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Betreft: Gebiedsvisie Duinzoom - stand van zaken 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

In de raadscommissie Stadsontwikkeling & -beheer van 2 september werd bij de behandeling van de 

Omgevingsvisie Julianadorp de vraag gesteld of de Gebiedsvisie Duinzoom beperkend is voor 

ondernemers. De Gebiedsvisie Duinzoom is een nuttig hulpmiddel bij het ontwikkelen en 

onderbouwen van plannen en niet een beperkende factor. In deze raadsinformatiebrief lichten wij dit 

toe. 

 

Gebiedsvisie Duinzoom 

De Gebiedsvisie Duinzoom, vastgesteld door de gemeenteraad in 2015, is opgesteld om meer richting 

te geven aan de ontwikkeling van het Duinzoomgebied op het gebied van recreatie, landbouw, natuur 

en landschap. Bij beoordeling van de plannen ligt de nadruk op de kwaliteit van het landschap en om 

de verdeling van het gebied in ‘druk’ en ‘rustig’. Bij het toevoegen van verblijfsrecreatie richt ons beleid 

zich op kwaliteit en onderscheid van het aanbod en niet op kwantiteit. 

Volgens de Structuurvisie Den Helder (2012) komt de Duinzoom in aanmerking voor een 

samenhangende ontwikkeling van natuur, landschap en recreatie. Daarmee is de gebiedsvisie eerder 

een hulpmiddel voor ondernemers dan een beperking om gewenste ontwikkelingen te onderbouwen 

 

Kaders en ontwikkelingen 

Behalve deze gebiedsvisie gelden ook andere kaders en ontwikkelingen waar rekening mee 

gehouden moet worden. Hieronder worden deze genoemd. 

 

- Bestemmingsplannen Landelijk Gebied 2011 en Duinzoom 2013.  

Hierin hebben de agrarische percelen een agrarische bestemming. Om deze te wijzigen in 

een stedelijke bestemming, waaronder een recreatiepark, is een onderbouwing nodig volgens 

de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ (landelijke wetgeving). Nut en noodzaak moeten 

aangetoond zijn.  

 

- Kustpact 

Van 2017 tot begin 2019 waren alle, op dat moment nog niet formeel besloten ontwikkelingen 

in de Duinzoom voor de strandzonering uit het Kustpact, door de provincie in de wacht gezet. 

Deze vertraging had geen relatie met de Gebiedsvisie Duinzoom. Uitgangspunt van het 

Kustpact is: Partijen onderschrijven dat nieuwe recreatieve ontwikkelingen met een 

ruimtebeslag in de kustzone moeten bijdragen aan het behoud en – indien mogelijk – de 

versterking van de kwaliteit van de kustzone en niet mogen leiden tot aantasting van de 

kernkwaliteiten en collectieve waarden van de kustzone.  

Het was aan de provincies dit nader uit te werken.  

 

- Provinciale omgevingsvisie 

De strandzonering is opgenomen in de provinciale omgevingsverordening. Hierin staat: Bij 

nieuwe ontwikkelingen in de kustzone wordt aangesloten bij de verscheidenheid en 

karakteristieken van de kustlandschappen en aanliggende grote wateren. Afgesproken is dat 

de nadere uitwerking hiervan in de gemeentelijke omgevingsvisies integraal wordt verwerkt. 

Onze concept Omgevingsvisie Julianadorp bouwt voort op de uitgangspunten zoals verwoord 

in de Gebiedsvisie Duinzoom. 

 

- Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland noord 

De regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord (vastgesteld in 2018) benadrukt het 

belang van kwaliteitsverbetering van de bestaande recreatieve voorzieningen en formuleert 

voor de deelregio Noordkust het volgende toekomstbeeld: De eilandenstructuur is op enkele 

sleutelplekken teruggebracht met een beleefbaar nollenlandschap, kwelwater, duingebieden, 
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afgewisseld met polders en cultureel erfgoed zoals gemalen, molens en bestaande 

boerderijen. Dit betreft het summum van toeristische innovatie. De regionale visie is de basis 

voor de door de Provincie Noord-Holland vereiste regionale afstemming in de Regionale 

Advies Commissie Verblijfsrecreatie. 

 

- Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 

De provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is voor de provincie Noord-Holland het 

toetsinstrument voor kwaliteit in het buitengebied. De leidraad stelt onder anderen:  

Vergroot de attractiviteit van het achterliggende aandijkingenlandschap. Zorg voor meer 

samenhang tussen stad, recreatie, natuur en landschap bij Den Helder.  

Voor grotere ontwikkelingen toetst voor de provincie de Adviescommissie Ruimtelijke 

Ordening de landschappelijke inpassing. 

 

Samenvatting 

Samenvattend kan worden gesteld dat grotere ontwikkelingen in het buitengebied vragen om 

zorgvuldige afwegingen op verschillende niveaus. De ontwikkelingen voor het Kustpact die de 

provincie had stil gezet is onlangs opgeheven. Op dit moment zou de stikstofdiscussie voor een 

beletsel kunnen zorgen. De Gebiedsvisie Duinzoom is een nuttig hulpmiddel bij het ontwikkelen en 

onderbouwen van plannen en niet een beperkende factor. Wij vinden het niet verstandig deze nu in te 

trekken. 
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