, is volgens de Miedema-methode de cumulatie ten gevolge van
industrielawaai en wegverkeerslawaai berekend.
Uit de berekeningen blijkt dat het cumulatieve effect v an wegverkeerslawaai en industrielawaai het meest van i nvloed is op “Molenplein fase 3,
noord”.
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De cumulatieve toename bedraagt ten hoogste 2,5 dB met een cumulatieve
geluidbelasting van 53,5 dB.
Gesteld kan worden dat het optredende cumulatieve effect niet leidt tot onaanvaardbare toename van geluidsbelastingen op geplande projecten.
5. 8. Belemmeringen
Onderzocht is of er andere beperkingen over het plangebied lopen. Als gevolg van de nabijheid van het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Het blijkt dat er
geen hoogtebeperkingen van de invliegtunnels of missed approach vlakken
voor vliegverkeer ( van Luchthaven D en H elder/Maritiem v liegkamp De
Kooy) aanw ezig z ijn, z oals w eergegeven i n het Structuurschema M ilitaire
terreinen. Wel z ijn er “ cirkels” m et hoo gtebeperkingen v anuit z owel het
KNMI als vanuit het belang van het Maritiem Vliegkamp De Kooy.
5.8.1. KNMI
Boven het plangebied liggen geen straalpaden.
Op het gebouw Albatros op de Marinekazerne Willemsoord bevindt zich
een weerradar van het KNMI te De Bilt. Rondom deze radar ligt een cirkelvormige z onering w elke van hoog naar laag a floopt. Binnen deze zones
kunnen alleen statische obstakels worden toegelaten na overleg met de
beheerder. Bewegende elementen zoals windmolens etc. kunnen niet worden toegelaten. Bouwwerken hoger dan de aangegeven hoogten zijn mogelijk, onder voorwaarde dat de afmetingen van enig bouwwerk niet breder
zijn dan 1 graad gerekend vanuit de toren.
Er gelden voor het plangebied maximale hoogtes van de weerradar en van
de vliegbasis. De hoogtes variëren van 43 meter in het westelijk tot 45 meter in het oostelijk deel van het plangebied. De bouwhoogtes van het plan
worden getoetst door Defensie en het KNMI.

Figuur 39.
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5.8.2. Veilige vliegroute
Bij s lechtweersomstandigheden m oet het v oor v liegtuigbemanningen m ogelijk zijn onder Special VFR-condities van en naar het Maritiem Vliegkamp
De Kooy te vliegen. Bij deze weersomstandigheden wordt gebruik gemaakt
van de visueel waar te nemen kustlijn. De vliegroute loopt op circa 100 meter ui t de kustlijn, maar kent een “ veilige m arge” w aarbinnen bi j ex treme
omstandigheden gevlogen k an w orden. D e bi nnengrens v an dez e v eilige
marge loopt ter hoogte van het plangebied parallel aan de z eedijk langs de
binnenzijde van de zeedijk, t egen de a chterkant v an de woongebouwen.
Het gebied van de “veilige marge”, in casu de gehele zeedijk in het plangebied, dient gevrijwaard te zijn en te blijven van obstakels.
5.8.3. Obstakelvrije zone
De aanw ijzing t ot militair l uchtvaartterrein e n het functioneren al s z odanig
onder het regime van de l uchtvaartwetgeving, houdt in dat aan de aar d en
de hoog te v an de bebo uwing op en om het l uchtvaartterrein beper kingen
kunnen worden opgelegd.
Op de bi jgaande figuur is de aan gegeven obs takelvrije z one door middel
van z ones “ cirkels” o m het M aritiem V liegkamp D e K ooy weergegeven.
Binnen deze zones is geen bebouw ing toegestaan die hoger is dan de bij
de desbetreffende zone aangegeven hoogte. Deze belemmeringen hebben
geen gevolgen voor het bestemmingsplan, aangezien de t oegelaten maximale bouw hoogten aanz ienlijk l ager z ijn dan d e beper kingen di e v oortvloeien uit de hierboven beschreven aanwezige belemmeringen.

Figuur 40.

Obstakelvrije zone SMT
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JURIDISCHE PLANOPZET

6. 1. Algemeen
In voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de komende jaren
voor de r uimtelijke en functionele gewenste situatie in het plangebied aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst aan de m ilieu- en omgevingsaspecten; oo k uit dez e as pecten blijkt een aant al randvoorwaarden naar
voren te komen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen.
In di t hoo fdstuk w ordt d e i nhoud v an de bes temmingen (de gebruiks- en
bebouwingsmogelijkheden) toegelicht en wordt aangegeven hoe de uitgangspunten hun j uridische vertaling in het eigenlijke plan (regels en pl ankaart) hebben gekregen. De bestemmingen zijn juridisch vastgelegd in de
tekst v an de r egels ( voorheen de v oorschriften) en i n bee ld op een verbeelding. V erbeelding e n r egels z ijn één g eheel en ni et a fzonderlijk l eesbaar. Het bes temmingsplan v oldoet bov endien a an de Wet al gemene b epalingen omgevingsrecht (Wabo) die per 1 oktober 2010 in werking treedt.
6. 2. Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie
Op 21 juni 2010 hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland
de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (hierna: de Verordening) v astgesteld. V oor de door werking v an het i n het S treekplan v astgelegde beleid naar de gemeenten toe staan de provincie diverse juridische
instrumenten ter beschikking.
De Verordening is het aangewezen instrument als het gaat om algemene
regels om trent de i nhoud v an g emeentelijke be stemmingsplannen o f pr ojectbesluiten. U iteraard moet al tijd het p rovinciale be lang de i nzet v an d e
verordening rechtvaardigen. Het is uitgangspunt van de wet dat bevoegdheden ter doorwerking van het ruimtelijke beleid zoveel mogelijk proactief
worden ingezet, maar complementair staan reactieve instrumenten zoals
het indienen van zienswijzen en zo nodig een r eactieve aanwijzing ook ter
beschikking om doorkruising van provinciaal beleid te voorkomen.
De nu voorliggende Verordening vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma
van de P rovinciale Structuurvisie. In dit uitvoeringsprogramma is aangegeven voor w elke onder delen v an be leidsdoelstellingen (provinciale bel angen) uit de Visie de Verordening als algemene regel noodzakelijk is voor de
doorwerking van het provinciale ruimtelijke beleid. Uitgangspunt is geweest
niet m eer te regelen da n s trikt noodzakelijk. W aar sectorregelgeving v oldoende werd geacht is dus geen regeling in deze Verordening opgenomen.
Ook zijn rijksregels “getrapt” in de Verordening opgenomen. Het betreft de
volgende onderwerpen (voor zover voor Noord-Holland van belang):
• bundeling van verstedelijking en locatiebeleid economische activiteiten;
• rijksbufferzones;
• ecologische hoofdstructuur
• nationale landschappen (inclusief werelderfgoedgebieden Stelling van
Amsterdam en de Beemster);
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het kustfundament;
het regionaal watersysteem

De Verordening richt zich op de i nhoud van bestemmingsplannen en daar mee op gemeenteraden di e bes temmingsplannen v aststellen. H et gaat
hierbij niet alleen om de inhoud van het bestemmingsplan in strikt juridische
zin, namelijk de regels en de g eometrische verbeelding hiervan, maar ook
om eisen aan de toelichting bij een bestemmingsplan.
De Verordening is in werking getreden op 21 juni 2010. Uiterlijk binnen vijf
jaar na inwerkingtreding moeten de bestemmingsplannen hieraan voldoen.
Hoofdstuk 1 v an de Verordening regelt onder meer de pr ovinciale planologische commissie en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. De regeling v oor de pr ovinciale pl anologische c ommissie i s noodz akelijk nu d e
Wet ruimtelijke ordening een regeling bij verordening voorschrijft (artikel 9.1
Wro). Voor wat betreft werkwijze, taken en s amenstelling is in de bes taande r egeling bi j R eglement g een w ijziging aang ebracht. H oofdstuk 2 geeft
regels voor het bestaand bebouwd gebied. Het gaat hier vooral om regels
voor werkfuncties en grootschalige detailhandel. Hoofdstuk 6 gaat over de
Blauwe Ruimte (waterkeringen, strandzonering). Hoofdstukken 8 en 9 geven een aant al f ormeel-juridische bepal ingen w aaronder de ont heffingen,
de aanpassingsplicht, overgangs- en slotbepalingen.
Met de inhoud van de Verordening is rekening gehouden bij het opstellen
van het bestemmingsplan. Daarnaast heeft de di jk een dubbel bestemming
gekregen en i s aan v erschillende werken en w erkzaamheden een omgevingsvergunning verbonden. D eze w erken en w erkzaamheden z ijn u itsluitend t oegestaan i ndien g een onev enredige a fbreuk w ordt gedaan aan de
waterkerende functie van de dijk.
6. 3. Systematiek en techniek
Het bestemmingsplan is opgezet volgens de verplichte landelijke Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2008). Deze standaard welke slechts een systematische standaardisering betreft en geen inhoudelijke standaard is - is verplicht in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Zo
voorziet het SVBP in een standaardopbouw van een bestemmingsplan
door onder andere:
•
•
•
•
•
•
•

standaardbenamingen van een bestemming en de daarin voorkomende
bepalingen (bouwregels, aanlegvergunningen, e.d.);
de alfabetische volgorde van de begripsbepalingen en bestemmingen;
een vaste volgorde van een indeling van een bestemming;
een aantal standaardbegrippen;
een standaardwijze van meten;
vaste kleuren en kleurcodes van een bestemming op de verbeelding;
standaardbenamingen van aanduidingen op de digitale verbeelding van
het bestemmingsplan en in de regels.
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In het kader van de huidige wet- en regelgeving is het plan technisch als
een di gitaal raadpleegbare v ersie ui tgevoerd e n v oldoet het aan de R O
standaarden 2008. Het plan kan in het informatiesysteem van de gemeente
en diverse andere overheden worden ingevoerd en worden ontsloten via internet. E r z al een anal oge (papieren) v ersie v an het bes temmingsplan
naast het digitale plan blijven bestaan. Het vaststellen van een digitale versie is vanaf 1 januari 2010 overigens verplicht.
De r egels bev atten al lereerst een bes temmingsomschrijving. H ierin i s per
bestemming uitgewerkt voor welk doel of doeleinden de gronden mogen
worden benut. Naast de bestemmingsomschrijving zijn in de regels bouwregels, g ebruiksregels en r egels i n v erband m et het v erplicht s tellen v an
een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden opgenomen.
In de bouwregels zijn - gerelateerd aan de toegelaten gebruiksfuncties - eisen gesteld aan de hoogte, aard, nadere situering, diepte, aantal bouwlagen enzovoorts van gebouwen en bouwwerken.
De gebruiksregels verbieden bepaalde vormen van gebruik binnen een bestemming (specifieke gebruiksregels) dan wel alle gebruik in strijd met de
gegeven bestemming (algemene gebruiksregels).
In de regels is daarnaast een omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden opgenomen, zoals het rooien van
bomen of het afgraven van gronden.
6. 4. Toelichting op de bestemmingen
- Bedrijf - Nutsvoorziening Hieronder vallen zaken als transformatorhuisjes, gemalen, etc. In het plangebied zijn tien gebieden met een dergelijke bestemmingen aanwezig.
- Centrum Voor de v ersterking van het winkelcentrum is het van belang het winkelcircuit te versterken, ter behoud van een compact en compleet winkelcentrum. Om dit te bereiken verdient het aanbeveling om in de eerste plaats de
winkelfunctie en winkelondersteunende ( dag)horeca r uimte t e bi eden. D e
panden k rijgen hi er een w inkelbestemming o f e en w inkelondersteunende
bestemming. H oreca t en di enste v an het w inkelende publ iek v ersterkt de
functie van het winkelen.
Binnen dez e bes temming v allen de volgende f uncties: det ailhandel m et
daarbij onder geschikte hor eca, di enstverlening, hor ecabedrijven c ategorie
1 en m aatschappelijke voorzieningen en w oningen. H orecabedrijven di e
een hog ere categorie hebben zijn specifiek aangeduid. Wonen is niet toegestaan op de begane grondverdieping.
De supermarkt in het gebied is specifiek aangeduid. Er is binnen het plangebeid een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om
bij bedrijfsbeëindiging van de s upermarkt, de aanduiding uit het desbetreffende bestemmingsvlak te verwijderen.
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Voor de winkelconcentratie aan de Spoorstraat, de tweede ‘kop van de halter’ i s een aandui ding ‘ wro-zone - wijzigingsgebied 4’ opg enomen met de
voorwaarde dat bi j v erplaatsing v an bes taande supermarktlocaties bi nnen
het bes temmingsplan S tadshart centrum 2010 de bestaande aanduiding
supermarkt w ordt v erwijderd en he t totaal aa n v ierkante meters b ruto
vloeroppervlakte s upermarkt bi nnen het plangebied S tadshart C entrum
2010 met niet meer dan 1.000 vierkante meters bruto vloeroppervlakte mag
toenemen. Daarnaast hebben de bestaande supermarkten tevens een wrozone wijzigingsbevoegdheid 4 g ekregen die het mogelijk maakt om bij bedrijfsbeëindiging v an de s upermarkt, de aa nduiding ui t het bes temmingsvlak te verwijderen.
- Cultuur en ontspanning De panden van het project School 7 vallen binnen deze bestemming. Hierin
komen een bi bliotheek en ander e functies ten behoeve v an k unst en c ultuur. Het bor deel aan d e Westgracht i s oo k on der dez e bes temming gebracht en specifiek aangeduid als ‘seksinrichting’.
- Gemengd Deze bes temming i s bedoel d v oor g ebieden m et functioneel ook een gemengd karakter, maar wel met behoud van de woonfunctie. Gebieden waar
tussen de vele woonhuizen verspreid of in kleine clusters nu ook kleine
winkels z itten, een galerie, een bi nnenstadsbedrijfje, maar oo k adv iesbureaus en opslagpanden.
Ook in combinatie met de woonfunctie kunnen op kleine schaal commerciële functies gevestigd worden.
In panden w aar nu ni et gewoond w ordt kunnen antiekwinkeltjes, galeries,
musea zich vestigen. Horecabedrijven die zich momenteel binnen deze bestemming bevinden, zijn aangeduid. Binnen de bestemming is ook wonen
in de eerste bouwlaag toegestaan. Parkeergarages zijn bi nnen deze bestemming specifiek aangeduid. Ook supermarkten zijn specifiek aangeduid.
De r egeling zoals die in de bes temming ‘Centrum’ is opgenomen is hier
opnieuw meegenomen.
In dit vrij drukke stedelijke gebied bij het centrum zijn nog enkele ambachtelijke en verzorgende bedrijven. Voor toekomstige bedrijfsvestiging is het
wel van belang dat het gebied buiten het centrum steeds meer een woongebied moet worden. Op gronden met de aanduiding ‘bedrijf’ zijn daarom
bedrijven mogelijk van een lichte milieubelasting. Het gaat om bedrijven die
overeenkomen met de categorieën 1 en 2 ui t de VNG-publicatie. Bedrijven
en milieuzonering (2009). Mochten de bedrijven toch te veel hinder potentieel gaan opleveren dan is dit veelal met de toepasselijke milieuregelgeving
te ondervangen. Plaatsing in deze categorieën houdt ook in dat deze bedrijven kunnen worden vervangen door bedrijven uit dezelfde of lagere categorie. Hiermee is de flexibiliteit van het plan in dit opzicht gewaarborgd,
maar tegelijkertijd de rechtszekerheid van eventuele omwonenden.
De nieuwbouw op de plaats van het Zusterhuis is inbestemd conform het
Uitwerkingsplan. De verschillende functies in de plint zijn apart aangeduid.
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Daarnaast is er ruimte voor woningen en een pa rkeergarage, bovengronds
of ondergronds.
- Groen De grotere groenelementen in het plangebied worden door middel van deze bestemmingen vastgelegd.
Ook de oev erstroken l angs het H elders K anaal. H ieronder z ijn oo k z aken
begrepen als paden, speelvoorzieningen en w ater, mits ondergeschikt aan
de hoo fdfunctie. E en gedenkteken bi nnen dez e bes temming i s s pecifiek
aangeduid. Parkeren is niet toegestaan binnen deze bestemming.
Binnen deze bestemming is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen.
Voor het ui tvoeren v an diverse werken en w erkzaamheden i s een omgevingsvergunning vereist.
Langs de M olenplein is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen om de v erkeerssituatie ter plaatse aan te kunnen passen.
- Groen - Park De bestemming ‘Groen - Park’ is specifiek toegesneden op het stadspark.
Binnen deze bestemming is enkele bebouwing toegestaan. Bijvoorbeeld in
de vorm van een muziektheater, een paviljoen, lichte vormen van horeca of
detailhandel. M aximaal 5% v an de bes temmingsvlakken m ag w orden b ebouwd. D e k erk aan de P rins H endriklaan v alt niet bi nnen dez e bes temming, dit geldt ook voor het kantoorgebouw de Koploper aan de Polderweg.
Voor het kantoorgebouw is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de
bestemming te wijzigen naar de bes temming ‘Groen - Park’ als binnen de
planperiode van tien jaren het stadspark toch op die plek wordt gerealiseerd. Binnen deze bestemming is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen. Voor het uitvoeren van diverse werken en werkzaamheden is een
omgevingsvergunning vereist. Dit geldt ni et voor de werkzaamheden ten
behoeve van de aanleg van het park zelf.
- Horeca Er is onderscheid gemaakt in 5 categorieën horeca, die afzonderlijk zijn bestemd c.q. aangeduid. Tot de aandui dingen behoort een be paalde horecacategorie. D at houdt i n dat ho reca v an een l agere c ategorie te pl aatse
eveneens mogelijk is. Dat geldt niet voor de hotels in het plangebied. Deze
zijn specifiek aangeduid en alleen bestemd voor een hotel. Wonen is toegestaan in de tweede en hogere bouwlagen.
- Kantoor Het kantoorgebouw de K oploper aan de P olderweg hee ft de bes temming
Kantoor gekregen. B innen dez e bes temming z ijn ui tsluitend kantoren toegestaan. De verschillende bouwhoogten van dit gebouw staan op de verbeelding.
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- Maatschappelijk De bes temming ‘ Maatschappelijk’ i s, w at bet reft f uncties, een z eer r uime
bestemming, die betrekking heeft op alle gebouwen met een maatschappelijke dienstverlenende functie, zoals, scholen, kerken, (para)medische centra, kinderdagverblijven en diverse kleine persoonlijke en dienstverlenende
bedrijven.
De bestemming laat toe dat in bijvoorbeeld de schoolgebouwen een van de
andere genoemde maatschappelijke functies wordt gevestigd. Wonen bij
deze bestemming is niet mogelijk, omdat in de huidige situatie de aard van
de panden z ich hier niet toe leent. Naast de kerk aan het Nieuwekerkplein
is een boekenwinkel gevestigd waar in de tweede en hogere bouwlaag gewoond wordt. Omdat een woning niet binnen de bestemming past is deze
specifiek aangeduid.
- Tuin Op het perceel behorende bij woonhuizen, buiten het vlak met de bes temming ‘Wonen’, is de bestemming ‘Tuin’ gelegd, voorzover van toepassing.
Op de zo bestemde gronden kunnen de gevolgen van aan- en uitbouwen
en bijgebouwen van invloed zijn op de kwaliteit van de w oonomgeving. De
mogelijkheden voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen binnen de naastgelegen bestemming ‘Wonen’ zijn dan ook beperkt.
Dit is in ieder geval zo voor de gronden met de bestemming ‘Tuin’ die voor
de voorgevel of het verlengde daarvan van de woonhuizen liggen. Aan- en
uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen zijn hier niet mogelijk. Erkers in
de voorgevellijn kunnen worden toegestaan door middel van een afwijking
(met omgevingsvergunning), maar niet indien de gronden zijn gelegen in de
grachtengordel. V oor he t ov erige deel v an het p erceel m ag het ac htererf
deels worden bebouw d. D at i s het deel van het per ceel dat i s g elegen 3
meter achter de voorgevellijn van de woning. In de regels is een regeling
opgenomen v oor het t oegestane totale opper vlak aan aan - en ui tbouwen
en bijgebouwen per woning, waarin rekening wordt gehouden met de grootte v an het per ceel. D aarmee w ordt v oorkomen dat er ee n t e grote bou wmassa ontstaat op het perceel. Een te grote bouwmassa is uit oogpunt van
de vormgeving en rechtszekerheid niet gewenst.
De g ezamenlijke opp ervlakte v an de aan- en uitbouwen en bijgebouwen
mag niet meer bedragen dan 50% van het oppervlakte van het achtererf,
tot een maximale oppervlakte van 45m².
De aan - of ui tbouwen en aang ebouwde bi jgebouwen di enen bi nnen d e
aangegeven apar te aan duiding ( specifieke bou waanduiding - aan- en ui tbouwen en aang ebouwde bijgebouwen) te worden gerealiseerd. De hoogtematen van de aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen zijn afgestemd op een m inimale belasting van de naas tliggende percelen in verband met de bez onning van de w oning en een e ventueel tuinterras achter
de woning, dat wil zeggen een m aximale goothoogte van in principe 4 meter en een maximale bouwhoogte van 4,5 meter.
Als het des betreffende achtererf minder dan 8 m eter di ep i s, i s v an de ze
aanduiding afgezien. Dit in verband met de openheid van de achtererven.
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Naast het bouwen van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen is
op het achtererf het bouwen van, niet voor bewoning bestemde, bijgebouwen ( garage, s chuur, berging e. d.) oo k m ogelijk. D e g oothoogte m ag
maximaal 3 meter bedragen, de totale bouwhoogte maximaal 4,5 meter.
- Verkeer Het betreft in het plangebied de Polderweg, de Prins Hendriklaan, de Kanaalweg, de Weststraat en het Molenplein die zijn aangemerkt als buurtontsluitingsweg. De verkeersfunctie (met bijbehorende inrichting) is hier de
primaire functie.
- Verkeer - Verblijf Het bet reft de ov erige openbare r uimte i n het pl angebied di e g erekend
moet w orden t ot de v erkeersvoorzieningen di e g een do minante v erkeerskundige functie hebben en daardoor qua inrichting moeten pas sen i n
woonbuurten. Het gaat om (woon)straten en pleinen, paden en bijbehorende v oorzieningen, z oals bi jvoorbeeld g roenvoorzieningen, par keervoorzieningen, s peelvoorzieningen, br uggen et c. D e i nrichting v an der gelijke gebieden is redelijk vrij, zij het dat het verkeersfunctie wel gewaarborgd dient
te bl ijven. B ergingen c .q. aut oboxen z ijn bi nnen deze bes temming t oegestaan. De bergingen c.q. autoboxen zijn specifiek aangeduid.
Het houden van evenementen of het opzetten van een terras bij de horecafuncties i s bi nnen di t b estemde gebied mogelijk, m aar de t oestemming
daartoe loopt via andere vergunningverlening.
Voor de uitstekende verdiepingen van de V&D e n de Intersport binnen de
bestemming ‘ Centrum’ i s een apar te aandui ding op genomen om dez e
bouwlagen mogelijk te maken binnen deze bestemming. Qua maatvoering
moeten deze bouwlagen voldoen aan de gebouwen waaraan zij gebouwd
zijn en die geregeld zijn in de bestemming ‘Centrum’.
- Water Het water in het plangebied betreft alleen de het Helders Kanaal. Het water
is vastgelegd door middel van de bes temming ‘Water’, evenals de b ijbehorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals dammen en bruggen e.d.
Het water is beeldbepalend voor het gebied, en maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht. Binnen deze bestemming is aanleggelegenheid voor
de pleziervaart toegestaan.
- Wonen De woonfunctie komt van alle functies binnen het plangebied het meest
voor. Vanuit beheersoptiek is het daarom vooral voor deze functie belangrijk een regeling te treffen, die in voldoende mate op de maatschappelijke
behoeften en w ensen a ansluit. In het bestemmingsplan is ervoor g ekozen
om een dui delijk onder scheid t e maken tussen het hoo fdgebouw en de
overige gebouwen op de bouwpercelen. Daartoe zijn in principe voor deze
bouwpercelen twee hoofdbestemmingen ontworpen, nam elijk ‘Wonen’ e n
‘Tuin’.
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Binnen de bes temming ‘Wonen’ kunnen de w oonhuizen worden gebouwd.
Over het al gemeen kan g esteld w orden dat bi j het ouder w orden v an de
woning de wens tot veranderingen in en aan deze woningen bij de bewoners zal toenemen. Het bestemmingsplan biedt – niet onbeperkt - de mogelijkheid om aan dez e wensen t egemoet te komen. U itbreiding v an het
woonhuis is niet ongelimiteerd. De ruimte is meestal beperkt. Uitbreidingen
kunnen hinderlijk zijn voor de buren. Ook laten de beeldkwaliteit van de
buurt w aarin de w oningen s taan, ev enals de ar chitectuur v an de woning
niet elke willekeurige uitbreiding toe. Deze laatste aspecten hangen samen
met het w elstandstoezicht, z oals v erwoord i n de Welstandsnota en v allen
buiten het t oetsingskader v an di t bes temmingsplan. D aarom z ijn bi nnen
deze bestemming ook voor bewoning bestemde aan- en uitbouwen aan het
hoofdgebouw m ogelijk. Deze m ogen de maten hebben v an het hoo fdgebouw. De maten voor het hoofdgebouw zijn op de plankaart aangegeven,
zoals de maximale goot- en nokhoogte. In elk bestemmingsvlak zijn codes
opgenomen ten aanzien van de toegestane goothoogte en hoogte in meters van het woonhuis. Deze bepaling laat overigens ook toe dat woningen
met een geringere hoogte worden gebouwd, met uitzondering van de woningen binnen het beschermde stadsgezicht. Daarvoor geldt een bijzondere r egeling, beho rend bij de dubbel bestemming ‘ Waarde - Beschermd
stadsgezicht’. Voor de voorgevel van woonhuizen mag niet worden aangebouwd. Een aanbouw hier zal in de meeste gevallen verstorend werken op
het ruimtelijke beeld van de straat, en wordt dus onwenselijk geacht. Wel is
de bouw van erkers mogelijk, tot een bepaal de maat, doch dit kan slechts
binnen de m ogelijkheden v an de bes temming ‘ Tuin’, v oorzover dez e a an
de voorzijde van de woningen ligt.
Met deze regels is het stedenbouwkundige beeld in hoofdlijnen vastgelegd,
voorzover dat mogelijk is in een bes temmingsplan, evenals de r echten van
de bewoners/eigenaren van de woningen. Dit geldt zowel voor bestaande
bebouwing als voor eventuele nieuwbouw, bijvoorbeeld in het geval van
sloop en vervanging van bestaande woonhuizen.
Van belang is verder dat de bestemming het gebruik niet al te zeer beperkt
tot het wonen alleen. Aan huis verbonden dienstverlenende beroepen, zoals dat v an adv ocaat, ar ts e. d. z ijn m ogelijk, mits dez e ne venfuncties o ndergeschikt blijven aan het hoofdgebruik, namelijk wonen.
Ook qua r uimtelijke ui twerking en ui tstraling di ent de nev enfunctie onde rgeschikt te zijn aan de woonfunctie.
- Wonen - Woongebouw De bes temming ‘ Wonen - Woongebouw’ heeft bet rekking op g ebouwen
met gestapelde woningen. De maximale bouwhoogte van de woongebouwen is aangegeven in het bouwvlak. Waar in de woongebouwen in de plint
ook ander e functies z ijn t oegestaan z ijn s pecifieke aandui dingen op genomen. D e hui sartsenpraktijk i s aan geduid. D it geldt oo k v oor de ho recabedrijven t ot en m et c ategorie 2 i n de pl int van het w oongebouw aan d e
Zuidstraat. Hierin kan bijvoorbeeld een restaurant worden gevestigd.
Aan het Molenplein is in één woongebouw dienstverlening in de plint toegestaan en i s als zodanig aangeduid. De parkeergarages die binnen deze
bestemming worden gerealiseerd zijn ook specifiek aangeduid.
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In het stadspark bevinden zich enkele woongebouwen. De verschillende
functies in de plint van deze gebouwen zijn specifiek aangeduid. Het betreft
hier functies z oals een apot heek, een kantoor, winkels, een bi bliotheek,
een zorginstelling en een bedrijf in tandtechniek. De functies zijn uitsluitend
toegestaan in de eerste bouwlaag van de woongebouwen.
Dubbelbestemmingen
- Waarde - Archeologie In de nota Cultuurhistorie van de gemeente zijn de archeologische waardevolle g ebieden aang egeven. D eze g ebieden z ijn m ede onder scheiden o p
grond van de Cultuurhistorische waardenkaarten van de provincie. Met het
voorschrift wordt voor de bekende archeologische gebieden de verplichting
opgenomen om bi j v erstoring v an de bodem on derzoek t e doen naa r d e
(mogelijke) aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.
De regels zijn gebaseerd op het ‘nee, tenzij-principe’. Dit houdt in dat er op
de g ronden niet gebouwd m ag w orden m et ui tzondering v an ni et bode mverstorende activiteiten of kleine bouwwerken. Onder voorwaarden kan het
bevoegd g ezag hi er met een o mgevingsvergunning v an a fwijken. Dit k an
echter alleen dan nadat is aangetoond dat het verstoren van de bodem niet
zal leiden tot een verstoring van de in de bodem aanwezige archeologische
resten. Als het niet gaat om bouwactiviteiten, maar om andere bodemverstorende w erkzaamheden i s er s prake v an een v ergunningplicht voor het
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden (omgevingsvergunning). O ok hi erbij di ent aan on derzoeksverplichtingen te
worden voldaan.
- Waarde - Beschermd stadsgezicht De gronden die vallen binnen de bestemming ‘Waarde - Beschermd stadsgezicht’ (dubbelbestemming) komen voort uit het aanwijzingsbesluit tot het
beschermde stadsgezicht van de Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM).
Hierop i s voor de g rachtengordel i n s amenwerking m et de R ACM de g ewenste beeldkwaliteit voor het onder andere het plangebied beschreven.
Deze bes chrijving v oor de gewenste beel dkwaliteit i s i n dez e t oelichting
onder bijlage 3 opgenomen. N aar aa nleiding hi ervan z ijn bouw regels opgenomen di e i n een be stemmingsplan opg enomen kunnen w orden. U itgangspunt v an het v oorschrift i s om de bebouw ingssystematiek v an d e
grachtengordel t e behouden bi j ev entuele r enovatie-, bouw en verbouwplannen in de Grachtengordel.
In de r egels is de mogelijkheid opgenomen voor burgemeester en wethouder om nader e ei sen t e s tellen om het behoud van de ui tstraling v an d e
grachtengordel t e w aarborgen. In d e r egels is verder een o mgevingsvergunningstelsel opgenomen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken z ijnde, en w erkzaamheden. D it komt v oort ui t de wens om s tedenbouwkundige en planologische ongewenste activiteiten (die niet onder het
begrip bouwen vallen) te reguleren.

