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1. Inleiding 
 

1.1. Algemeen 
Het plangebied Julianadorp Zuid 2008 omvat de wijken Zwanenbalg, Boterzwin en Malzwin. 
Het bestemmingsplan bestaat uit een plankaart en planvoorschriften, en gaat vergezeld van een 
toelichting. Op de plankaart zijn de onderscheiden bestemmingen door middel van kleuren en tekens 
aangegeven. De plankaart en de planvoorschriften vormen samen het juridische toetsingskader voor 
ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in het plangebied. De toelichting bevat vooral de aan het plan 
ten grondslag liggende gedachten en motiveringen van de bestemmingen. Daarbij is de structuurvisie 
Julianadorp aan Zee mede als uitgangspunt gebruikt. 
 
 

1.2. Aanleiding en doel  
De gemeente Den Helder heeft besloten om voor de wijken Zwanenbalg, Boterzwin en Malzwin en de 
tussen de wijken liggende gebieden een nieuw bestemmingsplan genaamd Julianadorp Zuid 2008 te 
ontwikkelen. Formeel dient een bestemmingsplan iedere tien jaar integraal te worden herzien. De 
thans vigerende bestemmings- en uitwerkingsplannen (totaal 11 stuks) dateren uit de periode 1974 tot 
1997, een herziening voor het plangebied is dus op zijn plaats. Met het nieuwe bestemmingsplan kan 
bovendien worden ingespeeld op het actuele rijks- en provinciale beleid, evenals op de thans in 
ontwikkeling zijnde structuurvisie Julianadorp. Actualisering van het bestemmingsplan moet er toe 
leiden dat naast een actueel ook een flexibel bestemmingsplan ontstaat.  
 
Het voornemen tot het opstellen van het bestemmingsplan Julianadorp Zuid 2008 is opgenomen in het 
plan van aanpak “actualiseren bestemmingsplannen in de gemeente Den Helder” van de afdeling 
Ruimte Wonen en Ondernemen van de gemeente Den Helder. In dit plan van aanpak wordt een 
meerjarenplanning gegeven voor het actualiseren van bestemmingsplannen voor het gemeentelijke 
grondgebied voor de jaren 2007-2017.  
  

1.3 Ligging en begrenzing plangebied 
Het plangebied omvat het gebied dat wordt gevormd door de wijken Zwanenbalg, Boterzwin en 
Malzwin en tussenliggende gebieden. 
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1.4 Vigerende bestemmingsplannen  
Het bestemmingsplan Julianadorp Zuid 2008 is een complete herziening van de geldende plannen die 
van toepassing zijn op dit plangebied. Hieronder is aangegeven welk uitwerkings- en 
bestemmingsplan (gedeelteli jk) komt te vervallen bij het van kracht worden van dit nieuwe 
bestemmingsplan. De data van vaststelling en goedkeuring zijn eveneens weergegeven: 
 

 Drooghe Weert Zuid 1974   
 in het plangebied van toepassing op gebieden binnen de wijken Doorzwin,  
 Kruiszwin en Wierbalg 
 vaststelling 18-12-74/ goedkeuring 02- 03-76 

  vastgesteld 02-11-1988/ goedkeuring 07-02-1989 
 Drooghe Weert Zuid 1974, 2e herziening (1993)   (076) 

in het plangebied van toepassing op gebieden binnen de wijken Doorzwin,  
Kruiszwin en Wierbalg 

  vaststelling 01-06-94/ goedkeuring 27- 09-94 
 Drooghe Weert Zuid 1974, 3e herziening 1994  (076) 

in het plangebied van toepassing op gebieden binnen de wijken Doorzwin,  
Kruiszwin en Wierbalg 

  vaststelling 07-06-95/ goedkeuring 17- 01-96 
 Drooghe Bol 1991         (081) 

 in het plangebied van toepassing op het gebied ten noorden van de wijk Boterzwin  
  vas tgesteld 01-04-92/ goedkeuring 09-06-92 

 Boterrug 1993         (096) 
 in het plangebied van toepassing op het gebied van de Boterrug en de bebouwing aan   
  weerszijde daarvan ten noorden van de wijk Boterzwin  

  vas tgesteld 16-05-94/ goedkeuring 05-07-94 
 Boterzwin 1 1993        (079) 

in het plangebied van toepassing op de wijk Boterzwin 1 
vaststelling 01-06-94/ goedkeuring 27- 09-94.  

 Boterzwin 2-3  1991      (085) 
in het plangebied van toepassing op de wijk Boterzwin 2 en 3 
vaststelling 16-03-92/ goedkeuring 17- 03-92.  

 Boterzwin 4 1994        (082) 
in het plangebied van toepassing op de wijk Boterzwin 4 
vaststelling 10-10-94/ goedkeuring 29- 11-94.  

 Boterzwin 5 1997        (080) 
in het plangebied van toepassing op de wijk Boterzwin 5 
vaststelling 03-04-99/ goedkeuring 17- 08-99.  

 Uitwerkingsplan “Zwanenbalg 1997”     (084) 
 in het plangebied van toepassing op de wijk Zwanenbalg  

  vastgesteld 04-08-97/ goedkeuring 27-08-97 
 Uitwerking “Malzwin 1996”       (083) 

in het plangebied van toepassing op de wijk Malzwin 
vaststelling 10-12-96/ goedkeuring 09- 01-97.  
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1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt een analyse en visie gegeven voor het plangebied; 
In hoofdstuk 3 worden het  plan beschreven te weten de juridische planopzet, de handhaving en de 

economische uitvoerbaarheid; 
In hoofdstuk 4 worden de randvoorwaarden en de uitgangspunten beschreven. 
In hoofdstuk 5 wordt de maatschappelijke uitvoerbaarheid beschreven. 
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2. Analyse en Visie 
 

2.1 Ontstaansgeschiedenis 
De gemeente Den Helder is vanuit een waddeneiland (het Eijlandt van Huysduijnen) ontstaan. Het 
dorpje ‘Huisduinen’ lag aan de westzijde van dit eiland en dateert al uit het begin van de achtste eeuw. 
Rond 1500 ontstond op het eiland het gehucht ‘Helder’( of Hellere), circa 1 kilometer ten noorden van 
het huidige Oud Den Helder, een plek waar nu zee is. In de loop der eeuwen werden grote delen van 
de noord- en westzijde van het eiland verzwolgen door de zee. Hoewel aan de zuidoostzijde van het 
eiland in de vijftiende en zestiende eeuw weer nieuwe gronden werden ingedijkt, bleef de zee het land 
bedreigen. In 1610 werd tussen ‘Het Eijlandt van Huysduijnen’en de polder Callantsoog de 
Oldenbarneveltsdijk aangelegd om de zeedijken van de nieuwe polders Koegras te beschermen tegen 
de Noordzee. Door deze dijk werd het eiland verbonden met het vaste land van Holland. Het 
kweldergebied Buitenveld, dat achter deze Oldenbarneveltsdijk lag, kwam nu alleen nog maar onder 
water te staan via het Marsdiep. 
 
 

    
        15e eeuw    16e eeuw         1815 
 
 
In 1817, toen bij het graven van het kanaal Nieuwediep-Zijpe de Koegras Zeedijk aan de oostzijde van 
het Buitenveld werd aangelegd, werd dit kweldergebied ingepolderd en ontstond de polder Het 
Koegras. 
De gemeente Den Helder bestond vanaf dat moment uit het voormalige eiland Huisduinen met haar 
aanpolderingen en het noordelijk deel van de polder Het Koegras.  
In 1825 ging het kanaal Nieuwediep-Zijpe op in het in 1824 geopende Noord Hollands Kanaal.   
De gronden van de polder Het Koegras waarin het plangebied valt kende vanaf 1850 voornamelijk 
agrarisch gebruik. In het bijzonder waren rond 1850 veel wei- en hooilanden in deze polder te vinden. 
 

Het Buitenveld 
De Schiedamse bankier mr. Pieter Loopuyt (1791-1872) koopt in 1849 in één keer de hele polder 
Koegras, inclusief opstallen. ‘Het buitenveld’ wordt de in  1817/18 op staatsko sten bedijkte 
Koegraspolder dan nog genoemd door de Noord-Hollandse landbouwers. 
 
Nadat Pieter Loopuyt het gebied heeft gekocht wordt de ontginning van het gebied met kracht ter 
hand genomen. Binnen drie jaar zijn er twintig boerderijen bijgebouwd en vier dwarsvaarten gegraven, 
te weten de Callantsogervaart, de Schoolvaart, de Middenvliet en de Doggersvaart, waardoor het tot 
dusver vrij primitieve noord-zuid lopende afwateringssysteem flink is uitgebreid. Sluizen en bruggen 
worden gebouwd en meer dan vijftien kilometer scheidingssloten wordt gegraven. Tevens worden 
wegen aangelegd. 
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In 1870 telt het Koegras 98 woningen voor in totaal 573 bewoners waaronder 54 boerderijen. In 
hetzelfde jaar komt geld beschikbaar voor de bouw van een nieuwe school. 
 
Tot 1940 vond er in het grondgebruik van het buitengebied niet veel verandering plaats. Wel werden 
de grote kavels van de polder Koegras na 1900 gesplitst. Dit hield verband met de komst van 
kunstmest en een betere bemaling, waardoor men met kleinere percelen kon volstaan. 
 
Na 1940 hebben er in het grondgebruik van het buitengebied wel grote veranderingen 
plaatsgevonden. Vanaf de jaren ’50 is de bloembollenteelt een zeer belangrijke bedrijfstak geworden 
in de polder Het Koegras, vele weilanden zijn hiertoe geschikt gemaakt. 
 

Julianadorp 
Een kleine nederzetting in de nabijheid van de school. Dat staat Pieter Loopuyt voor ogen, als hij in 
1907 elf mensen bereid vindt met hem een maatschap te vormen. De maatschap koopt 2,61 hectare, 
verdeelt de grond in 22 perceeltjes rond een plein en verkoopt deze kavels aan enkele 
handwerkslieden en neringdoenden. De belangstell ing voor het nieuwe gehucht in de polder Koegras 
is groot. Vrijwel onmiddellijk volgt dan ook de stichting van een Nederlands Hervormde kerk. Bij de 
eerste steenlegging van de kerk wordt een verzoek ingediend aan koningin Wilhelmina om dit dorp te 
mogen vernoemen naar de in hetzelfde jaar geboren prinses Juliana. 
 
