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Nr. RV19.0073 (2019)   Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende Bestemmingsplan Hagendoornstraat   Aan de fractie Behoorlijk Bestuur i.a.a. de leden van de Gemeenteraad  Op 8 augustus 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Bestemmingsplan Hagendoornstraat, het antwoord vindt u onder de vraag:  
1. Of dit bestemmingsplan met de bewoners is besproken.  Het bestemmingsplan vormt het juridisch planologisch kader op basis waarvan omzetting van de sportvelden naar natuur mogelijk gemaakt wordt. Het bestemmingsplan maakt de functie natuur in brede zin mogelijk en schrijft niet een specifieke inrichting voor. De reacties van de bewoners hebben betrekking op inrichtingsaspecten, welke relevant zijn in relatie tot het inrichtingsplan. De bewoners zijn nauw betrokken bij de planvorming aangaande het inrichtingsplan. De klankbordgroep is geïnformeerd over de terinzagelegging van het bestemmingsplan.  
2. Wanneer is het bestemmingsplan gewijzigd opgemaakt?  Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld in de periode januari-juli 2019. Het heeft vanaf 8 juli voor een periode van zes weken ter inzage gelegen.  3. Is dit voldoende onder de aandacht van de wijkbewoners gebracht?, daarmee bedoelen 

wij dat de omwonenden hier een brief over hebben ontvangen. De terinzagelegging van het bestemmingsplan is op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd, te weten met een publicatie in Den Helder op Zondag en via de website van de gemeente. Tevens is de klankbordgroep rechtstreeks, per e-mail, geïnformeerd over de terinzagelegging. Dit was ook toegezegd tijdens de bijeenkomst met de klankbordgroep in januari van dit jaar.  
4. Het is ons bekend dat veel bewoners hier bezwaar tegen hadden en voor behoud van 

het bosplantsoen waren/zijn, de gemeente heeft toen aan de bewoners medegedeeld 
dat de bomen, c.q. het bosplantsoen zou blijven en dat er geen sprake van was dat het 
bosplantsoen in zijn geheel zou worden verwijderd. U beschikt naar ons idee niet over de volledige informatie. Het inrichtingsplan is in mei 2018 tijdens een bewonersavond besproken en in januari 2019 in de klankbordgroep. Op beide avonden is het plan met groot enthousiasme ontvangen. Ook op de aanpak van de groensingels is veelal positief gereageerd. De groensingel wordt ook wel door bewoners als een verwilderde, donkere muur  ervaren die rigoureus mag worden aangepakt. Tijdens de bijeenkomst met de klankbordgroep van januari dit jaar is besproken dat de gemeente zorgvuldig naar de groensingels (langs het Gaatjespad en langs de Hagendoornstraat) zal kijken. Wij streven er naar om groepen bomen met daartussen brede doorgangen in stand te houden tegen het huidige duingebied aan (Gaatjespad). Zo worden vliegroutes van vleermuizen behouden en blijft er nestgelegenheid voor vogels. Langs de Hagendoornstraat wordt de groensingel in ieder geval sterk uitgedund, worden doorzichten gecreëerd en zo nodig wordt op sommige plaatsen nieuwe beplanting  aangebracht dat ook aantrekkelijk is voor allerlei vogels. Invasieve boomsoorten en beplanting die voor overlast zorgen en die negatief zijn voor de ontwikkeling van het gebied zullen worden verwijderd. Wat er precies plaats gaat vinden is ook afhankelijk van de levensduur en kwaliteit van de bestaande bomen. Dit wordt nog geïnventariseerd. Feitelijk zal het er wel op neer komen dat een groot deel van de groensingel zoals deze er nu uitziet verdwijnt en een ander uiterlijk krijgt in samenhang met het gebied en de omgeving. Dit is met de bewoners besproken en hierover heeft de gemeente geen andere belofte gedaan. 5. Gezien de gedane toezegging door de gemeente en het huidige groen beleid dat is 
gericht op het sparen van zoveel mogelijk groen in de wijken willen wij weten waarom 
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is besloten om dit bosplantsoen desondanks de gedane toezegging, toch te 
verwijderen.   Zie antwoorden 4 en 7.  6. Verder willen wij graag alle verslagen zien van de bewoners bijeenkomsten aangaande 
dit bestemmingsplan.  Er zijn geen bijeenkomsten gehouden in relatie tot het bestemmingsplan, daar de informatiebehoefte gerelateerd is aan het inrichtingsplan en niet aan het juridisch-planologisch kader dat met dit bestemmingsplan geboden wordt. Er zijn derhalve geen verslagen. Van de bewonersbijeenkomsten over het inrichtingsplan zijn geen verslagen gemaakt. Deze avonden bestonden uit presentaties en open gesprekken met bewoners. 7. Waarom wordt er in deze geen gehoor gegeven aan de mensen van de bewoners c.q. 
de klankbordgroep die het bosplantsoen willen behouden?  De reacties van bewoners en klankbordgroep waren overwegend positief. Echter, een enkeling heeft zorgen c.q. bezwaren geuit. Zij zijn gehoord tijdens de bewonersbijeenkomsten. Hier is o.a. uit voort gekomen dat we na de bewonersbijeenkomst van mei 2018 een onderzoek hebben laten uitvoeren naar de huidige natuurwaarden in het gebied en de natuurwaarde die zal ontstaan door de nieuwe inrichting. Daaruit bleek dat de natuur erop vooruit gaat. Dit onderzoek is door het onderzoeksbureau gepresenteerd aan de klankbordgroep in januari van dit jaar. 