Buro Vijn B.V.

Bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010
Status: Ontwerp / 05-11-10

0799120

blz 107

Tot s lot i s i n dez e bes temming de m ogelijkheid v oor het bev oegd g ezag
opgenomen om van een aantal regels af te wijken met een om gevingsvergunning.
Aan deze regels zijn voorwaarden verbonden waaronder kan worden afgeweken.
- Waterstaat - Waterkering Door middel van deze bestemming is de waterkering, zoals opgenomen in
de leggers voor de primaire waterkeringen, aan de noordzijde van het
plangebied bestemd. Bouwen is slechts toegestaan ten dienste van de bestemming. Diverse werken en werkzaamheden, waaronder grondwerkzaamheden, zijn gebonden aan een omgevingsvergunning.
Gebiedsaanduidingen
- geluidzone - industrie Over een groot deel van het plangebied is de gebiedsaanduiding ‘geluidzone - industrie’ gelegen. Het betreft hier de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Geluidzone Industrieterrein Rijkswerf Nieuwe Haven, Nieuwe Diep
en V isafslag d. d. 5 m aart 1991. V oor ni euwe g ebouwen g eldt dat de g eluidsbelasting m oet v oldoen aan de g eldende v oorkeursgrenswaarde. I s
dat niet het geval, dan zal een hogere grenswaarde moeten worden vastgesteld.
- vrijwaringszone - waterkering De bes chermingszone z oals opg enomen i n de leggers v oor de p rimaire
waterkeringen heeft een gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone - waterkering’.
Deze strook van circa 75 meter heeft tot doel het beschermen van de functie van de waterkering. In principe geldt er een bouwverbod.
Hiervan kan door het bevoegd gezag met omgevingsvergunning worden
afgeweken nadat advies is gevraagd aan het Hoogheemraadschap.
6. 5. Overige regels
6.5.1. Afwijkingsregels (algemeen)
De in het plan opgenomen afwijkingsmogelijkheden bieden de mogelijkheid
om veranderingen relatief snel, na een korte procedure en binnen gemeentelijk t e beoor delen en d oor t e v oeren. A an he t gebruik v an dez e bi nnenplanse afwijkingen is wel een aant al v oorwaarden v erbonden. D eze v oorwaarden zijn opgenomen in de planregels.
Het doel van het opnemen van deze voorwaarden is om te voorkomen dat
er een s tedenbouwkundige, pl anologische en aa n de ander e k ant onaa nvaardbare situatie zal ontstaan.
De rechtszekerheid voor de bel anghebbenden is verzekerd door de p rocedure uit de Algemene wet bestuursrecht die bij de toepassing van de afwijkingsmogelijkheid is voorgeschreven.
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Iedere voorgenomen afwijking van de pl ankaart en de pl anregels zal in de
procedure namelijk niet alleen worden beoordeeld op zijn inhoudelijke aspecten en getoetst worden aan het plan, maar zal evenzeer worden bezien
op zijn gevolgen voor omwonenden en andere belanghebbenden.
6.5.2. Wijziging ex artikel 3.6 van de Wro
De i n het pl an opg enomen w ijzigingsbevoegdheden di enen de f lexibiliteit
van het plan. Het gaat om het mogelijk maken van ontwikkelingen die op dit
moment nog niet zijn uitgekristalliseerd, doch die binnen de planperiode
kunnen worden gerealiseerd.
Er is dan ook gekozen voor een uitgestelde manier van besluitvorming, die
niet het karakter heeft van een verplichting voor burgemeester en w ethouders. H et i s een m ogelijkheid, w aarvan t e zijner t ijd g ebruik gemaakt kan
worden. E venals dat het g eval i s bi j binnenplanse a fwijkingen v ia om gevingsvergunningen, is voor belanghebbenden een vorm van rechtsbescherming aanwezig, voorgeschreven in de pr ocedure tot wijziging van het
bestemmingsplan. V erder i s een g ebiedsgebonden w ijzigingsbevoegdheid
opgenomen om eventuele veranderingen in het plangebied mogelijk te maken. Het betreft het gebied in het zuidwesten van het plangebied in het
kernwinkelgebied, aangeduid als “wro-zone - wijzigingsgebied 1”. De centrumbestemming kan gewijzigd w orden i n een hor ecabestemming, w aar
horecabedrijven tot en met categorie 3 kunnen worden toegestaan. De volgende w ijzigingsbevoegdheid, aang eduid al s “ wro-zone - wijzigingsgebied
2” is opgenomen voor het ontwikkelen van een pleinruimte aan de S poorstraat, ter hoo gte v an de P rinsenstraat. Ter pl aatse i s behoe fte aan ee n
grotere openbare ruimte, die intimiteit uitstraalt en beschut is. Er is, zoals
hiervoor reeds is aangegeven, tevens een w ijzigingsbevoegdheid opgenomen, aangeduid als “wro-zone - wijzigingsgebied 3” voor dat deel van het
stadspark da t no g ni et in di t bes temmingsplan i s bes temd al s ‘ Groen Park’. De aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied 6’ is gelegd op een deel
van het stadspark, de schouwburg en naastgelegen functies die nog niet bij
recht in dit bestemmingsplan zijn geregeld. Na wijziging kan dit deel conform het uitwerkingsplan worden gerealiseerd.
6.5.3. Algemene afwijkingsregels
Het betreft een flexibiliteitsregeling die noodzakelijk is om op kleine onderdelen met omgevingsvergunning te kunnen afwijken van de r egels van het
plan, bijvoorbeeld als g evolg van in de praktijk vaak voorkomende problemen met het uitmeten van terreinen en der gelijke. Een bekend gegeven is
de m ogelijkheid o m 10 % t e kunnen a fwijken v an m aten, per centages en
afmetingen. Deze regel is slechts toepasbaar onder bepaalde beperkingen,
zoals bi jvoorbeeld het geen onev enredige a fbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden of percelen.
6.5.4. Overgangsrecht
Door m iddel v an de ze r egels kunnen bes taande af wijkingen t en opz ichte
van het bestemmingsplan worden voortgezet, tenzij deze op illegale manier
tot stand zijn gekomen.
Buro Vijn B.V.
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Als er geen sprake is van illegale situaties kan de bes taande situatie worden g econtinueerd. Ten behoev e daar van k unnen v an het bes temmingsplan afwijkende gebouwen in stand worden gehouden en kan van het bestemmingsplan afwijkend bestaand gebruik worden voortgezet.
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UITVOERBAARHEID

