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Registratienummer: 
 

RVO11.0083 Portefeuillehouder: P.N. Bruin 

Van afdeling: Ruimte, Wonen en 
Ondernemen 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Het analoge ontwerp bestemmingsplan Boatex 
2010 (bestaande uit de toelichting, regels en 
bijlagen);  de verbeelding (plankaart en renvooi);  Nota van beantwoording zienswijzen op het 
ontwerp bestemmingsplan Boatex 2010.   

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

ing.H.J. Winter 
(0223) 67 8817 
e.winter@denhelder.nl 

Onderwerp:  Vaststellen bestemmingsplan Boatex 2010 

 
Gevraagd besluit: 
Voorgesteld wordt: 
1.  de door ARAG namens hun cliënten de heer Bradley en mevrouw Dijkshoorn wonende aan Andromeda 131 

ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren maar op grond van de overwegingen genoemd in de “Nota 
van beantwoording  zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Boatex 2010” deze niet te volgen en 
dientengevolge ongegrond te verklaren; 

2.   Het bestemmingsplan Boatex 2010, als vervat in de dataset met planidentificatie  
NL.IMRO.0400.322BPBOATEX2010-VST1 langs elektronische weg vast te stellen waarin naast staand 
beleid ook de volgende items zijn opgenomen: 

a.  beschermd stadsgezicht; 
b.  woningbouw op het perceel Industrieweg 18a; 
c.  fort Westoever; 
d.  tuin en erf bepalingen. 

3.  de bij dit besluit behorende verbeelding met het bestemmingsplan op papier vast te stellen; 
4. vast te stellen dat o_NL.IMRO.0400.322BPBOATEX2010-VST1_ondergrond GBKN de voor deze 

planversie gebruikte ondergrond is; 
5. te verklaren dat geen exploitatieplan benodigd is; 
6.   te bepalen dat het bijbehorende raadsvoorstel en de “Nota van beantwoording zienswijzen op het ontwerp 

bestemmingsplan Boatex 2010” integraal onderdeel uitmaakt van het besluit; 
 
 
 
Publiekssamenvatting 
 
Het bestemmingsplan Boatex 2010, behelst de wijk Boatex en het fort Westoever. Het plan is overwegend 
conserverend opgesteld. De wijziging ten opzichte van huidige bestemmingsplan zijn gelegen in het mogelijk 
maken 4 woningen op het perceel Industrieweg 18a en het inspelen in de plannen met betrekking tot Fort 
Westoever. Daarnaast is het bestemmingsplan afdoende beschermend ten aanzien van de binnen het 
plangebied gelegen aangewezen gronden van het beschermd stadsgezicht De Linie. 
Het ontwerp bestemmingsplan Boatex 2010 heeft als ontwerp op grond van de Wet ruimtelijke ordening ter visie 
gelegen. Gedurende deze termijn hebben wij één zienswijze ontvangen. De zienswijze is in de "Nota van 
beantwoording zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Boatex 2010" van commentaar voorzien. 
Voorgesteld wordt de zienswijze niet te volgen en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 
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Inleiding 
 
Een herziening van een bestemmingsplan dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening iedere tien jaar plaats 
te vinden. De planinhoud moet namelijk overeenkomen met de feitelijke of gewenste situatie ter plaatse.  
 
Met het vaststellen van het bestemmingsplan Boatex 2010 worden de thans binnen het plangebied geldende 
bestemmingsplannen welke dateren uit 1989 en 1998 vervangen, waardoor weer voldaan wordt aan  de 
bovengenoemde wettelijke verplichting. Daarnaast worden actuele plannen voor het fort Westoever en het 
vervangen van het laatste bedrijf door woningen binnen het plangebied mogelijk gemaakt. 
 
