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Gevraagd besluit: 

1. De nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Stadshart West 2016 vast te stellen; 
2. De door indieners 1, 2 en 3 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en te volgen; 

3. Op grond van overwegingen welke zijn vastgelegd in de “Nota van beantwoording ontwerp 
Bestemmingsplan Stadshart West 2016” de in hoofdstuk 4 van deze nota voorgestelde wijzigingen aan 
te brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan; 

4. Het bestemmingsplan “Stadshart West 2016”, als vervat in de dataset met planidentificatie 
NL.IMRO.0400.211BPSHWEST2016-VST1, met de in de nota van beantwoording aangegeven 

wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg vast te stellen, 

waarin naast staand beleid ook de volgende onderwerpen zijn opgenomen: 

a. De bewonersvisie “Van Galen 2025”; 
b. Beleid aangaande de deregulering van bouw en gebruik van gebouwen op het erf; 

c. (verplichte)zones die behoren bij de primaire- en secundaire waterkering en LPG-zones; 

d. Plannen botanische tuin Oranjerie. 

5. De bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen; 

6. Vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.211BPSHWEST2016-VST1_Ondergrond GBKN de voor dit 

bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 

7. Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan niet noodzakelijk is; 

8. dat het bijbehorend raadsvoorstel en nota van beantwoording integraal onderdeel uitmaken van het 

besluit. 

 

Publiekssamenvatting 
Het bestemmingsplan Stadshart West 2016 voorziet in de 10-jaarlijkse herziening en een actuele 
bestemmingsregeling voor de gebieden Oud Den Helder, de Indische Buurt, de Van Galenbuurt, Tuindorp en de 
Bloemen- en Geleerdenbuurt. 
 
Het bestemmingsplan voorziet in een actuele regeling voor het plangebied waarin alle beleidsstukken zijn 
meegenomen, in het bijzonder het beschermen van delen van het plangebied in het kader van het aangewezen 
beschermd stadsgezicht, en het opnemen van de beschermingszones ten gevolge van het direct naast het plan 
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gelegen LPG vulpunt. Daarnaast zijn de binnen het plangebied aanwezige wettelijke belemmeringszones 
opgenomen en wordt voor de Van Galenbuurt daar waar mogelijk is geanticipeerd op de bewoners zoals zij dit 
hebben verwoord in de bewonersvisie “Van Galen 2015”. 
 
De nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied bestaan uit het verwerken van het beleid tot dereguleren van 
bouw- en gebruiksmogelijkheden op het erf bij woningen waardoor een flexibeler gebruik van aan- en uitbouwen 
en bijgebouwen bij woningen ten behoeve van een woonfunctie of een aan-huis-gebonden beroep mogelijk is. 
 
Voor het opstellen van het bestemmingsplan is als basis het bestaande ruimtelijke beleid op rijks-, provinciaal 
en gemeentelijke niveau gebruikt. Daarnaast is de bestaande situatie in de toelichting opgenomen evenals de 
milieuaspecten, het natuurwaardenonderzoek, de ontwikkelingsvisie en de juridische planopzet. Voor de 
verschillende bestemmingen in het plangebied zijn regels opgesteld. 
 
Bij het opstellen van het bestemmingsplan hebben wij de belangenvereniging binnen het plangebied betrokken. 
Deze betrokkenheid heeft mede met de inloopavond geresulteerd dat veel lokale kennis en expertise in het 
bestemmingsplan is verwerkt.  
 
Gedurende de termijn dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, hebben wij van 3 
personen/instanties zienswijzen ontvangen. In de nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Stadshart 
West 2016 hebben wij deze zienswijzen van commentaar voorzien en wordt een voorstel gedaan om het 
ontwerp bestemmingsplan aan te passen om zodoende aan de zienswijzen tegemoet te komen.  
De raad wordt dan ook voorgesteld op grond van deze reactie het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
 

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.  
 
Een viertal binnen het plangebied begrepen bestemmingsplannen is ouder dan 10 jaar, en wordt één 
bestemmingsplan dit op korte termijn. Het betreft de bestemmingsplannen:  Julianaplein 1979,  vastgesteld 4 april 1979;  Van Galenbuurt 1978, vastgesteld 24 september 1980;  Van Galenbuurt 1978, 1

e
 herziening,  vastgesteld 06 november 1985;  Van Galenbuurt 1978, 2

e
 herziening,  vastgesteld 25 januari 1995;  Indische buurt 2004,  vastgesteld 10 mei 2006. 

 
Ook voldoen de bovengenoemde bestemmingsplannen niet aan de huidige digitale en elektronische vereisten 
van beschikbaarheid. 
 
Daarnaast is het wenselijk om de gebieden binnen de Linie gelegen ten westen van de spoorlijn die een 
ruimtelijke eenheid vormen de onderlinge samenhang te vergroten door die plannen te actualiseren. Deze 
plannen zijn Bloemen en Geleerdenbuurt 2008, Oud Den Helder 2012 en de Van Galenbuurt 2009.  
 