Begin jaren ‘60 van de 20ste eeuw woont nog geen vijf procent (± 800 mensen) van de inwoners van 
Den Helder in Julianadorp.  
Toenemende werkgelegenheid door vestiging van industrie en uitbreiding van de visserij en offshore 
moeten tot een grotere toename van het aantal inwoners en dus het aantal woningen leiden. 
Bovendien wordt in de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening verondersteld dat de Nederlandse 
bevolking de komende decennia toeneemt van 12 miljoen (1966) tot 20 miljoen (2000). ‘Den Haag’ wil 
de explosieve groei van de Randstad afleiden naar aangrenzende gebieden, wat tenslotte ook 
gevolgen moet hebben voor de Noordkop. 
 
Het gemeentebestuur gaat in Den Helder op zoek naar nieuwe gebieden voor een stadswijk. Het 
centraal gelegen gebied tussen De Schooten en Nieuw Den Helder is geen optie. Dit gebied is 
gereserveerd voor de bouw van centrale stedelijke voorzieningen. Den Helder zal dus zijn woningen 
zuideli jker moeten bouwen. Stadsuitbreiding tussen de Doggervaart en de Middenvliet is niet mogelijk 
door de aanwezigheid van militaire objecten. Vandaar dat het gemeentebestuur de blik zuidelijker richt 
op het agrarische gebied rond Julianadorp. 
 

Drooghe Weert 
Op 10 november 1965 wordt het bestemmingsplan Drooghe Weert aangenomen door de raad, goed 
voor tienduizend woningen en dertigduizend mensen tussen Julianadorp en de duinzoom. 
 
Als eerste worden de wijken Middelzand en Vogelzand gerealiseerd. Hierna wordt een aanvang 
gemaakt met de wijken Doorzwin, Kruiszwin en Wierbalg. Van de zuidkant wordt begonnen met de 
wijk Boterzwin, met name met het realiseren van het winkelcentrum Drooghe Bol. 

Boterzwin 
Boterzwin vormt een gedeelte van de afronding van Julianadorp aan de zuidkant. De wijk is zodanig 
vorm gegeven , dat het rijdend verkeer naarmate het verder de buurt in komt, geleidelijk meer gaat 
terugtreden ten behoeve van een rustig woon- en speelkarakter van de straat. Dit is bereikt door een 
duidelijke differentiatie van de wegen. In het plangebied zijn de Zuidwal en de Callantsogervaart 
bedoeld als wijkwegen (of hoofdwegen), die niet door maar langs buurtwegen lopen, en waaraan niet 
direct kan worden gewoond. De buurtverzamelweg voor Boterzwin is de Boterrug. Vanuit de 
woonbuurten zijn vervolgens verschil lende wegen aangesloten op de buurtverzamelweg. 
 
Met het realiseren van de wijk Boterzwin is begonnen in het wijkgedeelte Boterzwin 2 en 3, hierna 
volgde Boterzwin 1, vervolgens Boterzwin 4 om de wijk af te ronden met Boterzwin 5. 
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Belangrijke reden om de wijk te realiseren was de toenemende vraag naar meer woningen als gevolg 
van de in de jaren ‘90’ voorspelde gezinsverdunning die naar verwachting  door zou zetten tot de 
eerste decennia van de 21ste eeuw. 
In het plangebied zijn een aantal basistypen woningen te onderscheiden. De zuidrand van de wijk 
wordt gevormd door vrije kavelwoningen waarbinnen projectmatige woningbouw heeft plaatsgevonden 
in projecten van 12 tot 24 woningen. Dit betreffen vooral geschakelde woningen en 2 onder 1 kap 
woningen. Langs de Boterrug en de hoofd ontsluitingsroute naar de wijken 2, 3 en 4 zijn 
ri jtjeswoningen gerealiseerd. Als vierde type zijn tegenover de Drooghe Bol gestapelde woningen 
gerealiseerd voor ouderen. Tot slot is bij het realiseren van Boterzin 5 rekening gehouden met 
woningen waarbij een grote praktijkruimte mogelijk is en een woongebouw als overgang naar het 
naastgelegen winkelcentrum.   

Zwanenbalg 
De wijk Zwanenbalg is opgezet om woningen te realiseren waarbij de kwaliteit van het wonen en 
duurzaamheid centraal zouden staan. De kwaliteit diende tot uitdrukking te komen in een zorgvuldige 
keuze voor architectuur, alsmede een hoogwaardige inrichting  van de woonomgeving.  
Zeer belangrijk is de natuurlijke groene overgang van de wijk naar het Duinzoomgebied met de 
inrichting van een ecologische zone. De duurzaamheid werd bereikt door onder andere het gebruik 
van milieuvriendelijke materialen. 
 
Omdat de gemeente Den Helder geen ruimte had om de infrastructuur te voorfinancieren is 
samenwerking gezocht met projectontwikkelaars om de wijk te realiseren. Hierbij werden een tweetal 
kavels niet betrokken bij de wijk, dit betroffen een aanwezige boerderij en een hiernaast gelegen 
woning. Do boerderij is in het bezit van stichting zorgverlening ’s Heeren Loo welke de boerderij heeft 
omgebouwd voor begeleid wonen van haar cliënten.  De ernaast gelegen woning aan de 
Callantsogervaart is in particulier bezit. 
 
In 1998 is begonnen met de wijk te bouwen. Als eerste is begonnen met de zuidelijke helft, maar naar 
een langzame start verliep de verkoop zo snel dat in 1999 begonnen werd met het noordelijk deel.  De 
laatste woning kwam in 2004gereed.  
 
Na realisatie van de wijk is de infrastructuur overgedragen aan de gemeente Den Helder.  
 
Malzwin 
Uitgangspunt bij het realiseren van de wijk Malzwin was om te streven naar een duurzame 
ontwikkeling in ruimtelijke zin, om zo te komen tot een wijk waar het prettig leven is, en de 
leefbaarheid op langere termijn in het oog is gehouden. De gedachten hierbij gingen uit naar twee 
onder 1 kap en vrijstaande woningen. De wijk heeft geen aanvullende voorzieningen op het gebied 
van winkels of sociaal-culturele voorzieningen. De slenk wordt voortgezet vanuit Julianadorp-Midden 
in zuidelijke richting, waarbij deze als scheiding tussen Malzwin en Boterzwin zou functioneren. In 
1998 werd begonnen met de bouw, welke in 2003 werd afgerond. Evenals in Boterzwin werd de 
realisatie ter hand genomen in series van 12 of 24 woningen. 
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2.2 Functionele en ruimtelijke analyse 
 
2.2.1 Ruimtelijke analyse 
 
Het grondgebied van de gemeente Den Helder is voor het grootste deel ontstaan uit ingesloten 
strandvlakten: aan de oost- en zuidoostzijde van de gemeente bevonden zich getijdenafzettingen. Op 
zowel de strand- als op de getijdenvlakten heeft zich in de loop van der tijd jonge zeeklei afgezet. 
De terreinhoogte van de gemeente ligt gemiddeld tussen de -0.1 en + 0.7 meter N.A.P. 
 
Het landschapsbeeld geeft in het buitengebied in de periode 1850-1940 een open beeld te zien, 
kenmerkend voor jonge polders van het zeekleilandschap De regio kenmerkt zich door lange, rechte 
en regelmatig uitgelegde wegen en vaarten. Op regelmatige afstand bevindt zich veelal agrarische 
bebouwing, voornamelijk bestaande uit (stolp-)boerderijen. 
 
De zuidelijk gelegen in 1818 drooggelegde polder Het Koegras watert ook via vaarten en sluizen af op 
het Noord Hollands Kanaal.  

 
luchtfoto plangebied 1 

Woonbuurten 
Het plangebied kent drie deelgebieden, te weten de drie wijken: 

- Zwanenbalg; 
- Boterzwin en 
- Malzwin. 

Van deze wijken zijn de wijken Boterzwin en Malzwin middels de Boterrug met elkaar verbonden. 
De Boterrug neemt als buurtontsluitingsweg een bijzondere positie in. Aan deze weg zijn naast elkaar 
het wijkcentrum Drooghe Bol ( een cultureel centrum, drie basisscholen, twee kinderdagverblijven en 
een peuterspeelzaal), het wijkwinkelcentrum Dorperweert (ca 4000m2) en een avonturenspeelpark 
gelegen. Deze voorziengen vervullen een functie voor heel Julianadorp. De Boterrug is daarom zowel 
op de Zuidwal als op de Langevliet aangesloten, zodat de weg, in tegenstelling tot andere 
buurtontsluitingswegen, het karakter heeft van een doorgaande weg. Het belang van de Boterrug 
wordt onderstreept door het gekozen profiel: gescheiden ri jbanen, vrijliggende fiets- en voetpaden en 
royale middenberm met laanbeplanting. De bebouwingsdichtheid van de buurten Boterzwin en 
Malzwin welke aan het wijkcentrum Drooghe Bol grenzen neemt af van gestapelde bouw met en hoge 
dichtheid, via woningen in rijen en woningen twee- aan twee, naar vrijstaande woningen langs de 
buitenrand.  
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Zwanenbalg is niet meegenomen in de bovenstaande structuur. Gezien de ligging van de wijk aan de 
andere kant van de Zuidwal is gekozen voor een zelfstandige wijk. De structuur bestaat uit een 
rondweg waaraan twee kleinere lussen zijn bevestigd. De buitenrand van de wijk wordt gevormd door 
de Callantsogervaart. Aan de wegen zijn 195 woningen gerealiseerd op kavelgroottes variërend van 
400m2 tot 1100m2. Alle woningen zijn vrijstaand op een 2-tal 2 onder 1 kap woningen en 2 
geschakelde woningen na. 
 
 

Woondichtheid 
De gemiddelde woningdichtheid voor de drie wijken tezamen is circa 20 woningen per hectare. De 
bebouwingsdichtheid van Boterzwin is 25,7 woningen per hectare, die voor Malzwin is 22,3 woningen 
per hectare en voor Zwanenbalg geld een woningdichtheid van 18 woningen per hectare.  
 
Per wijk is een duidelijke vooropgezette structuur gemaakt waarbij werd aangesloten bij de contouren 
welke waren vastgelegd in het bestemmingsplan “Drooghe Weert Zuid 1974”. Dit moederplan gaf de 
hoofdwegen, en waterstructuur weer. De invulling van de drie wijken heeft plaatsgevonden met 
uitwerkingsplannen. Het realiseren van de uitwerkingsplannen is voornamelijk tot stand gekomen aan 
de hand van bouwplannen in de vorm van bouwprojecten van 12 tot 25 woningen in zowel de wijken 
Boterzwin als Malzwin, met aan de zuid- en westkant vrije kavels. De wijk Zwanenbalg bestaat alleen 
uit vrije kavels. 
 

