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Onderwerp:  Notitie Dakterrassen 

 
Gevraagd besluit: 

 De ‘Notitie Dakterrassen: Stadshart, Van Galenbuurt, Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex’ (versie 12 april 
2011) vast te stellen. 

 
Publiekssamenvatting 
Bij de gemeente Den Helder komen regelmatig aanvragen binnen voor het realiseren van een dakterras. Het 
realiseren van een dakterras is namelijk  een goede manier om de gebruiksmogelijkheden van een woning te 
vergroten. Op dit moment zijn de aanvragen strijdig met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Omdat 
wij graag tegemoet willen komen aan de wensen van de inwoners hebben wij besloten om de notitie 
‘Dakterrassen Stadshart, Van Galenbuurt, Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex’ op te stellen. De criteria in de 
notitie zijn er op gericht om een (goede) balans te krijgen tussen de mogelijkheid een dakterras te realiseren in 
bovengenoemde gebieden, het waarborgen van de privacy van de buren en het handhaven van de kwaliteit van 
het straatbeeld en de architectonische kwaliteit van het betreffende pand.  
 
Inleiding 
Bij de gemeente Den Helder komen regelmatig aanvragen binnen voor het realiseren van een dakterras. Het 
realiseren van een dakterras is een goede manier om de gebruiksmogelijkheden van een woning te vergroten. Deze 
aanvragen zijn nagenoeg uitsluitend afkomstig van bewoners uit het Stadshart, Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Van 
Galenbuurt. Dit is logisch omdat de woningen in deze gebieden (relatief) kleine tuinen hebben, waardoor een 
dakterras het wooncomfort aanzienlijk vergroot. Verder zijn er ook veel aanvragen afkomstig uit de wijk Boatex. 
Dit kan worden verklaard door de typische architectuur van de woningen. Op dit moment zijn de aanvragen 
strijdig met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Om tegemoet te komen aan de wensen van de 
inwoners is de notitie ‘Dakterrassen Stadshart, Van Galenbuurt, Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex’ opgesteld. 
De reikwijdte van deze notitie beperkt zich tot bovengenoemde gebieden (zie kaart 1 en 2). Monumentale 
woningen in deze gebieden worden vanwege het specifieke straatbeeld en de vaak waardevolle architectuur 
uitgezonderd van deze notitie. Aanvragen zullen apart worden behandeld.  
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Kaart 1: Stadshart, Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Van Galenbuurt (minus beschermd Stadsgezicht) 

 
Kaart 2: Boatex 

 
 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
De mogelijkheid een dakterras te realiseren in het Stadshart, Visbuurt, Sluisdijkbuurt, Van Galenbuurt en 
Boatex. Daarbij wordt gestreefd naar een (goede) balans  tussen de mogelijkheid een dakterras te realiseren, 
het waarborgen van de privacy van de buren en het handhaven van de kwaliteit van het straatbeeld en de 
architectonische kwaliteit van het betreffende pand.  
 
Kader 
Op dit moment is het realiseren van een dakterras in bovengenoemde gebieden strijdig met de ter plaatse 
geldende bestemmingsplannen. Als een aanvraag voldoet aan de criteria uit de notitie kan op grond van de 
Wabo worden meegewerkt aan het verlenen van een omgevingsvergunning. Zodra het desbetreffende 
bestemmingsplan wordt herzien, worden de criteria opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Het is 
wenselijk om voor dat moment de criteria te evalueren.  
 
Argumenten 
Het realiseren van een dakterras is een goede manier om de gebruiksmogelijkheden van een woning te 
vergroten. Aan de andere kant kan een dakterras de privacy van de buren aantasten. Daarom geldt de 
zogenaamde ‘twee meter grens’. Deze regel vloeit voort uit het Burgerlijk Wetboek en houdt in dat de uiterste 
rand van een dakterras zich minstens twee meter uit de erfgrens moet bevinden. Binnen deze afstand is een 
dakterras niet toegestaan, tenzij de buren toestemming verlenen of wanneer het perceel waarop het dakterras 
wordt gesitueerd grenst aan de openbare weg of aan water. De strekking van deze bepaling is het beperken 
van uitzicht op naburige erven. 
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Maatschappelijk draagvlak 
Met name in de Visbuurt en de Van Galenbuurt zijn al verscheidene dakterrassen (illegaal) gerealiseerd. Tot nu 
toe heeft dat, voor zover bekend, niet tot conflicten tussen buurtbewoners geleidt. Door deze notitie zal een deel 
van deze dakterrassen gelegaliseerd kunnen worden.  
 
Financiële consequenties 
Geen 
 
Communicatie 
Via een publicatie op de gemeentelijke website en in het Helders Weekblad.  
 
Realisatie 
Bij de herziening van de desbetreffende bestemmingsplannen, worden de criteria opgenomen in de nieuwe 
bestemmingsplannen.  
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