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Registratienummer: 
 

RVO11.0143 Portefeuillehouder: P.N. Bruin 

Van afdeling: Ruimte, Wonen en 
Ondernemen 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  paragraaf De Dogger Zuidwest voor 
WELSTANDSNOTA DEN HELDER       

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

F.G.J. op ten Berg 
(0223) 67 8814 
f.op.ten.berg@denhelder.nl 

Onderwerp:  Welstandsparagraaf De Dogger Zuidwest 

 
Gevraagd besluit: 
 
De "ontwerp welstandsparagraaf De Dogger Zuidwest 110329.pdf" wordt toegevoegd aan de welstandsnota 
door middel van een raadsbesluit en vervangt voor het onderhavige gebied de opgenomen passage. 
 
Publiekssamenvatting 
 
Ten behoeve van de verhuizing van het Gemini-Ziekenhuis naar Sportpark De Dogger is voor deze plek en zijn 
omgeving een nieuw bestemmingplan gemaakt. Om er voor te zorgen dat het nieuwe ziekenhuis en zijn directe 
omgeving een bij een belangrijke voorziening met een regionale betekenis passende uitstraling krijgen is voor 
het gebied ook een paragraaf opgesteld voor de Welstandsnota. 
 
Inleiding 
 
In 2007 heeft het College van B & W aangegeven mee te willen werken aan het verplaatsen van het Gemini 
Ziekenhuis van de Huisduinerweg naar De Dogger zuidwest. Daar wordt ruimte gecreëerd door de verhuizing 
van de sportclub WGW naar de Streepjesberg. In het plangebied wordt ten zuiden van het toekomstige 
ziekenhuisterrein eveneens ca. vijf hectare bedrijvigheid ontwikkeld.  
Om de bouw van het nieuwe Gemini Ziekenhuis mogelijk te maken is er voor het gebied een bestemmingsplan 
opgesteld. 
Om de ruimtelijke ontwikkeling in goede banen te leiden en recht te doen aan de ambities van zowel de 
gemeente Den Helder als van het Gemini-Ziekenhuis is het nodig een paragraaf aan de gemeentelijke 
welstandsnota toe te voegen. 
De beschrijving in de vigerende nota spreekt van een perifeer bedrijventerrein. In de concept structuurvisie Den 
Helder is het gebied aangeduid als een groen gebied met centrale voorzieningen. Een bijstelling is op dit punt 
geboden. 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
 
Voorwaarden creëren voor een goede ruimtelijke ontwikkeling in het gebied waar het nieuwe Gemini-Ziekenhuis 
zal worden gebouwd. 
 
Kader 
 
Afspraken met het Gemini-Ziekenhuis gaan uit van een wederzijdse inspanningsverplichting om een 
aantrekkelijk nieuw ziekenhuis in een passende omgeving te realiseren met een regionale uitstraling. 
De concept structuurvisie voor Den Helder noemt de locatie als onderdeel van een groen gebied met centrale 
voorzieningen. 
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Argumenten 
 
Een kader voor een passende ruimtelijke ontwikkeling op en bij de plek van het nieuwe Gemini-Ziekenhuis zorgt 
voor borging van de kwaliteit zoals die in de plannen naar voren komt, ook op de langere termijn, bijvoorbeeld 
bij uitbreidingen. 
Een goede ruimtelijke ontwikkeling rond het Gemini-Ziekenhuis verhoogt de aantrekkelijkheid van naastgelegen 
nieuwe bedrijfspercelen en verhoogt de kans realisatie van verkoop zoals voorzien in het exploitatieplan bij het 
bestemmingsplan. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
 
Over de plannen voor het Gemini-Ziekenhuis en over het bijbehorende bestemmingsplan heeft communicatie 
en inspraak binnen en buiten de wettelijke kaders plaatsgevonden. 
De paragraaf lag van 5 mei tot en met 16 juni ter inzage. Er zijn geen reacties binnengekomen. 
 
Financiële consequenties 
 
Geen 
 
 
Communicatie 
 
Publicatie in het Helders Weekblad 
 
 
Realisatie 
 
Vaststelling van de paragraaf door de Raad. De paragraaf is dan onderdeel van de Welstandsnota. 
 
 
 
Den Helder, 29 juni 2011 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 
 