2.2.2 Wonen 
 
De hoofdfunctie van het plangebied is een woonfunctie.  
 
De bevolkingsontwikkeling voor de wijken in de periode 1998 tot 2005 is als volgt1; 
 
Wijk 1-1-1998 1-1-1999 1-1-2000 1-1-2001 1-1-2002 1-1-2003 1-1-2004 1-1-2005 
Zwanenbalg 4 104 311 471 536 565 573 580 
Boterzwin 1.178 1.163 1.167 1.158 1.164 1.164 1.243 1.272 
Malzwin 42 328 420 764 1.035 1.033 1.046 1.031 
         
Totaal 3 wijken 1.224 1.595 1.889 2.393 2.735 2.762 2.862 2.883 
Julianadorp 13.011 13.257 13.498 13.847 14.181 14.096 14.091 14.026 
Den Helder 60.281 59.595 59.474 59.828 60.081 60.009 59.768 59.430 
 
Duidelijk zichtbaar is de opbouw van de wijken Zwanenbalg en Malzwin in de periode 1998 tm 2003 
resp 1998 tm 2002. Hierna is de bevolkingsopbouw bijna gelijk gebleven.  
 
 
bevolkingsopbouw  
 
Wijk Aantal 

inwoners 
man vrouw 0-19 jr 20-64 jr 65 + 

Zwanenbalg 580 (100%) 49.5% 50.5% 30.4%  66,9% 2,7% 
Boterzwin 1.272 (100%) 48.0% 52.0% 24.6% 64.1% 11.3% 
Malzwin 1.031 (100%) 49.5% 50.5% 36.7% 62.6% 0.7% 
       
Julianadorp 14.026 (100%) 50% 50% 29.1% 65.6% 5.3% 
Den Helder 59.430 (100%)  49.7% 50.3% 23.9% 62.5% 13.6% 
 
Uit de bovenstaande cijfers bli jkt dat de wijken Zwanenbalg en Malzwin ondervertegenwoordigd zijn 
betreffende 65+. Dit is ook terug te vinden in het woningbouw typologie van de wijken welke voor een 
groot gedeelte bestaan uit vrijstaande en geschakelde woningen. Beide wijken voorzien niet in 
seniorenhuisvesting. Seniorenhuisvesting is wel terug te vinden in Boterzwin in een aantal 
wooncomplexen rondom het winkelcentrum Drooghe Bol.   

                                                 
1 Bron D en Hel der in cijfers 2005 
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2.2.3 Werken 
Werken binnen het plangebied is geconcentreerd in het winkelcentrum de Drooghe Bol en de 
naastgelegen wijkdeel Boterzwin 5. De Drooghe Bol bestaat uit detailhandel en dienstverlening. In 
Boterzwin 5 hebben de woningen de mogelijkheid om een praktijk aan huis te realiseren.  
Voor de Drooghe Bol vindt iedere week plaats.  
 

Aan huis verbonden beroepen 
De bedrijvigheid die uitgeoefend wordt in de wijken zelf, beperkt zich tot aan huis verbonden 
beroepen, die binnen de bestaande woningen worden bedreven.  
 
Industrie en bedrijvigheid met een milieucategorie hoger dan 2 komen niet binnen het plangebied 
voor.  

2.2.4 Voorzieningen 
 
Binnen het plangebied zijn evenals het werk de voorzieningen geconcentreerd rondom en in het 
winkelcentrum de Drooghe Bol. Hier bevinden zich winkels, een supermarkt, een wijksteunpunt, een 
cafetaria een restaurant, kinderopvang, lagere scholen en banken. Voor het overige zijn er binnen de 
wijken geen voorzieningen aanwezig.  
Vermeldenswaardig is wel dat de boerderij welke gelegen is aan de rand van Zwanenbalg aan de 
Callantsogervaart gebruikt wordt voor een bijzondere woonvorm. De zich hier bevindende bewoners 
wonen op de boerderij en werken op de bij de boerderij behorende gronden. 
 
 

2.3 Stedenbouwkundige analyse 
 
De zichtijnen richting de hoofdgroenstructuur en het omliggende agrarische en duinlandschap zijn 
belangrijk om de openheid, verbindingen en samenhang in Julianadorp Zuid vast te houden. Zij 
verlenen het plangebied een zekere kwaliteit. 

 
Figuur 1: indeling in woonbuurten van Julianadorp Zuid 

Inleiding 
Het plangebied (Julianadorp Zuid)  bestaat uit een aantal woonbuurten: Drooghe Bol, Boterzwin, 
Malzwin en Zwanenbalg. De voornaamste voorzieningen in het kader van detailhandel en 
dienstverlening zitten geconcentreerd in Drooghe Bol. De overgang tussen de bebouwing van 
Julianadorp en de landelijke en/of natuurlijke omgeving is steeds leidend in de stedenbouwkundige 
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waardering van het plangebied. De Slenk is van grote waarde voor de hoofdgroen- en waterstructuur. 
In de stedenbouwkundige analyse wordt aandacht besteed aan de identiteit van de woonbuurten, de 
hoofdgroenstructuur, water, architectuur, ontsluiting en functionele clustering. De stedenbouwkundige 
visie is opgenomen in de algemene ontwikkelingsvisie. 

 
Figuur 2: woontypologieën in Julianadorp Zuid 

Identiteit van de woonbuurten 
Drooghe Bol bestaat uit een aantal wooncomplexen met naast het winkelcentrum, een aantal scholen, 
een trefpunt en een speel- en avonturenpark. De diversiteit van bouwstijlen en typologieën is het 
grootst in Boterzwin. In deze buurt komen zowel geschakelde, twee-onder-een-kap als vrijstaande 
woningen met een grote diversiteit aan vormen en stijlen voor. Toch is er per straat of woonblok 
sprake van een bepaalde eenheid. Alleen aan de randen staan diverse vrije sector woningen met elk 
een eigen vormgeving. Deze luxe koopwoningen vormen een ‘zachte’ overgang naar het landelijk 
gebied ten zuiden van Julianadorp. Naast de traditionele architectuur is er ook veel eigentijdse 
architectuur aanwezig. Opvallende woningtypes zijn de torenhuizen en de woningen die op de hoek 
met de Zuidwal zijn gesitueerd. Typerend hier zijn de eenzijdige steile dakvlakken en het vele gebruik 
van glaswerk in de gevel. Daarnaast komen woningen met asymmetrische kappen, piramidekappen, 
de traditionele zadelkappen, platte daken én (veelal in de landelijke bouwstij l aanwezige) wolfseinden 
in Boterzwin voor. Malzwin en Zwanenbalg zijn de jongste woonbuurten en zijn min of meer geli jktijdig 
gerealiseerd. Malzwin begeeft zich qua woningdichtheid tussen Boterzwin en Zwanenbalg. Malzwin 
bestaat dan ook voor een groot gedeelte uit twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen. 
In de doelstellingen bij de ontwikkeling van de buurt vindt men termen terug als ‘hoogwaardige 
woonbuurt en beeldkwaliteit’. Malzwin is op seriematige wijze gerealiseerd: Zwanenbalg is geheel in 
de vrije sector gebouwd.  
Zwanenbalg ligt in de zuidwesthoek van Julianadorp, gelegen op de gemeentegrens van Den Helder 
en Zijpe. Ook grenst het aan de westzijde aan de golfbaan met daarnaast de Duinzoomrand. Dit is de 
zone die Julianadorp van de duinen scheidt en bovendien een hoge natuurwaarde heeft. De overgang 
met de natuurlijke omgeving was leidend bij het stedenbouwkundig plan van de Zwanenbalg. De 
hoofdthema’s waren het creëren van een hoogwaardige woonbuurt, het Duurzaam Bouwen en 
aansluiting met het landschap. Dat is concreet gemaakt door een openbare ruimte te creëren met 
openheid en continuïteit. Waterbeleving is mede hierdoor leidend in het karakter van de buurt: 
achtertuinen grenzen aan de achterzijde aan het water. Het ‘geraamte’ van Zwanenbalg is ontstaan 
door lijnen vanuit de omgeving door te laten lopen in Zwanenbalg (bijv. de groenstructuur). Hierdoor 
ontstaan herkenbare en duideli jke richtingen, waardoor de buurt overzichtelijk wordt. Bij de opzet van 
het stedenbouwkundig plan was de gedachte van een hoogwaardig woonmilieu in de vorm van een 
vil lawijk leidend. De bebouwing bestaat uit vrijstaande woningen op grote kavels van +/- 800 m2. De 
bebouwingstijl is zeer divers met een verscheidenheid, aan eigentijdse en vanuit de landelijke 
bouwstijl afgeleide bouwvormen.  
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Architectuur 

De bebouwing in Julianadorp Zuid kent een grote diversiteit aan bouwstij len en –vormen. De 
samenhang is met name terug te vinden per straat, hofje of woonblok. Deze (kleinschalige) 
samenhang is nog weinig aangetast door individuele toevoegingen. Bij plantoetsing dient de aandacht 
dan ook gericht te zijn op behoud van de samenhang per woonblok, -hofje of straat, aangezien deze 
door kleine bouwwerken snel aangetast worden. De Slenk, die aan weerszijde van de Drooghe Bol 
doorloopt in het plangebied, is leidend in de stedenbouwkundige structuur. Dit heeft gevolgen voor de 
uitbouwmogelijkheden in de omgeving van De Slenk (zie 2.4, visie).  
 