Het voornemen tot herziening van het bestemmingsplan Boatex 2010 is opgenomen in het plan van aanpak 
„Actualiseren bestemmingsplannen in de gemeente Den Helder‟ van de afdeling Ruimte, Wonen en 
Ondernemen. In dit plan van aanpak wordt een meerjarenplanning gegeven voor het actualiseren van 
bestemmingsplannen voor het gemeentelijke grondgebied voor de jaren 2007 – 2017.  
 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
 
Het beoogde maatschappelijk resultaat is een actueel bestemmingsplan te laten vaststellen dat voldoet aan de 
huidige wetgeving en dat tot stand is gekomen met inspraak en afweging van zienswijzen van 
belanghebbenden en betrokken overheidspartners. 
 
Hiertoe dient voor het bestemmingsplan een procedure doorlopen te worden waarin de volgende fasen te 
onderscheiden zijn: 
1.  Voorontwerp bestemmingsplan. 
 Tijdens deze fase wordt het bestemmingsplan op grond van de gemeentelijke inspraakverordening ter visie 

gelegd en wordt overleg gevoerd met andere overheidspartners; 
2.  Ontwerp bestemmingsplan. 
 In deze fase zijn de reacties uit fase 1 verwerkt. Deze fase is de start van de officiële 

bestemmingsplanprocedure zoals bepaald in de Wet ruimtelijke ordening. Hiertoe wordt het ontwerpplan 
wederom ter visie gelegd en kan een ieder zijn zienswijzen kenbaar maken; 

3.  Vaststelling. 
 De zienswijzen op het ontwerpplan worden verwerkt in een nota van beantwoording en het plan wordt met 

eventuele voorstellen tot wijziging aangeboden aan de Gemeenteraad. 
4. Beroepsfase. 
 Na (gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan ter visie gelegd, 

gedurende die termijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State. 
  
Met het aanbieding van het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad wordt de 3e fase gestart. 
 
 
Kader 
 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet ruimtelijke ordening die stelt dat alle bestemmingsplannen vanaf 
1 juli 2013 jonger dienen te zijn dan 10 jaar.  
 
Daarnaast worden in het Besluit ruimtelijke ordening procedurele regels gegeven aangaande het opstellen van 
een bestemmingsplan. Deze regels geven de verplichting aan overleg te voeren met belanghebbende andere 
overheden en het hoogheemraadschap en verslag te leggen over een eventueel te voeren inspraakprocedure. 
Deze verslagen zijn opgenomen in hoofdstuk 8 van de toelichting.  
 
Binnen het plangebied zijn de volgende gemeentelijke (beleids)notities verwerkt: 

- Bestaande bestemmingsplannen; 
- Verleende vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingen van die bestemmingsplannen; 
- Verleende milieuvergunningen; 
- Strategische visie Den Helder 2020; 
- Nota wonen Den Helder 2009 - 2015; 
- Waterplan Den Helder waterbreed; 
- Nota bouwen en parkeren; 
- Beleidsnotitie Cultuurhistorie; 
- Beleidsvisie Kleine windturbines; 

De beleidsnotities en de inhoud zijn  weergegeven in hoofdstuk 3 en 4 van de toelichting. 
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Argumenten 
 
vaststellen bestemmingsplan Boatex 2010 
 
De wet ruimtelijke ordening stelt dat vanaf 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen jonger dienen te zijn dan 10 
jaar. De sanctie voor oudere plannen is dat op de gebieden die onder die plannen zijn begrepen geen leges 
meer mogen worden geheven die betrekking hebben op ruimtelijke plannen. De huidige bestemmingsplannen 
voor dit gebied dateren uit de periode 1989 – 1998, en voldoen daarom op 1 juli 2013 niet aan de eis jonger dan 
10 jaar te zijn. 
 
Daarnaast is in het nieuwe bestemmingsplan een groot aantal beleidsstukken verwerkt vaarvoor thans 
vooruitlopend op het verlenen van een omgevingsvergunning een afwijkingsprocedure moet worden gevoerd.  
Hierdoor zal voor de aanvrager van een omgevingsvergunning, waarvan het gebruik en bouwwerken in het 
nieuwe bestemmingsplan passen, geen ruimtelijke procedure meer nodig zijn, hetgeen tot een tijdsbesparing en 
een verminderde financiële last leidt.  
In het bestemmingsplan zijn naast staand beleid de volgende zaken opgenomen (de nummers refereren aan de 
nummering van het raadsbesluit). 
 