7. 1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
7.1.1. Inspraak
Al in 2008 heeft een voorontwerpbestemmingsplan voor het Stadshart Centrum (zonder Stadspark) ter visie gelegen. In het nieuwe bestemmingsplan
Stadshart Centrum 2010 is rekening gehouden met de resultaten uit die Inspraakreacties.
Het voorontwerpbestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 i s in het kader
van de g emeentelijke Inspraakverordening van 3 juli tot en met 13 augustus 2009 ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kon een i eder mondeling
of schriftelijk een reactie op het plan kenbaar maken. De ingekomen i nspraakreacties zijn opgenomen in bijlage 14.
De ingekomen reactie op dit voorontwerpbestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 wordt hier beantwoord.
Het betreft de volgende inspraakreacties:
• Woningstichting Den Helder.
• Rotteveel V astgoedontwikkeling na mens H oorne B V en V omar V oordeelmarkt BV.
• Klaver van der Hooft Posch advocaten namens mevr. A. Laan.
• Galerie-Atelier Windkracht 13.
• Knuwer & Creutzberg Advocaten namens mevr. F. Selbach en mevr. H.
Plaatsman.
• Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad.
Woningstichting Den Helder
De woningstichting v erzoekt om het nieuwbouwproject Boedel Staete 13
zorgeenheden als gewijzigd bouwplan in het ontwerpbestemmingsplan
Stadshart C entrum 201 0 op t e ne men. In het v erleden i s v oor di t pr oject
een vergunning verstrekt voor de realisatie van 6 appartementen, onder de
naam project Pakhuis. Indelingstechnische wijzigingen, waarbij de bestaande bouwmassa ongewijzigd blijft, hebben geleid tot een gewijzigd
bouwplan, waar de Welstand inmiddels op hoofdlijnen mee akkoord is. Het
opnemen van onderhavig project als gewijzigd bouwplan in het ontwerpbestemmingsplan voorkomt een l ange procedure en daarmee kan de aan gepaste vergunning aan de woningstichting worden verstrekt. De woningstichting merkt daarnaast op dat de par keerproblematiek met betrekking tot het
plan B oedel S taete opgel ost w ordt door bi j het tegenover g elegen bou wplan Oudijk een drietal parkeerplaatsen te reserveren. De overig benodigde
parkeerplaatsen kunnen z onder v rijstelling w orden a fgewenteld op d e
openbare ruimte, wat mogelijk wordt door het vervallen van de eerder gevestigde functie.
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Reactie:
Het bouwplan waarover de Woningstichting spreekt zal worden meegenomen in het bestemmingsplan. Dit betekent niet dat de bestemmingsgrens of
het bouwvlak worden aangepast. Het betreft uitsluitend een gebruikswijziging en het aantal verblijfseenheden wijzigt.
Rotteveel V astgoedontwikkeling namens H oorne B V en V omar V oordeelmarkt BV
Inspreker geeft aan dat naast de di verse g oede i mpulsen di e het ni euwe
bestemmingsplan voor staan en w aarmee het Stadshart ook daadwerkelijk
de m ogelijkheid k rijgt de v oor de s tad D en H elder z o g ewenste al lure te
bewerkstelligen, z ij z org hebben om trent de voorgestelde v erruiming v an
het aant al s upermarktmeters bi nnen he t S tadshart. H oorne B V en V omar
Voordeelmarkt B V z ien g een en kele marktruimte di e dez e v erruiming
rechtvaardigen. Zij verzoeken dan oo k de huidige metrages supermarktoppervlak in het centrum te handhaven. Voorts geven zij aan dat de gemeente in het bestemmingsplan poogt de bestaande Albert Heijn en de Aldi te
verplaatsen en vergroten en de supermarktbestemming op beide oude locaties daarmee te laten vervallen. Hoorne BV en Vomar Voordeelmarkt BV
zien hier juridische problemen in die zich in de toekomst zullen openbaren.
Zij g even aan dat de gemeente i n feite daar mee de deur op een kier z et
voor de v estiging v an e en v ierde full-service s upermarkt i n het S tadshart,
terwijl de gemeente z elf aan geeft da t de m arktruimte hi er v oor on tbreekt.
Inspreker v raagt hiervoor een ander vehikel te kiezen in combinatie met
eerdergenoemde opmerking.
Reactie:
Binnen de bestemming Centrum en de bestemming Gemengd zijn de viersupermarkten in het gebied specifiek aangeduid. Het betreft hier drie fullservice supermarkten en één discounter. Daarnaast is in beide bestemmingen een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om bij
bedrijfsbeëindiging van de supermarkt, de aanduiding uit het bestemmingsvlak te verwijderen indien de betreffende functie ter plaatse is beëindigd.
Het gemeentelijk beleid is erop gericht de tweede ‘kop van de halter’, de
winkelconcentratie aan de Spoorstraat, een positionering en invulling te geven van een op service en gemak gerichte cluster met dagelijkse voorzieningen. Het doel is een verplaatsing en uitbreiding van twee qua segmentering en doelgroep elkaar aanvullende supermarkt(en) binnen het stadshart.
De opmerking van inspreker dat met voorgestelde bestemmingsregeling
een vierde full-service supermarkt mogelijk wordt gemaakt is terecht. Dit is
echter niet de insteek van de gemeente Den Helder. Primair streeft de gemeente Den Helder er naar door verplaatsing van supermarkten binnen het
stadshart naar de tweede ‘kop van de halter’ een tweetal supermarkten hier
mogelijk te maken die qua segmentering en doelgroep elkaar aanvullen.
Concreet dus een full-service supermarkt en een discounter. Wel is de gemeente van mening dat daarbij het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakte (b.v.o.) met een maximum van 1.000 m2 b.v.o. mag toenemen om
in te kunnen spelen op veranderende bedrijfseconomische omstandigheden.
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Directe bouwmogelijkheden voor supermarkten in de tweede ‘kop van de
halter’, de winkelconcentratie aan de Spoorstraat, wordt in het bestemmingsplan aangepast in een wijzigingsbevoegdheid naar supermarkt,
waarbij de voorwaarde wordt opgenomen dat bij verplaatsing de bestaande
aanduiding supermarkt wordt verwijderd en het totaal aan vierkante meters
bruto vloeroppervlakte supermarkt binnen het plangebied Stadshart Centrum 2010 niet meer mag toenemen dan met 1.000 vierkante meters bruto
vloeroppervlakte, concreet van een totaal oppervlakte aan bruto vloeroppervlakte supermarkt binnen de in het plangebied Stadshart Centrum 2010
opgenomen Wro-zone 4 van 7.746 m2 naar maximaal 8.746 m2.
Klaver van der Hooft Posch advocaten namens mevr. A. Laan
Inspreker kan z ich ni et v erenigen met de t ekst v an het v oorontwerpbestemmingsplan, aan gezien i n het t hans v oorliggende v oorontwerpbestemmingsplan he t be trokken pand aan de K oningstraat 71 slechts een bestemming w oondoeleinden i s t oegekend. Inspreker w enst i n de t oekomst
de ijssalon ter plaatse voort te kunnen zetten en niet onder het overgangsrecht te willen vallen. Inspreker wenst een horecabestemming op betreffend perceel.
Reactie:
Binnen de bestemming woondoeleinden is ter plaatse van het perceel Koningstraat 71 een aanduiding ‘horeca van categorie 1’ opgenomen. In de
begripsomschrijving staat dat binnen deze aanduiding ijssalons zijn toegestaan. De bestaande ijssalon valt dan ook niet in het overgangsrecht, maar
behoud met deze aanduiding het recht om hier ter plaatse een ijssalon te
mogen uitoefenen. Het bestemmingsplan zal dan ook niet worden aangepast.
Galerie-Atelier Windkracht 13
Inspreker geeft aan dat het pand, dat in gebruik is als evenementengalerie,
de bestemming “ Cultuur en ontspanning” heeft g ekregen. I nspreker g eeft
aan dat zij volgens inspreker in het bezit zijn van een vergunning voor ‘onbeperkte ho reca’. I nspreker w enst dan ook op h et per ceel aan de Weststraat 107-109 een categorie horeca 4 aanduiding op het perceel. Tevens
wil inspreker graag met de g emeente praten over een t erras aan de v oorof de achterzijde van de evenementengalerie.
Reactie:
Het perceel aan de Weststraat 107-109 heeft ten behoeve van GalerieAtelier Windkracht 13 in het voorontwerpbestemmingsplan een bestemming Cultuur en ontspanning gekregen met een aanduiding ‘specifieke
vorm van horeca – ondergeschikte horeca’. In de begripsomschrijving staat
dat ondergeschikte horeca een niet zelfstandige horecafunctie is, welke
ondergeschikt is aan en ten dienste staat van de hoofdfunctie, welke binnen de bestemming is toegestaan. De horeca-activiteit mag niet plaatsvinden op een vloer- of grondoppervlakte die meer bedraagt dan 10% van de
bruto vloeroppervlakte van de inrichting waarin de hoofdfunctie wordt uitgeoefend, tot een maximum van 450 m².
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Het opnemen van een horeca 4 aanduiding zou betekenen dat ter plaatse
een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van dranken, zoals cafés, bars en discotheken mogelijk gemaakt zou worden. De
gemeente Den Helder is echter van mening dat de horecafunctie van het
Galerie-Atelier ondergeschikt moet blijven aan de functie evenementengalerie. Genoemde vergunning voor ‘onbeperkte horeca’ betreft een gebruiksvergunning voor het perceel en is geen vergunning voor café, bar of
discotheken. Voor wat betreft de aanleg van een terras aan voor- of achterzijde van de evenementengalerie dient contact met de gemeente te worden
opgenomen.
Knuwer & C reutzberg Advocaten na mens mevr. F. Selbach en mevr. H.
Plaatsman
Namens mevr. F. Selbach, wonende aan de Beatrixstraat 20 en mevr. H.
Plaatsman, wonende aan de Beatrixstraat 26 wordt bezwaar gemaakt ten
de bouwhoogte van 13 meter op het perceel van R.M.G. Hoogenbosch, tegen welk bouwplan reeds eerder een z ienswijze door betrokkenen was ingediend. Tevens vragen inspreker zich af waarom onderscheid gemaakt is
bij de verschillende pan den Beatrixstraat 8 t/m 34 in maximale g oot- en
bouwhoogte.
Reactie:
Het college van burgemeester en wethouders heeft in het verleden reeds
medewerking willen verlenen aan een bouwplan op het perceel van R.M.G.
Hoogenbosch met een bouwhoogte van 13 meter. Deze keus is in dit bestemmingsplan verwerkt.
Met de keus van het toepassen van wisselde goot- en bouwhoogte voor de
panden Beatrixstraat 8 t/m 34 is in het bestemmingsplan oorspronkelijk getracht het individuele karakter van de woningen te stimuleren. Voor de rest
van de Beatrixstraat is gezien de breedte van de Beatrixstraat gekozen
voor een begeleiding in lengterichting van de Beatrixstraat van overwegend
grotere blokken met 2 of 3 woonlagen boven de winkels. Hoewel dit gebied
in het bestemmingsplan een bestemming Gemengd heeft gekregen, lijkt
het logisch de begeleiding van de Beatrixstraat met 3 woonlagen ter plaatse van de bestemming Gemengd visueel voort te zetten. Het bestemmingsplan wordt dan ook aangepast in die zin dat voor het gehele bouwblok met de bestemming Gemengd een bouwhoogte van 13 meter wordt
toegestaan.
Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad
De Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad maakt bezwaar tegen:
1. het aan het kernwinkelgebied onttrekken van een gedeelte van de Beatrixstraat;
2. het aan het k ernwinkelgebied ont trekken v an enk ele panden i n de
Spoorstraat (ten w esten v an de K oningstraat), w aardoor de K oningstraat als duidelijke scheidslijn tussen het kernwinkelgebied en he t
aanloopgebied geweld wordt aangedaan;
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3. het alleen aanmerken van de Beatrixstraat als verbinding tussen het
kernwinkelgebied en Willemsoord én het niet als zodanig ook aanwijzen
van de Spoorstraat.
Bovenstaande opmerkingen vinden zij ook niet passen in de ontwikkeling
van resp. Halter 1 en Halter 2.
Ook vraagt zij zich af of er voldoende ruimte is ingebouwd om flexibel binnen h et bes temmingsplan t e k unnen oper eren. Zij z ijn van m ening dat er
bijvoorbeeld m ogelijkheden m oeten z ijn om i nitiatieven/investeringen v an
ondernemers in het gebied zelf te kunnen honoreren en daar voor aanpassingen te verrichten.
Reactie:
Het beleid van de gemeente Den Helder is erop gericht om het stadshart
aantrekkingskracht terug te geven. De binnenstad moet aantrekkelijk worden voor een complete winkelervaring. Dit alles compacter en met meer variatie, niet alleen in het lagere, maar ook in het hogere segment. De kracht
van het centrum moet liggen in het familiekarakter van verschillende soorten koopgedrag, naast het recreatieve winkelen (fun) ook doelgericht winkelen en runshopping. Ook Willemsoord zal een toeristische trekker moeten worden waarvan de binnenstad profiteert. In het Uitwerkingsplan is een
visie op de centrumontwikkeling aangegeven. Deze visie wordt in het voorliggende bestemmingsplan vertaald.
Het voorgestelde ruimtelijk beleid om te komen tot een aantrekkelijk centrum kan als volgt worden samengevat:
 essentieel is te komen tot een compact en overzichtelijk winkelgebied.
Dit betekent dat buiten het A1-gebied gestimuleerd moeten worden om
de gaten in het gebied op te vullen met een diversiteit aan activiteiten,
zoals commerciële dienstverlening;
 ontwikkeling volgens het haltermodel is gekozen als drager voor ontwikkeling van een compact en compleet kernwinkelgebied. Het haltermodel wil zeggen dat er twee bronpunten zijn met winkelclusters als
commerciële trekkers en met goede parkeervoorzieningen; tussen deze
trekkers bevindt zich het belangrijkste winkelgebied met de Keizerstraat
en de Kroonpassage;
 de Beatrixstraat wordt als bomenlaan een gezellige winkelstraat.;
 de winkelconcentratie aan de Beatrixstraat bestaat uit circa 5000 m²
winkeloppervlak. Er komt een gebouwde parkeervoorziening (circa 300
plaatsen). De opzet van deze ‘kop van de halter’ is een gebouw met
een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. Aan het inpakken van de parkeergarage wordt extra zorg besteedt door het zorgvuldig ontwerpen
van de gevels. Deze strategische locatie wordt een nieuwe entree van
het centrum met kleinschalige dag- en avondhoreca, culturele functies
en horeca als verbindende schakel naar Willemsoord. Het verblijfsgebied van de Beatrixstraat loopt door tot aan de Zuidstraat;
 de tweede ‘kop van de halter’, de winkelconcentratie aan de Spoorstraat, zal qua schaal van vergelijkbare omvang zijn: ongeveer 5000m²
winkeloppervlak. De beoogde positionering en invulling is die van een
op service en gemak gerichte cluster met dagelijkse voorzieningen.
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Het doel is een verplaatsing en uitbreiding van twee qua segmentering
en doelgroep elkaar aanvullende supermarkt(en) binnen het stadshart.
Ook hier zal sprake zijn van een concentratie van circa 300 parkeerplaatsen in een veilige en aantrekkelijke gebouwde parkeervoorziening.
In deze garage is onder andere sprake van compensatie van de op te
heffen parkeerplaatsen die verdwijnen als gevolg van realisatie van het
stadspark.
In het bestemmingsplan is dit beleid vertaald. De belangen van het
kernwinkelgebied en de belangen van de aanloopstraten hebben in het
bestemmingsplan een bijpassende regeling gekregen. Het streven naar
een compact en overzichtelijk kernwinkelgebied wordt vertaald in een
centrumgerichte regeling. Zo hebben beide Halters, de Keizerstraat en
de Kroonpassage een bestemming Centrum gekregen om dit beleid te
benadrukken. De aanloopgebieden richting de beide Halters, de Keizerstraat en de Kroonpassage (een deel van de Beatrixstraat, een deel
van de Spoorstraat richting Willemsoord en de Koningstraat) en nog
enkele verspreid liggende gebieden hebben een bestemming Gemengd
gekregen, waar detailhandel overal is toegestaan, m.u.v. supermarkten,
deze zijn alleen toegestaan op de daartoe aangeduide locaties. De gemeente is van mening dat daarmee ook voldoende flexibiliteit in het bestemmingsplan zit voor ondernemers om initiatieven/investeringen van
ondernemers in het gebied zelf te kunnen honoreren.
7.1.2. Overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening
Het op grond van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) verplichte
Overleg is reeds in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan in
2008 g evoerd. Op 20 -05-2008 i s het v oorontwerp bes temmingsplan ( zonder S tadspark) aan de belanghebbende ov erheidsinstanties t oegestuurd.
De overlegreacties zijn verwerkt in een (concept)reactienota. Daarnaast is
een r eactienota op genomen i n he t bestemmingsplan Stadshart Centrum
2009 Kop Beatrixstraat / Californiestraat en z ijn de r esultaten ui t he t gevoerde O verleg en de van t oepassing z ijnde i nspraakreacties i n da t bestemmingsplan verwerkt.
In het ni euwe bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 is rekening g ehouden met de resultaten van het Overleg dat reeds heeft plaatsgevonden.
Gezien het plangebied, dat grotendeels hetzelfde is als het plan uit 2008, is
het v oldoende om slechts (opnieuw) O verleg te v oeren m et de P rovincie
Noord H olland, de V ROM-Inspectie, R ijkswaterstaat, de R ijksdienst v oor
het C ultuurhistorisch E rfgoed en he t H oogheemraadschap. I n he t kader
van het v ooroverleg ex ar tikel 3. 1.1. B ro i s het voorontwerpbestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 d.d. 28 mei 2009 a an deze overheidsinstanties toegestuurd. In het kort worden de betreffende reacties hier besproken.
De ingekomen overlegreacties zijn opgenomen in bijlage 15.
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Het betreft de volgende overlegreacties:
• De Provincie Noord-Holland.
• De VROM-Inspectie (als overkoepelende reactie van rijksdiensten).
• Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
De provincie Noord-Holland
De provincie gaf aan dat het plan vanuit het oogpunt van provinciale belangen geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.
VROM-Inspectie
Europees beleid
De VROM-Inspectie is van mening dat in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan aandacht dient te worden besteed aan Europees beleid dat
voor het plan relevant is. Hierbij gaat het om de Kaderrichtlijn water, de Europese richtlijn over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico
en de E uropese A anbeveling bet reffende de ui tvoering v an een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa.
De V ROM-Inspectie g eeft de bel eidsdoelen v an de K aderrichtlijn Water
weer. In het Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat de Kaderrichtlijn water onderdeel moet zijn van het gemeentelijk en derhalve ook van het ruimtelijk beleid. In dit akkoord zijn de i nspanningen beschreven om de w aterhuishouding tegen de achtergrond v an de richtlijn en de ni euwe k limaatscenario’s op orde te brengen en te houden. De VROM-Inspectie adviseert
dit bestuursakkoord als uitgangspunt te nemen voor het ontwikkelen en uitvoeren van ruimtelijke plannen.
De E uropese r ichtlijn ov er de beoor deling en het beheer v an ov erstromingsrisico heeft tot doel een kader voor de beoordeling en het beheer van
overstromingsrisico’s v ast te stellen, ten einde de negatieve gevolgen te
beperken, die overstromingen in de Gemeenschap voor de gezondheid van
de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid
met zich meebrengen.
De VROM-Inspectie geeft kort weer waarop de Aanbeveling betreffende de
uitvoering van een g eïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa is gericht. De VROM-Inspectie adviseert een paragraaf Europees beleid aan het
hoofdstuk Beleidskader van de t oelichting toe te voegen, waarin aandacht
wordt besteed aan de drie bovengenoemde Europese beleidsstukken.
Reactie:
Aan de toelichting wordt een paragraaf Europees beleidskader toegevoegd
en op de genoemde beleidsstukken zal worden ingegaan.
Rijksbeleid
De VROM-Inspectie is van mening dat het r uimtelijk beleid v an de Nota
Ruimte uit de toelichting onvoldoende duidelijk wordt.
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Het hoofddoel van het ruimtelijk beleid is ruimte scheppen voor verschillende r uimtevragende functies op het beper kte opp ervlak, da t N ederland ter
beschikking staat. Gezien het grenzen van het plangebied aan z ee, is ook
het beleid voor de kust, zoals beschreven in paragraaf 4.3 van de Nota
Ruimte, r elevant. H ierbij gaat het om w aarborgen v an de v eiligheid t egen
overstroming v anuit z ee m et behoud v an de ( inter)nationale r uimtelijke
waarden, waarbij de g ebiedsspecifieke identiteit een belangrijke kernkwaliteit is.
Verder ontbreken de Vierde Nota Waterhuishouding en de Derde Kustnota,
waarvan de V ROM-Inspectie een s amenvatting v an de bel eidsdoelen
weergeeft. Deze beleidsstukken zullen, tezamen met de Beleidslijn voor de
kust naar verwachting in december 2009 w orden vervangen door het Nationaal Waterplan. De VROM-Inspectie adviseert het toekomstige Nationaal
Waterplan, tezamen met het beleid uit de hi ervoor genoemde beleidsstukken, aan de paragraaf Rijksbeleid toe te voegen.
Reactie:
Op de genoemde beleidsstukken zal in de toelichting van het bestemmingsplan worden ingegaan.
Maritiem Vliegkamp De Kooy
In het plangebied bevindt zich de slechtweerroute van het Maritiem Vliegkamp D e K ooy. D eze r oute i s ec hter ni et op de pl ankaart en i n de v oorschriften opgenomen. De route, die langs de kustlijn en ov er gronden met
de bestemming Waterstaat-Waterkering v oert, d ient g evrijwaard t e bl ijven
van obstakels. Een ontheffing van de bouwregels voor deze bestemming,
zoals opgenomen in artikel 20.4, zou daarom alleen mogelijk gemaakt
moeten worden nadat het Ministerie van Defensie hieromtrent geadviseerd
heeft i n het kader v an de s lechtweerroute. D e V ROM-Inspectie adv iseert
de genoemde bepaling hierop aan te passen.
Reactie:
De regeling in artikel 20 lid 4 wordt aangepast in die zin dat bij toepassing
van de betreffende ontheffing (onder de Wabo is dat afwijking met omgevingsvergunning) advies moet worden gevraagd aan de Minister van Defensie.
Het plangebied ligt binnen het radarobstakelbeheergebied van De Kooy. In
de bijbehorende figuur uit het ontwerpbestemmingsplan waarin een obs takelvrije z one i s w eergegeven, z ijn mogelijkerwijs de oude z ones opg enomen. D e V ROM-Inspectie v erwijst naar een br ief v an D efensie w aarin de
juiste t ekeningen z ijn opg enomen. V erder di enen dez e zones wel bet rokken te worden bij eventuele (tijdelijke) ontheffingen/afwijkingen in het geval
van hoge bouwwerken die de hoogte van deze zones benaderen of doorsteken.
Reactie:
In de toelichting blijken de juiste zones te zijn weergegeven.
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Externe veiligheid
In paragraaf 5.5.2 van de plantoelichting wordt aangegeven dat het gewest
Kop v an N oord-Holland i n m aart 2006 onder zoek hee ft gedaan naar d e
mogelijke risico’s door het vervoer van gevaarlijke stoffen. D e resultaten
van dit onderzoek wezen uit dat er zich geen knelpunten op het gebied van
het vervoer van gevaarlijke stoffen voordoen. De VROM-Inspectie verzoekt
om de resultaten van dit onderzoek bij het bestemmingsplan toe te voegen.
Reactie:
De resultaten van dit onderzoek zullen als bijlage bij de toelichting worden
opgenomen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Het hoog heemraadschap adv iseert bepal ingen in het ontwerpbestemmingsplan op te nemen waardoor de nadelige gevolgen voor de waterhuishouding al s gevolg v an de v erhardingstoename w orden g ecompenseerd
door het graven van additioneel wateroppervlak. Tevens wordt geadviseerd
om de hemelwaterafvoer van daken en schone bestratingen, in overleg met
het hoogheemraadschap, zoveel mogelijk af te koppelen van de riolering.
Het hoogheemraadschap adviseert de “ vrijwaringszone dijk” zoals weergegeven op de pl ankaart en onder artikel 15 en 16 te wijzigen in “vrijwaringszone waterkering”. De vrijwaringszone van de waterkering zou voorts niet
correct zijn weergegeven, waarbij wordt verwezen naar het streekplan van
de pr ovincie. D e z one z ou aang epast di enen t e w orden naar 200 meter,
waarbij tevens een bouwverbod voor onomkeerbare ontwikkelingen dient te
worden opg enomen, w aarvan ont heffing v erleend k an w orden c.q. kan
worden af geweken m et omgevingsvergunning na i nstemmend adv ies v an
het hoogheemraadschap.
Reactie:
In de toelichting van het bestemmingsplan zijn de opmerkingen van het
Hoogheemraadschap omtrent waterkwaliteit en waterkwantiteit verwoord.
De term vrijwaringszone-dijk is aangepast in vrijwaringszone-waterkering.
Het Hoogheemraadschap geeft in haar reactie aan dat de vrijwaringzone
van de waterkering niet correct op de verbeelding weergeven zou staan en
verwijst naar het streekplan Noord-Holland, waarin een voorlopige vrijwaringzone van 200 meter aan de zuidzijde van de waterkering staat. Op blz.
188 in het streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord 2004 staat
weergegeven dat tot de voorlopige vrijwaringzone voor bebouwing ook een
200 meter brede strook achter de landwaartse grens van Den Helder behoort. Op blz. 187 van het streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland
Noord 2004 staat weergegeven dat kustveiligheid en kustlijnhandhaving
een rijkstaak is. Zolang er nog geen langetermijnstrategie is bepaald om de
kust ook op termijn veilig te houden, wil het Rijk de verschillende opties
(landwaarts versterken, consolideren, zeewaarts versterken) open houden.
Om die reden is tot op heden een terughoudend rijksbeleid voor bebouwing
in de kustzone gehanteerd.
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Dit (interim)beleid kent een aantal bouwrestricties. Deze bouwrestricties
zijn van toepassing op het zogenaamde kustfundament. Dit betreft het gebied tussen de NAP minus 20 meter lijn en de meest landwaartse grens
van de waterkering (Waterstaat-Waterkering en vrijwaringzone). In dit gebied is ook de landswaartse reservering opgenomen voor 200 jaar klimaatverandering en zeespiegelstijging. Het interim-beleid wordt op het moment
van het vaststellen van het Streekplan nader uitgewerkt in de leggers en de
beheersplannen van de waterkeringbeheerders.
Ondertussen heeft het bestuur van het Hoogheemraadschap op 8 oktober
2008 de leggers voor de primaire waterkeringen vastgesteld. Voor het
plangebied geldt de legger voor de Helderse zeewering (nr. 85). Op situatiekaart 12a en 13a staan de waterkering en beschermingszone weergegeven. De beschermingzone ligt landwaarts op 75 meter uit de teen van de
dijk. Zoals uit het Beheersplan Waterkering 2006-2010 van juli 2006 blijkt,
staat in artikel 3.2.2. dat buiten de kernzone en beschermingszone er geen
rechtstreeks waterkeringbelang is en dat beoordeling dan niet aan de orde
is, tenzij in de vrijwaringzone ruimte is gereserveerd voor toekomstige dijkverbeteringen. In de legger is geen ruimte gereserveerd voor toekomstige
dijkverbeteringen buiten de beschermingszone. Aan de wens van het
Hoogheemraadschap toch betrokken te blijven in de zone binnen 200 meter van de teen van de dijk, wordt tegemoet gekomen, doordat Zeestad en
de gemeente Den Helder het Hoogheemraadschap zullen betrekken bij
nieuwbouwplannen.
Verder adviseert het hoogheemraadschap om de gemaakte afspraken omtrent de ontwikkelingen rondom het Molenplein duidelijk vast te leggen. Het
hoogheemraadschap v erzoekt t evens om toe te l ichten waar is geregeld
dat de pr ovincie de bev oegdheid hee ft o m een project een z waarwegend
maatschappelijk belang toe te kennen. De begrippen waterstaatswerk, waterkering en vrijwaringszone dienen gedefinieerd te worden.
Reactie:
Het hoogheemraadschap geeft aan de gemaakte afspraken omtrent de
ontwikkelingen rondom het Molenplein duidelijk vast te leggen. In bijlage
13 zijn de door het Hoogheemraadschap verstuurde afspraken omtrent het
project Molenplein in Den Helder (brief 10 mei 2007) en de Watertoets herstructurering Molenplein (brief 8 april 2008) weergegeven. Met betrekking
tot de opmerking over de provincie is de betreffende tekst uit de toelichting
verwijderd. De begrippenlijst is aangepast.
In a rtikel 20 z ijn de bev oegdheden ni et bes chreven. H et hoo gheemraadschap is het bevoegd gezag ten aanzien van de w aterkerende functie van
de w aterkering. Werken i n en om de w aterkeringen mogen da arom ni et
plaatsvinden z onder i nstemming v an het hoo gheemraadschap. D it di ent
opgenomen te worden in ar tikel 20. H et v erbod v oor het bouw en v an
bouwwerken anders dan ten behoeve van de bet reffende bestemming, zoals vermeld in artikel 23.2.1b.1, dient eveneens te worden opgenomen bij
artikel 15 en 20.
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Het Hoogheemraadschap verzoekt om aanpassing van de g enoemde punten en om toezending van een geactualiseerde versie.
Reactie:
In artikel 20 van de regels is opgenomen dat werken in en om de waterkeringen niet mogen plaatsvinden zonder instemming van het hoogheemraadschap. Het verbod voor het bouwen van bouwwerken anders dan ten
behoeve van de desbetreffende bestemming is reeds opgenomen in artikel
20 van de regels. In artikel 15 zijn gebouwen niet toegestaan (wel bouwwerken geen gebouwen zijnde met een maximale hoogte van 3 meter).
7. 2. Economische uitvoerbaarheid
In artikel 3.1.6 lid 1 onder f Bro wordt aangegeven dat een bestemmingsplan vergezeld dient te gaan van een toelichting, waarin de i nzichten over
de uitvoerbaarheid van het plan zijn neergelegd.
Op 20 februari 2007 i s een S amenwerkingsovereenkomst S tedelijke V ernieuwing Den Helder tussen publieke partijen gesloten. De publieke partijen bestaan uit: het ministerie van Defensie, het ministerie van VROM, de
provincie N oord – Holland en de gemeente D en H elder. H et doel v an de
overeenkomst is het vastleggen van de wijze waarop de publieke partijen
onderling en in samenwerking met marktpartijen de Stedelijke Vernieuwing
in Den Helder wensen te organiseren.
Ten behoeve van een correcte uitvoering van de afspraken tussen de p ublieke par tijen en het op adeq uate w ijze s amenwerken m et m arktpartijen
zijn de g emeente D en Helder en de pr ovincie N oord – Holland een ov ereenkomst aangegaan tot oprichting van een Commanditaire Vennootschap
(Zeestad CV). Daarnaast is door de g emeente Den Helder en de provincie
Noord – Holland een B esloten v ennootschap (Zeestad B V) op gericht, die
als beher end v ennoot v an bedoel de C ommanditaire v ennootschap fungeert.
Zowel de i nvesteringen als de opbr engsten, w elke gepaard gaan met d e
stedelijke v ernieuwing i n D en H elder, z ijn v erantwoord i n de op gestelde
planexploitatie voor Zeestad. Eén van de ontwikkelingen waarvoor Zeestad
CV / BV verantwoordelijk is, heeft betrekking op de stedelijke vernieuwing
in het Stadshart van Den Helder.
De stedelijke vernieuwing in het Stadshart van Den Helder is vormgegeven
met het Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder (opgesteld door Zeestad en
vastgesteld door de gemeenteraad D en H elder op 30 s eptember 2008 ).
Het ui twerkingsplan fungeert al s bas is v oor de opgestelde pl anexploitatie
voor het Stadshart in Den Helder.
In de pl anvorming met betrekking tot het Stadshart wordt een onde rscheid
gemaakt in de ontwikkelingen in Fase 1 (periode tot 31 december 2013) en
in de ont wikkelingen i n Fase 2 ( periode na 201 3). H et bes temmingsplan
voorziet in de ontwikkelingen in zowel Fase 1 als in Fase 2.
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Echter, de v oorziene ont wikkelingen i n Fas e 2 worden c onserverend b estemd met een w ijzigingsbevoegdheid ( artikel 3. 6 l id 1 en l id 3 Wro). D it
leidt er toe dat de ec onomische uitvoerbaarheid voor de ont wikkelingen in
Fase 2 in dit stadium niet hoeft te worden aangetoond, dit zal pas plaatsvinden bij het eventueel vaststellen van een wijzigingsplan.
Op peildatum 1 januari 2010 kent de planexploitatie voor het Stadshart Den
Helder Fase 1 een s luitend resultaat. De begrote investeringen worden gedekt door de v erkoop van bouwrijpe gronden met betrekking tot het te ontwikkelen programma, subsidies en bi jdragen. Op basis van deze sluitende
planexploitatie kan gesteld worden dat het plan voor Fase 1 van het Stadshart in Den Helder financieel uitvoerbaar is.
Daarnaast i s het aanne melijk op bas is v an de behoefte t ot transformatie
van het Stadshart in een aantrekkelijker woon- en werkklimaat dat het plan
uitvoerbaar is en binnen de planperiode zal kunnen worden gerealiseerd.
7. 3. Grondexploitatie
Artikel 6. 12 l id 1 van de Wet r uimtelijke or dening v erplicht de g emeenteraad in een aant al, in art. 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening aangewezen, gevallen tot het vaststellen v an een exploitatieplan, tenzij de uitzondering van artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening zich voordoet.
Volgens die bepaling kan de g emeenteraad besluiten om van het vaststellen van een e xploitatieplan af te zien als het verhaal van de e xploitatiekosten anderszins is verzekerd, er geen noodzaak is de ont wikkeling te faseren en er geen noodzaak is om via een exploitatieplan eisen te stellen aan
onder meer het bouwrijpmaken van gronden of de inrichting van de ope nbare r uimte. Wat v erhaalbare k osten z ijn v loeit voort ui t ar tikel 6. 13 Wro.
Om kosten daadwerkelijk te kunnen opnemen in het exploitatieplan, is toetsing aan drie criteria nodig: heeft de locatie profijt van de te treffen werken,
maatregelen o f v oorzieningen ( profijtbeginsel), i s er een c ausaal v erband
tussen de gebiedsontwikkeling en de kosten ( toerekenbaarheid) en i s de
kostentoedeling evenredig (proportionaliteit)?
Twee ontwikkellocaties kwalificeren op basis van artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening als gronden waarvoor in beginsel een ex ploitatieplan m oet w orden opg esteld: de K op B eatrixstraat en de D ijkzone. E r is
echter geen aanl eiding om v oor dez e g ronden een ex ploitatieplan vast t e
stellen.
De gronden op de l ocatie Kop Beatrixstraat zijn voor het overgrote deel in
eigendom v an de gemeente z elf, w aardoor de exploitatiekosten v an dez e
locatie door de gronduitgifteprijs gedekt zijn. Het verhaal van de exploitatiekosten is derhalve anderszins verzekerd. Het betreft (voorheen) bebouwde
gronden, dus het is niet noodzakelijk om aanvullende locatie-eisen te stellen. De locatie is bovendien niet van die omvang dat fasering nodig is.

Bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010
Status: Ontwerp / 05-11-10

Buro Vijn B.V.

blz 122

0799120

Op de l ocatie D ijkzone g aat het om twee bouw locaties op gronden di e al
enige tijd braak liggen en die in eigendom zijn van particulieren: beiden betreffen een geheel particulier initiatief. Er zijn voor de ontwikkeling van deze
locatie geen gemeentelijke investeringen nodig en dus geen exploitatiekosten die voor verhaal in aanmerking komen. Voor deze locatie mag de gemeenteraad derhalve geen exploitatieplan vaststellen.
===
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HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS
Artikel 1:

Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:
1. plan:
het bes temmingsplan S tadshart C entrum 2010 v an de g emeente Den Helder;
2. bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand N L.IMRO.0400.214BPStadshart2010-ON01 m et d e
bijbehorende regels en bijlagen;
3. aanbouw:
een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een
hoofdgebouw w aarmee het i n di recte v erbinding staat, w elk
gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en
dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
4. aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn
aangeduid, waar ingevolge deze regels, regels worden gesteld
ten aanz ien van het g ebruik en /of het bebouwen v an de ze
gronden;
5. aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
6. aangebouwd bijgebouw:
een bi jgebouw w elke aang ebouwd i s of gesitueerd i s bi nnen
1,00 m van het hoofdgebouw;
7. aangrenzende percelen:
a. percelen die grenzen aan het perceel waarop het bouwwerken w ordt ui tgevoerd ( bij br andgangen, s tegen of
groenvoorzieningen welke minder dan 8,00 m diep zijn, ligt
het aangrenzend perceel op de hel ft van de di epte van de
brandgang, steeg of groenvoorziening);
b. brandgangen, stegen of groenvoorzieningen die breder
zijn dan 8, 00 m worden al s g eheel al s aang renzend pe rceel beschouwd;
8. aan-huis-verbonden beroep:
een dienstverlenend beroep, dat in of bij een w oonhuis wordt
uitgeoefend, zoals omschreven in bijlage 2, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
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9. achtererf:
het terrein gelegen achter 3,00 m achter het verlengde van de
voorgevellijn, tot de achterperceelgrens;
10. antenne-installatie:
antennedrager en an tenne t en behoev e v an de mobiele t elecommunicatie;
11. bebouwing:
één o f meer gebouwen en/ of bouw werken, geen g ebouwen
zijnde;
12. bebouwingspercentage:
een i n het bes temmingsplan aang egeven per centage, dat de
grootte van het deel v an het t errein aan geeft dat m aximaal
mag worden bebouwd;
13. bedrijfsgebouw:
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
14. bedrijfs-/dienstwoning:
een w oning i n of bi j ee n g ebouw of op een t errein, kennelijk
slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens
huisvesting daar gelet o p de bes temming v an het g ebouw o f
terrein noodzakelijk is;
15. beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte:
de t otale v loeroppervlakte v an de r uimte di e w ordt gebruikt
voor een aan -huis-verbonden ber oep c .q. een ( dienstverlenend) bedr ijf o f een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimte en dergelijke;
16. bestaand:
a. bij bouwwerken:
- bestaand ten tijde van de t erinzagelegging van het bestemmingsplan als ontwerp;
b. bij gebruik:
- bestaand ten tijde v an h et v an kracht w orden v an het
betreffende gebruiksverbod;
17. bestaande bebouwing:
een bouw werk, da t ten tijde v an de t erinzagelegging v an het
ontwerp van dit plan bestaat of in uitvoering is, dan wel na dat
tijdstip mag worden gebouwd krachtens een bouwvergunning
die na dit tijdstip, hoewel in strijd met het plan, niet mag worden geweigerd;
18. bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
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19. bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
20. bijgebouw:
een op z ichzelf staand (van het hoofdgebouw gescheiden), al
dan ni et v rijstaand gebouw, dat door de v orm o nderscheiden
kan w orden v an het ho ofdgebouw en dat i n a rchitectonisch
opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
21. bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen
of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;
22. bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
23. bouwlaag:
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke
of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen
is beg rensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met
uitsluiting van onderbouw en zolder;
24. bouwperceel:
een aaneen gesloten stuk grond, w aarop krachtens het pl an
zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
25. bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
26. bouwstrook:
de breedte van aaneengesloten percelen gelegen tussen twee
dwarsstraten;
27. bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bou wwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
28. bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of
ander m ateriaal, welke hetzij direct of indirect met de grond
verbonden i s, het zij di rect o f i ndirect s teun v indt i n o f op d e
grond;
29. café:
een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar-/dancing,
dat t ot hoo fddoel hee ft het v erstrekken v an al coholische en
niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met als
nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren, als dan
niet ter plaatse bereid;
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30. cafetaria / snackbar:
een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van al dan
niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren, met als
nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische
dranken;
31. cultuurhistorische waarden:
waarden v an een g ebied en/ of de daarin v oorkomende b ebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking geven aan
de bes chavingsgeschiedenis en/ of het gebruik d oor de mens
in de loop van die geschiedenis;
32. daghorecabedrijf:
een hor ecabedrijf dat gericht i s op het hoo fdzakelijk ov erdag
(gedurende d e openi ngstijden v an de naas tgelegen w inkels
plus twee uur) verstrekken van dranken en etenswaren aan
bezoekers v an ander e functies, met na me functies al s c entrumvoorzieningen en d agrecreatie, z oals t heehuisjes, i jssalons, croissanterieën, dagcafés, dagrestaurants, en naar aard
en openingstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijven;
33. dak:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
34. dakkapel:
uitspringend dakvenster;
35. dakvenster:
opening w aardoor het dag licht naar bi nnen kan, a fgesloten
met een glazen plaat, gelegen in het dakvlak;
36. dakopbouw:
een g edeelte v an een gebouw, g esitueerd op de bo venste
bouwlaag van een gebouw;
37. detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de
uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen di e di e g oederen kopen v oor gebruik, v erbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
38. detailhandel in volumineuze goederen:
detailhandel die vanwege de om vang van de gevoerde artikelen een gr oot oppervlak nodi g hee ft v oor de ui tstalling, z oals
de verkoop van auto’s, bot en, c aravans, t uininrichtingsartikelen, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair;
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39. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:
een bedr ijf o f i nstelling waarvan de werkzaamheden bes taan
uit het v erlenen v an ec onomische en m aatschappelijke di ensten aan der
den, w aaronder be grepen kapperszaken,
schoonheidsinstituten, fotostudio’s, en naa r de a ard daar mee
gelijk te stellen bedrijven en instellingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;
40. dienstverlening:
het v erlenen v an ec onomische en m aatschappelijke di ensten
aan derden;
41. discotheek / bar-/dancing:
een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het doen be luisteren voor
overwegend m echanische m uziek en het g elegenheid g even
tot dansen een wezenlijk onderdeel vormen (geen daghorecabedrijf);
42. erf:
het bouwperceel, voorzover gelegen achter de naar de weg
gekeerde gevel v an het hoo fdgebouw en v erminderd m et de
oppervlakte van het hoofdgebouw;
43. erker:
een overwegend (60% van het gevelvlak) glazen uitgebouwde
overdekte ruimte gelegen v oor de v oorgevellijn v an een al s
woning gebruikt gebouw;
44. erotisch getinte vermaaksfunctie:
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische
aard, w aaronder begr epen een s eksbioscoop, een s eksclub
en een seksautomatenhal;
45. evenement:
een vorm van recreatief medegebruik inhoudende een publ ieke activiteit met een t ijdelijk, plaatsgebonden en van het reguliere gebruik afwijkend karakter, plaatsvindend in de openlucht
of in tijdelijke onderkomens en in het algemeen bedoeld ter
ontspanning en/of vermaak, waaronder begrepen commerciële, culturele, r eligieuze, recreatieve en/of sportieve of een
daarmee gelijk te stellen activiteiten, zoals markten, braderieën, beur zen, k ermissen, f estiviteiten, w edstrijden, bi jeenkomsten, festivals, e.d.;
46. gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
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47. geluidsbelasting:
de g eluidsbelasting v anwege een weg, een i ndustrieterrein
en/of een spoorweg;
48. geluidsgevoelige functies:
in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken
dat een gebouw of t errein al s g eluidsgevoelig obj ect w ordt
aangemerkt;
49. geluidsgevoelige objecten:
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige g ebouwen o f t erreinen, z oals bedoel d i n d e Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;
50. geluidzoneringsplichtige inrichting:
een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom
het terrein van vestiging, in een bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld;
51. gevellijn:
aanduiding in het bouwvlak waarop de v oorgevel van een g ebouw gebouwd dient te worden;
52. hogere grenswaarde:
een bi j een bes temmingsplan i n ac ht t e ne men m aximale
waarde v oor de g eluidsbelasting v an geluidsgevoelige obj ecten, di e ho ger i s dan d e v oorkeurgrenswaarde en di e i n ee n
concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de W et
geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;
53. hoofdgebouw:
een gebouw dat gelet op de bestemming, zijn constructie en/of
afmetingen, als belangrijkste gebouw op een bouwperceel kan
worden aangemerkt;
54. horecabedrijf:
een bedr ijf, w aar bedr ijfsmatig d ranken en et enswaren v oor
gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig
logies wordt verstrekt, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, m et ui tzondering v an een er otisch g etinte v ermaaksfunctie;
55. horecabedrijf categorie 1:
een h orecabedrijf dat i s g ericht op het v erstrekken v an dr anken en etenswaren aan bezoekers van centrumvoorzieningen,
zoals ijssalons, c roissanterieën, l unch- en t earooms, en naar
de aard en openi ngstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijven;
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56. horecabedrijf categorie 2:
een hor ecabedrijf da t v oornamelijk i s g ericht op het v erstrekken van maaltijden, zoals restaurants;
57. horecabedrijf categorie 3:
een horecabedrijf dat zowel is gericht op het verstrekken van
etenswaren al s dr anken o f een combinatie v an beiden, z oals
eetcafés, cafetaria’s, snackbars, automatieken en shoarmazaken;
58. horecabedrijf categorie 4:
een hor ecabedrijf da t v oornamelijk i s g ericht op het v erstrekken van dranken, zoals cafés, bars en discotheken;
59. horecabedrijf categorie 5:
en bedrijfsactiviteit waarbij de bedrijfsuitoefening is gericht op
het tegen vergoeding verstrekken van logies met als nevenactiviteiten het v erstrekken v an m aaltijden en/ of dranken v oor
consumptie ter plaatse;
60. kantoor:
een r uimte di e di ent v oor de ui toefening v an ad ministratieve,
boekhoudkundige dan wel financiële, organisatorische en/of
zakelijke di enstverlening, ni et z ijnde det ailhandel, al dan ni et
met een (publieksgerichte) baliefunctie;
61. kampeermiddel:
een t ent, een t entwagen, een kampeerauto, ee n c aravan o f
een stacaravan, dan w el eni g ander daar mee v ergelijkbaar
voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of
opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief
nachtverblijf;
62. kap:
een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt;
63. koffie-/theehuis:
een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van zwaken ni et-alcoholische dr anken, m et al s nev enactiviteit het v erstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren;
64. landschappelijke waarden:
de aan een gebied t oegekende waarden in verband met de
waarneembare verschijningsvormen van dat gebied;
65. luifel:
een niet zelfstandig dragende horizontale overbouwing, welke
slechts bes taat ui t ee n scheidingsconstructie t egen w eersinvloeden;
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66. maatschappelijke voorzieningen:
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte de tailhandel en hor eca t en di enste v an dez e
voorzieningen;
67. (nacht)bar:
een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken en kleine etenswaren voor gebruik ter plaatse, ook tussen
02.00 en 06. 00 uur, waarbij het accent ligt op het verstrekken
van dranken;
68. nutsvoorzieningen:
een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de
gas-, w ater- en el ektriciteitsdistributie al smede s oortgelijke
voorzieningen v an ope nbaar nut , w aaronder i n i eder g eval
worden beg repen t ransformatorhuisjes, po mpstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;
69. onderbouw:
een g edeelte van een gebouw, dat w ordt af gedekt door ee n
vloer waarvan de bovenkant minder 1,20 m boven peil is gelegen;
70. ondergeschikte horeca:
een ni et z elfstandige h orecafunctie, w elke onder geschikt i s
aan en ten dienste staat van de hoofdfunctie, welke binnen de
bestemming i s t oegestaan. D e hor eca-activiteit m ag n iet
plaatsvinden op een v loer- of g rondoppervlakte die m eer b edraagt dan 10% van de bruto vloeroppervlakte van de inrichting w aarin de hoof dfunctie w ordt ui tgeoefend, t ot een m aximum van 450 m²;
71. overbouw:
een g edeelte v an een gebouw , welke i ndirect met de onde rgrond v erbonden i s en welke i ndirect steun v indt i n o f op de
grond;
72. overkapping:
een niet zelfstandig dragende horizontale overbouwing, welke
slechts bes taat ui t ee n scheidingsconstructie t egen w eersinvloeden;
73. parcellering:
ritmisch terugkomen van bepaalde breedte en hoogtematen in
een straat;
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74. peil:
a. voor een bouwwerk op een per ceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst en waarvan het hoogte verschil binnen het bouwvlak minder dan 0,50 m bedraagt:
- de hoogte van de k ruin van de weg ter plaatse van die
hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk op een per ceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst en waarvan het hoogte
verschil binnen het bouwvlak minder dan 0,50 m bedraagt:
- de hoog te v an het aanl iggende t errein t er hoo gte v an
de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
c. indien in of op het water wordt gebouwd:
- het Normaal Amsterdams Peil;
d. voor een bou wwerk w aarvan het hoogt e v erschil bi nnen
het bouwvlak meer dan 0,50 m bedraagt:
- de gemiddelde hoogte van het op de hoekpunten van
het gebouw aansluitende afgewerkte terrein;
75. pension:
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van
logies voor langere tijd met als nevenactiviteit het verstrekken
van maaltijden en/of dranken aan de logerende gasten;
76. praktijk- en/of kantoorruimte:
een niet voor bewoning bestemd gebouw of deel van een g ebouw, dat uitsluitend dienstbaar is ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep;
77. productiegebonden detailhandel:
detailhandel i n g oederen di e t er pl aatse w orden v ervaardigd,
gerepareerd en/ of t oegepast i n het pr oductieproces, w aarbij
de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;
78. prostitutie:
het z ich bes chikbaar s tellen t ot het v errichten van s eksuele
handelingen voor of met een ander tegen vergoeding;
79. restaurant:
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van
maaltijden voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit
het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken;
80. risicovolle inrichting:
een i nrichting, bi j w elke i ngevolge het B esluit E xterne V eiligheid I nrichtingen een grenswaarde, een r ichtwaarde v oor he t
risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het
in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt
kwetsbare objecten;
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81. seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handel ingen w orden v erricht, o f v ertoningen v an er otisch-pornografische aard plaatsvinden.
Onder een seksinrichting w ordt in ieder geval verstaan: een
seksbioscoop, een s eksautomatenhal, een s ekstheater, een
parenclub, een pr ostitutiebedrijf, w aaronder t evens beg repen
een er otische-massagesalon, o f een naa r de a ard daar mee
gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;
82. serre:
een overwegend (80% van het gevelvlak) glazen uitgebouwde
overdekte ruimte gelegen achter de voorgevellijn van een als
woning gebruikt gebouw;
83. uitbouw:
een g ebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is
gebouwd aan een hoo fdgebouw, w elk g ebouw door de v orm
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
84. verkoopvloeroppervlakte:
de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van detailhandel;
85. vloeroppervlakte:
de t otale v loeroppervlakte v an bi nnen g ebouwen g elegen
ruimten, gemeten tussen de binnenzijde van de gevelmuren
en/of gemeenschappelijke woningscheidende muren;
86. voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel
die als zodanig moet worden aangemerkt;
87. voorkeursgrenswaarde:
de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten,
zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;
88. vuurwerkbedrijf:
een bedr ijf dat i s g ericht op de vervaardiging o f as semblage
van vuurwerk o f de ( detail)handel i n vuurwerk, ni et b edoeld
periodieke v erkoop i n c onsumentenvuurwerk, c .q. de ops lag
van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde stoffen;
89. winkel:
een g ebouw, dat een r uimte om vat, w elke door z ijn i ndeling
kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor detailhandel;
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90. woning
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
91. woongebouw:
een g ebouw, dat m eerdere naas t el kaar en /of geheel o f gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke v erschijningsvorm al s een e enheid beschouwd k an
worden;
92. woonhuis:
een g ebouw dat één w oning om vat en da t qua ui terlijke v erschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.
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Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
1. de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2. de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
3. de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onder zijde van de beg ane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en
de buitenzijde van daken en dakkapellen;
4. de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes,
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
5. de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de bui tenwerkse g evelvlakken en/ of he t har t v an de
scheidingsmuren, n eerwaarts geprojecteerd op het g emiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk;
6. de afstand tot de (achter / zijdelingse) perceelgrens:
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (achter / zijdelingse)
perceelgrens;
7. de breedte van een bouwwerk:
tussen de buitenzijde van beide zijgevels en/of harten van
scheidingsmuren gezien v anaf de v oorgevel of het v erlengde
daarvan;
8. de (horizontale) diepte van een gebouw:
de buitenwaartse lengte van een gebouw, gemeten loodrecht
vanaf de naar de weg gekeerde gevel;
9. het laagste punt van een bouwwerk:
het laagste punt vanaf peil tot aan de onderkant van de af gewerkte constructie van een gebouw of van een bouwwerk,
geen gebouw zijnde.

Buro Vijn B.V.

Bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010
Status: Ontwerp / 05-11-10

07-99-120

blz 13

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken worden ondergeschikte
bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, g evel- en kroonlijsten en ov erstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrenzen met niet meer dan 0,50 m worden overschreden.
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HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS
Artikel 3:

Bedrijf - Nutsvoorziening
3. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf - Nutsvoorziening’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. nutsvoorzieningen;
b. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een industrieterrein, ter plaatse
van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
met daaraan ondergeschikt:
c. ontsluitingswegen;
met de daarbijbehorende:
d. terreinen;
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3. 2.

Bouwregels

3. 2. 1. Voor het bouw en v an g ebouwen g elden de v olgende regels:
a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bou wvlak worden gebouwd;
b. de bouw hoogte v an een gebouw m ag ni et m eer dan 3 ,00 m
bedragen.
3. 2. 2. Voor het bouw en v an b ouwwerken, g een gebouwen z ijnde, geldt de volgende regel:
-

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag
niet meer dan 9,00 m bedragen.

3. 3.

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de
plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de verkeersveiligheid;
b. de sociale veiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
e. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.
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Centrum
4. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van:
1. detailhandel, niet zijnde g rootschalige detailhandel in voedings- en genotmiddelen, al dan ni et i n c ombinatie m et
ondergeschikte horeca;
2. detailhandel, met inbegrip van grootschalige detailhandel
in voedings- en genotmiddelen ter plaatse van de aanduiding ‘supermarkt’;
3. dienstverlening;
4. horecabedrijven van categorie 1;
5. horecabedrijven tot en met categorie 2, ter plaatse van de
aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 2’;
6. horecabedrijven tot en met categorie 3, ter plaatse van de
aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 3’;
7. horecabedrijven tot en met categorie 4, ter plaatse van de
aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 4’;
8. een horecabedrijf van categorie 5, ter plaatse van de aa nduiding ‘horeca van categorie 5’;
9. maatschappelijke voorzieningen;
voor zover het de eerste bouwlaag betreft;
10. woningen, voor zover het de tweede en hogere bouwlagen
betreft;
11. een par keergarage, t er pl aatse v an de aandui ding ‘ parkeergarage’;
12. een ondergrondse parkeergarage, ter plaatse van de aa nduiding ‘specifieke vorm van centrum - ondergrondse parkeergarage’;
b. een onder doorgang, t er pl aatse v an de aandu iding ‘ onderdoorgang’;
c. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een industrieterrein, ter plaatse
van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
met daaraan ondergeschikt:
d. wegen, straten en paden;
e. parkeervoorzieningen;
f. nutsvoorzieningen;
waarbij het behoud van de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;
met de daarbijbehorende:
g. tuinen, erven en terreinen;
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder luifels.
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4. 2.

07-99-120

Bouwregels

4. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 4.1. sub a. genoemde gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bou wvlak worden gebouwd;
b. indien en voorzover een gevellijn is aangegeven, zal ten minste één gevel in de gevellijn worden gebouwd;
c. de eer ste bouw laag v an het hoo fdgebouw m ag ni et w orden
gebouwd, ter plaatse van de aanduiding ‘onderdoorgang’;
d. ter pl aatse v an de aan duiding ‘ maximale bou whoogte ( m)’
mag de bouwhoogte van een gebouw niet meer dan de aangegeven hoogt e bedr agen, t enzij de dubbel bestemming
‘Waarde - Beschermd stadsgezicht’ van toepassing is, in welk
geval de goot- en bouwhoogte niet meer dan de in artikel 19
genoemde hoogte mogen bedragen;
e. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte
(m)’ m ogen de goot- en bouw hoogte v an een g ebouw ni et
meer dan de aang egeven hoogte bedragen, tenzij de dubbe lbestemming ‘ Waarde - Beschermd s tadsgezicht’ v an t oepassing is, in welk geval de goot- en bouwhoogte niet meer dan
de in artikel 19 genoemde hoogte mogen bedragen;
f. een g ebouw m ag ui tsluitend w orden g ebouwd, i ndien w ordt
voldaan aan de par keernomen, z oals di e z ijn opg enomen i n
bijlage 3.
4. 2. 2. Voor het bouw en v an b ouwwerken, g een gebouwen z ijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet
meer dan 2, 00 m bedragen, met dien verstande dat de bou whoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg
gekeerde gevel(s) v an het hoo fdgebouw c .q. h et v erlengde
daarvan niet meer dan 1,00 m mag bedragen;
b. de bouw hoogte v an ov erige bouw werken, geen g ebouwen
zijnde, mag niet meer dan 2,00 m bedragen.
4. 3.

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de
plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
f. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.
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Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en
bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de
milieusituatie en de g ebruiksmogelijkheden van de aang renzende
gronden, kan m et een om gevingsvergunning worden a fgeweken
van:
- het bepaalde in lid 4.2.1. sub a. in die zin dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
1. de g ezamenlijke oppervlakte van de g ebouwen buiten het
bouwvlak niet meer dan 10 m² bedraagt;
2. de g oot- en bouw hoogte v an de gebouwen bui ten het
bouwvlak niet meer bedraagt dan de daa dwerkelijke gooten bouwhoogte van de gebouwen binnen het bouwvlak.
4. 5.

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de eerste bouwlaag van een gebouw voor bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
grootschalige det ailhandel i n v oedings- en genot middelen,
tenzij de gronden ter plaatse zijn aangeduid als ‘supermarkt’;
c. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
ondergeschikte horeca, zodanig dat de hor ecavloeroppervlakte per winkel meer bedraagt dan 10 % van de bedrijfsvloeroppervlakte tot een maximum van 450 m²;
d. het gebruik v an de gronden en bouw werken s trijdig met d e
parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3.
4. 6.

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en w ethouders kunnen, met inachtneming van een
goede woonsituatie, de verkeersveiligheid, de s ociale veiligheid,
de m ilieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aang renzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:
a. de bes temming ‘ Centrum’ w ordt gewijzigd i n de bes temming
‘Horeca’, met dien verstande dat:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter
plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied 1’;
2. na t oepassing v an dez e w ijzigingsbevoegdheid de r egels
van ar tikel 9 van t oepassing z ijn, m et di en v erstande dat
uitsluitend horecabedrijven tot en met categorie 3 zijn toegestaan;
3. voldaan wordt aan de parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3;
b. de aanduiding ‘supermarkt’ wordt verwijderd, indien:
- de betreffende functie ter plaatse is beëindigd.
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Artikel 5:

07-99-120

Cultuur en ontspanning
5. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Cultuur en ontspanning’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van:
1. sociaal-culturele v oorzieningen, al dan niet in combinatie
met:
- ondergeschikte ho reca, ter pl aatse v an de aandui ding
‘specifieke vorm van horeca - ondergeschikte horeca’;
2. een seksinrichting, ter plaatse van de aanduiding ‘seksinrichting’;
b. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een industrieterrein, ter plaatse
van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
met daaraan ondergeschikt:
c. wegen, straten en paden;
d. parkeervoorzieningen;
e. nutsvoorzieningen;
waarbij het behoud van de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;
met de daarbijbehorende:
f. tuinen, erven en terreinen;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5. 2.

Bouwregels

5. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 5.1. sub a. genoemde gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bou wvlak worden gebouwd;
b. indien en voorzover een gevellijn is aangegeven, zal ten minste één gevel in de gevellijn worden gebouwd;
c. de goot- en bouwhoogte v an een g ebouw m ogen niet meer
dan de in artikel 19 genoemde hoogte bedragen;
d. in a fwijking v an het bep aalde i n s ub c . mag de bouw hoogte
niet m eer dan d e t er p laatse v an de aandu iding ‘ maximale
bouwhoogte (m)’ aangegeven hoogte bedragen;
e. een g ebouw m ag ui tsluitend w orden g ebouwd, i ndien w ordt
voldaan aan de par keernomen, z oals di e z ijn opg enomen i n
bijlage 3.
5. 2. 2. Voor het bouw en v an b ouwwerken, g een gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
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a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet
meer dan 2, 00 m bedragen, met dien verstande dat de bou whoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg
gekeerde gevel(s) v an het hoo fdgebouw c .q. h et verlengde
daarvan niet meer dan 1,00 m mag bedragen;
b. de bouw hoogte v an ov erige bouw werken, geen g ebouwen
zijnde, mag niet meer dan 2,00 m bedragen.
5. 3.

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de
plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
f. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.
5. 4.

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
- het gebruik v an de gronden en bouw werken s trijdig met d e
parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3.

Bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010
Status: Ontwerp / 05-11-10

Buro Vijn B.V.

blz 20

Artikel 6:

07-99-120

Gemengd
6. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van:
1. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf’;
met uitzondering v an g eluidzoneringsplichtige i nrichtingen, r isicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;
al dan niet in combinatie met:
- productiegebonden de tailhandel, m et ui tzondering v an
productiegebonden de tailhandel i n voedings- en g enotmiddelen;
2. een speelautomatenhal, ter plaatse van de aanduiding
‘specifieke v orm v an c ultuur en ont spanning - speelautomatenhal’;
3. detailhandel, niet zijnde g rootschalige detailhandel in voedings- en genotmiddelen;
4. detailhandel, met inbegrip van grootschalige detailhandel
in voedings- en genotmiddelen, ter plaatse van de aanduiding ‘supermarkt’;
5. dienstverlening;
6. horecabedrijven tot en met categorie 2, ter plaatse van de
aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 2’;
7. horecabedrijven tot en met categorie 3, ter plaatse van de
aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 3’;
8. horecabedrijven tot en met categorie 4, ter plaatse van de
aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 4’;
9. maatschappelijke voorzieningen;
10. een seksinrichting, ter plaatse van de aanduiding ‘seksinrichting’;
11. opslag, ter plaatse van de aanduiding ‘opslag’;
12. een par keergarage, t er pl aatse v an de aandui ding ‘ parkeergarage’;
13. woningen;
b. een onder doorgang, t er pl aatse v an de aandu iding ‘ onderdoorgang’;
c. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een industrieterrein, ter plaatse
van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
met daaraan ondergeschikt:
d. wegen, straten en paden;
e. parkeervoorzieningen;
f. groenvoorzieningen;
g. nutsvoorzieningen;
waarbij het behoud van de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;
met de daarbijbehorende:
h. tuinen, erven en terreinen;
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bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6. 2.