 
Figuur 3: groenstructuur van het plangebied 

Hoofdgroenstructuur 
De hoofdgroenstructuur in Julianadorp als geheel vormt steeds de begrenzing tussen de 
woonbuurten. Rondom de woonbuurten wordt de hoofdgroenstructuur gecombineerd met water: deze 
wordt de Slenk genoemd. In de woonbuurt Zwanenbalg is de grond voor het overgrote deel in handen 
van particulieren waardoor de hoeveelheid openbaar groen beperkt is. Het groen is hier vooral terug 
te vinden langs de straten, en geeft aan één zijde van de straat een rustig groen beeld. In de Drooghe 
Bol is het groen vooral op het speelveldje terug te vinden. Het algemene groenbeeld wordt hier vooral 
door bomen ondersteund. De groene as die van noord naar zuid loopt wordt ten hoogte van het 
winkelcentrum onderbroken en met bomen aangevuld. De groenstructuur in het plangebied wordt op 
sommige plaatsen onderbroken en vormt daardoor geen duideli jke verbinding meer. De oorzaak van 
deze ‘knip’ in deze structuur is veelal parkeren, functietoevoeging en/of eigen initiatief van de 
bewoners (verwijderen van groen rondom het perceel).  
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Figuur 4: waterstructuur in het plangebied 

Water 
Het water in Julianadorp Zuid is ook onderdeel van de eerder genoemde Slenk. In Zwanenbalg 
grenzen alle percelen aan het water. In de overige woonbuurten wordt het water vooral gebruikt als 
scheiding tussen de woonbuurten. Langs de randen wordt het water gebruikt om de hoofdwegen te 
begeleiden. De waterstructuur is niet overal goed herkenbaar als gevolg van doorsnijding van wegen 
en overheersend groen. 
 
 

 
Figuur 5: ontsluiting van Julianadorp Zuid 
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Ontsluiting 

De stroomwegen in het plangebied lopen van noord naar zuid (Zuidwal (gebiedsontsluitingsweg)) en 
van west naar oost (de Boterrug (gebiedsontsluitingsweg)). Aan de randen van Julianadorp lopen de 
doorgaande wegen Langevliet (richting Den Helder) en de Callantsogervaart van west naar oost 
(verbinding tussen de kust en de N9). 
Via de gebiedsontsluitings wegen zijn de erftoegangswegen te bereiken. Deze zijn onderling over het 
algemeen goed ontsloten (als rondrijdbeweging) met zo nu en dan een doodlopende straat. In veel 
erven zijn de verschil lende verkeersstromen gemengd (auto, fiets en voetganger).  
De busroute volgt de stroomwegen, en zorgt voor een goede bereikbaarheid van het openbaar 
vervoer in het gehele plangebied. Het fietsnetwerk volgt in grote delen de stroomweg (zie Figuur 8). 
Langs de Boterrug loopt een apart fietspad aan beide zijden van de weg. Aan de noordzijde van het 
plangebied volgt het fietspad de groenstructuur van Julianadorp. Door het volgen van de 
groenstructuur zijn een viertal noord-zuid gerichte assen ontstaan waardoor het plangebied op de fiets 
goed ontsloten wordt.  

 
Figuur 6: functiekaart 

Functionele clustering 
De meeste functies zijn rondom Drooghe Bol gecentreerd: het winkelcentrum, een aantal scholen, een 
trefpunt en een speel- en avonturenpark. Alleen een dienstverlenende en zorgfunctie bevinden zich 
buiten deze zone, die in de structuurvisie Julianadorp aan Zee 2005-2020 als woonzorgzone is 
aangewezen. Aan de westzijde van het plangebied bevindt zich de golfbaan die een belangrijke 
recreatieve functie heeft. Daarnaast speelt de golfbaan een rol in de groenstructuur. Landschappelijk 
sluit deze door de groene en open opzet enerzijds aan op de landelijke omgeving, maar anderzijds 
ook bij de ecologische zone aan de westkant van de buurt Zwanenbalg.  
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2.4 Visie 
 

Inleiding 
In de visie wordt omgeschreven welke ontwikkelingen er in Julianadorp Zuid verwacht worden. 
Daarnaast wordt er aan een select aantal locaties in het plangebied, die specifieke aandacht 
behoeven, aandacht besteed. Waar mogelijk wordt een directe relatie gelegd met de wijze waarop 
met deze algemene ontwikkelingen of concrete ontwikkelingslocaties wordt omgegaan in het 
bestemmingsplan. Daarbij gaat het om de locatie van ‘het kasteel’, eventuele herontwikkeling van het 
winkelcentrum en de mogelijke plaatsing van een Cruyffcourt. 

 
Figuur 7: zichtlijnen in het landschap. D eze zijn belangrijk voor de kwalit eit in Ju lian adorp Zuid. 

Algemeen 
In april 2007 is de Structuurvisie Julianadorp aan Zee 2005-2020 vastgesteld. Daarin worden een 
aantal ontwikkelingen voorgestaan die leidend zijn voor de visie van dit bestemmingsplan. De 
Duinzoomzone heeft een hoge natuurwaarde waar recreatieve bestemmingen gerealiseerd mogen 
worden. Hier worden ontwikkelingen in het kader van natuur, recreatie en (recreatief) wonen in geli jke 
mate voorgestaan (1/3, 1/3, 1/3). Bij eventuele bebouwing is een buurt met (relatief) lage 
bebouwingsdichtheid, om aan te sluiten bij het (duin)landschap, wenselijk. Daarbij is het belangrijk dat 
hier nieuwe verbindingen tussen het huidige Julianadorp en de kust gemaakt worden. In de 
Structuurvisie Julianadorp aan Zee 2005-2020 wordt Drooghe Weert als voorzieningencluster ofwel 
‘Woonservicezone’ benoemd. Dit betekent dat voorzieningen oftewel functies zoveel als mogelijk in de 
woonservicezone moet worden gesitueerd. Voor Julianadorp betekent dit rondom het oude dorp, 
servicezone ‘Drooghe Bol’, servicezone ‘Trefpunt’ en de scholengemeenschap Scholen aan Zee in het 
te realiseren Julianadorp Oost.  
 
Voorts geldt dat de zichtlijnen richting de hoofdgroenstructuur en het omliggende, open landschap 
kwaliteit geven aan het plangebied. Deze dienen behouden te bli jven en waar mogelijk versterkt te 
worden. 
 
In de nabije toekomst zal aan de oostzijde (ten noordoosten van het plangebied) een nieuwe woonwijk 
gerealiseerd worden, Julianadorp Oost. Dit zal de ontwikkelingen in Julianadorp als geheel 
beïnvloeden. In het plangebied zelf worden geen grootse veranderingen verwacht: het gaat vooral om 
uitbreidingsmogelijkheden van de woning en het behouden en/of versterken van de groenstructuur. 
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Figuur 8: fietspad ennet werk en toekomstig e ontsluiting 

Uitbreidingsmogelijkheden van de woning 
De drie binnen het plangebied voorkomende wijken hebben een conserverende opzet. De mogelijke 
woonbebouwing binnen het gebied is al gerealiseerd, en nieuwbouwlocaties zijn niet aanwezig.  
De bouwkundige ontwikkelingen binnen deze wijken komen voort uit woonwensen zoals uitbreidingen 
van woningen en de verkoop van de aanwezige (huur)woningen. Hierdoor zal naar verwachting meer 
behoefte ontstaan voor het realiseren van uitbreidingen aan bestaande woningen.  
Om echter onwenselijke verdichting te voorkomen dienen schuurtjes of bergingen in het verlengde 
van het bouwblok geplaatst te worden, dit voorkomt verdichting vanaf de openbare ruimte gezien. 
Uitbouw van garages/carports/luifel moet 3 meter achter de voorgevellijn geschieden en plaats bieden 
aan het maximale aantal parkeerplekken op eigen erf voor de garage1. Uitbouwen moeten minimaal 1 
meter vanaf de erfgrens verwijderd worden om de open structuur van Julianadorp Zuid te behouden. 
Uitbouwen aan de zijden van De Slenk dienen transparant te worden. Daar waar achterzijdes of 
zijkanten grenzen aan de openbare ruimte moeten deze behandeld worden als voorzijde. 
Samenvoeging van individuele woonblokken, woningen of gebouwdelen is hier niet toegestaan. 
Binnen de planvoorschriften zijn deze mogelijkheden opgenomen, conform het huidige beleid voor het 
realiseren van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen. 
 
Gebiedsgrenzen: gronduitgifte 
Nieuwe ontwikkelingen zijn voornamelijk gelegen op de grenzen tussen het privé- en openbaar gebied 
en de inrichting van het openbaar gebied (openbare ruimte). Ten aanzien van de grens tussen het 
privé- en openbaar bezit is gekeken welke gebieden eventueel nog toegevoegd kunnen worden aan 
het privébezit van woningeigenaren, door eventuele verkoop van deze gronden. Leidraad hiervoor 
was om te komen tot duidelijke beheersbare grenzen. In het onderhavige bestemmingsplan heeft dit 
niet geleid tot aanpassingen van deze grenzen.  
 
Groenstructuren 
Ten aanzien van de inrichting van het openbare gebied is gekozen om de duidelijk aanwezige 
groenstructuren welke in de wijk aanwezig zijn aan te geven en/of te verstreken. Dit wordt gedaan 
door de om de wijken gelegen kenmerkende groenstructuur te behouden. Per wijk is tevens bekeken 
welke overige groenstructuren aanwezig zijn welke behouden en/of versterkt dienen te worden. 
Overige ‘groentjes’, welke vooral gelegen zijn binnen de hofjes, worden voor de ruimteli jke structuur 
van de wijk van minder wezenlijk belang geacht. Transformatie van deze locaties kan op verzoek van 

                                                 
1 Voorbeeld: als er twee parkeerplaatsen op het eigen erf gesitueerd kunnen worden, en met uitbouw is er nog maar plaats voor 
één auto, dan telt de ins tandhouding van de parkeernorm boven het toestaan van de uitbouw. Dit is noodzakelijk voor het 
voor komen van een tekort aan par keerplaatsen en het behouden van de l eefbaarheid in de openbare rui mte. 
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bewoners van deze buurten in samenspraak met de gemeente Den Helder leiden tot een andere óf 
verplaatsing van de openbare invull ing. De hoofdgroenstructuur blijft belangrijk voor de afweging 
hierin. Voor de aanwezige groenstructuren geldt dat (bij herinrichting) het terugbrengen en versterken 
sterke aanbeveling geniet. Hierbij valt te denken aan een aantal opties. Afname van bestrating bij 
herinrichting van de straten is bijvoorbeeld een middel om in de wijk het groen te maximaliseren.  
 
De groene as van noord naar zuid ten hoogte van het winkelcentrum moet versterkt worden. De 
openheid tussen de bebouwingsblokken van het winkelcentrum is daarbij van belang. Tevens is deze 
van belang voor het met elkaar in verbinding brengen van de woonbuurten. Voor parkeerplaatsen in 
de openbare ruimte geldt dat deze niet in de zichtassen geprojecteerd dienen te worden.  
Het water kan vooral op de Zuidwal beter op elkaar worden aangesloten. Het water wordt vooral 
doorbroken door de wegen. Op belangrijke zichtassen en hoofdwegen is het zaak om de 
waterstructuur duidelijker zichtbaar te maken.  
 