2a.  Beschermd Stadsgezicht 

Een deel van het plangebied maakt onderdeel uit van de stelling van Den Helder, welke in december 2007 
is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dit betreft fort Westoever en de ravelijn waarop Saturnus 
gevestigd is. Omdat het onderliggende bestemmingsplan Boatex (Marina) 1988 onvoldoende beschermend 
was, dienden alle bouwaanvragen vanaf het moment dat het gebeid was aangewezen als beschermd 
stadsgezicht aangehouden te worden. 
Het thans aangeboden bestemmingsplan is voorzien van een dubbelbestemming Waarde –Cultuurhistorie -
Beschermd Stadsgezicht op de aangewezen gronden. Deze dubbelbestemming geeft regels die de 
grondlichamen van de stelling beschermen. Eventuele aantastingen kunnen alleen plaatsvinden dan nadat 
de Rijksdienst voor cultuurhistorie hiermee heeft ingestemd.  
De Inspecteur  VROM, die mede de belangen van de RCE behartigd, heeft aangegeven dat de in het plan 
opgenomen regels de belangen voor het behoud van de stelling voldoende en afdoende behartigen. 

 
2b. Woningbouw op het perceel Industrieweg 18a 

Het bestemmingsplan Boatex (Marina) 1988 voorzag op het perceel Industrieweg 18a in de mogelijkheid 
van het vestigen van “Handel en Nijverheid”. Ter plekke staat thans een bedrijfspand waarin de Onderwijs 
Begeleiding Dienst (OBD) is gevestigd.  
De huidige eigenaar van de gronden en opstallen heeft gevraagd of in het bestemmingsplan Boatex 2011 
de huidige bestemming gewijzigd kan worden naar een bestemming die het planologisch mogelijk maakt  
om op de betreffende gronden, na sloop van het pand, een viertal woningen te realiseren. Omdat het pand 
ligt tussen woonbestemmingen en beter zou aansluiten bij deze bestemmingen is het voorstel positief in het 
bestemmingsplan opgenomen. In overleg met de stedenbouwkundige zijn de randvoorwaarden voor de 
bouwmassa vastgesteld die aansluiten op de omliggende bebouwing. 
Tijdens de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan hebben wij zienswijzen ontvangen van de 
eigenaar van de gronden achter deze gewijzigde bestemming. Deze gaf aan dat met de bestemming 
woondoeleinden meer overlast veroorzaakt zou worden en verzocht de gronden aan hem (en aanpalende 
buren) te verkopen en de bestemming te wijzigen naar “Tuin”, “Garageboxen” en “Erf”. 
De zienswijzen en de beantwoording daarvan is opgenomen in een bij dit besluit gevoegde Nota van 
Beantwoording Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Boatex 2010.  
Conclusie van deze nota is, dat de bouw en gebruiksmogelijkheden van de huidige bestemming “Handel en 
Nijverheid” kan leiden tot grotere overlast. Voorgesteld wordt dan ook deze zienswijzen ontvankelijk, doch 
ongegrond te verklaren. 

  
2c. Fort Westoever 

Gelijktijdig met het opstellen van het bestemmingsplan maakte de Stichting Stelling hun plannen bekend 
aangaande de revitalisering van het Fort Westoever.   
De plannen bevatten onder andere:  de huidige bastion van het fort weer te voorzien van de aarde omwallingen (met eventuele in de 

omwalling aanwezige bebouwing);  het aanbrengen van de gracht waar deze in het verleden is gedempt;  het aanbrengen van (parkeer)voorzieningen voor toekomstige bezoekers; 
Bovengenoemde plannen hebben de instemming van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Zij zijn in 
het bestemmingsplan positief opgenomen. Wel dient voor de feitelijke werkzaamheden een 
omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Deze dient de instemming te hebben van het RCE. Dit ter 
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behartiging van hun belang ten aanzien van de status van Fort Westoever als Rijksmonument en als 
onderdeel van het beschermd stadsgezicht.  