8. Wij willen graag weten wat precies het voordeel is van het verwijderen van dit 
bosplantsoen voor de natuur en de wijk. De voormalige sportvelden worden omgevormd tot een natte duinvallei. Hier liggen een aantal uitgangspunten aan ten grondslag. - De wijk ligt heel dicht bij de duinen, maar de duinen zijn niet zichtbaar: De duinen naar de wijk toebrengen. - Kans om een stukje zeldzame natuur dat aansluit op de omgeving te creëren: Duinzoom gebied uitbreiden. - Waterhuishouding van het gebied verbeteren: Water langer vasthouden en verdroging tegengaan. - Spreiding recreatieve druk aan de rand van het natuurgebied de Grafelijkheidsduinen: Toegankelijke natuur.  De natuurwaarde van de groensingel is beperkt. Er worden algemene soorten (deels) weggehaald en hierdoor wordt ruimte gecreëerd voor zeldzamere soorten specifiek voor het duingebied rond Den Helder. Daarmee wordt dit deel van het gebied hersteld ten opzichte van de staat voor aanleg van de sportvelden. De voormalige sportvelden liggen in het duinzoomgebied en dit gebied is in de loop der jaren steeds meer in gebruik genomen door andere activiteiten.  Een intact duinzoomgebied heeft belangrijke waarden voor natuur en landschap doordat:  1. De zoom wordt gevoed door schoon kwelwater uit de duinen.  2. De vegetatie (daardoor) botanisch gezien bijzonder is en zich onderscheidt van de duinen en van het achterliggende polderlandschap.  3. Vanuit landschappelijk oogpunt een open duinzoomgebied een belangrijke rol speelt voor het uitzicht op het wijde duinlandschap.   Momenteel vormt het bosplantsoen in een bestaande situatie een harde visuele begrenzing en barrière tussen de wijk en het achtergelegen natuurgebied. Deze groene barrière fungeerde als buffer tussen de sportfunctie en de wijk; de nadelige effecten van de sportfunctie (geluid, verdwaalde ballen, overige hinder) werden door de groene barrière tegengegaan. In de nieuwe inrichting is deze bufferfunctie overbodig geworden en wordt juist gestreefd om de relatie tussen de wijk en het natuurgebied te versterken. De intentie is om het uitnodigende karakter van het duingebied te versterken en de bewoners te verleiden om dit natuurgebied intensiever te beleven. Het is daartoe onder meer van belang om de visuele relatie tussen het natuurgebied en de wijk te herstellen, hetgeen niet mogelijk is als de gehele groensingel behouden blijft. Onderdeel van het gemeentelijk beleid is ook om de unieke positie van Nieuw Den Helder als woonwijk/woonmilieu grenzend aan de duinen te benadrukken. De groensingel blokkeert echter het zicht op de duinen en draagt daarmee niet bij aan de genoemde kwaliteit.   Kap van bomen geeft meer openheid en zorgt dat er verbinding komt tussen de wijk en de duinen en dat het stukje nieuwe natuur ook echt onderdeel uitgaat maken van het grotere duingebied. Bomen zorgen voor wateronttrekking en schaduweffect waardoor de bijzondere vegetatie niet (goed) kan ontstaan. Met de inrichting zoals nu is voorgesteld wordt de biodiversiteit verhoogd. Er ontstaat meer afwisseling. Er moeten wel voldoende broed- en schuilgelegenheden behouden blijven of gecreëerd worden. Met name struwelen zijn 
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interessant voor vogels en andere dieren. De afwisseling van het open en gesloten landschap zorgt tevens voor meer beleving voor bewoners en bezoekers.  9. Op welke termijn wil men het bosplantsoen verwijderen? Dit hangt af van de termijn waarop een vergunning wordt gerealiseerd. De aanpak zal gefaseerd plaatsvinden waarbij eerst de groensingel langs het Gaatjespad wordt aangepakt en de nieuwe sportvelden een nieuwe inrichting krijgen. Het kan hierdoor eerst nog wat stuiven om dat de planten nog moeten groeien. De groensingel langs de Hagendoornstraat blijft hiervoor iets langer staan. Daarna wordt de groensingel langs de Hagendoornstraat aangepakt. Uitvoering van het project start naar verwachting in het najaar van 2020.  10. Worden de bewoners voor -en tegen nog gehoord en niet alleen gehoord maar wordt er 
ook gehandeld naar wens van deze bewoners? De bewoners zijn tijdens de twee bijeenkomsten uitgebreid gehoord. Afgesproken in januari, tijdens de laatste bijeenkomst, is dat de klankbordgroep op de hoogte wordt gesteld wanneer het bestemmingsplan in procedure gaat. Er was toen geen behoefte meer om verder over het plan te praten, maar bewoners keken vooral uit naar de uitvoering. Per mail is nog gevraagd of er 3-maandelijk een nieuwsbrief kan worden uitgebracht. Dit zal worden gedaan. De tegenargumenten zijn uitgezocht en dit heeft tot toevoegingen geleid in de inrichting (oa. groepen bomen, struwelen, voorzieningen ijsvogels). Er wordt met de nieuwe inrichting in elk geval gehandeld naar de wens van de meerderheid van de bewoners, die positief staan tegenover een duinnatuurgebied grenzend aan de woonwijk.  Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.  Den Helder, 10 september 2019   Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Koen Schuiling   secretaris Robert Reus   