Verblijfsgebieden 
De erftoegangswegen vervullen een rol als verblijfsgebied (en zullen in dit bestemmingsplan dan ook 
als zodanig bestemd worden). De concrete inrichting dient daarbij te passen: dat betekent dat de 
scheiding van verkeersstromen in de erven zoveel mogelijk vermeden dient te worden. De vaak brede 
profielen van de huidige erven kunnen door het meervoudige gebruik versmalt worden (auto, fiets en 
voetganger in één profiel), met als bijkomend voordeel dat het groen in de profielen kan worden 
gemaximaliseerd. Het parkeren ook bij alle erftoegangswegen éénzijdig toepassen, dit maakt het 
straatbeeld rustiger en geeft meer openheid aan de straatprofielen. 
 
Concrete ontwikkelingslocaties 
Het bestaande winkelcentrum wil in de toekomst mogelijkerwijs gaan renoveren. Tijdens het opstellen 
van dit bestemmingsplan was er echter nog geen sprake van concrete plannen. Daarom is deze 
locatie conserverend bestemd. Voor de locatie van ‘het kasteeltje’ is de toekomst nog onzeker, 
aangezien de huidige invulling niet voldoet. In dit bestemmingsplan is gekozen om het huidige 
vergunde oppervlakte te transformeren om het mogelijk te maken voor culturele en 
ontspanningsdoeleinden danwel dienstverlening mogelijk te maken, dit met de mogelijkheid om een 
bedrijfswoning te realiseren. 
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3. Het Bestemmingsplan 
 

3.1 Inleiding 
 
Als belangrijkste doelstell ingen voor het bestemmingsplan Julianadorp Zuid 2008 staat het behouden 
van de bestaande karakteristiek voorop. Daarnaast moet de herziening leiden tot eenduidige en 
moderne plannen die de kwaliteiten waarborgen, maar tevens flexibiliteit biedt aan gewenste 
ontwikkelingen. Vertaling van deze doelstell ingen vindt plaats in voorliggend hoofdstuk. Middels het 
toelichten van plansystematiek en de verschillende bestemmingen wordt duideli jk welke visie/beleid 
als achterliggende gedachte geldt voor de gemaakte keuze in de voorschriften en op de plankaart. 
 

3.1.1 Typen bestemmingsplannen 
 
In de praktijk komen drie soorten bestemmingsplannen voor. Dit zijn beheersplannen, 
ontwikkelingsplannen en een mengvorm van de twee typen plannen. 
 
Een beheerplan staat voor een overwegend conserverend bestemmingsplan voor een reeds 
ontwikkeld gebied. De bestaande situatie wordt in de meeste gevallen positief bestemd. Omdat de 
bestaande situatie het uitgangspunt is, kenmerkt een beheerplan zich door een meer gedetailleerde 
plankaart. Bestemming- en bouwvlakken worden nauwkeurig op de plankaart aangegeven. 
 
Een ontwikkelingsplan kenmerkt zich door een globaler kaartbeeld. Dit type plan wordt gebruikt voor 
gebieden die nog geheel of gedeeltelijk ontwikkeld moeten worden en is dus gericht op verandering. 
 
Het bestemmingsplan Julianadorp Zuid 2008 vervult in Den Helder een beheerfunctie. Dit is ook te 
zien aan het kaartbeeld. Er is zeer gedetailleerd bestemd, per perceel en in sommige gevallen hebben 
onderdelen van een perceel zelfs een andere bestemming. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval 
bij de eengezinshuizen waarbij de woning de bestemming Wonen heeft gekregen en de bijbehorende 
tuin als Tuin bestemd is. 
 
Dit hoofdstuk geldt als (juridische) toelichting bij de voorschriften van het bestemmingsplan. Aan bod 
komen verschillende bestemmingen die in het plan zijn opgenomen. Met deze bestemmingen wordt 
invulling gegeven aan de doelstellingen van het bestemmingsplan en wordt duidelijk gemaakt op 
welke wijze de bestaande karakteristieken en kwaliteiten van het gebied behouden blijven. 
Diverse facetbelangen zijn door andere regelgeving gewaarborgd, bijvoorbeeld de Bouwverordening, 
de Wet Milieubeheer, de Huisvestingswet en de Monumentenwet. Het is niet noodzakelijk dat het 
bestemmingsplan dezelfde waarborgen schept. 
 

3.1.2 Onderdelen van het bestemmingsplan 
 
Het bestemmingsplan bestaat uit de planregels en plankaart met daarbij een toelichting.  
 
De planregels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden 
en gebouwen en bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing. 
 
De plankaart heeft een ondersteunende rol voor de toepassing van de voorschriften alsmede de 
functie van visualisering van de bestemmingen. Op de plankaart worden de bestemmingen 
weergegeven, met daarbij harde randvoorwaarden. De plankaart vormt samen met de planregels het 
voor burgers bindende onderdeel van het bestemmingsplan. 
 
De toelichting heeft geen bindende werking en maakt juridisch ook geen onderdeel uit van het 
bestemmingsplan. Wel heeft de toelichting een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing 
van het plan en ook bij de uitleg van bepaalde bestemmingen en planregels. 
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3.2 Systematiek van de planregels 
 
De planregels vallen in vier hoofdstukken uiteen. Hoofdstuk 1 bevat de algemene (voor het hele 
plangebied geldende) regels. Deze zijn noodzakelijk om de overige voorschriften goed te kunnen 
hanteren. Daarbij gaat het om begripsomschrijvingen, de wijze van meten. Hoofdstuk 2 regelt de 
bestemmingen en indien aanwezig dubbelbestemmingen, uit te werken bestemmingen en voorlopige 
bestemmingen en het daarop toegestane gebruik. Specifieke aandacht gaat daarbij uit de 
omschrijving van de bestemming, de bouwvoorschriften en zogenaamde flexibil iteitbepalingen1. 
Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels, zoals de anti-dubbeltelbepalingen, algemene bouw-,  
gebruiks, - ontheffingsregels alsmede de algemene procedureregels. Hoofdstuk 4 tenslotte behelst de 
overgangs- en slotregels, hierin wordt het overgangsrecht en de slotregel verwoord. In deze alinea 
worden alle voorschriften nader toegelicht.  

 
Figuur 9: schematische weergave van de systematiek van de planregels. De in oranje weergegeven 
vlakken zijn optioneel, en gelden niet voor elke bestemming.  

 

 3.2.1 Algemene regels 
 
Hoofdstuk 1 Algemene regels bevat alle bepalingen die nodig zijn om de overige voorschriften goed te 
kunnen hanteren. 
 
Begripsbepalingen (artikel 1) 
In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de voorschriften worden gehanteerd. Bij de 
toetsing aan het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen 
toegekende betekenis. Voor zover in de voorschriften begrippen worden gebruikt die niet in dit artikel 
vermeld staan, wordt aangesloten bij het normaal spraakgebruik of relevante wetgeving. 
 
Wijze van meten (artikel 2) 
Dit artikel geeft aan hoe hoogtematen en andere maten die bij het bouwen in acht genomen dienen te 
worden, bepaald moeten worden. Hieronder valt tevens de wijze van peilbepaling. 

                                                 
1 Flexibiliteitbepalingen vallen uiteen in vrijstellingen, wijzigingsbevoegdheden en uit te werken.  
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3.2.2 Bestemmingsregels 
 
3.2.2.1 Algemeen 
 
In Hoofdstuk II Bestemmingsregels komen de verschil lende bestemmingen aan de orde. Per 
bestemming is de volgende opzet aangehouden, namelijk:  

• Bestemmingsomschrijving: een omschrijving van de functies die op gronden met een 
specifieke bestemming zijn toegestaan. Tevens voorziet de bestemmingsomschrijving in een 
opsomming van de fysieke elementen die onderdeel uitmaken van de inrichting van de 
gronden. De aard van de toegelaten fysieke elementen op de gronden vloeit (rechtstreeks) 
voort uit de toegelaten functies op grond van de bestemmingsomschrijving. 

• Bouwregels: regels die aangeven op welke plek gebouwd mag worden en welke afmetingen 
het gebouw mag dan wel moet hebben. 

 
 
Naast de bovengenoemde onderdelen, die bij iedere bestemming beschreven worden, bevatten een 
aantal bestemmingsplanbepalingen ook nog de volgende flexibiliteits bepalingen om op gewenste/ 
toekomstige ontwikkelingen gemakkelijk in te kunnen spelen: 
 

• Ontheffing: hierin wordt bepaald dat burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen 
van de op de grond toegelaten functies, de voorzieningen of de bouwregels. In de ontheffing 
zijn voorwaarden opgenomen waaraan voldaan dient te worden om de ontheffing te kunnen 
verlenen. 

• Wijziging: in artikel 9 zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen waarbij in artikel 9.6 de 
bestemming Maatschappelijk onder voorwaarden kan worden omgezet in de bestemmingen 
Woondoeleinden en Tuin.  

 
Daarnaast kennen een aantal bestemmingen nog aanvullende bepalingen die het gebruik van de 
gronden en bouwwerken nader regelen: 

• Nadere eisen: hierin kunnen burgemeester en wethouders op grond van een aantal kwalitatief 
omschreven criteria, zoals woonsituatie, straat- en bebouwingsbeeld en verkeersveiligheid 
aanvullende eisen stellen aan de bouwregels. De nadere eisen zien dan ook op incidentele 
gevallen om bepaalde “gaten” op te vullen.  

• Aanlegvergunning: hiermee kan men specifieke inrichtingsactiviteiten, niet bestaande uit 
bouwen aan een aanlegvergunning binden. Voorbeelden zijn afgraven, ophogen, verharden 
etc. van gronden of het slopen van een karakteristiek gebouw. Dit wil niet zeggen dat, als een 
werk niet aanlegvergunningsplichtig is, het dan is toegestaan. Het aanleggen kan dan altijd 
nog in stri jd zijn met de algemene gebruiksbepalingen en/of een specifiek gebruiksverbod. In 
de paragraaf betreffende aanlegvergunningen is altijd een toetsingscriterium opgenomen aan 
welke waarden getoetst dient te worden bijvoorbeeld landschappelijke en natuurlijke waarden 
van een terrein. 