Tot slot vinden binnen het plangebied een aantal ruimtelijke ontwikkelingen plaats waarbij een actueel 
bestemmingsplan duidelijkheid biedt naar daar gevestigde bewoners en ondernemers. Met het opstellen van 
een nieuw plan kan indien deze ontwikkelingen wenselijk zijn, tegemoet worden gekomen aan de wensen van 
de bewoners en ondernemers. Hierdoor kunnen ruimtelijke procedures in de nabije toekomst vermeden worden. 
 
De nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied bestaan uit het eenduidig verwerken van de regels voor het 
beschermd stadsgezicht conform andere bestemmingsplannen, het opnemen van de regels behorende bij de 
veiligheidszone van het net buiten het plangebied gevestigde LPG-Vulpunt. Daarnaast wordt het beleid tot het 
dereguleren van bouw- en gebruiksmogelijkheden op het erf bij woningen in de regels verwerkt.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het beoogde maatschappelijk resultaat is een actueel bestemmingsplan te laten vaststellen die anticipeert op 
wensen van bewoners om de buurten om de leefbaarheid en behouden en te vergroten en aan de andere kant 
om de ondernemers blijvend te faciliteren in de gewenste bedrijfsvoering. 
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Kader 

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet ruimtelijke ordening die stelt dat alle bestemmingsplannen 

jonger dienen te zijn dan 10 jaar, en elektronisch ontsloten dienen te worden.  

 

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. 

Dit verslag is opgenomen in hoofdstuk 7 van de toelichting.  

 

Binnen het plangebied zijn na gewijzigde vaststelling de volgende gemeentelijke (beleids)notities verwerkt: 

- Bestaande bestemmingsplannen; 

- Verleende vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingen van die bestemmingsplannen; 

- Verleende milieuvergunningen; 

- Strategische visie Den Helder 2020; 

- Waterplan Den Helder Waterbreed; 

- Beleidsnotitie Cultuurhistorie; 

De beleidsnotities en de inhoud zijn weergegeven in hoofdstuk 3 van de toelichting. 

 

Argumenten 

Vaststellen bestemmingsplan Stadshart West 2016 

 

De Wet ruimtelijke ordening stelt dat 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. Het huidige bestemmingsplan voor het dateren 

uit de periode 1997 tot en met 2012, en dient om die reden vervangen te worden door een nieuw plan. 

 

Het bestemmingsplan voorziet in een actuele regeling voor het plangebied waarin alle relevante gemeentelijke-, 

provinciale en rijks ruimtelijke beleidsstukken zijn meegenomen. 

 

In het bestemmingsplan zijn naast staand beleid de volgende zaken opgenomen (de nummers refereren aan de 

nummering van het raadsbesluit). 

 

4a. Bewonersvisie “Van Galen 2025” 
Tijdens de procedure van het voorontwerp bestemmingsplan is door de raad op 25 april 2016 de 

bewonersvisie ‘Van Galen 2025’, waarin bewoners de contouren voor de toekomst van de buurt schetsen 

vastgesteld. 
Naar aanleiding hiervan zijn de ruimtelijk relevante uitkomsten uit dat traject meegenomen in het ontwerp 
bestemmingsplan. Hierbij is aansluiting gezocht bij het raadsvoorstel behorende bij de vaststelling van de 
bewonersvisie. In hoofdstuk 2.5.11 van de toelichting van het bestemmingsplan wordt deze visie verder 
behandeld waarbij is aangegeven hoe de punten: 
1. behoud en versterking van het historische en monumentale karakter van de buurt; en 
2. ruime mogelijkheden voor bewoners voor flexibel gebruik van panden, inclusief kleinschalige 

detailhandel;  
verwerkt worden in een bestemmingsplan. 

 

4b. Beleid aangaande de deregulering van bouw en gebruik van gebouwen op het erf 
Op 1 november 2014 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangepast. Als gevolg 
hiervan zijn de bouwmogelijkheden op het achtererfgebied verruimd. Omdat het bestemmingsplan ook 
bebouwing op het achtererf mogelijk maakt is het noodzakelijk beide op elkaar af te stemmen. 
 
Daarnaast wordt in dit bestemmingsplan het beleid tot het dereguleren van bouw- en 
gebruiksmogelijkheden op het erf bij woningen doorgevoerd. Op grond van dat beleid wordt het mogelijk de 
op het eigen erf gerealiseerde of te realiseren bouwwerken te gebruiken ten behoeve van de functie wonen 
en aan-huis-gebonden beroepen. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de wensen om woningen 
levensloopbestendiger te maken, danwel te voorzien in de mogelijkheid tot het verzorgen van een 
(gehandicapt) familielid.  

