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Aan de gemeenteraad van Den Helder
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BETMIFT: zienswijze ontwerpbestemmingsplan DuJnreep 2003, eerste herziening 2007
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Geachte leden van de gemeenteraad,

Gaarne maakt de Stichting Duinbehoud gebruik van de mogelijkheid om haar
zienswij2e kenbaar te maken betreffende het ontwerpbestemmingsplan 2003, eerste
herziening 2007 van de gemeente Den Helder.

U geeft aan, dat u zaken die een tijdsduur regelen van een jaarrondopening jiigj; via
een bestemmingsplan wilt regelen. Het voorstel van Gedeputeerde Staten om het via
de APV van de gemeente te regelen vinden wij echter minder goed, indien dat
betekent dat de provincie dan geen bemoeienis meer met de zaak heeft. Jaarrond
exploitatie van horecagelegenheden op en aan het strand is een betrekkelijk nieuw
fenomeen en heeft daardoor een sterke precedentwerking, ook buiten uw gemeente.
Wij denken daarbij ook aan opmerkingen van de provincie, dat zij een strook van 2
km in dit gebied "bruisend" wil maken, stichting Duinbehoud is mede daarom van
mening dat de belangenafweging zorgvuldig en integraal moet plaatsvinden en vindt
dat de provincie daarbij betrokken moet blijven.
Een andere wijziging betreft het aan te passen voorschrift over de bestemming
"strandpaviljoen". Omdat niet duidelijk was welke activiteiten hieronder werden
verstaan was deze omschrijving in strijd met de rechtszekerheid. Het is nu
omschreven als "bultencafé met veranda's en terrassen gelegen Ban het strand met
als ondergeschikte activiteit het verhuren strandgerelateerde artikelen zoals
strandstoelen, parasols etc."Wat wij belangrijker vinden zijn de hoofdactiviteiten.
Deze worden niet genoemd. In het verleden hebben soms luidruchtige evenementen
plaatsgevonden tot diep in de nacht met veel vervoer. Uit de bovenstaande
omschrijving is niet af te leiden of dergelijke evenementen onder de bij de
bestemming behorende hoofdactiviteiten zullen vallen. Stichting Duinbehoud is niet op
voorhand tegen jaarrond exploitatie, maar vindt wel dat de randvoorwaarden die
daarbij worden gesteld van groot belang zijn. De randvoorwaarden moeten worden
gekoppeld aan de hoofdactiviteiten die daartoe goed gedefinieerd moeten worden. Een
van de randvoorwaarden waar Stichting Duinbehoud belang aan hecht is dat geen
ecologische schade mag optreden, Ook die randvoorwaarden zouden In het
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bestemmingsplan, de APV of op een andere juridisch bindende wijze moeten worden
vastgesteld.
Het strandpaviljoen wordt gevestigd naast een beschermd natuurmonument: de
Duinen Den Helder-Callantsoog. De activiteiten in en rond het strandpaviljoen kunnen
invloed hebben op de natuurwaarden van dat gebied. Daarbij kan onder andere
gedacht worden aan verstoring door geluidhinder en aan de verkeersaantrekkende
werking van het strandpaviljoen. Het bestemmingsplan moet daarom getoetst worden
aan de Natuurbeschermingswet.
In de versie van het bestemmingsplan uit 2005 wordt gesteld dat geen schadelijke
gevolgen van de evenementen aangetoond zijn. Bij de Natuurbeschermingswet ligt de
bewijslast echter andersom. Met andere woorden: aangetoond moet worden dat er
geen schadelijke gevolgen voor de natuurwaarden in het beschermd natuurmonument
zijn. In 2005 Is een ecologisch onderzoek door Alterra uitgevoerd in opdracht van de
gemeente. In de rapportage van dat onderzoek konden geen conclusies worden
getrokken ten aanzien van schadelijke gevolgen voor de natuurwaarden. Wel wordt
daarin de aanbeveling gedaan om de effecten te monitoren. Het is ons op dit moment
niet bekend of een dergelijk monitorlngonderzoek is opgestart. Vooralsnog is volgens
Duinbehoud dus nog njel aangetoond dat de activiteiten die in dit
ontwerpbestemmingsplan worden toegestaan geen schadelijke effecten hebben voor
de natuurwaarden in het beschermd natuurmonument. Vooral ook omdat niet duidelijk
is welke hoofdactiviteiten worden toegestaan.
Verder heeft Stichting Duinbehoud vertrouwen in de goedwillendheid en
betrouwbaarheid van de huidige exploitant. Het is echter altijd mogelijk dat het
strandpaviljoen een nieuwe eigenaar krijgt, die een andere invulling aan de
bestemming wil geven. Ook daarom vindt Duinbehoud dat de activiteiten duidelijk
gedefinieerd moeten worden.
Omdat de hoofdactiviteiten niet genoemd worden vinden wij de omschrijving
onvolledig en maken wij onze bedenkingen kenbaar tegen vaststelling van dit
ontwerpbesluit. Pas als het ecologisch onderzoek afgerond is bestaat er zicht op de
gevolgen van de activiteiten, zodat dan ook randvoorwaarden kunnen worden
vastgesteld en opgenomen in het bestemmingsplan. Tot dan kan dit ontwerpbesluit
o.i. niet vastgesteld worden. Dit ook in verband met het feit dat het plangebied grenst
aan een beschermd Natuurmonument. Daarom zal het plan door de provincie moeten
worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet.
Gaarne vernemen wij van u op welke wijze de hoofdactiviteiten zullen worden
omschreven, en welke randvoorwaarden u op zult nemen ter bescherming van het
aangrenzende natuurmonument.

Met vriendelijke groet,

Ba rij Ko-rfTinterim directeur
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