• Gebruiksregels: in dit onderdeel kan worden aangegeven welke vormen van gebruik men in 
ieder geval strijdig acht met de bestemming. Het is niet de bedoeling om alle mogelijke 
stri jdige gebruiksvormen te noemen, maar met name die, waarvan het juist niet op voorhand 
duidelijk is dat deze in strijd zijn met de bestemming.  Het hoeft dan ook niet te gaan om 
vormen van gebruik die logischer wijs in strijd zijn met de bestemming. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk om in de ene agrarische bestemming het kamperen strijdig te verklaren en in de 
andere niet.  

 
Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste functies in het plangebied en de wijze waarop ze 
in de voorschriften zijn opgenomen. 
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3.2.2.2. Bestemmingen 
 
Een functie, bijvoorbeeld wonen, kan in een bestemmingsplan uiteen vallen in verschillende 
bestemmingen: zoals wonen, tuin en wonen-woongebouw. In de omschrijving van de bestemmingen 
in deze paragraaf wordt een in de toelichting een omschrijving gegeven van de uitgangspunten en 
kenmerken met betrekking tot een functie. In de planregels, het voor de burger bindende gedeelte van 
het bestemmingsplan, wordt een juridische bestemmingsomschrijving gegeven van de bestemming. In 
de onderstaande omschrijving gaat het ook met name om de wijze waarop in de visie van het 
bestemmingsplan omgegaan moet worden met de betreffende functie. 

Het bestemmingsplan Julianadorp Zuid 2008 bevat de volgende bestemmingen: 

 Bedrijf - Nutsvoorziening 
 Centrum 
 Cultuur en ontspanning 
 Dienstverlening  
 Groen 
 Maatschappelijk 
 Sport 
 Tuin  
 Verkeer 
 Verkeer – Verbli jf 
 Water 
 Wonen 
 Wonen - Woongebouw 

 
 

Woondoeleinden 
 

Doeleinden die te maken hebben met het wonen zijn in het plangebied de meest voorkomende 
functies. Die zaken die direct te maken hebben met wonen zijn gesplitst in de bestemmingen Wonen 
(voor de hoofdbebouwing) en Tuin (voor de bebouwingsmogelijkheden voor de bijbehorende erven).  

 
Wonen (artikel 14) 

In principe bestaan de woningen in de bestemming Wonen uit woonhuizen, onder dit begrip wordt 
verstaan een gebouw welke bedoeld is voor één afzonderlijk huishouden, in het algemeen 
spraakgebruik wordt vaak gesproken over een eengezinswoning. Het gaat daarbij om vrijstaande, 
halfvrijstaande en rijtjeswoningen inclusief de bij de woonhuizen behorende aan- en uitbouwen en 
bijgebouwen. 
 
Als uitgangspunt voor de bouwmogelijkheden binnen de bestemming wonen gelden de 
bouwmogelijkheden uit de nu geldende planologische regelingen. Dit betekend dat de bestaande 
rechten ten aanzien van bouw- en gebruiksmogelijkheden (breedte en diepte van de bouwvlak) 
gehandhaafd zijn en dat uitgegaan is van de gebouwde situatie. 
Met de bouwvlak op de plankaart wordt direct duidelijk wat de bouwmogelijkheden zijn binnen de 
bestemming Wonen. Als minimale diepte geldt de bestaande diepte bij rijtjeswoningen.  
 
Als bouwvlak worden de contouren van de bestaande woningen aangehouden zonder de daarna aan- 
uitbouwende aan en bijgebouwen. Op sommige locaties zijn indien stedenbouwkundig aanvaardbaar 
de contouren teruggebracht naar rechthoeken waarbij ten alle tijden rekening is gehouden met de 
bestaande voor- en achtergevel.  
 
Op een bouwvlak mogen uitsluitend woonhuizen (woning) worden gerealiseerd. Net als in de 
geldende bestemmingsplannen geldt dat voor een aantal locaties een uitzondering. Deze 
uitzonderingen worden kenbaar gemaakt met de aanduiding wg (woongebouw) en houden in dat op 
deze locaties een gebouw meerdere woningen mag omvatten. 
  



 
 

 
512_BP_Julianadorp Zuid 2008_TL                            Januari 2009  pagina 24 van 75 
 

Ten aanzien van de bouwhoogte bij woningen (goot en nok) is er sprake van een grote 
verscheidenheid in het plangebied. Er is daarom gekozen om de maximale goot- en nokhoogte 
middels een aanduiding op de plankaart op te nemen.  
 
De woningen dienen met de voorgevel geplaatst te zijn ín de zogenaamde voorgevelrooilijn (zie 
Figuur 8). Deze lijn ligt  op de plankaart  op de grens van de bestemming gezien vanaf de straatzijde. 
Hierdoor is het niet mogelijk om binnen de bestemming wonen voor de voorgevelrooil ijn te bouwen. 
 
Voor het realiseren van nieuwe woningen is in de regels een parkeereis opgenomen. Deze eis is 
opgenomen om parkeerproblemen in de woongebieden te voorkomen. Daarbij kan gedacht worden 
aan situaties waarbij parkeerplekken verloren gaan door uitbreiding van bestaande bebouwing, maar 
ook aan situaties waarbij door uitbreiding meer behoefte is aan parkeerplaatsen naast de reeds 
bestaande plaatsen. Voor deze gevallen is in de regels een tabel opgenomen waarin staat hoeveel 
parkeerplaatsen op eigen terrein dienen te worden toegevoegd in geval van uitbreiding van het aantal 
woningen. Hierbij is nog een relatie gelegd met de grote van de woning. Tevens is een tabel 
opgenomen waarin een inrichting voor een parkeervoorziening is gekoppeld aan een aantal 
parkeerplaatsen. Dit is gedaan omdat in de praktijk is gebleken dat bijvoorbeeld garageboxen niet 
worden gebruikt voor parkeren maar veelal voor opslag van goederen. Een garagebox telt daarom 
maar als 0,5 parkeerplaats. 
 
Aan de regels zijn gebruiksregels toegevoegd. Deze verbieden in ieder geval het gebruik van 
bijgebouwen voor bewoning. Tevens regelen zij dat het is toegestaan dat een woning voorziet in een 
aan huis verbonden beroep (zoals dat van advocaat, of arts e.d. zijn mogelijk, mits deze nevenfuncties 
ondergeschikt blijven aan het hoofdgebruik, namelijk wonen) tot een maximum oppervlak van 30% 
van het begane grond oppervlak met een maximum van 35m2. Ook qua ruimtelijke uitwerking en 
uitstraling dient de nevenfunctie ondergeschikt te zijn aan de woonfunctie.  
In de ontheffing voor gebruiksregels is een mogelijkheid opgenomen om dit oppervlak te vergroten 
naar maximum 40% van de begane grond met een maximum van 50m2 echter onder een aantal 
voorwaarden waaronder een aanvullende parkeerverplichting in de vorm van 1,55 parkeerplaatsen 
per 100m2 bruto vloer oppervlak. 
In alle gevallen wordt de aard van de aan huis verbonden beroepen gekoppeld aan een lijst welke als 
bijlage A bij het plan is opgenomen. 
 
 
 
Wonen - Woongebouw (artikel 15) 
De bestemming ‘Wonen – Woongebouw’ heeft betrekking op gebouwen met gestapelde woningen. De 
maximale bouwhoogte van de woongebouwen is aangegeven in het bouwvlak. Waar in de 
woongebouwen in de plint ook andere functies zijn toegestaan zijn specifieke aanduidingen 
opgenomen. De woongebouwen zijn gelegen rondom de Drooghe Bol. De parkeervoorzieningen ten 
behoeve van de woongebouwen zijn/kunnen binnen het bouwvlak worden gerealiseerd en zijn niet 
apart aangeduid. 
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Tuin (artikel 10) 
Op het perceel behorende bij de woonhuizen buiten het vlak met de bestemming ‘Wonen’ is de 
bestemming ‘Tuin’ gelegd. Aangezien de bestemming ‘Wonen’ alleen op de hoofdbebouwing is 
gelegd, zijn de uitbreidingsmogelijkheden (in de zin van bijgebouwen, een en uitbouwen) voor de 
woning geregeld in de bestemming ‘tuin’.  
 
Op de als tuin bestemde gronden kunnen de gevolgen van aan- en uitbouwen en overige bijgebouwen 
van invloed zijn op de kwaliteit van de woonomgeving. Binnen de gronden die als Tuin zijn 
aangemerkt en vóór de voorgevelrooilijn liggen is plaatsing van aan- en bijgebouwen in principe niet 
mogelijk. Voor kleine aan- uitbouwen zoals erkers zijn onder voorwaarden uitzonderingen mogelijk.     

 
  

Figuur 8: schematische weergave van een woning met bebouwingsmogelijkheden. De aan- en bijgebouwen zijn 
oranje aangegeven. In het voorbeeld is uitbreiding aan de voorgevel niet mogelijk. Bijgebouwen moeten 
tenminste 3 meter achter de voorgevelrooilijn geplaatst worden. bijgebouwen op het erf achter de woning 
moeten ten minste 8 meter achter de achtergevelrooilijn geplaatst worden. Zo wordt het straatbeeld behouden 
en een minimumgrootte van de tuin gegarandeerd. Let op! Dit is een voorbeeld: het is niet van toepassing op 
alle woningen in Julianadorp Zuid. 

 
In dat gedeelte van het perceel dat áchter de voorgevelrooilijn ligt mag het achtererf deels bebouwd 
worden. Daarbij gaat het om dat gedeelte van het perceel dat 3 meter achter de voorgevelrooil ijn l igt, 
en 3,5 meter vanaf de zijgevel. In de voorschriften wordt het totale oppervlak van alle aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen samen per woning beperkt. De gezamenlijke oppervlakte van de aan-, 
uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 50% van het oppervlakte van het achtererf, 
tot een maximale oppervlakte van 45m2. Daarmee wordt voorkomen dat er een te grote bouwmassa 
ontstaat op het perceel, omdat dit uit het oogpunt van vormgeving en rechtszekerheid niet gewenst is. 
De aan- en uitbouwen dienen binnen de op de plankaart aangegeven aparte aanduiding (categorie 1) 
te worden gerealiseerd. De hoogtematen van de aan- en bijgebouwen zijn afgestemd op een minimale 
belasting van de buren in verband met de bezonning van de woning. Daarbij is een maximale 
goothoogte toegestaan van 3 meter en een nokhoogte van 4,5 meter. Bijgebouwen mogen tevens 
gebouwd worden op het achtererf, met een maximale goothoogte van 3 en een dakhoogte van 4,5 
meter.    
 