Bouwregels

6. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 6.1. sub a. genoemde gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bou wvlak worden gebouwd;
b. indien en voorzover een gevellijn is aangegeven, zal ten minste één gevel in de gevellijn worden gebouwd;
c. de eer ste bouw laag v an het hoo fdgebouw m ag ni et w orden
gebouwd, ter plaatse van de aanduiding ‘onderdoorgang’;
d. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte
(m)’ m ogen de goot- en bouw hoogte v an een g ebouw ni et
meer dan de aang egeven hoogte bedragen, tenzij de dubbe lbestemming ‘Waarde - Beschermd s tadsgezicht’ v an t oepassing is, in welk geval de goot- en bouwhoogte niet meer dan
de in ar tikel 19 genoemde hoogte m ogen bedragen;een gebouw mag uitsluitend worden gebouwd, indien wordt voldaan
aan de parkeernomen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3.
6. 2. 2. Voor het bouw en v an b ouwwerken, g een gebouwen z ijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet
meer dan 2, 00 m bedragen, met dien verstande dat de bou whoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg
gekeerde gevel(s) v an het hoo fdgebouw c .q. h et v erlengde
daarvan niet meer dan 1,00 m mag bedragen;
b. de bouw hoogte v an ov erige bouw werken, geen g ebouwen
zijnde, mag niet meer dan 2,00 m bedragen.
6. 3.

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de
plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
f. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.
6. 4.

Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en
bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de
milieusituatie en de g ebruiksmogelijkheden van de aang renzende
gronden, kan m et een om gevingsvergunning worden a fgeweken
van:
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het bepaalde in lid 6.2.1. sub a. in die zin dat een gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
1. de g ezamenlijke oppervlakte van de g ebouwen buiten het
bouwvlak niet meer dan 10 m² bedraagt;
2. de g oot- en bouw hoogte v an de gebouwen bui ten het
bouwvlak niet meer bedraagt dan de daa dwerkelijke gooten bouwhoogte van de gebouwen binnen het bouwvlak.

6. 5.

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het g ebruik van de gronden en bou wwerken, ter plaatse aangeduid als ‘bedrijf’, ten behoeve van bedrijven, anders dan die
welke zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2;
b. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
grootschalige det ailhandel i n v oedings- en genot middelen,
tenzij de gronden ter plaatse zijn aangeduid als ‘supermarkt’;
c. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
een speelautomatenhal voor meer dan 520 m², ter plaatse van
de aandui ding ‘ specifieke v orm v an c ultuur en ontspanning speelautomatenhal’;
d. het gebruik v an de gronden en bouw werken s trijdig met d e
parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3.
6. 6.

Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en
bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de
milieusituatie en de g ebruiksmogelijkheden van de aang renzende
gronden, kan met een om gevingsvergunning worden a fgeweken
van:
-

het bepaalde in lid 6.5. sub a. in die zin dat, ter plaatse van de
aanduiding ‘bedrijf’, tevens bedrijven worden gevestigd die niet
zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, maar
die naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen
zijn m et de bedr ijven di e z ijn g enoemd i n bi jlage 1 onder de
categorieën 1 en 2, mits:
- het g een geluidzoneringsplichtige i nrichtingen, r isicovolle
inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft.

6. 7.

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en w ethouders kunnen, met inachtneming van een
goede woonsituatie, de v erkeersveiligheid, de s ociale veiligheid,
de m ilieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aang renzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:
a. de aanduiding ‘bedrijf’ wordt verwijderd, indien:
- de betreffende functie ter plaatse is beëindigd;
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b. de aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 2’, ‘horeca
tot en m et horecacategorie 3’ of ‘horeca tot en m et horecacategorie 4’ wordt verwijderd, indien:
- de betreffende functie ter plaatse is beëindigd.
c. de aanduiding ‘supermarkt’ wordt verwijderd, indien:
- de betreffende functie ter plaatse is beëindigd.
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Artikel 7:

07-99-120

Groen
7. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. bermen en beplanting;
c. paden;
d. speelvoorzieningen;
e. waterlopen en waterpartijen;
f. een geden kteken, ter pl aatse v an de aandui ding ‘ specifieke
vorm van maatschappelijk - gedenkteken’;
g. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een industrieterrein, ter plaatse
van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
h. de bescherming van de functie van de waterkering, ter plaatse
van de aanduiding ‘vrijwaringszone - waterkering’;
het behoud en het herstel van de landschappelijke en natuurlijke
waarden van de gronden;
met daaraan ondergeschikt:
i. verhardingen;
waarbij het behoud van de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;
met de daarbijbehorende:
j. bouwwerken, geen g ebouwen zijnde, z oals ba nken, v erlichting, bruggen, bewegwijzering en terreinafscheidingen.
7. 2.

Bouwregels

7. 2. 1. Op o f i n dez e gronden m ogen geen gebouwen w orden
gebouwd.
7. 2. 2. Voor het bouw en v an b ouwwerken, g een gebouwen z ijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet
meer dan 2,00 m bedragen;
b. de bouwhoogte van palen en m asten mag niet meer dan 9, 00
m bedragen;
c. de bouw hoogte v an s peelobjecten en s peelwerktuigen mag
niet meer dan 6,00 m bedragen;
d. de bouw hoogte v an ov erige bouw werken, geen g ebouwen
zijnde, mag niet meer dan 3,00 m bedragen.
7. 3.

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. de verkeersveiligheid;
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c. de sociale veiligheid; en
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
7. 4.

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
- het gebruik van de gronden ten behoeve van wegen.
7. 5. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een
werk, geen bouwwerk zijnde, en van werkzaamheden
7. 5. 1. Voor de v olgende werken, g een bouwwerken z ijnde, en
werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:
a. het aanl eggen o f v erharden v an paden en het aanl eggen o f
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het ontginnen, bodem verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de grond;
c. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verruimen of
dempen van bestaande waterlopen;
d. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport, ener gie- of telecommunicatieleidingen en de daar mee v erband houdende constructies, installaties of apparatuur;
e. het vellen, rooien en beschadigen van houtgewas voor zover
de B oswet of de A lgemene P laatselijke V erordening ni et v an
toepassing zijn.
7. 5. 2. Het bepaalde in lid 7.5.1. is niet van toepassing op werken
en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
7. 5. 3. De omgevingsvergunning k an s lechts worden v erleend,
mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de landschappelijke en natuurlijke waarden van de gronden.
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Artikel 8:

07-99-120

Groen - Park
8. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Groen - Park’ aangegeven gronden zijn bestemd voor:
a. park;
b. groenvoorzieningen;
c. paden;
d. speelvoorzieningen;
e. waterlopen en waterpartijen;
f. evenementen;
het behoud en het herstel van de landschappelijke en natuurlijke
waarden van het park;
met daaraan ondergeschikt:
g. gebouwen ten behoeve van:
1. detailhandel, niet zijnde g rootschalige detailhandel in voedings- en genotmiddelen,
2. horecabedrijven tot en met categorie 2;
3. sociaal-culturele voorzieningen;
h. een gebouw ten behoeve van het openbaar vervoer;
i. verhardingen;
j. wegen en straten,
waarbij het behoud van de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;
met de daarbijbehorende:
k. bouwwerken, geen g ebouwen zijnde, z oals ba nken, v erlichting, bruggen, bewegwijzering en terreinafscheidingen.
8. 2.

Bouwregels

8. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 8.1. sub g. genoemde gebouwen gelden de volgende regels:
a. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen mag niet meer
dan 5% van het bestemmingsvlak bedragen;
b. de bouw hoogte v an een gebouw m ag ni et meer dan 5 ,00 m
bedragen.
8. 2. 2. Voor het bouwen van h et in lid 8.1. sub h. genoemde gebouw geldt de volgende regel:
-

de bouw hoogte v an het g ebouw m ag ni et meer dan 3, 00 m
bedragen.

8. 2. 3. Voor het bouw en v an b ouwwerken, g een gebouwen z ijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet
meer dan 2,00 m bedragen;
b. de bouwhoogte van palen en m asten mag niet meer dan 9, 00
m bedragen;
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c. de bouw hoogte v an s peelobjecten en s peelwerktuigen mag
niet meer dan 6,00 m bedragen;
d. de bouw hoogte v an ov erige bouw werken, geen g ebouwen
zijnde, mag niet meer dan 3,00 m bedragen.
8. 3.

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid; en
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
8. 4. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een
werk, geen bouwwerk zijnde, en van werkzaamheden
8. 4. 1. Voor de v olgende w erken, geen bouw werken zijnde, en
werkzaamheden, is een omgevingsvergunning vereist:
a. het aanl eggen o f v erharden v an paden en het aanl eggen o f
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
b. het ontginnen, bodem verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de grond;
c. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verruimen of
dempen van bestaande waterlopen;
d. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport, ener gie- of telecommunicatieleidingen en de daar mee v erband houdende constructies, installaties of apparatuur;
e. het vellen, rooien en beschadigen van houtgewas voor zover
de B oswet of de A lgemene P laatselijke V erordening ni et v an
toepassing zijn.
8. 4. 2. Het bepaalde in lid 8.4.1. is niet van toepassing op werken
en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
c. dienen ter uitvoering en realisatie van het park.
8. 4. 3. De omgevingsvergunning k an s lechts worden v erleend,
mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de landschappelijke en natuurlijke waarden van het park.
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Artikel 9:
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Horeca
9. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Horeca’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van:
1. horecabedrijven van categorie 1;
2. horecabedrijven tot en met categorie 2, ter plaatse van de
aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 2’;
3. horecabedrijven tot en met categorie 3, ter plaatse van de
aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 3’;
4. horecabedrijven tot en met categorie 4, ter plaatse van de
aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 4’;
5. horecabedrijven v an c ategorie 5, ter pl aatse v an de aa nduiding ‘horeca van categorie 5’;
6. (bedrijfs)woningen, v oor z over het de t weede e n hog ere
bouwlaag betreft;
b. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een industrieterrein, ter plaatse
van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
met daaraan ondergeschikt:
c. wegen, straten en paden;
d. groenvoorzieningen;
e. parkeervoorzieningen;
waarbij het behoud van de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;
met de daarbijbehorende:
f. tuinen, erven en terreinen;
g. terrassen;
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
9. 2.

Bouwregels

9. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 9.1. sub a. genoemde gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. indien en voorzover een gevellijn is aangegeven, zal ten minste één gevel in de gevellijn worden gebouwd;
c. ter pl aatse v an de aan duiding ‘ maximale bou whoogte ( m)’
mag de bouwhoogte van een gebouw niet meer dan de aangegeven hoogt e bedr agen, t enzij de dubbel bestemming
‘Waarde - Beschermd stadsgezicht’ van toepassing is, in welk
geval de goot- en bouwhoogte niet meer dan de in artikel 19
genoemde hoogte mogen bedragen;
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d. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte
(m)’ m ogen de goot- en bouw hoogte v an een g ebouw ni et
meer dan de aang egeven hoogte bedragen, tenzij de dubbe lbestemming ‘ Waarde - Beschermd s tadsgezicht’ v an t oepassing is, in welk geval de goot- en bouwhoogte niet meer dan
de in artikel 19 genoemde hoogte mogen bedragen;
e. een g ebouw m ag ui tsluitend w orden g ebouwd, i ndien w ordt
voldaan aan de par keernomen, z oals di e z ijn opg enomen i n
bijlage 3.
9. 2. 2. Voor het bouw en v an b ouwwerken, g een gebouwen z ijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet
meer dan 2, 00 m bedragen, met dien verstande dat de bou whoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg
gekeerde gevel(s) v an het hoo fdgebouw c .q. het v erlengde
daarvan niet meer dan 1,00 m mag bedragen;
b. de bouw hoogte v an ov erige bouw werken, geen g ebouwen
zijnde, mag niet meer dan 2,00 m bedragen.
9. 3.

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de
plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
f. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.
9. 4.

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de eerste bouwlaag van een gebouw voor bewoning;
b. het g ebruik v an de gronden en bouw werken s trijdig met d e
parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3.
9. 5.

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en w ethouders kunnen, met inachtneming van een
goede woonsituatie, de v erkeersveiligheid, de s ociale veiligheid,
de m ilieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aang renzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:
-

de bestemming ‘Horeca’ wordt g ewijzigd in de bestemmingen
‘Tuin’ en ‘Wonen’, met dien verstande dat:
1. na t oepassing v an dez e w ijzigingsbevoegdheid de r egels
van artikel 12 en 16 van toepassing zijn;
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2. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een vastgestelde hogere grenswaarde;
3. voldaan wordt aan de parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3.
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Kantoor
10. 1. Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Kantoor’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. gebouwen ten behoeve van kantoren;
met daaraan ondergeschikt:
b. wegen, straten en paden;
c. parkeervoorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. nutsvoorzieningen;
met de daarbijbehorende:
f. tuinen, erven en terreinen;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
10. 2. Bouwregels
10. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 10.1. sub a. genoemde
gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bou wvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan de ter
plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’ aangegeven hoogte bedragen;
c. een g ebouw m ag ui tsluitend w orden g ebouwd, i ndien w ordt
voldaan aan de par keernomen, z oals di e z ijn opg enomen i n
bijlage 3.
10. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet
meer dan 2, 00 m bedragen, met dien verstande dat de bou whoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg
gekeerde gevel(s) v an het hoo fdgebouw c .q. h et v erlengde
daarvan niet meer dan 1,00 m mag bedragen;
b. de bouw hoogte v an ov erige bouw werken, geen g ebouwen
zijnde, mag niet meer dan 2,00 m bedragen.
10. 3. Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de
plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de verkeersveiligheid;
b. de sociale veiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
e. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.
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10. 4. Afwijken van de bouwregels
Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en
bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de
milieusituatie en de g ebruiksmogelijkheden van de aang renzende
gronden, kan m et een om gevingsvergunning worden afgeweken
van:
-

het bepaal de i n l id 10. 2.1. s ub a. in di e z in dat een g ebouw
gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
1. de g ezamenlijke oppervlakte van de g ebouwen buiten het
bouwvlak niet meer dan 10 m² bedraagt;
2. de g oot- en bouw hoogte v an de gebouwen bui ten het
bouwvlak niet meer bedraagt dan de daa dwerkelijke gooten bouwhoogte van de gebouwen binnen het bouwvlak.
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Maatschappelijk
11. 1. Bestemmingsomschrijving
De v oor ‘ Maatschappelijk’ aan gewezen g ronden z ijn bes temd
voor:
a. gebouwen ten behoeve van:
1. maatschappelijke voorzieningen;
2. woningen, voor zover het de tweede en hogere bouwlagen
betreft, ter plaatse van de aanduiding ‘wonen’;
b. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een industrieterrein, ter plaatse
van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
met daaraan ondergeschikt:
c. wegen, straten en paden;
d. groenvoorzieningen;
e. nutsvoorzieningen;
f. parkeervoorzieningen;
g. speelvoorzieningen;
h. water;
waarbij het behoud van de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;
met de daarbijbehorende:
i. tuinen, erven en terreinen;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
11. 2. Bouwregels
11. 2. 1. Voor het bouwen van de in lid 11.1. sub a. genoemde
gebouwen gelden de volgende regels:
a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bou wvlak worden gebouwd;
b. indien en voorzover een gevellijn is aangegeven, zal ten minste één gevel in de gevellijn worden gebouwd;
c. ter pl aatse v an de aand uiding ‘ maximum bebou wingspercentage (%)’ mag het bebouwingspercentage van het bouwvlak
niet meer dan het aangegeven percentage bedragen;
d. ter pl aatse v an de aan duiding ‘ maximale bou whoogte ( m)’
mag de bouwhoogte van een gebouw niet meer dan de aangegeven hoogt e bedr agen, t enzij de dubbel bestemming
‘Waarde - Beschermd stadsgezicht’ van toepassing is, in welk
geval de goot- en bouwhoogte niet meer dan de in artikel 19
genoemde hoogte mogen bedragen;
e. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte
(m)’ m ogen de goot- en bouw hoogte v an een g ebouw ni et
meer dan de aang egeven hoogte bedragen, tenzij de dubbe lbestemming ‘ Waarde - Beschermd s tadsgezicht’ v an t oepassing is, in welk geval de goot- en bouwhoogte niet meer dan
de in artikel 19 genoemde hoogte mogen bedragen;
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een g ebouw m ag ui tsluitend worden g ebouwd, i ndien w ordt
voldaan aan de par keernomen, z oals di e z ijn opg enomen i n
bijlage 3.

11. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van palen en m asten mag niet meer dan 9, 00
m bedragen;
b. de bouw hoogte v an s peelobjecten en s peelwerktuigen mag
niet meer dan 6,00 m bedragen;
c. de opper vlakte v an ov erkappingen mag ni et meer dan 20 m ²
bedragen;
d. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 6,00 m
bedragen;
e. de bouw hoogte v an ant enne-installaties m ag n iet m eer da n
35,00 m bedragen;
f. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet
meer dan 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte
van erf- en terreinafscheidingen vóór de naa r de weg gekeerde g evel(s) c .q. he t v erlengde daar van m ag ni et meer dan
1,00 m bedragen;
g. de bouw hoogte v an ov erige bouw werken, geen g ebouwen
zijnde, mag niet meer dan 3,00 m bedragen.
11. 3. Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de
plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
f. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.
11. 4. Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
- het gebruik v an de gronden en bouw werken s trijdig met d e
parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3.
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Tuin
12. 1. Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen
hoofdgebouwen;
b. aan- en uitbouwen en a angebouwde bijgebouwen, ter plaatse
van de aandu iding ‘ specifieke bouwaanduiding - aan- en ui tbouwen en aangebouwde bijgebouwen’;
c. bijgebouwen op het achtererf;
d. overkappingen;
e. erkers voor de voorgevellijn;
f. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een industrieterrein, ter plaatse
van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
g. de bescherming van de functie van de waterkering, ter plaatse
van de aanduiding ‘vrijwaringszone - waterkering’;
waarbij het behoud van de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;
met de daarbijbehorende:
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
12. 2. Bouwregels
12. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen g elden de volgende r egels:
a. als gebouwen mogen uitsluitend aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer dan 45 m ² bedragen, met dien verstande dat i ndien de bes taande opper vlakte groter i s, de b estaande oppervlakte als maximum geldt;
c. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bi jgebouwen mag niet meer dan 50% van het oppervlakte van het
achtererf bedragen;
d. aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aandui ding ‘specifieke bouwaanduiding - aan- en uitbouwen en aangebouwde
bijgebouwen;
e. aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mogen uitsluitend aan de oorspronkelijke achtergevel worden gebouwd
met een diepte van niet meer dan 3,00 m;
f. aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mogen uitsluitend aan de oorspronkelijke zijgevel op ten minste 1,00 m
achter de v oorgevellijn worden gebouwd met een br eedte van
niet meer dan 3,50 m;
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g. aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mogen uitsluitend aan de oorspronkelijke zijgevel op t en minste 3,00 m
achter de voorgevellijn worden gerealiseerd indien de br eedte
(gezien vanaf de v oorgevellijn) ni et m eer dan ¼ is v an de
diepte, met een b reedte v an ni et m eer dan 1, 50 m , al smede
de breedte van de aan - en/of uitbouw niet meer bedraagt dan
¼ van de breedte van de zijtuin;
h. aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen ten minste 3,00 m
vanaf de grens met de bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Verkeer Verblijf’ gebouwd te worden;
i. bijgebouwen welke niet zijn aangebouwd mogen uitsluitend
worden gebouwd achter de oorspronkelijke achtergevel, en
achter het verlengde van de zijgevel;
j. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aang ebouwde bijgebouwen m ag ni et m eer dan 4, 00 m bed ragen, met di en v erstande dat de goothoogte ni et m eer dan 0, 25 m bov en de
vloer van de eerste bouwlaag mag bedragen;
k. de b ouwhoogte v an aan - en ui tbouwen en aang ebouwde b ijgebouwen mag niet meer dan 4,50 m bedragen;
l. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer
dan 3,00 m bedragen;
m. de bouw hoogte v an vrijstaande bi jgebouwen m ag ni et meer
dan 4,50 m bedragen;
n. de dakhelling van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet
minder dan 10° en niet meer dan 50° bedragen.
12. 2. 2. Voor het bouwen van overkappingen gelden de volgende
regels:
-

overkappingen met een bouwhoogte van niet meer dan 3,00 m
en een br eedte v an ni et m eer dan 3 ,50 m mogen ui tsluitend
op 1,00 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het
hoofdgebouw dan wel in of achter het verlengde daarvan worden gebouwd.

12. 2. 3. Voor het bouw en van bouw werken, geen gebouwen
zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet
meer dan 2,00 m bedragen, met dien verstande dat:
1. de bouw hoogte v an er f- en t erreinafscheidingen v óór de
naar de weg gekeerde gevel(s) c.q. het verlengde daarvan
mag ni et m eer dan 1, 00 m bedr agen, tenzij de per ceelgrens ligt in het verlengde van de zijgevel;
2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen
achter de voorgevel of het verlengde daarvan, maar gelegen bi nnen 1 ,00 m v anaf de bes temmingen ‘ Verkeer’ en
‘Verkeer - Verblijf’ mag niet meer dan 1,00 m bedragen;
b. de b ouwhoogte v an v laggenmasten en an tennes m ag ni et
meer dan 9,00 m bedragen;
c. de bouw hoogte v an ov erige bouw werken, geen g ebouwen
zijnde, mag niet meer dan 1,50 m bedragen.
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12. 3. Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de
plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
f. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.
12. 4. Afwijken van de bouwregels
Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en
bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de
milieusituatie en de g ebruiksmogelijkheden van de aang renzende
gronden, kan m et een om gevingsvergunning worden a fgeweken
van:
-

het bepaalde in lid 12.2.1. sub h. ten behoeve van het bouwen
van aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot op de grens met de
bestemmingen ‘Verkeer’ en/of ‘Verkeer - Verblijf’, mits:
- de aan- en uitbouwen en bijgebouwen aansluiten bij reeds
bestaande bebouwing welke binnen 1,00 m vanaf de grens
met de bestemming ‘Verkeer’ en/of ‘Verkeer - Verblijf’ is
gerealiseerd.

12. 5. Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
b. het gebruik v an da ken buiten het bouw vlak t en behoev e v an
een balkon;
c. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
detailhandel;
d. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
een aan -huis-verbonden ber oep, z odanig da t de ber oepsvloeroppervlakte meer bedraagt van 30% van de totale g ezamenlijke be gane v loeroppervlakte v an de aanw ezige bebo uwing op het bouwperceel, met dien verstande dat deze oppervlakte niet meer bedraagt dan 35 m².
12. 6. Afwijken van de gebruiksregels
Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en
bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de
milieusituatie en d e gebruiksmogelijkheden van de aang renzende
gronden, kan m et een om gevingsvergunning worden a fgeweken
van:
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het bepaalde in lid 12.5. sub d. ten behoeve van het realiseren
van een pr aktijk- en/of kantoorruimte in aan- en/of uitbouwen,
ten behoeve v an een a an-huis-verbonden beroep, in d ie zin
dat de beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte wordt vergroot tot
ten hoo gste 40 % v an d e t otale be gane grondoppervlakte t ot
een maximum van 50 m², mits:
1. hierop i n m indering w ordt gebracht de opper vlakte v oor
deze activiteiten die onder de w erking van de be stemming
‘Wonen’ ten aanzien van de ontheffing voor het gebruik ten
behoeve van pr aktijk- en/of kantoorruimte w ordt t oegestaan.
2. de activiteiten met betrekking tot een aan-huis-verbonden
beroep geen hinder opleveren, dit betekent in ieder geval
dat het di ent t e g aan o m ac tiviteiten, di e ni et onder de
werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen, en die als
categorie 1 of 2 van bijlage 1, dan wel daarmee gelijk kunnen worden gesteld wat betreft hun gevolgen voor de o mgeving, en/of;
3. het geen detailhandel betreft, tenzij het als ondergeschikte
nevenactiviteit v an het in de woning ui tgeoefende aan huis-verbonden beroep plaatsvindt;
4. de ac tiviteiten m et bet rekking tot het aan -huis-verbonden
beroep mogen zowel naar de aa rd als ten aanzien van de
visuele aspecten ervan geen afbreuk doen aan het
(woon)karakter van de wijk;
5. het uiterlijk aanzien van de w oning niet zodanig verandert,
dat de woning het karakter van een woning verliest.
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Verkeer
13. 1. Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, straten en paden;
b. voet- en rijwielpaden;
c. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een industrieterrein, ter plaatse
van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
d. de bescherming van de functie van de waterkering, ter plaatse
van de aanduiding ‘vrijwaringszone - waterkering’;
waarbij wordt g estreefd naar een inrichting hoofdzakelijk gericht
op de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
met daaraan ondergeschikt:
e. groenvoorzieningen;
f. nutsvoorzieningen;
g. parkeervoorzieningen;
h. sloten en bermen;
i. water;
waarbij het behoud van de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;
met de daarbijbehorende:
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, viaducten, dammen en/of duikers.
13. 2. Bouwregels
13. 2. 1. Op o f i n dez e g ronden m ogen g een gebouwen w orden
gebouwd.
13. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van palen en m asten mag niet meer dan 9, 00
m bedragen;
b. de bouw hoogte v an ov erige bouw werken, geen g ebouwen
zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding,
beveiliging en r egeling van het v erkeer, m ag n iet m eer da n
3,00 m bedragen.
13. 3. Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.