   

4c. (verplichte)zones die behoren bij de primaire en secundaire waterkering, en de veiligheidszones behorende 

bij in de nabijheid gelegen LPG-vulpunt, en gasdrukmeet en -regelstation  

In beleid van andere (hogere)overheden zijn binnen het plangebied beperkingen opgenomen. Voorbeelden 

hiervan zijn de aanwijzing van gebieden ten behoeve van de bescherming van de primaire en secundaire 

waterkering zoals deze in de leggers van het Hoogheemraadschap zijn vastgelegd. Een ander voorbeeld 

zijn de zoneringen behorende bij gasdrukmeet en -regelstations welke het rijk in de Wet milieubeheer heeft 

vastgesteld. Naar aanleiding van een zienswijze van Liander als leidingbeheerder wordt bij de vaststelling 

voorgesteld de bijbehorende beschermingszones in het bestemmingsplan op te nemen. 
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4d  Plannen Botanische Tuin Oranjerie 

De botanische tuin Oranjerie “De Groene Parel” heeft het voornemen een aantal van haar gebouwen te 

renoveren/uit te breiden. Om dit te stroomlijnen en eventuele afwijkingsprocedures te voorkomen zijn de 

voorgenomen plannen getoetst aan het ontwerp bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot het indienen van 

een zienswijze waarin zij vragen het bestemmingsplan nog op een 3-tal punten aan te passen zodat de 

voorgenomen plannen daarin vallen. Voorgesteld wordt hieraan medewerking te verlenen.  

 

Overige zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

In de Nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Stadshart West 2016 worden voorstellen gedaan 

ten aanzien van de beantwoording van de ingediende zienswijzen en hoe de zienswijzen verwerkt kunnen 

worden in het bestemmingsplan.  

In de Nota van beantwoording worden ook ambtshalve wijzigingsvoorstellen gedaan. Deze hebben 

betrekking om het verwoorde beleid in de toelichting actueel te houden alsook om geconstateerde omissies 

in de regels en op de verbeelding op te lossen.  

 

Tot slot wordt geanticipeerd op de mogelijkheid om de parkeernormen dynamisch in het bestemmingsplan 

te regelen door het verwijzen naar een aparte Nota parkeernormen Den Helder. Op deze manier kan een 

tussentijdse aanpassing van de parkeernormen gerealiseerd worden zonder dat hiervoor een 

bestemmingsplanprocedure benodigd is. 

  

Maatschappelijk draagvlak 

Op grond van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 komt dit raadsvoorstel niet in aanmerking 

voor het houden van een referendum. De reden hiervoor is dat de procedure tot het vaststellen van een 

bestemmingsplan dient plaats te vinden in overeenstemming met de termijnen genoemd in artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening. 

 

Het bestemmingsplan heeft als voorontwerp en ontwerp ter visie gelegen.  

 

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft in het kader van de gemeentelijke inspraakverordening met ingang 

van 18 februari 2016 gedurende 6 weken ter visie gelegen. Het openstellen van de inspraakprocedure, die 

hoewel hij geen onderdeel uitmaakt van de juridische procedure tot het vaststellen van een bestemmingsplan, is 

bedoeld als voorbereidingsfase om onvolkomenheden in het bestemmingsplan te signaleren. Om deze reden 

zijn op 16 en 18 februari 2016 inloopavonden georganiseerd, zodat de bewoners en ondernemers binnen het 

plangebied op een laagdrempelige manier hun reactie op het bestemmingsplan konden geven. Ook is 

gedurende de avond gewezen dat ook schriftelijk hun vragen konden indienen, dit heeft geleid tot enkele 

reacties. 

 

Door de aanwezigen werd de wijze van overleg zeer prettig ervaren, wat resulteerde in een positieve 

grondhouding en instemming met het plan. 

 

De zienswijzen die zijn ontvangen naar aanleiding van de tervisielegging van het voorontwerp zijn verwerkt in 

het ontwerp bestemmingsplan, en de reacties zijn opgenomen in bijlagen 5 van de toelichting van het 

bestemmingsplan. 

  

Op het ontwerp bestemmingsplan hebben wij binnen de daartoe gesteld termijn van drie personen/instanties 

zienswijzen ontvangen. 

Deze zijn van commentaar voorzien in de nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Stadshart West 

2016 welk onderdeel uitmaakt van het bijbehorende raadsvoorstel. 

 

Financiële consequenties 

Het bestemmingsplan voorziet niet in ontwikkeling waarvoor een exploitatieplan benodigd is.  

 

Communicatie 

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt via de Staatscourant, de gemeentelijke voorlichtingspagina en de 

gemeentelijke website aan een ieder bekend gemaakt.  

 

Realisatie 

Na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt dit kenbaar gemaakt aan 

Gedeputeerde Staten van Noord Holland, en aan de betrokken Ministers. Gedurende een termijn van 6 weken 

kunnen zij besluiten tot het uitvaardigen van een aanwijzing indien de wijzigingen in strijd zijn met het 

provinciaal- en/of rijksbeleid. 

Na deze termijn wordt het besluit bekend gemaakt via de Staatscourant, de gemeentelijke voorlichtingspagina 

in Den Helder op Zondag en onze website. Vervolgens worden de stukken gedurende 6 weken ter inzage 

gelegd. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden in beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van 
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State. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd, ter voorkoming dat het bestemmingsplan 

in werking treedt na afloop van de beroepstermijn.  

 

 

 

Den Helder, 18 oktober 2016. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