Tot slot worden er regels gegeven met betrekking tot het oprichten van erf- en terreinafscheidingen.  
 
 
 

achtererf 
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Voorzieningen 
De voorzieningen in het plangebied vallen onder de bestemmingen Detailhandel, Dienstverlening, 
Maatschappelijk, Sport en Cultuur en Ontspanning. 
 
 
Centrum (artikel 4) 
Het betreft de winkelvoorzieningen in het plangebied, gevestigd in en rondom het overdekte 
winkelcentrum de Drooghe Bol. Deze worden afzonderlijk bestemd vanwege hun specifieke karakter 
en hun duidelijke invloed op de omgeving. Binnen het plangebied zijn alle panden waar een 
detailhandel- alsook een lichte horecavoorziening kan plaatsvinden bestemd met de bestemming 
Centrum. Ook eventuele kinderdagverblijven of naschoolse opvang wordt mogelijk gemaakt. Op de 
begane grond dient deze functie voor te komen, op de verdieping is wonen mogelijk. 
  
In de voorschriften zijn ten aanzien van de invulling van de bebouwing een aantal specifieke eisen 
gesteld: 

- Het totale bebouwde oppervlak is om distributie planologische redenen gebonden aan een 
maximum van 3500m2 voor detailhandel; 

- Om de ondergeschiktheid van de horecafunctie in het centrum te waarborgen is de 
oppervlakte voor horecabedrijven bepaald op totaal maximaal 600 m2, waarbij een 
individueel horecabedrijf maximaal 450m2 mag bedragen waarbij indien het gerelateerd is 
aan een winkelvloeroppervlak het maximaal 10% mag bedragen; 

- Het bebouwde oppervlak alsmede de maximale goot- en bouwhoogte staan op de 
plankaart aangegeven met dien verstande dan indien geen bebouwingspercentage is 
genoemd deze 100% bedraagt. 

 
 
Dienstverlening (artikel 6) 
Dienstverlening vindt binnen het plangebied alleen plaats in het gebouw welke is gevestigd naast 
Boterzwin 2309. 
 
Maatschappelijk (artikel 8) 
 
In beginsel worden onder deze bestemming activiteiten gebracht die betrekking hebben op (non profit) 
voorzieningen die een maatschappelijk belang. Hieronder vallen o.a. onderwijsinstellingen, jeugd-
/kinder-/naschoolseopvang, zorg- en welzijnsinstellingen, religieuze gebouwen, gezondheidszorg en 
andere specifieke vormen van maatschappelijke dienstverlening. Maar ook militaire terreinen en 
inrichtingen en justitiële inrichtingen vallen hieronder. 
 
Binnen het plangebied gaat het met betrekking tot deze bestemming  om de scholen aan de Drooghe 
Bol. Tevens is het gebouw van de scouting en buurtcentrum bestemd met Maatschappelijk. 
 
 
Sport (artikel 9) 
Op gronden met deze bestemming zijn valt al het gebruik gerelateerd aan sport. Dit behelst zowel de 
binnen als de buitensporten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn (kunst) i jsbaan, Manege, sport, 
sportveld, sportzaal/-hal/-centrum, tennisbanen of een zwembad. In de bestemmingsomschrijving zal 
per bestemmingsplangebied nader worden bepaald  welke activiteiten binnen het plangebied binnen 
de bestemming sport zijn toegelaten. Bij velden buiten het bebouwde gebied gelegen zullen deze 
activiteiten ruimer zijn dan gebieden gelegen binnen de bebouwde kom. 
 
In Julianadorp Zuid bevinden zich geen sportvoorzieningen.  Binnen de bestemming Groen is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar Sport. Het aangeduide gebied is gelegen voor de scholen 
aan de Drooghe Bol, en deze voorziening kan gebruikt worden om een z.g. Cruijff court te realiseren. 
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Cultuur en Ontspanning (artikel 5)  
 
Hieronder valt het gebruik welke zich bezighoud met culturele zaken zoals bv. Bioscopen, musea, een 
dansschool, evenemententerreinen, theater en wordt aangevuld met ontspanning waaronder 
begrepen wordt kinderboerderij, speeltuinen, ateliers en casino’s. Maar ook prostitutie en 
se ksinrichtingen vallen onder deze bestemming. 
 
Omdat prostitutie en seksinrichtingen binnen grote delen van De gemeente planologisch niet gewenst 
zijn wordt dit gebruik veelal van deze bestemming uitgesloten. Wel is ondersteunende horeca 
opgenomen voor de bestemmingen 
 
In Julianadorp Zuid bevindt zich een grote speeltuin gelegen tussen het winkelcentrum de Drooghe 
Bol en Boterzwin 1, tevens zijn er kleineren speelplaatsen aanwezig in de rest van Boterzwin en 
Malzwin Zuid.  
 
 
Verkeer  
 
Algemeen 
 
De hoofdbestemming verkeer is een brede bestemming. Op grond van de richtli jnen 2008 vallen 
onder deze hoofdbestemming Luchtverkeer, openbaar vervoer, parkeerterreinen, parkeergarages, 
rail- en spoorverkeer, wegverkeer en verblijfsgebied. 
Aangezien het plangebied bebouwd is en er aan de verschillende soorten gebruik aparte voorwaarden 
en voorschriften hangen wordt hoofdbestemming verkeer onderverdeeld in de verschillende 
gebruiken.   
Binnen dit bestemmingsplan zijn de verkeersdoeleinden bestemd als Verkeer, Verkeer_Verblijf en  
Verkeer_railverkeer. De leesbaarheid van de plankaart wordt door het verplicht moeten aanhouden 
van de hoofdbestemming verkeer en de daarbij behorende grijze kleurstelling op de analoge plankaart 
niet duidelijk. Bij het digitaal raadplegen van de plankaart is dit geen probleem omdat de 
onderverdeling van de bestemming meteen weergegeven wordt.   
 
 
Verkeer (artikel 11) 
 
De wegen met de bestemming ‘Verkeer’ zijn bestemd voor ri jbanen, parkeervoorzieningen, fiets- en 
voetpaden, bermen en groenvoorzieningen. Bij de bestemming wordt zo goed mogelijk aangesloten 
bij het begrip ‘wegen’ uit de Wegenverkeerswet. De voornaamste functie van de bestemming is echter 
gericht op de doorstroming van het verkeer. Deze bestemming is gelegd op die wegen die te boek 
staan als wegen voor doorgaand verkeer, de zogenaamde ‘stroomwegen’ (zie hoofdstuk 4, verkeer). 
In het plangebied gaat het om de Boterrug, de Callantsogervaart en een gedeelte van de Zuidwal.  
Binnen de bestemming zijn kleine gebouwen (zoals transformatorhuisjes) en bouwwerken geen 
gebouw zijnde (zoals palen en masten), toegestaan. 
 
 
Verkeer-Verblijf (artikel 12) 
 
Deze bestemming is te vergelijken met die van ‘Verkeer’, met het expliciete onderscheid dat verkeer 
hier niet bovengeschikt is aan de verbli jfsfunctie in de openbare ruimte. Qua inrichting moet deze 
openbare ruimte passen in de woonbuurten: het gaat dan om (woon)straten en pleinen, paden en 
bijbehorende voorzieningen zoals bruggen, groen-, parkeer- en speelvoorzieningen. De inrichting van 
gebieden met de bestemming verkeers- en verblijfsdoeleinden is redelijk vrij, zij het wel dat de 
verkeersfunctie gewaarborgd dient te bli jven.  
 
In woonbuurten treft men vaak separate bouwwerken aan die in gebruik zijn voor het stallen van een 
auto of die dienen als extra opslag/bergingsmogelijkheid voor goederen. Deze bouwwerken zijn 
bestemd opgenomen met een aanduiding “garage”. 
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Aan deze bouwwerken wordt als bouwmassa meegegeven dat deze moeten vallen binnen het 
bouwvlak en dat zij geen grotere hoogte mag hebben dan 3,5 meter.  
Om overlast ten gevolge van oneigenlijk gebruik van de autoboxen te voorkomen zijn aan de 
aanduiding gebruiksvoorschriften gekoppeld die een aantal activiteiten binnen de bestemming stri jdig 
maakt. Het betreft hier onder andere het bewonen van de garagebox, het gebruiken ten behoeve 
detailhandel en als se ksinrichting. 
 
In Boterzwin zijn achter het wooncomplex de Gentiaan een complex met garages aanwezig. Deze 
worden voornamelijk gebruikt voor de stalling van voertuigen en de berging van huishoudelijke zaken.  
 
 
Overige functies en bestemmingen 
 
 
Bedrijf - Nutsvoorziening (artikel 3) 
De Nutsgebouwen hebben een aparte bestemming Bedrijf - Nutsvoorziening gekregen. Onder 
nutsgebouwen wordt verstaan bebouwing voor kabels, leidingen, riolering, telefooncentrales, 
zendmasten, transformator- en elektriciteitshuisjes. In Julianadorp Zuid hoeven geen 
beschermingszones rondom de nutsgebouwen getekend te worden.  
 
Groen (artikel 7) 
Op de plankaart aangegeven gronden met de bestemming “Groen” zijn bestemd voor 
groen(voorzieningen), park en plantsoen hieronder vallen bomenrijen, groene ruimten tussen 
bebouwing en voor groenstroken langs straten en paden, alsmede fiets- en voetpaden.  
Binnen het plangebied zijn op deze wijze de grotere groenelementen vastgelegd die mede bepalend 
zijn voor de hoofdgroenstructuur in het plangebied. Hieronder zijn ook zaken begrepen als paden, 
speelvoorzieningen en water, mits ondergeschikt aan de hoofdfunctie.  
 
In de voorschriften is voor wat betreft deze bestemming de volgende regeling uitgewerkt. In, op of 
boven de gronden met de bestemming “Groen” is het bouwen van gebouwen niet toegestaan. 
Verblijfsrecreatie is niet toegestaan.  
 
 
Water (artikel 13) 
Op de plankaart staat is het bestaande water aangegeven met de bestemming Water. Binnen deze 
bestemming is de aanduiding Brug opgenomen ter plekke waar bruggen zijn toegelaten.   
 