 
2d. Tuin en erf 

In het bestemmingsplan Boatex (Marina) 1988 is aan de bestemming “Tuin en erf” de goedkeuring 
onthouden. De grondslag hiervan lag in het feit dat de bestemming te ruime bouwmogelijkheden op het 
voorerf gaf. Het bestemmingsplan is daarna nimmer meer gerepareerd zodat bebouwing binnen de 
bestemming “Tuin en erf” alleen mogelijk was op grond van de bouwverordening danwel met een 
vrijstellingsprocedure.  
In het bestemmingsplan Boatex 2011 is ten aanzien van bebouwing binnen deze gronden (thans vallend in 
de bestemming “Tuin”) aangesloten bij het gemeentelijk aan- uitbouwen en bijgebouwen beleid. Voor de 
gronden gelegen voor de voorgevel is gekeken naar de inmiddels gerealiseerde bebouwing en naar de 
woonwensen van de huidige bewoners. Waar dit ruimtelijk mogelijk is heeft dit geresulteerd in een flexibele 
bestemming, aansluitend bij de wensen van de bewoners. Tegen het voorontwerp en het ontwerp van het 
bestemmingsplan zijn dan ook ten aanzien van deze regeling geen zienswijzen ingediend. 

 
 
 
Maatschappelijk draagvlak 
 
Bij het in procedure brengen van het bestemmingsplan is het bestemmingsplan voorgelegd en doorgesproken 
met de wijkvereniging Boatex. Dit om de wensen van de bewoners van de wijk vroegtijdig duidelijk te kennen en 
hier op in te kunnen spelen. 
 
Ten aanzien van de ontwikkelingen op Fort Westoever heeft overleg plaatsgevonden met de stichting Stelling 
Den Helder, waarbij hun plannen in het bestemmingsplan zijn verwerkt. Tot slot heeft met de eigenaar van de 
gronden en opstallen van de Industrieweg 18a overleg plaatsgevonden aangaande de transformatie van deze 
locatie. 
 
Het bestemmingsplan heeft als voorontwerp en ontwerp ter visie gelegen. De zienswijzen die zijn ontvangen 
naar aanleiding van de tervisielegging van het voorontwerp zijn verwerkt in het ontwerp. Deze aanpassingen 
hebben niet geleid tot nadere zienswijzen op het ontwerp plan.  
De zienswijzen die ontvangen zijn naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan worden behandeld in de 
nota van beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Boatex 2010. De zienswijzen zijn ingediend 
naar aanleiding van het mogelijk maken van 4 woningen op het terrein Industrieweg 18a (zie ook dit punt 1b 
onder argumenten). Geadviseerd wordt de zienswijzen ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. 
 
 
 
Financiële consequenties 
 
Het bestemmingsplan is een overwegend conserverend plan, waardoor geen exploitatieplan benodigd is.  
Het ontwikkelen van de woningen alsmede de ontwikkelingen op Fort Westoever betreffen particuliere 
initiatieven waarbij de gemeente geen financieel risico loopt.  
Hierdoor is het niet noodzakelijk dat het bestemmingsplan voorzien wordt van een exploitatieplan. 
 
 
 
Communicatie 
 
Het ter visie leggen van het vastgestelde bestemmingsplan zal op de gebruikelijk wijze plaatsvinden. 
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Realisatie 
 
Na vaststellen van het bestemmingsplan zal het vastgestelde plan ter visie worden gelegd. Tevens zal de 
inspecteur VROM en GS ervan op de hoogte worden gesteld dat het bestemmingsplan is vastgesteld en dat dit 
ter visie ligt. 
De indieners van de zienswijzen zullen bericht worden over de afhandeling van hun zienswijzen en de 
eventuele beroepsmogelijkheden die zij kunnen aanwenden indien zij het niet met de beslissing eens zijn. 
 
 
Den Helder, 17 mei 2011 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 