13. 4. Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
- het inrichten van de gr onden in afwijking van het aangegeven
dwarsprofiel.
13. 5. Afwijken van de gebruiksregels
Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en
bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de
milieusituatie en de g ebruiksmogelijkheden van de aang renzende
gronden, kan m et een om gevingsvergunning worden a fgeweken
van:
-

het bepaal de i n l id 13. 4. in di e z in dat w ordt a fgeweken v an
het aangegeven dwarsprofiel, mits:
- geen w ezenlijke v erslechtering v an de geluidssituatie o ptreedt.
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Verkeer - Verblijf
14. 1. Bestemmingsomschrijving
De v oor ‘Verkeer - Verblijf’ aan gewezen g ronden z ijn bes temd
voor:
a. wegen, straten en paden;
b. sloten en bermen;
c. groenvoorzieningen;
d. parkeervoorzieningen;
e. terrassen;
f. detailhandel, niet zijnde grootschalige detailhandel in voedings- en genotmiddelen, dienstverlening, horecabedrijven van
categorie 1, m aatschappelijke v oorzieningen en /of w oningen
in een uitstekende bouwlaag, ter pl aatse v an de aanduiding
‘specifieke bouwaanduiding - uitstekende bouwlaag’;
g. ondergeschikte horeca in de tweede bouwlaag, ter plaatse van
de aandui ding ‘ specifieke v orm v an hor eca - ondergeschikte
horeca’;
h. een geden kteken, ter pl aatse v an de aandui ding ‘ specifieke
vorm van maatschappelijk - gedenkteken’;
i. evenementen;
j. een parkeergarage, ter plaatse van de aandu iding ‘parkeergarage’;
k. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een industrieterrein, ter plaatse
van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
l. de bescherming van de functie van de waterkering, ter plaatse
van de aanduiding ‘vrijwaringszone - waterkering’;
met daaraan ondergeschikt:
m. nutsvoorzieningen;
n. speelvoorzieningen;
waarbij het behoud van de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;
met de daarbijbehorende:
o. bergingen c.q. autoboxen, ter plaatse van de aanduiding ‘garage’;
p. bouwwerken, geen g ebouwen zijnde, w aaronder br uggen en
duikers.
14. 2. Bouwregels
14. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen g elden de volgende r egels:
a. bergingen c.q. autoboxen mogen uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding ‘garage’ worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding ‘garage’ mag de bouwhoogte
van een berging of autobox niet meer dan 3,50 m bedragen;
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c. een ov er de weg uitstekende bouw laag mag, v oor z over het
de tweede bouwlaag betreft, worden gebouwd, ter plaatse van
de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - uitstekende bouwlaag’ waarbij de bouwhoogte van de bouwlaag niet hoger mag
zijn dan het bui ten het bes temmingsvlak g elegen g ebouw
waarvan zij deel uitmaakt.
d. een parkeergarage mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding ‘parkeergarage’;
e. de bouwhoogte van een parkeergarage mag niet meer dan de
ter pl aatse v an de aan duiding ‘ maximale bou whoogte ( m)’
aangegeven hoogte bedragen.
14. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van palen en m asten mag niet meer dan 9, 00
m bedragen;
b. de bouw hoogte v an s peelobjecten en s peelwerktuigen mag
niet meer dan 6,00 m bedragen;
c. de bouw hoogte v an ov erige bouw werken, geen g ebouwen
zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding,
beveiliging en r egeling van het v erkeer, m ag n iet m eer da n
4,00 m bedragen.
14. 3. Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de
plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie;
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en
f. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.
14. 4. Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het bedrijfsmatige gebruik van bergingen c.q. autoboxen;
b. het gebruik van bergingen c.q. autoboxen voor bewoning.
14. 5. Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en w ethouders kunnen, met inachtneming van een
goede w oonsituatie, de v erkeersveiligheid en de v erkeerscirculatie, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aang renzende gronden, het plan wijzigen in die zin
dat:
- de bes temming ‘ Verkeer - Verblijf’ w ordt gew ijzigd i n de b estemming ‘Cultuur en ontspanning’, mits:
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deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter
plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied 5’.
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Water
15. 1. Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. sloten, vaarten, en daarmee gelijk te stellen waterlopen;
b. oevers, bermen en beplanting;
c. waterpartijen;
d. aanleggelegenheid;
e. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een industrieterrein, ter plaatse
van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
f. de bescherming van de functie van de waterkering, ter plaatse
van de aanduiding ‘vrijwaringszone - waterkering’;
met daaraan ondergeschikt:
g. wegen en straten;
h. paden;
i. groenvoorzieningen;
j. nutsvoorzieningen;
k. tuinen en erven;
waarbij het behoud van de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;
met de daarbijbehorende:
l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, duikers en/of dammen.
15. 2. Bouwregels
15. 2. 1. Op o f i n dez e g ronden m ogen g een gebouwen w orden
gebouwd.
15. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
-

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag
niet meer dan 3,00 m bedragen.

15. 3. Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de
afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. de verkeersveiligheid;
c. de sociale veiligheid;
d. de milieusituatie; en
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Buro Vijn B.V.

Bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010
Status: Ontwerp / 05-11-10

07-99-120

Artikel 16:

blz 45

Wonen
16. 1. Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor:
1. een aan-huis-verbonden beroep;
2. detailhandel, niet zijnde g rootschalige detailhandel in voedings- en genotmiddelen, t er pl aatse v an de a anduiding
‘detailhandel’;
3. detailhandel, niet zijnde g rootschalige detailhandel in voedings- en g enotmiddelen, dienstverlening en/of hor ecabedrijven tot en met categorie 2, ter plaatse van de aanduiding ‘gemengd’;
4. dienstverlening, t er pl aatse v an de aandui ding ‘ dienstverlening’;
5. gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;
6. een hor ecabedrijf c ategorie 1, t er pl aatse v an d e aandu iding ‘horeca van categorie 1’;
b. een onder doorgang, t er pl aatse v an de aandu iding ‘ onderdoorgang’;
c. een parkeergarage, ter plaatse van de aandu iding ‘parkeergarage’;
d. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een industrieterrein, ter plaatse
van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
e. de bescherming van de functie van de waterkering, ter plaatse
van de aanduiding ‘vrijwaringszone - waterkering’;
met daaraan ondergeschikt:
f. aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen;
g. nutsvoorzieningen;
waarbij het behoud van de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;
met de daarbijbehorende:
h. tuinen en erven;
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
16. 2. Bouwregels
16. 2. 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoo fdgebouw m ogen ui tsluitend w oonhuizen w orden g ebouwd;
b. een hoof dgebouw m ag ui tsluitend bi nnen het bou wvlak t e
worden gebouwd;
c. een hoofdgebouw mag uitsluitend in de voorgevelrooilijn worden gebouwd;
d. in afwijking van het bepaalde in sub c. zal ten minste één gevel i n de g evellijn w orden g ebouwd, i ndien en voorzover een
gevellijn is aangegeven;
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e. ter pl aatse v an de aand uiding ‘ maximum aan tal w ooneenheden’ m ag het aan tal ho ofdgebouwen ni et m eer dan het aa ngegeven aantal bedragen;
f. ter pl aatse v an de aandui ding ´ maximum bebou wingspercentage (%)’ mag het bebouwingspercentage van het bouwvlak
niet meer dan het aangegeven percentage bedragen;
g. de eer ste bouw laag v an het hoo fdgebouw m ag ni et w orden
gebouwd, ter plaatse van de aanduiding ‘onderdoorgang’;
h. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte
(m)’ mogen de g oot- en bouw hoogte v an een g ebouw ni et
meer dan de aan gegeven hoogte bedragen, met dien verstande dat indien de goothoogte 4, 00 m bedraagt, de maximale
goothoogte op de achtergevelgrens niet meer dan 6,00 m mag
bedragen, tenzij de dubbelbestemming ‘Waarde - Beschermd
stadsgezicht’ van toepassing is, in welk geval de goot- en
bouwhoogte niet meer dan de i n artikel 19 genoemde hoogte
mogen bedragen;
i. ter pl aatse v an de aan duiding ‘ maximale bou whoogte ( m)’
mag de bouwhoogte van een gebouw niet meer dan de aangegeven hoogte bedragen;
j. op w oningen m et een verschil t ussen g oot- en bouw hoogte
van ni et m eer dan 2 ,00 m, m ogen da kopbouwen w orden g ebouwd, mits:
1. deze worden gebouwd op achterdakvlakken of zijdakvlakken van het hoofdgebouw, mits deze niet zijn gericht op de
openbare ruimte of op groenvoorzieningen;
2. deze een horizontaal dakvlak hebben;
3. dit dakvlak wordt gebouwd vanuit de nok van het hoofdgebouw;
4. niet m eer dan t wee dak opbouwen aaneen worden g ebouwd met een zijdelingse afstand tot de perceelgrens van
1,00 m;
5. de onderzijde van de dakopbouw 0,50 m hoger is dan de
goothoogte;
k. een g ebouw m ag ui tsluitend w orden g ebouwd, i ndien w ordt
voldaan aan de par keernomen, z oals di e z ijn opg enomen i n
bijlage 3.
16. 2. 2. Voor het bouwen van een parkeergarage gelden de volgende regels:
a. een parkeergarage mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aandui ding ‘parkeergarage’ of ‘specifieke vorm van
wonen - parkeervoorzieningen’;
b. ter pl aatse v an de aan duiding ‘ maximale bou whoogte ( m)’
mag de bouwhoogte van een parkeergarage niet meer dan de
aangegeven hoogte bedragen;
c. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte
(m)’ m ogen de goot- en bouw hoogte v an een par keergarage
niet meer dan de aangegeven hoogte bedragen.
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16. 2. 3. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en aan gebouwde bijgebouwen gelden de regels zoals die zijn opgenomen in de
bestemming ‘Tuin’.
16. 2. 4. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouw hoogte v an v laggenmasten en an tennes m ag ni et
meer dan 9,00 m bedragen;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet
meer dan 2,00 m bedragen, met dien verstande dat:
1. de bouw hoogte v an er f- en t erreinafscheidingen v óór de
voorgevel ni et m eer d an 1, 00 m m ag bedr agen, t enzij de
perceelgrens ligt in het verlengde van de zijgevel;
2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen
achter de v oorgevel of het v erlengde daar van, maar bi nnen 3,00 m vanaf de grens met de bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Verkeer - Verblijf’, niet meer dan 1,00 m mag bedragen;
c. de bouw hoogte v an ov erige bouw werken, g een gebouwen
zijnde, mag niet meer dan 1,50 m bedragen.
16. 3. Nadere eisen
Burgemeester en Wethouders kunnen nader e eisen s tellen aan
de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de parkeersituatie; en
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
16. 4. Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
beroeps- of bed rijfsactiviteiten aan hui s, z odanig dat de b eroeps- c.q. bedr ijfsvloeroppervlakte v oor de aa n-huis-verbonden ber oepen m eer be draagt dan 30 % v an d e t otale gezamenlijke begane grondvloeroppervlakte van de a anwezige bebouwing op he t bouwperceel, met di en v erstande dat dez e
oppervlakte meer bed raagt dan 35 m², met i nbegrip v an het
bepaalde in de bestemming ‘Tuin’;
b. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
een par keergarage, t enzij de g ronden t er pl aatse z ijn aang eduid als ‘parkeergarage’ of ‘specifieke vorm van wonen - parkeervoorzieningen’;
c. het gebruik v an de gronden en bouw werken s trijdig met d e
parkeernormen, z oals di e z ijn opg enomen i n bi jlage 3 , t enzij
de gronden ter plaatse zijn aangeduid als:
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‘specifieke v orm v an w onen - parkeervoorzieningen’, i n
welk geval niet meer dan 100 parkeerplaatsen zijn toegestaan.

16. 5. Afwijken van de gebruiksregels
Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en
bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de
milieusituatie en de g ebruiksmogelijkheden van de aang renzende
gronden, kan m et een om gevingsvergunning worden a fgeweken
van:
-

het bepaalde in lid 16.4. sub a. ten behoeve van het realiseren
van een pr aktijk- en/of kantoorruimte in aan- en/of uitbouwen,
ten behoeve v an een aan -huis-verbonden beroep, in d ie zin
dat de beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte wordt vergroot tot
ten hoo gste 40 % v an d e t otale be gane grondoppervlakte t ot
een maximum van 50 m², mits:
1. hierop i n m indering w ordt gebracht de opper vlakte v oor
deze ac tiviteiten di e on der de w erking v an ar tikel 11 t en
aanzien van de ontheffing voor het gebruik ten behoeve
van praktijk- en/of kantoorruimte wordt toegestaan.
2. de activiteiten met betrekking tot een aan-huis-verbonden
beroep geen hinder opleveren, dit betekent in ieder geval
dat het di ent t e g aan o m ac tiviteiten, di e ni et onder de
werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen, en die als
categorie 1 of 2 van bijlage 1, dan wel daarmee gelijk kunnen worden gesteld wat betreft hun gevolgen voor de o mgeving, en/of;
3. het geen detailhandel betreft, tenzij het als ondergeschikte
nevenactiviteit v an het in de woning ui tgeoefende aanhuis-verbonden beroep plaatsvindt;
4. de ac tiviteiten m et bet rekking tot het aan -huis-verbonden
beroep mogen zowel naar de aa rd als ten aanzien van de
visuele aspecten ervan geen afbreuk doen aan het
(woon)karakter van de wijk;
5. het uiterlijk aanzien van de woning niet zodanig verandert,
dat de woning het karakter van een woning verliest.

Buro Vijn B.V.

Bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010
Status: Ontwerp / 05-11-10

07-99-120

Artikel 17:
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Wonen - Woongebouw
17. 1. Bestemmingsomschrijving
De voor ‘ Wonen - Woongebouw’ aang ewezen gronden z ijn b estemd voor:
a. woongebouwen;
b. woongebouwen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de
volgende functies voor zover het de eerste bouwlaag betreft:
1. een bedr ijf v oor t andtechniek, t er pl aatse v an d e aandu iding ‘specifieke vorm van bedrijf - tandtechniek’;
2. een bi bliotheek, t er pl aatse v an de aandui ding ‘ bibliotheek’;
3. dienstverlening, t er pl aatse v an de aandui ding ‘ dienstverlening’;
4. detailhandel, niet zijnde g rootschalige detailhandel in voedings- en genotmiddelen, t er pl aatse v an de aandui ding
‘detailhandel’;
5. detailhandel, niet zijnde g rootschalige detailhandel in voedings- en genotmiddelen, horecabedrijven tot en met categorie 2 en di enstverlening, ter pl aatse v an de a anduiding
‘gemengd’;
6. horecabedrijven tot en met categorie 2, ter plaatse van de
aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 2’;
7. een huisartsen- en fysiotherapiepraktijk, ter plaatse van de
aanduiding ‘gezondheidszorg’;
8. een kantoor, ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’;
9. maatschappelijke voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding ‘maatschappelijk’;
10. sociaal-medische voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding ‘zorginstelling’;
c. een parkeergarage, ter plaatse van de aandu iding ‘parkeergarage’;
d. gebouwen ten behoeve van bergingen c.q. autoboxen;
e. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een industrieterrein, ter plaatse
van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
f. de bescherming van de functie van de waterkering, ter plaatse
van de aanduiding ‘vrijwaringszone - waterkering’;
met daaraan ondergeschikt:
g. parkeervoorzieningen;
h. groenvoorzieningen;
i. nutsvoorzieningen;
waarbij het behoud van de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;
met de daarbijbehorende:
j. tuinen, erven en terreinen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010
Status: Ontwerp / 05-11-10

Buro Vijn B.V.

blz 50

07-99-120

17. 2. Bouwregels
17. 2. 1. Voor het bouwen van woongebouwen gelden de v olgende regels:
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen een bou wvlak worden
gebouwd;
b. indien en voorzover een gevellijn is aangegeven, zal ten minste één gevel in de gevellijn worden gebouwd;
c. ter pl aatse v an de aan duiding ‘ maximale bou whoogte ( m)’
mag de bouwhoogte van een gebouw niet meer dan de aangegeven hoogt e bedr agen, t enzij de dubbel bestemming
‘Waarde - Beschermd stadsgezicht’ van toepassing is, in welk
geval de goot- en bouwhoogte niet meer dan de in artikel 19
genoemde hoogte mogen bedragen;
d. in a fwijking v an het bep aalde i n s ub c . mag de bouw hoogte
van een g ebouw, t er pl aatse v an de aandui ding ‘ specifieke
bouwaanduiding - afwijkende bou whoogte’, v oor t en hoog ste
70% van het aangeduide gebied 31,00 m bedragen;
e. in afwijking van het bepaalde in sub c. gelden ter plaatse van
de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - afwijkende maatvoering’ de volgende regels:
1. de bouwhoogte van ten hoogste één derde van het woongebouw mag niet meer dan 10,00 m bedragen;
2. de bouwhoogte van ten hoogste één derde van het woongebouw m ag ni et minder dan 16, 00 m en ni et meer dan
19,00 m bedragen;
3. de bouwhoogte van ten hoogste één derde van het woongebouw m ag ni et minder dan 16, 00 m en ni et meer dan
25,00 m bedragen;
f. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte
(m)’ m ogen de goot- en bouw hoogte v an een g ebouw ni et
meer dan de aang egeven hoogte bedragen, tenzij de dubbe lbestemming ‘ Waarde - Beschermd s tadsgezicht’ v an t oepassing is, in welk geval de goot- en bouwhoogte niet meer dan
de in artikel 19 genoemde hoogte mogen bedragen;
g. een g ebouw m ag ui tsluitend w orden g ebouwd, i ndien w ordt
voldaan aan de par keernomen, z oals di e z ijn opg enomen i n
bijlage 3.
17. 2. 2. Voor het bouwen van de in lid 17.1. sub d. genoemde
gebouwen gelden de volgende regels:
a. de opper vlakte v an een ber ging c .q. au tobox m ag ni et meer
dan 20 m² bedragen;
b. de ber gingen c .q. aut oboxen m ogen ui tsluitend i n c omplexen
worden gebouwd;
c. de bouw hoogte v an een gebouw m ag ni et m eer dan 3 ,00 m
bedragen.
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17. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet
meer dan 2,00 m bedragen, met dien verstande dat:
1. de bouw hoogte v an er f- en t erreinafscheidingen v óór de
voorgevel ni et m eer d an 1, 00 m m ag bedr agen, t enzij de
perceelgrens ligt in het verlengde van de zijgevel;
2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen
achter de v oorgevel of het v erlengde daar van, maar bi nnen 3,00 m vanaf de grens met de bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Verkeer - Verblijf’, niet meer dan 1,00 m mag bedragen;
b. de bouw hoogte v an ov erige bouw werken, geen g ebouwen
zijnde, mag niet meer dan 5,00 m bedragen.
17. 3. Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de
plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
a. de in bijlage 3 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;
b. de woonsituatie;
c. de verkeersveiligheid;
d. de parkeersituatie; en
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
17. 4. Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
bedrijven, t enzij de gronden t er pl aatse z ijn a angeduid al s
‘specifieke vorm van bedrijf - tandtechniek’, in welk geval een
bedrijf in tandtechniek is toegestaan;
b. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
detailhandel, t enzij de gronden t er pl aatse z ijn a angeduid al s
‘detailhandel’ of ‘gemengd’;
c. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
grootschalige detailhandel in voedings- en genotmiddelen;
d. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
dienstverlening, t enzij de g ronden ter pl aatse z ijn aangedui d
als ‘dienstverlening’;
e. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
horeca, tenzij de gr onden ter plaatse zijn aangeduid als ‘horeca tot en met horecacategorie 2’ of ‘gemengd’;
f. het gebruik van de t weede en hog ere bouwlaag voor een a ndere functie dan het wonen, tenzij de gronden ter plaatse zijn
aangeduid als ‘parkeergarage’, in welk geval in de tweede en
hogere bouw lagen t en behoev e van een par keergarage m ogen worden gebruikt;
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g. het g ebruik van de gronden en bou wwerken, ter plaatse aangeduid als ‘horeca tot en met horecacategorie 2’, ten behoeve
van horecabedrijven van categorie 3 en hoger;
h. het gebruik v an de gronden en bouw werken s trijdig met d e
parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3.
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Waarde - Archeologie
18. 1. Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waarde - Archeologie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de ander e daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
- de bescherming en de veiligstelling van de archeologische
waarden van de gronden.
18. 2. Bouwregels
18. 2. 1. In afwijking van het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) is het verboden de in dit plan opgenomen
gronden en bouwwerken te bouwen, aan te leggen en te gebruiken op een wijze die strijdig is met de in dit artikel gegeven regels.
18. 2. 2. Op o f i n dez e g ronden m ogen g een gebouwen w orden
gebouwd, met uitzondering van:
a. ver-/nieuwbouw van be staande gebouwen, w aarbij de b estaande oppervlakte van het gebouw, g elegen op minder dan
1,00 m boven peil, in generlei opzicht wordt vergroot of veranderd;
b. de bouw v an een bi jgebouw of de ui tbreiding van een b estaand hoofdgebouw met ten hoogste 50 m², conform de bij de
bestemming behorende uitbreidingsmogelijkheden ten behoeve van aan- en uitbouwen en bijgebouwen.
18. 3. Afwijken van de bouwregels
18. 3. 1. Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken
van:
-

het bepaalde in lid 18.2.2. ten behoeve van andere daar voorkomende bes temming(en), indien i s g ebleken d at het opr ichten van het g ebouw, w aarvoor een o mgevingsvergunning
wordt g evraagd, ni et z al l eiden t ot een v erstoring v an de a rcheologische resten.

18. 3. 2. Voor zover het oprichten van het gebouw, waarvoor een
omgevingsvergunning wordt gevraagd, kan leiden tot een verstoring v an ar cheologisch materiaal, kan een omgevingsvergunning
worden v erleend voor het a fwijken van het bep aalde i n l id 18. 2.,
indien aan de omgevingsvergunning de v olgende r egels w orden
verbonden:
a. de verplichting t ot het t reffen van t echnische m aatregelen,
waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden
behouden;
b. de verplichting tot het doen van afgravingen, of;
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c. de verplichting de opr ichting van het gebouw te laten begeleiden door een ter zake kundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester
en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
18. 3. 3. De omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan
nadat de aanvrager een rapport is overlegd waarin de ar cheologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord in voldoende mate is vastgesteld.
18. 3. 4. Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend moet
er ten behoeve van de beoordeling van het rapport advies worden
ingewonnen bij een ter zake deskundige.
18. 4. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een
werk, geen bouwwerk zijnde, en van werkzaamheden
18. 4. 1. Voor de v olgende w erken, g een bouw werken z ijnde, en
werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op de ze gr onden van t oepassing z ijnde be stemmingen een
omgevingsvergunning vereist:
a. het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen en waterpartijen), egaliseren en ophogen van gronden
en/of het an derszins i ngrijpend w ijzigen v an de bodem structuur;
b. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,30 m, tenzij
deze in het k ader v an onder zoek naar m ogelijke hi storische
vindplaatsen worden uitgevoerd.
18. 4. 2. Het bepaalde in lid 18.4.1. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. zijn aan t e merken als normaal onderhoud, gebruik en behee r
van de gronden in overeenstemming met lid 18.1.;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan.
18. 4. 3. De omgevingsvergunning kan s lechts w orden v erleend
indien g een onev enredige a fbreuk w ordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
18. 4. 4. Alvorens de omgevingsvergunning wordt v erleend kan
worden besloten dat voor ingrepen groter dan 50 m² de omgevingsvergunning pas kan worden verleend nadat door de aanv rager een r apport i s ov erlegd w aarin de ar cheologische w aarden
van de g ronden di e bl ijkens de aanv raag kunnen w orden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld.
18. 4. 5. Alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend moet
er ten behoeve van de beoordeling van het rapport advies worden
ingewonnen bij een ter zake deskundige.

Buro Vijn B.V.

Bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010
Status: Ontwerp / 05-11-10

07-99-120

Artikel 19:
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Waarde - Beschermd stadsgezicht
19. 1. Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waarde - Beschermd stadsgezicht’ aangewezen gronden
zijn, behalve voor de ander e daar voorkomende bestemming(en),
mede bestemd voor:
- het behoud, herstel en de uitbouw van de in het beeldkwaliteit
aangegeven cultuurhistorische en r uimtelijke waarden van het
gebied en de bebouwing daarin.
19. 2. Bouwregels
19. 2. 1. In afwijking van het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) is het verboden de in dit plan opgenomen
gronden en bouwwerken te bouwen, aan te leggen en te gebruiken op een wijze die strijdig is met de in dit artikel gegeven regels.
19. 2. 2. Ten aanz ien v an bouw percelen gelden de v olgende r egels:
a. het minimale aantal te realiseren percelen per (her)ontwikkellocatie wordt gev onden door de t otale br eedte v an
een aaneengesloten te (her)ontwikkelen locatie delen door 7,2
en het al dus gevonden g etal naar bov en a f te r onden. (De
maximale br eedte v oor een per ceel bedr aagt di entengevolge
7,20 m);
b. de parcellering van percelen moet leesbaar zijn over de g ehele diepte van het perceel. (Het perceel dient zowel ter plaatse
van de aandui ding ‘ specifieke bouw aanduiding - beschermde
gevelwand 1’ al s t er pl aatse v an de aandu iding ‘ specifieke
bouwaanduiding - beschermde gevelwand 2’ de zelfde br eedtemaat te hebben);
c. er mogen maximaal drie percelen met dezelfde breedte naast
elkaar liggen onder de voorwaarden dat:
1. dit s lechts één m aal per ( her)ontwikkellocatie v oorkomt,
en;
2. de percelen grenzend aan de per celen met één en dezelfde breedte minimaal 0,90 m breder of smaller moeten zijn
dan deze percelen.
19. 2. 3. Het maximale aantal woningen wat per bouwperceel mag
worden gebouwd, wordt bepaald door:
a. voor gebieden, ter plaatse van de aanduiding ‘centrum’:
- het t otale opper vlakte v an één per ceel, t e del en door 72.
Het g etal dat daar uit w ordt v erkregen moet w orden af gerond als geheel getal, naar boven (vanaf 0,5) of naar beneden (tot en met 0,5);
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b. voor de overige gebieden:
- het totale oppervlakte van één per ceel, te delen door 108.
Het g etal dat daar uit w ordt v erkregen moet w orden af gerond als geheel getal, naar boven (vanaf 0,5) of naar beneden (tot en met 0,5).
19. 2. 4. Voor het bouwen op een bouw perceel gelden de v olgende regels:
a. bouwwerken m ogen ui tsluitend w orden opg ericht bi nnen de
grenzen van een bouwperceel;
b. gebouwen mogen ni et aaneengesloten doorlopen v an de
gronden, ter pl aatse v an de aandui ding ‘ specifieke bouw aanduiding - beschermde gevelwand 1 ’, naar de gr onden, ter
plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - beschermde gevelwand 2’, tenzij dit in de bestaande situatie wel
het geval is.
19. 2. 5. Voor het bouw en of v er- en her bouwen van g ebouwen,
ter plaatse aangeduid als ‘specifieke bouwaanduiding - beschermde gevelwand 1’, gelden de volgende regels:
a. elk g ebouw staat over de g ehele breedte van h et perceel, op
de perceelgrens;
b. de m aximale g oot- en bouwhoogte en hel lingshoek v an het
dak mag niet hoger zijn dan:
Locatie

de Weststraat
de Kerkgracht,
Loodsgracht, Molengracht, Westgracht,
en Zuidstraat

Maximale
bouwhoogte
in meters

Maximale
goothoogte
in meters

12,9

10,2

De hellingshoek in
graden van het
dak moet liggen
tussen de
10 en 60

16,7

10,2

10 en 60

tenzij de gronden ter plaatse zijn aangeduid als ‘maximale
bouwhoogte (m)’ of ‘maximale g oot- en bouwhoogte (m)’, in
welk geval de bouwhoogte respectievelijk goot- en bouwhoogte van een gebouw ten hoogste de aangegeven hoogte mogen
bedragen;
c. lid 19.2.5. is niet van toepassing op het pand in de volgende
tabel:
Adres
Westgracht

nummer
66-69a

Omschrijving gebouw
Voormalige Lutherse Kerk

d. ter plaatse van de aanduiding ‘centrum’ heeft de begane grond
een verdiepingshoogte van niet minder dan 3,50 m;
e. het verschil van de v erdiepings-, en goothoogte van naast elkaar gelegen gebouwen di ent ni et m inder dan 0 ,15 m te b edragen;
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per gebouw mag maximaal één erker op de verdieping aan de
voorgevel worden g ebouwd waarbij de er ker ni et m eer da n
0,60 m uitsteekt en niet hoger is dan de verdiepingshoogte;
De breedte van de erker mag niet meer dan tweederde van de
voorgevelbreedte bedragen.

19. 2. 6. Voor het her - of bouw en v an bou wwerken, t er pl aatse
van de aandui ding ‘specifieke bouwaanduiding - beschermde g evelwand 2’ gelden de volgende regels:
a. bebouwing op de
voorgevelrooilijn van een bouw perceel
waarvan de breedte niet groter of gelijk is als 7,20 m, dient gevormd te worden door:
1. een er fafscheidingsmuur m et een bouw hoogte v an ni et
meer dan 1,80 m, en/of;
2. een gebouw over de gehele breedte van het bouwperceel;
b. bebouwing op de
voorgevelrooilijn van een bouw perceel
waarvan de breedte groter is dan 7,20 m, dient g evormd te
worden door:
1. bebouwing over niet meer dan 75% van de breedte van de
bouwstrook bi nnen de aangegeven m aximum goot- en
bouwhoogte, en/of;
2. een g ebouw hog er dan 3,00 m met een br eedte v an ni et
meer dan 7,20 m;
c. gebouwen t er pl aatse a angeduid al s ‘ specifieke bouw aanduiding - beschermde gevelwand 2’ zijn minimaal één verdieping
lager ten opz ichte v an bestaande gebouwen t er pl aatse v an
de aandui ding ‘ specifieke bouw aanduiding - beschermde g evelwand 1’. Daarnaast dient de maximale bouwmassa van gebouwen te voldoen aan de onderstaande tabel:
Locatie
Langs de Oostslootstraat en
Molenstraat
Langs de Keizersgracht

Soort gebouw
maximaal 2 bouwlagen
met kap, staand in de
voorgevel rooilijn
maximaal 2 bouwlagen
met kap, staand in de
voorgevelrooilijn of

met uitzonderingen
van hoekpanden,
maximaal 3 bouwlagen
met een plat dak, mits
dit maximaal 40% betreft per te herontwikkelen locatie en niet meer
dan 2 gebouwen naast
elkaar betreft.

d. zodra er op t wee of meer naas t el kaar l iggende per celen t erugliggende bebouw ing en/ of een t erug gelegen bov enverdieping aanwezig is, dan dient de zijde van de bebouwing
en/of de bovenverdieping van elk perceel welke naar de straat
is toegekeerd minstens 0,50 m ten opzichte van elkaar te verspringen;
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e. de gevel bevat minstens een dakrandbeëindiging;
f. de dak helling v an een gebouw m ag ni et m inder dan 10 ° en
niet meer dan 60° bedragen;
g. in a fwijking op het bepa alde i n s ub c . mogen gebouwen een
grotere bouw massa heb ben i ndien di t r eeds t en t ijde v an de
eerste terinzagelegging van dit plan bestaand was, dan w el
worden gebouwd of kunnen worden met inachtneming van het
bepaalde in of krachtens de Woningwet.
19. 2. 7. Ten aanzien van gebouwen op een straathoek gelden de
volgende, op lid 19.2.2. tot en met 19.2.6. aanvullende, regels:
-

op een hoekperceel zullen gebouwen en/of erfafscheidingen
uitsluitend i n de r ooilijn ( drie z ijden) s taan, w aarbij de hoe k
aan de z ijkant v an de gebouw en, t er pl aatse v an de aandu iding ‘ specifieke bouw aanduiding - beschermde g evelwand 2’
minstens wordt gevormd door het pand.

19. 2. 8. Ten aanzien van daken op de gebouwen gelden, onverminderd het gestelde in lid 19.2.2. tot en met 19.2.7., de volgende
regels:
a. een pand wordt voorzien van een kap;
1. bij toepassing van een lessenaarsdak, bij gebouwen, ter
plaatse aangeduid als ‘specifieke bouwaanduiding - beschermde gevelwand 1’, bevindt het hoogste punt zich aan
de voorkant;
2. aan afgetopt zadeldak is niet toegestaan;
b. de gevel (met uitzondering van een kap waarvan de noklijn
haaks l igt op de v oorgevellijn) m ag ni et gedeeltelijk w orden
doorgetrokken zodat de gevel onderdeel uitmaakt van de kapvorm;
c. een gevel wordt altijd beëindigd door een dakrand.
19. 2. 9. Ten aanz ien v an het r ealiseren v an g arages gelden de
volgende regels:
a. er mogen geen garages worden aangelegd welke minder dan
10 parkeerplaatsen bevatten;
b. de maximale bouwhoogte van een nieuw te bouwen parkeergarage (uitgezonderd de toegang) is ter plekke van de parkeerplaatsen 0,00 m + peil;
c. de toegang tot de garage dient ter plaatse van de aandui ding
‘specifieke bouwaanduiding - beschermde gevelwand 2’ plaats
te hebben.
19. 2. 10. Het bepaalde in lid 19.2.2. tot en m et 19.2.9. is niet van
toepassing op de g ronden en bou wwerken, ter plaatse aangeduid
als ‘ specifieke b ouwaanduiding uitgesloten - bouwregels b eschermd stadsgezicht’.
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19. 3. Nadere eisen
Burgemeester en w ethouders kunnen, t en behoeve van de i nstandhouding v an de c ultuurhistorische en r uimtelijke w aarden,
nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.
19. 4. Afwijken van de bouwregels
Mits geen onevenredige afbreuk plaatsvindt van de cultuurhistorische en r uimtelijke w aarden, kan met een o mgevingsvergunning
worden afgeweken van:
a. het bepaalde in lid 19.2.2. in die zin dat bredere percelen worden gerealiseerd, met een breedte van niet meer dan 11,00 m,
mits:
1. binnen de z one v an 27, 00 m s lechts één pe rceel br eder
dan 7,20 m voorkomt;
2. de minimale afstand tussen twee percelen die breder zijn
dan 7,20 m, 4,50 m bedraagt;
b. het bepaalde in lid 19.2.7. in die zin dat niet in de rooilijn wordt
gebouwd, mits:
1. de afstand van de rooilijn tot het gebouw niet minder dan
3,00 m bedraagt, en;
2. op de rooilijn een erfafscheiding wordt gerealiseerd net
niet minder dan 1,80 m;
c. het bepaal de i n l id 19. 2.8. s ub a . in d ie z in dat een pl at da k
wordt gerealiseerd, mits:
1. de g oothoogte ni et m inder dan 0, 50 m l ager i s dan de
goothoogte van het naas tgelegen pand ( bestaand o f
nieuw);
2. de naastgelegen panden zijn voorzien van een kap;
3. het gebouw niet op een hoek van straten en/of grachten is
gelegen;
4. het aantal platte daken mag niet meer dan 30% bedragen
van het aant al dak en v an een bl ok aa neengesloten b ebouwing.
19. 5. Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de bovenverdieping van een gebouw ten behoeve van opslag;
b. het gebruik v an de gronden en bouw werken s trijdig met de
parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3.
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19. 6. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een
werk, geen bouwwerk zijnde, en van werkzaamheden
19. 6. 1. Voor de v olgende w erken, g een bouw werken z ijnde, en
werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:
a. het geheel of gedeeltelijk weghalen/slopen van hekwerken,
beschoeiingen en kademuren langs het water;
b. het schilderen of pleisteren van de in de perceelgrens gebouwde gevels van gebouwen en erfafscheidingsmuren;
c. het aanleggen van inritten ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - beschermde gevelwand 1 en/of ‘specifieke bouwaanduiding - beschermde gevelwand 2’.
19. 6. 2. Het bepaalde in lid 19.6.1. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
19. 6. 3. De omgevingsvergunning kan s lechts w orden v erleend,
indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van de gronden.
19. 7. Omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken
19. 7. 1. Voor het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen, ten
behoeve van nieuwe doorbraken, extra dwarsstraten, doorgangen
of s tegen i n de bes taande bebouw ingsstructuur i s een o mgevingsvergunning vereist.
19. 7. 2. Het bepaalde in lid 19.7.1. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
19. 7. 3. De om gevingsvergunning kan s lechts w orden v erleend,
indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van de gronden.
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Waterstaat - Waterkering
20. 1. Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waterstaat - Waterkering’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de ander e daar v oorkomende bes temming(en), mede
bestemd voor:
a. waterkering;
met de daarbijbehorende:
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
20. 2. Bouwregels
20. 2. 1. Op of in deze gronden mogen, ongeacht het bepaalde in
de r egels bi j de ande re v oorkomende bes temmingen, geen gebouwen worden gebouwd. Deze regeling is niet van toepassing op
bestaande gebouwen.
20. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. op o f i n dez e gr onden mogen, on geacht het b epaalde i n de
regels bij de andere voorkomende bestemmingen, geen
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve
van deze bestemming worden gebouwd. Deze regeling is niet
van t oepassing op be staande bouw werken, geen g ebouwen
zijnde;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten
behoeve van deze bestemming, zal ten hoogste 6,00 m bedragen.
20. 3. Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van de waterkerende functie, nadere eisen stellen aan de afmetingen van de
bebouwing.
20. 4. Afwijken van de bouwregels
Mits geen onev enredige af breuk w ordt g edaan aan de waterkerende functie, kan m et een om gevingsvergunning worden af geweken van:
-

het bepaal de i n l id 20. 2. in d ie z in dat de bi nnen de ander e
daar v oorkomende be stemming(en) t oegestane bou wwerken
worden gebouwd, op voorwaarde dat:
1. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie van de dijk;
2. vooraf po sitief adv ies i s ont vangen v an het H oogheemraadschap.
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20. 5. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een
werk, geen bouwwerk zijnde, en van werkzaamheden
20. 5. 1. Voor de v olgende w erken, g een bouw werken z ijnde, en
werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:
a. het ophogen en afgraven van gronden;
b. het aanbrengen van beplanting.
20. 5. 2. Het bepaalde in lid 20.5.1. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
20. 5. 3. De omgevingsvergunning kan s lechts w orden v erleend,
indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de w aterkerende functie en aan de l andschappelijke en c ultuurhistorische
waarden van de waterkering.
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HOOFDSTUK 3. ALGEMENE REGELS
Artikel 21:

Anti-dubbeltelregel
Grond di e eenm aal i n aanmerking i s genomen bi j he t t oestaan
van een bouwplan, waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan
worden gegeven, blijft bij de beoor deling van latere bouwplannen
buiten beschouwing.
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Algemene gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in
ieder geval gerekend:
a. het gebruik van de gronden voor de ops lag van (aan het oorspronkelijk verkeer onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering;
b. het gebruik v an de gronden v oor de ops lag v an s chroot, a fbraak- en bouw materialen, grond, bode mspecie en puin en
voor het storten van vuil, anders dan in het k ader van de bedrijfsvoering;
c. het opslaan of storten van al dan niet afgedankte voorwerpen,
stoffen of producten, buiten erven van gebouwen, behoudens
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de b estemming gerichte beheer van de gronden;
d. het gebruik van de gronden en bouw werken ten behoeve van
een s eksinrichting, t enzij het gronden betreft ter pl aatse van
de aanduiding ‘seksinrichting’;
e. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 23:
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Algemene aanduidingsregels
23. 1. geluidzone - industrie
23. 1. 1. Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:
- een op grond van de da ar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar gebouw, of de uitbreiding daarvan, welke aangemerkt
kunnen w orden al s een g eluidsgevoelig obj ect, m ag s lechts
worden g ebouwd i ndien de geluidsbelasting v anwege het i ndustrieterrein van de gevels van dit gebouw niet hoger zal zijn
dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een
vastgestelde hogere grenswaarde.
23. 1. 2. Specifieke gebruiksregels
Tot een gebr uik, strijdig met deze gebiedsaanduiding, wordt in ieder geval gerekend:
- het gebruik van niet-geluidsgevoelige gronden en bouwwerken
als geluidsgevoelig object.
23. 2. vrijwaringszone - waterkering
23. 2. 1. Bouwregels
a. Op of in deze gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in
de daar voorkomende bestemming(en), geen gebouwen worden gebouwd. Deze regel is niet van toepassing op bestaande
gebouwen.
b. Voor het bouwen van o verige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, binnen de aandui dingsgrenzen gelden de volgende regels:
1. op of in deze gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemming(en), geen bouwwerken, geen gebouwen z ijnde, ander s dan t en behoev e
van deze bestemming worden gebouwd. Deze regel is niet
van toepassing op bestaande bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde ten behoeve van deze gebiedsaanduiding, mag niet
meer dan 10,00 m bedragen.
23. 2. 2. Afwijken van de bouwregels
Mits g een onev enredige a fbreuk w ordt gedaan aan de w erking
van de waterkering, kan met een omgevingsvergunning worden
afgeweken van:
-

het bepaalde in lid 23.2.1. sub a. en b. onder 1. in die zin dat
de in de daar voorkomende bestemming(en) genoemde
bouwwerken w orden gebouwd, m its vooraf positief advies is
ontvangen van het Hoogheemraadschap.
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Artikel 24:
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Algemene afwijkingsregels
24. 1. 1. Mits geen onev enredige aant asting pl aatsvindt van het
straat- en bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de m ilieusituatie en de g ebruiksmogelijkheden v an de
aangrenzende g ronden, kan met een om gevingsvergunning worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels g egeven maten, afmetingen, percentages, tot ni et meer dan 10% v an di e m aten, a fmetingen e n
percentages;
b. de r egels in d ie z in dat w ordt af geweken v an d e par keernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3, tot niet meer dan
10% van die normen;
c. de regels in die zin dat het beloop of het profiel van wegen of
de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt
aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;
d. de regels ten aanzien van de bouwgrenzen in die zin dat
bouwgrenzen worden o verschreden, i ndien een m eetverschil
daartoe aanleiding geeft;
e. de r egels t en aanz ien v an de bou whoogte v an bouw werken,
geen gebouwen zijnde, in die zin dat de grootte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan
10,00 m;
f. de r egels ten aanz ien v an de maximale bouw hoogte v an gebouwen in die zin dat de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van pl aatselijke v erhogingen, z oals schoorstenen,
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits:
1. de opper vlakte v an de v erhoging ni et meer dan 6 m ² b edraagt;
2. de bouw hoogte ni et m eer dan 1, 25 m aal de m aximale
bouwhoogte v an het be treffende gebouw m et een m aximum van 1,50 m bedraagt;
g. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. het bestemmingsvlak in die zin dat de
grenzen van het bouw- c.q. het bestemmingsvlak naar de buitenzijde worden overschreden door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
mits:
- de bouwgrens met niet meer dan 0,50 m overschrijdend;
3. balkons, mits:
a. de bouw grens m et ni et m eer dan 1, 00 m ov erschrijdend;
b. de breedte niet meer dan tweederde van de voorgevelbreedte bedraagt;
4. erkers, mits:
a. de bouw grens m et ni et m eer dan 0, 60 m ov erschrijdend;
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b. de breedte niet meer dan tweederde van de voorgevelbreedte bedraagt;
24. 1. 2. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 24.1.1. kan
niet worden verleend indien enig aangrenzend terrein of aangrenzende bebou wing i n een t oestand w ordt g ebracht, di e s trijdig i s
met het plan en/of indien op eni g aangrenzend terrein de v erwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het stellen
van voorwaarden aan de ontheffing kan worden voorkomen.
24. 1. 3. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 24.1.1. kan
alleen worden verleend indien sprake is van een algemeen belang
of w anneer s prake i s v an een v erbetering v an h et s traat- en b ebouwingsbeeld.
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Artikel 25:
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Algemene wijzigingsregels
Burgemeester en w ethouders kunnen, met inachtneming van een
goede woonsituatie, de v erkeersveiligheid, de s ociale veiligheid,
de m ilieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aang renzende gronden, het plan wijzigen in die zin dat:
a. de parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3, worden gewijzigd;
b. de bestemmingen ‘Centrum’, ‘Gemengd’, ‘Tuin’, ‘Verkeer Verblijf’ en ‘ Wonen’ ond erling w orden gewijzigd dan w el worden gewijzigd in de bestemming ‘Groen’, nieuwe bouwvlakken
worden toegevoegd en/of de l igging van de aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 3’ wordt gewijzigd, mits:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter
plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied 2’;
2. de bouw hoogte v an g ebouwen t en hoog ste 13 ,00 m z al
bedragen;
3. voldaan wordt aan de parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3;
c. de bestemmingen ‘Kantoor’ en ‘ Verkeer - Verblijf’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Groen - Park’, met dien verstande dat:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter
plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied 3’;
2. na t oepassing v an dez e w ijzigingsbevoegdheid de r egels
van artikel 8 van toepassing zijn;
3. voldaan wordt aan de parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3;
d. binnen de bes temmingen ‘Centrum’ en ‘Gemengd’ de aandu iding ‘supermarkt’ wordt toegevoegd, mits:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter
plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied 4’;
2. het aantal supermarkten in het Stadshart Centrum van Den
Helder niet meer dan 4 mag bedragen;
3. de totale bruto-vloeroppervlakte van supermarkten in het
Stadshart Centrum van Den Helder na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid ni et m eer dan 1, 000 m ² mag
toenemen tot een maximum van 8.746 m²;
4. voldaan wordt aan de parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3;
e. de bes temmingen ‘Centrum’, ‘ Gemengd’, ‘Maatschappelijk’,
‘Verkeer - Verblijf’ worden gewijzigd in de bestemmingen ‘Centrum’, ‘Gemengd’, ‘Groen - Park’, ‘Verkeer - Verblijf’, mits:
1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter
plaatse van de aanduiding ‘wro-zone - wijzigingsgebied 6’;
2. na t oepassing v an dez e w ijzigingsbevoegdheid de r egels
van artikel 4, 6, 8 en 14 van toepassing zijn;
3. voldaan wordt aan de parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 3.
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HOOFDSTUK 4. OVERGANGS- EN SLOTREGELS
Artikel 26:

Overgangsrecht
26. 1. Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan aanw ezig of i n ui tvoering i s, dan wel g ebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking
naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge v an een c alamiteit g eheel
worden vernieuwd of veranderd, mits de aanv raag van de
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan bi nnen t wee j aar na de da g w aarop het bouw werk i s t eniet
gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig, in afwijking van het bepaalde i n sublid a. , een om gevingsvergunning v erlenen voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het
sublid a. met maximaal 10%.
c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar
bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar
zijn gebouwd zonder vergunning en i n strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling
van dat plan.
26. 2. Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip v an i nwerkingtreding v an het bes temmingsplan en hi ermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het i s v erboden het m et het bes temmingsplan s trijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de a fwijking naa r aa rd en om vang w ordt v erkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een
jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten.
d. Sublid a. i s ni et van t oepassing op het gebruik dat reeds in
strijd w as met he t v oorheen geldende bes temmingsplan,
daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het
Bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010
van de gemeente Den Helder.
Behorende bij het besluit van ………….
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BIJLAGE 1

VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)

SBI-CODE 1993

SBI-CODE 2008

OMSCHRIJVING

01

01

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW

014

016

0142

0162

Dienstverlening ten behoeve van de landbouw
2
1. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. < 500 m
2
2. plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.>= 500 m
KI-stations

02

02

BOSBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN BOSBOUW

020

021, 022, 024

Bosbouwbedrijven

05

03

VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0501.1
0501.2
0502

0311
0312
032

Zeevisserijbedrijven
Binnenvisserijbedrijven
Vis- en schaaldierkwekerijen:
1. oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven
2. visteeltbedrijven

11

06

AARDOLIE- EN AARDGASWINNING

111

061, 062
061
062
062

Aardolie- en aardgaswinning:
1. aardoliewinputten
2. aardgaswinning inclusief gasbehandeling.instrumenten: < 100.000.000 N m³/d
3. aardgaswinning inclusief gasbehandeling instrumenten: >= 100.000.000 N m³/d

15

10, 11

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151

101, 102

Slachterijen en overige vleesverwerking:
1. slachterijen en pluimveeslachterijen
2. vetsmelterijen
3. bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval
2
4. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m
2
5. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m
2
6. vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m
5. loonslachterijen
Visverwerkingsbedrijven:
1. drogen
2. conserveren
3. roken
2
4. verwerken anderszins: p.o. > 1000 m
2
5. verwerken anderszins: p.o.<= 1000 m
2
6. verwerken anderszins: p.o. <= 300 m
Aardappelproducten fabrieken
1. vervaardiging van aardappelproducten
2
2. vervaardiging van snacks met p.o. < 2000 m
Groente- en fruitconservenfabrieken:
1. jam
2. groente algemeen
3. met koolsoorten
4. met drogerijen
5. met uienconservering (zoutinleggerij)
Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1. p.c. < 250.000 t/j
2. p.c. >= 250.000 t/j
Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1. p.c. < 250.000 t/j
2. p.c. >= 250.000 t/j
Margarinefabrieken:
1. p.c. < 250.000 t/j
2. p.c. >= 250.000 t/j
Zuivelproductenfabrieken:
1. gedroogde producten p.c. >= 1,5 t/u
2. geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >=20 t/u
3. melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 t/j
4. melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 t/j
5. overige zuivelproductenfabrieken

101

152

101, 102
102

1531

1031

1532, 1533

1032, 1039

1541

104101

1542

104102

1543

1042

1551

1051

blz. 1

CAT

2
3.1
2

3.1

3.2
3.1
3.2
3.1

4.1
5.1
5.2

3.2
5.2
4.2
3.2
3.1
3.1
3.1
5.2
4.1
4.2
4.2
3.2
3.1
4.2
3.1
3.2
3.2
3.2
4.2
4.2
4.1
4.2
4.1
4.2
4.1
4.2
5.1
5.1
3.2
4.2
4.2
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SBI-CODE 1993

SBI-CODE 2008

OMSCHRIJVING

blz. 2

CAT

1552

1052

1561

1061

1562

1062

1571

1091

1572
1581

1092
1071

1582
1583

1072
1081

1584

10821

1585
1586

1073
1083

1587
1589
1589.1
1589.2

108401
1089

1591
1592

110101
110102

1593 t/m 1595
1596
1597
1598

1102 t/m 1104
1105
1106
1107

1. consumptie-ijsfabrieken p.o. > 200 m 2
2
2. consumptie-ijsfabrieken p.o. <= 200 m
Meelfabrieken:
1. p.c. < 500 t/u
2. p.c. >= 500 t/u
Grutterswarenfabrieken
Zetmeelfabrieken:
1. p.c. < 10 t/u
2. p.c. >= 10 t/u
Veevoederfabrieken:
1. destructiebedrijven
2. beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek
3. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap.<10 t/u water
4. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder cap.>=10 t/u water
5. mengvoeder, p.c. < 100 t/u
6. mengvoeder, p.c. >= 100 t/u
Vervaardiging van voer voor huisdieren
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1. v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens
2. v.c.>= 7500 kg meel/week
Banket-, biscuit- en koekfabrieken
Suikerfabrieken:
1. v.c. < 2.500 t/j
2. v.c. >= 2.500 t/j
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
2
1. cacao- en chocoladefabrieken: p.o. >2.000 m
2
2. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m
2
3. cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m
4. Suikerwerkfabrieken met suiker branden
2
5. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.o. > 200 m
2
6. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden p.o. <= 200 m
Deegwarenfabrieken
Koffiebranderijen en theepakkerijen:
1. koffiebranderijen
2. theepakkerijen
Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen
Bakkerijgrondstoffenfabrieken
Soep- en soeparomafabrieken:
1. zonder poederdrogen
2. met poederdrogen
Destilleerderijen en likeurstokerijen
Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
1. p.c. < 5.000 t/j
2. p.c. >= 5.000 t/j
Vervaardiging van wijn, cider, e.d.
Bierbrouwerijen
Mouterijen
Mineraalwater- en frisdrankfabrieken

16

12

VERWERKING VAN TABAK

160
17

120
13

Tabaksverwerkende industrie
VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

4.1

171
172

131
132

3.2

173
174, 175
1751
176, 177

133
139
1393
139, 143

Bewerken en spinnen van textielvezels
Weven van textiel:
1. aantal weefgetouwen < 50
2. aantal weefgetouwen >= 50
Textielveredelingsbedrijven
Vervaardiging van textielwaren
Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen

18

14

VERVAARDIGING VAN KLEDING: BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181
182
183

141

Vervaardiging kleding van leer
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief van leer)
Bereiden en verven van bont, vervaardiging van artikelen van bont

142, 151

3.2
2
4.2
4.1
4.1
4.1
4.2
5.2
5.2
4.2
5.2
4.1
4.2
4.1
2
3.2
3.2
5.1
5.2
5.1
3.2
2
4.2
3.2
2
3.1
5.1
3.2
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.1
4.2
2
4.2
4.2
3.2

3.2
4.2
3.1
3.1
4.1
3.1

3.1
2
3.1

VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)

SBI-CODE 1993
19

SBI-CODE 2008
15

blz. 3

OMSCHRIJVING

CAT

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING)

191
192
193

151, 152
151
152

Lederfabrieken
Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel)
Schoenenfabrieken

20

16

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1
2010.2

16101
16102

202
203, 204, 205
203, 204, 205
205

1621
162
162902

Houtzagerijen
Houtconserveringsbedrijven:
1. met creosootolie
2. met zoutoplossingen
Fineer- en plaatmaterialenfabrieken
1. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout
2. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

21

17

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN
PAPIER- EN KARTONWAREN

2111
2112

1711
1712

212
2121.2

172
17212

Vervaardiging van pulp
Papier- en kartonfabrieken:
1. p.c. < 3 t/u
2. p.c. 3 - 15 t/u
3. p.c. >= 15 t/u
Papier- en kartonwarenfabrieken
Golfkartonfabrieken:
1. p.c. < 3 t/u
2. p.c. >= 3 t/u

22

58

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221
2221
2222
2222.6
2223

581
1811
1812
18129
1814

2224
2225
223

1813
1814
182

Uitgeverijen (kantoren)
Drukkerijen van dagbladen
Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproductie en zetten
Overige grafische activiteiten
Reproductiebedrijven opgenomen media

23

19

AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKINGSINDUSTRIE BEWERKING SPLIJT- EN
KWEEKSTOFFEN

231
2320.1
2320.2

191
19201
19202

Cokesfabrieken
Aardolieraffinaderijen
Smeeroliën- en vettenfabrieken
Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie
Aardolieproductenfabrieken niet eerder genoemd.

24

20

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

2411

2011

2412
2413

2012

2414.1

20141

Vervaardiging van industriële gassen:
1. luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht
2. overige gassenfabrieken, niet explosief
3. overige gassenfabrieken, explosief
Kleur- en verfstoffenfabrieken
Anorganische chemische grondstoffenfabrieken:
1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
Organische chemische grondstoffenfabrieken:
1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
Methanolfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j
2. p.c. >= 100.000 t/j
Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetisch):
1. p.c. < 50.000 t/j
2. p.c. >= 50.000 t/j
Kunstmeststoffenfabrieken
Kunstharsenfabrieken e.d.

2414.2

20149

2415
2416

2015
2016

4.2
3.1
3.1

3.2

2

4.1
3.1
3.2
3.2
3.1
2

4.1
3.1
4.1
4.2
3.2
3.2
4.1

1
3.2
3.2
2
1
2
2
2
1

5.3
6
3.2
4.2
4.2

5.2
5.1
5.1
4.1
4.2
5.3
4.2
5.3
4.1
4.2
4.2
5.1
5.1
5.2
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SBI-CODE 1993

SBI-CODE 2008

OMSCHRIJVING

242

202

243
2441

203
2110

2442

2120

2451
2452
2461
2462

2041
2042
2051
2052

2464
2466

205902
205903

247

2060

Landbouwchemicaliënfabrieken:
1. fabricage
2. formulering en afvullen
Verf,- lak- en vernisfabrieken
Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
1. p.c. < 1.000 t/j
2. p.c. >= 1.000 t/j
Farmaceutische productenfabrieken:
1. formulering en afvullen geneesmiddelen
2. verbandmiddelenfabrieken
Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken
Parfumerie- en cosmeticafabrieken
Kruit-, vuurwerk- en springstoffenfabrieken
Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
1. zonder dierlijke grondstoffen
2. met dierlijke grondstoffen
Fotochemische productenfabrieken
Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken
Overige chemische productenfabrieken n.e.g.
Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken

25

22

VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2511
2512

221101
221102

2513
252

2219
222

Rubberbandenfabrieken
Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
1. vloeroppervlakte < 100 m²
2. vloeroppervlakte > 100 m²
Rubber-artikelenfabrieken
Kunststofverwerkende bedrijven:
1. zonder fenolharsen
2. met fenolharsen
3. productie van verpakkingsmaterialen en assemblage van kunststof bouwmaterialen

26

23

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-,
KALK- EN GIPSPRODUCTEN

261

231

2615
262, 263

231
232, 234

264

233

2651

2351

2652

235201

2653

235202

2661.1

23611

2661.2

23612

2662
2663, 2664

2362
2363, 2364

2665, 2666

2365, 2369

Glasfabrieken:
1. glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j
2. glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j
3. glaswol en glasvezels, p.c. < 5.000 t/j
4. glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j
Glasbewerkingsbedrijven
Aardewerkfabrieken:
1. vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
2. vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW
Baksteen- en baksteenelementenfabrieken
Dakpannenfabrieken
Cementfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j
2. p.c. >= 100.000 t/j
Kalkfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j
2. p.c. >= 100.000 t/j
Gipsfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j
2. p.c. >= 100.000 t/j
Betonwarenfabrieken:
1. zonder persen, triltafels en bekistingstrillers
2. met persen, triltafels of bekistingstrillers, p.c. < 100 t/d
3. met persen, triltafels of bekistingstrillers, p.c. >= 100 t/d
Kalkzandsteenfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j
2. p.c. >= 100.000 t/j
Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken
Betonmortelcentrales:
1. p.c. < 100 t/u
2. p.c. >= 100 t/u
Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:
1. p.c. < 100 t/d
2. p.c. >= 100 t/d

blz. 4

CAT
5.3
5.1
4.2
4.2
5.1
3.1
2
4.2
4.2
5.3
3.2
5.1
3.2
3.1
4.1
4.2

4.2
3.1
4.1
3.2
4.1
4.2
3.1

3.2
4.2
4.2
5.1
3.1
2
3.2
4.1
4.1
5.1
5.3
4.1
5.3
4.1
5.1
4.1
4.2
5.2
3.2
4.2
3.2
3.2
4.2
3.2
4.2
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SBI-CODE 1993
267

2681
2682

SBI-CODE 2008
237

2391
2399

OMSCHRIJVING
Natuursteenbewerkingsbedrijven:
2
1. zonder breken, zeven en drogen p.o. > 2.000 m
2
2. zonder breken, zeven en drogen p.o. <= 2.000 m
3. met breken, zeven of drogen v.c. < 100.000 t/j
4. met breken, zeven of drogen v.c. >= 100.000 t/j
Slijp- en polijstmiddelenfabrieken
Bitumineuze materialenfabrieken:
1. p.c. < 100 t/u
2. p.c. >= 100 t/u
Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol):
1. steenwol p.c. >= 5.000 t/j
2. overige isolatiematerialen
Minerale productenfabrieken n.e.g.
1. Asfaltcentrales p.c. < 100 ton/uur
2. Asfaltcentrales p.c.>= 100 ton/uur

27

24

VERVAARDIGING VAN METALEN

271

241

272

245

273

243

274

244

Ruwijzer- en staalfabrieken:
1. p.c. < 1.000 t/j
2. p.c. >= 1.000 t/j
IJzerenbuizen- en stalenbuizenfabrieken:
1. p.o. < 2.000 m²
2. p.o. >= 2.000 m²
Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
1. p.o. < 2.000 m²
2. p.o. >= 2.000 m²
Non-ferro-metaalfabrieken:
1. p.c. < 1.000 t/j
2. p.c. >= 1.000 t/j
Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen en dergelijke:
1. p.o. < 2.000 m²
2. p.o. >= 2.000 m²
IJzer- en staalgieterijen, -smelterijen:
1. p.c. < 4.000 t/j
2. p.c. >= 4.000 t/j
Non-ferro-metaalgieterijen, -smelterijen:
1. p.c. < 4.000 t/j
2. p.c >=4.000 t/j

2751, 2752

2451, 2452

2753, 2754

2453, 2454

28

25, 31

VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL
(EXCLUSIEF MACHINES EN TRANSPORTMIDDELEN)

281

251, 331

2821

2529, 3311

2822, 2830
284

2521, 2530, 3311
255, 331

2851

2561, 3311

2852

2562, 3311

Constructiewerkplaatsen:
1. gesloten gebouw
2
2. gesloten gebouw, p.o. <200 m
3. in open lucht, p.o.
< 2.000 m²
4. in open lucht, p.o. >= 2.000 m²
Tank- en reservoirbouwbedrijven:
1. p.o. < 2.000 m²
2. p.o. >= 2.000 m²
Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels
Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen, en dergelijke
Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
1. algemeen
2. scoperen (opspuiten van zink).
3. thermisch verzinken
4. thermisch vertinnen
5. mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten).
6. anodiseren, eloxeren
7. chemische oppervlaktebehandeling
8. emailleren
9. galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen, en dergelijke).
10. stralen
11. metaalharden
12. lakspuiten en moffelen
Overige metaalbewerkende industrie
2
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m

blz. 5

CAT
3.2
3.1
4.2
5.2
3.1
4.2
5.1
4.2
4.1
3.2
4.1
4.2

5.2
6
5.1
5.3
4.2
5.2
4.2
5.2
5.1
5.3
4.2
5.1
4.2
5.1

3.2
3.1
4.1
4.2
4.2
5.1
4.1
4.1
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
4.2
3.2
3.2
3.2
3.1
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SBI-CODE 1993
287

SBI-CODE 2008
259, 331

blz. 6

OMSCHRIJVING
Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
1. p.o. < 2.000 m²
2. p.o. >= 2.000 m²
Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd
Overige metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd: inpandig p.o. <200 m

CAT

2

29

27, 28, 33

VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29

27, 28, 33
28, 33

Machine- en apparatenfabrieken inclusief reparatie:
1. p.o. < 2.000 m²
2. p.o. >= 2.000 m²
3. met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW

30

26, 28, 33

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30

26, 28, 33

Kantoormachines- en computerfabrieken inclusief reparatie

31

26, 27, 33

VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRONISCHE MACHINES, APPARATEN EN
BENODIGDHEDEN

311
312
313
314
315
316
3162

271, 331
271, 273
273
272
274
293
2790

Elektromotoren- en generatorenfabrieken inclusief reparatie
Schakel- en installatiemateriaalfabrieken
Elektrische draad- en kabelfabrieken
Accumulatoren- en batterijenfabrieken
Lampenfabrieken
Elektrotechnische industrie niet eerder genoemd
Koolelektrodenfabrieken

32

26, 33

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN BENODIGDHEDEN

321 t/m 323

261, 263, 264, 331

3210

2612

33

26, 32, 33

Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur, en dergelijke inclusief reparatie
Fabrieken voor gedrukte bedrading

4.1
5.1
3.2
3.1

3.2
4.1
4.2

3.1

4.1
4.1
4.1
3.2
4.2
2
6

3.1
3.1

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
33

26, 32, 33

Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten, e.d. incl. reparatie

34

29

VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

341

291

3420.1
3420.2
343

29201
29202
293

Autofabrieken en assemblagebedrijven
1. p.o. < 10.000 m²
2. p.o. >= 10.000 m²
Carrosseriefabrieken
Aanhangwagen- en opleggerfabrieken
Auto-onderdelenfabrieken

35

30

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S EN
AANHANGWAGENS)

351

301, 3315

3511
352

3831
302, 317

353

303, 3316

354
355

309
3099

Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
1. houten schepen
2. kunststof schepen
3. metalen schepen < 25 m
4. metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW
Scheepssloperijen
Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:
1. algemeen
2. met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW
Vliegtuigbouw- en -reparatiebedrijven:
1. zonder proefdraaien motoren
2. met proefdraaien motoren
Rijwiel- en motorrijwielfabrieken
Transportmiddelenindustrie niet eerder genoemd

36

31

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN VERVAARDIGING VAN OVERIGE GOEDEREN
NIET EERDER GENOEMD.

361

310
9524

1. meubelfabrieken
2
2. meubelstoffeerderijen b.o.< 200 m

2

4.1
4.2
4.1
4.1
3.2

3.1
3.2
4.1
5.1
5.2
3.2
4.2
4.1
5.3
3.2
3.2

3.2
1
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SBI-CODE 1993

SBI-CODE 2008

blz. 7

OMSCHRIJVING

CAT

362
363
364
365
366
366

321
322
323
324
32991
32999

Fabricage van munten, sieraden, en dergelijke
Muziekinstrumentenfabrieken
Sportartikelenfabrieken
Speelgoedartikelenfabrieken
Sociale werkvoorziening
Vervaardiging van overige goederen niet eerder genoemd

37

38

VOORBEREIDING TOT RECYCLING

371
372

383201
383202

Metaal- en autoschredders
Puinbrekerijen en -malerijen:
1. v.c. < 100.000 t/j
2. v.c. >= 100.000 t/j
Rubberregeneratiebedrijven
Afvalscheidingsinstallaties

40

35

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, AARDGAS,
STOOM EN WARM WATER

40

35

Elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen >= 50 MWe):
1. kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth
2. oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth
3. gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth, in
4. kerncentrales met koeltorens
5. warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth
Bio-energieinstallaties, elektrisch vermogen < 50 MWe:
1. covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen
voedingsindustrie
2. vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
1. < 10 MVA
2. 10 - 100 MVA
3. 100 - 200 MVA
4. 200 - 1000 MVA
5. >= 1000 MVA
Gasdistributiebedrijven:
1. gascompressorstations, vermogen < 100 MW
2. gascompressorstations, vermogen >= 100 MW
3. gas: reduceer-, compressor-, meet- en reglinstallatie categorie A
4. gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C
5. gasontvang- en -verdeelstations, categorie D
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
1. stadsverwarming
2. blokverwarming
Windmolens:
1. wiekdiameter 20 m
2. wiekdiameter 30 m
3. wiekdiameter 50 m

5.1
4.2
5.2
4.2
4.2

41

36

WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41

36

Waterwinning-/ bereidingsbedrijven:
1. met chloorgas
2. bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en / of straling
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
1. < 1 MW
2. 1 - 15 MW
3. >= 15 MW

45

2
2
3.1
3.1
2
3.1

41, 42, 43

BOUWNIJVERHEID

41, 42, 43

Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2000 m

2

Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2000 m

2

5.2
5.1
5.1
6
5.1
3.2
3.2
2
3.1
3.2
4.2
5.2
4.2
5.1
1
2
3.1
3.2
2
3.2
4.1
4.2

5.3
3.1
2
3.2
4.2

3.2

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m

2

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m

2

50

45, 47

HANDEL IN EN REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN,
BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504

451, 452, 453

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven

3.1
3.1
2

2

VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)

SBI-CODE 1993

SBI-CODE 2008

502
5020.4

451
45204

5020.5
503, 504
505

45205
453
473

blz. 8

OMSCHRIJVING

CAT

(Groot)handel in vrachtauto's (inclusief import en reparatie)
Autoplaatwerkerijen
Autobeklederijen
Autospuitinrichtingen
Autowasserijen
Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires
Benzineservicestations:
3
1. met LPG > 1000 m /jr
3
2. met LPG< 1000 m /jr
3. zonder LPG

3.2
3.2
1
3.1
2
2
4.1
3.1
2

51

46

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511
5121

461
4621

5122
5123
5124
5125, 5131
5132, 5133
5134
5135
5136
5137
5138, 5139
514
5148.7

4622
4623
4624
46217, 4631
4632, 4633
4634
4635
4636
4637
4638, 4639
464, 46733
46499

Handelsbemiddeling (kantoren)
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit >= 500
ton per uur.
Groothandel in bloemen en planten
Groothandel in levende dieren
Groothandel in huiden, vellen en leder
Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen
Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren en spijsoliën
Groothandel in dranken
Groothandel in tabaksproducten
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen
Groothandel in overige consumentenartikelen
Groothandel in vuurwerk en munitie:
1. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton
2. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton
3. professioneel vuurwerk, netto expliciet massa per bewaarplaats < 750 kg ( en > 25 kg
theatervuurwerk)
4. professioneel vuurwerk, netto expliciet massa per bewaarplaats 750 kg tot 6 ton.
5. munitie
Groothandel in vaste brandstoffen:
1. klein, lokaal verzorgingsgebied
2. kolenterminal, opslagoppervlakte >= 2.000 m²

5151.1

46711

5151.2

46712

5151.3
5152.1

46713
46721

5152.2 /.3
5154

46722, 46723
4673

5162

466

517

466, 469

Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
1. vloeistoffen o.c. < 100.000 m³
2. vloeistoffen o.c. >= 100.000 m³
3. tot vloeistof verdichte gassen
Groothandel in minerale olieproducten (exclusief brandstoffen)
Groothandel in metaalertsen:
1. opslagoppervlakte < 2.000 m²
2. opslagoppervlakte >= 2.000 m²
Groothandel in metalen en -halffabrikaten
Groothandel in hout en bouwmaterialen
2
1. Algemeen: bebouwde oppervlakte > 2000 m
2
2. Algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m
Zand en grind:
2
1. algemeen: bebouwde oppervlakte > 200 m
2
2. algemeen: bebouwde oppervlakte < = 200 m
Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur
2
1. algemeen: bebouwde oppervlakte > 2000 m
2
2. algemeen: bebouwde oppervlakte <= 2000 m
Groothandel in chemische producten
Groothandel in overige intermediaire goederen
2
Autosloperijen: bebouwde oppervlakte > 1000 m
2
Autosloperijen: bebouwde oppervlakte < = 1000 m
Overige groothandel in afval en schroot: bebouwde oppervlakte > 1000 m
Overige groothandel in afval en schroot : bebouwde oppervlakte <= 1000 m
Groothandel in machines en apparaten:
1. machines voor de bouwnijverheid
2. overige
Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)

60

49

VERVOER OVER LAND

6021.1
6022

493

Bus-, tram- en metrostations en -remises
Taxibedrijven en taxistandplaatsen

5153.4

46735

4674

5155.1
5156
5157

46751
4676
4677

5157.2 /.3

1
3.1
4.2
2
3.2
3.1
3.1
3.1
2
2
2
2
2
2
2
3.1
5.1
5.3
2
3.1
5.1
4.1
5.1
4.2
3.2
4.2
5.2
3.2
3.1
2
3.2
2

2
2

3.1
2
3.2
2
3.2
3.1
3.1
3.2
3.2
3.1
2

3.2
2

VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)

SBI-CODE 1993
6023
6024
6024
603

SBI-CODE 2008

OMSCHRIJVING

495

Touringcarbedrijven
Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m
Goederenwegvervoersbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1000 m
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen

61, 62

50, 51

VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61, 62

50, 51

Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)

63

52

DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER

6311.1

52241

6311.2

52242

6312

52102, 52109
52109
5221

791
5229

Laad-, los- en overslagbedrijven ten behoeve van zeeschepen:
1. containers
2. stukgoederen
3. ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m²
4. granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u
5. steenkool, opslagopp. >= 2.000 m²
6. olie, LPG, e.d.
7. tankercleaning
Laad-, los- en overslagbedrijven ten behoeve van de binnenvaart:
1. containers
2. stukgoederen
3. ertsen, mineralen, en dergelijke, opslagoppervlakte < 2.000 m²
4. ertsen, mineralen, en dergelijke, opslagoppervlakte >= 2.000 m²
5. granen of meelsoorten v.c. < 500 t/u
6. granen of meelsoorten v.c. >= 500 t/u
7. steenkool, opslagoppervlakte < 2.000 m²
8. steenkool, opslagoppervlakte >= 2.000 m²
9. olie, LPG, en dergelijke
10. tankercleaning
Distributiecentra, pak- en koelhuizen
Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)
1. Autoparkeerterreinen, parkeergarages
2. Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)
Overige dienstverlening ten behoeve van het vervoer (kantoren)
Luchthavens
Helicopterlandplaatsen
Reisorganisaties
Expediteurs, cargadoors (kantoren)

64

53

POST EN TELECOMMUNICATIE

641
642
642
642
642

531, 532
61

Post- en koeriersdiensten
Telecommunicatiebedrijven
Zendinstallaties:
1. LG en MG, zendervermogen < 100 kw (bij groter vermogen: onderzoek!)
2. FM en TV

71

77

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES,
ANDERE ROERENDE GOEDEREN

711
712
713
714

7711
7712, 7739
773
772

Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.

72

62

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72
72

62
58, 63

Computerservice- en informatietechnologie-bureaus, en dergelijke
Datacentra

74

63, 69 t/m 71, 73,
74, 77, 78, 80 t/m
82

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

63, 69 t/m 71, 73,
74, 77, 78, 80 t/m
82
812
74203
82991
82992

Overige zakelijke diensverlening: kantoren

6321
6321
6322, 6323
6323
6323
623
634

74
747
7481.3
7484.3
7484.4

494

5222
5223

blz. 9

Reinigingsbedrijven voor gebouwen
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor landbouw- en visserijproducten
Veilingen voor huisraad, kunst, en dergelijke

CAT
2
2

3.2
3.2
3.1
2

1

5.1
4.2
5.3
5.1
5.2
5.3
4.2
4.2
3.2
4.2
5.2
4.2
5.1
4.2
5.1
5.2
4.2
3.1
2
2
3.2
1
6
5.1
1
1

2
1
3.2
1

2
3.1
3.1
2

1
2

1

3.1
2
4.1
1

VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2009 (planologische selectie)

SBI-CODE 1993

SBI-CODE 2008

OMSCHRIJVING

90

37, 38, 39

MILIEUDIENSTVERLENING

9001

3700

9002.1

381

9002.2

382

RWZI's en gierverwerkingsinrichting, met afdekking voorbezinktanks:
1. < 100.000 i.e.
2. 100.000 - 300.000 i.e.
3. >= 300.000 i.e.
Rioolgemalen
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven, en dergelijke
Gemeentewerven (afval-inzameldepots)
Vuiloverslagstations
Afvalverwerkingsbedrijven:
1. mestverwerkingskorrelfabrieken
2. kabelbranderijen
3. verwerking radio-actief afval
4. pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)
5. oplosmiddelterugwinning
6. afvalverbrandingsinrichtingen thermisch vermogen > 75 MW
7. verwerking fotochemisch en galvano-afval
Vuilstortplaatsen
Composteerbedrijven:
1. niet belucht v.c. < 5.000 t/j
2. niet belucht v.c. 5.000 tot 20.000 t/j
3. belucht v.c. < 20.000 t/j
4. belucht v.c. > 20.000 t/j
5. GFT in gesloten gebouw

93

96

OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1

96011

9301.2
9301.3
9302
9304
9305

96013
96013
9602
9613, 9604
9609
9609

Wasserijen en strijkinrichtingen
Tapijtreinigingsbedrijven
Chemische wasserijen en ververijen
Wasverzendinrichtingen
Wasseretten, wassalons
Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
Fitnesscentra, badhuizen en saunabaden
Dierenasiels en -pensions
Persoonlijke dienstverlening niet eerder genoemd, exclusief bordelen, prostituees en
sexclubs

Afkortingen:
cat. categorie
o.c. opslagcapaciteit
v.c. verwerkingscapaciteit
p.c. productiecapaciteit
p.o. productieoppervlak
e.d. en dergelijke
n.e.g. niet elders genoemd
t
ton
kl
klasse
u
uur
d
dag
w
week
jr
jaar
=
is gelijk aan
<
kleiner dan
>
groter dan

blz. 10

CAT

4.1
4.2
5.1
2
3.1
3.1
4.2
5.1
3.2
6
3.1
3.2
4.2
2
4.2
4.2
5.2
3.2
4.1
4.1

3.1
3.1
2
2
1
1
2
3.2
1

BIJLAGE 2

BIJLAGE 3