 
Aanvullende bestemming 
 
Waarde- Ecologie (artikel 16) 
Over een deel van de bestemmingen Wonen, Groen  en Water is de aanvullende bestemming  
Waarde-Ecologie gelegen. Bebouwing is hier niet toegestaan. Binnen deze bestemming wordt een 
natuurlijke inrichting met inheems groen nagestreefd, op een wijze dat deze aanvangt op de particulier 
uitgegeven en wordt voorgezet op de openbare gronden. 
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3.2.3. Algemene regels 
 

De bepalingen van Algemene regels vormen de algemene bepalingen van de voorschriften en 
bevatten alle bepalingen die nog niet ergens anders zijn ondergebracht. Deze bepalingen zijn van 
algemene aard en gelden in principe voor alle bestemmingen 
 
Anti dubbeltelbepaling (artikel 17) 
 
In dit artikel wordt geregeld hoe kan worden voorkomen dat er in feite meer wordt gebouwd dan het 
bestemmingsplan beoogd, bijvoorbeeld in het geval (onderdelen van) bouwpercelen van eigenaar 
wisselen. De regeling is met name van belang met het oog op woningbouw. Door verwerving van een 
extra (bouw)perceel of een gedeelte daarvan kunnen de gronden niet meegenomen worden in de 
berekening van de bouwmogelijkheden van het nieuwe perceel als de nieuw verworven gronden 
reeds meegenomen zijn in de berekening van een eerdere bouwvergunning. Het is dus niet 
toegestaan gronden twee keer in te zetten om een bouwvergunning te verkrijgen.  
 
Algemene gebruiksregels (artikel 18) 
 
In dit artikel worden een aantal gebruiken binnen het plan verboden. Het hierin genoemde gebruik is 
opgenomen om een goede leefomgeving te waarborgen zoals het storten van puin en afval, alsmede 
het stallen van oude voertuigen.  Tevens wordt het verboden gronden en opstallen te gebruiken voor 
se ksinrichtingen.  
 
Ontheffingen (algemeen) 
De in het plan opgenomen ontheffingsmogelijkheden bieden de mogelijkheid om veranderingen 
relatief snel, na een korte procedure en gemeentelijk te beoordelen en door te voeren. Aan het 
gebruik van deze binnenplanse ontheffingen zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Deze 
voorwaarden zijn opgenomen in de planregels. Het doel van het opnemen van deze voorwaarden is 
om te voorkomen dat er een stedenbouwkundige, planologische en aan de andere kant 
onaanvaardbare situatie zal ontstaan. 
 
De rechtszekerheid voor de belanghebbenden is verzekerd door de bezwaarschriftenprocedure die bij 
de toepassing van de ontheffingsbevoegdheid is voorgeschreven. Iedere voorgenomen afwijking van 
de plankaart en de planvoorschriften zal in de procedure namelijk niet alleen worden beoordeeld op 
zijn inhoudelijke aspecten en getoetst worden aan het plan, maar zal evenzeer worden bezien op zijn 
gevolgen voor omwonenden en andere belanghebbenden.  
 
 
Algemene ontheffingsregels (artikel 19) 
 
Het betreft een flexibiliteitregeling die noodzakelijk is om op kleine onderdelen te kunnen afwijken van 
de bepalingen van het plan of de plankaart, bij voorbeeld als gevolg van in de praktijk vaak 
voorkomende problemen met het uitmeten van terreinen en dergelijke. Een bekend gegeven is de 
mogelijkheid om 10 % te kunnen afwijken van maten, percentages en afmetingen. Deze bepaling is 
slechts toepasbaar onder bepaalde beperkingen, zoals bij voorbeeld het geen onevenredige afbreuk 
doen aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden of percelen. 
 
Algemene procedureregels (artikel 20) 
 
Omdat de Wro ten aanzien van binnenplanse procedures niet direct verwijst naar artikel 3.4 Awb is 
het om verwarring omtrent de procedure noodzakelijk deze geli jk te stemmen. Om deze reden is de 
procedure uit artikel 3.4 Awb en de verplichtingen die hieruit voortvloeien opgenomen in het hoofdstuk 
algemene procedureregels. 
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Wijziging ex artikel 3.6 van de Wro 
 
De in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden dienen de flexibil iteit van het plan. Het gaat om 
het mogelijk maken van ontwikkelingen die op dit moment nog niet zijn uitgekristalliseerd, doch die 
binnen de planperiode kunnen worden gerealiseerd. Er is dan ook gekozen voor een uitgestelde 
manier van besluitvorming, die niet het karakter heeft van een verplichting voor burgemeester en 
wethouders. Het is een mogelijkheid, waarvan te zijner tijd gebruik gemaakt kan worden.  
Evenals dat het geval is bij ontheffingen, is voor belanghebbenden een vorm van rechtsbescherming 
aanwezig, voorgeschreven in de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan. 

3.2.4. Overgangs- en slotregels 
 
De bepalingen van Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels bepalingen vormen het sluitstuk van de 
voorschriften en bevatten de overgangsbepalingen en de aanroeptitel van het bestemmingsplan. 
 
 
Overgangsbepalingen (artikel 21) 
In dit artikel is geregeld wat de juridische gevolgen zijn voor bouwwerken die al bestaan op het 
moment van tervisielegging van het ontwerp van het plan dan wel nadien nog kunnen worden 
opgericht overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen van de Woningwet. Ook wordt geregeld 
van de juridische gevolgen zijn van gebruik van de gronden en zich op die gronden bevindende 
bouwwerken, dat al plaatsvond vóór de datum waarop het onderhavige bestemmingsplan 
onherroepelijk rechtskracht heeft verkregen. 
 
Bouwwerken 
Legale bouwwerken die bestaan op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerp van het plan 
mogen gedeeltelijk of geheel worden vernieuwd of veranderd. Ook mogen zij na het tenietgaan  als 
gevolg van een calamiteit worden herbouwd, op voorwaarde dat de betreffende bouwvergunning bij 
burgemeester en wethouders is aangevraagd binnen achttien weken na de datum van de calamiteit. 
Het gaat hierbij niet om illegale bouwwerken die zich op gronden bevinden op het ti jdstip van 
tervisielegging van het ontwerpplan, maar zijn gebouwd in strijd met het voorheen, tot die datum 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
 
Gebruik 
Legaal gebruik van gronden alsmede het gebruik van zich op die gronden bevindende bouwwerken, 
dat in stri jd is met het toegestane gebruik in het onderhavige plan, maar al plaatsvond vóór de datum 
waarop het plan onherroepelijk rechtskracht heeft verkregen, mag worden voortgezet. Het gaat hierbij 
om illegaal gebruik dat reeds in stri jd was met het voorheen, tot die datum geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepalingen van dat plan en waartegen alsnog kan worden opgetreden. 
 
Het is verboden het met het plan stri jdige gebruik te wijzigen, tenzij door wijziging van het gebruik de 
afwijking van het plan niet wordt vergroot. 
 
Slotbepaling (artikel 22) 
Dit artikel geeft de naam van het bestemmingsplan aan : Julianadorp Zuid 2008 
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3.3 Toepassing en handhaving van het bestemmingsplan 
 
Het ontwikkelen van beleid en de vertaling daarvan in een bestemmingsplan heeft geen zin, indien na 
de vaststelling van het bestemmingsplan geen handhaving plaatsvindt. Daarom is het belangrijk om 
reeds ten ti jde van het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te bestemden aan de 
handhaafbaarheid van de voorgeschreven regelt. 
Vier factoren zijn van wezenlijk belang voor een goed handhavingsbeleid: 
1. Voldoende kenbaarheid van het plan bij degene die het moeten naleven. 
2. Voldoende draagvlak voor beleid en regeling van het plan. De inhoud van het plan kan slechts 

gehandhaafd worden indien het beleid en de regeling in grote kring ondersteund worden door 
de gebruikers van het plangebied. Uiteraard kan niet iedereen zich vinden in elk onderdeel 
van het plan. Een algemene positieve benadering van het bestemmingsplan is echter wel 
wenselijk. 

3. Realistische en inzichtelijke regeling. De juridische regeling moet niet onnodig beperkend of 
inflexibel zijn. De bepalingen moeten bovendien goed controleerbaar zijn. Daarom moeten de 
voorschriften niet meer regelen dan noodzakelijk is. 

4 Actief handhavingsbeleid. Het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende controle 
van de feitelijke situatie in het plangebied. Daarnaast moeten adequate maatregelen worden 
getroffen indien de voorschriften worden overtreden. Indien dit wordt nagelaten, ontstaat een 
grote mate van rechtsonzekerheid. 

 
Hieronder wordt aangegeven hoe is omgegaan met de hierboven genoemde punten: 
Ad 1) Het bestemmingsplan is reeds in de pre-concept fase rondgestuurd aan de met handhaving 

belaste afdeling met het verzoek hierop commentaar te leveren met het oog op de latere 
handhaving van het bestemmingsplan. 

Ad 2) Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het bestemmingsplan is het concept 
bestemmingsplan  op grond van de gemeentelijke inspraakprocedure ter inzage gelegd.  Het 
doel hiervan is om vooruitlopend op de officiële procedure belanghebbenden te horen om op 
deze wijze een breed gedragen plan te krijgen.  

Ad 3) Dit is een van de uitgangspunten bij het opstellen van de voorschriften. Met het aanbieden in 
de pre conceptfase aan de met handhaving belaste afdeling alsmede de ter inzage legging op 
grond van de gemeentelijke inspraakronde wordt dit afgetoetst. 

Ad 4) Indien zich strijdige en ongewenste ontwikkelingen of activiteiten voordoen, staat ten behoeve 
van de handhaving van het verbod in de Algemene wet bestuursrecht een aantal 
bevoegdheden ter bevordering van de naleving van de planvoorschriften ter beschikking. Bij 
de toepassing van deze bevoegdheden tot het toepassen van bestuursdwang of het opleggen 
van een dwangsom wordt gebruik gemaakt van een opgesteld draaiboek. 

 
De controle op de naleving van het bestemmingsplan wordt uitgevoerd door het team 
Handhaving van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (V.V.H.). Nadat een feit 
is geconstateerd zal, behoudens spoedeisende gevallen, eerst de overtreder worden 
benaderd om aan de overtreding een einde te maken. Dit kan door middel van het staken en 
het opheffen van de stri jdigheid. 

 
Indien de strijdigheid niet wordt beëindigd, zal aan het dagelijkse bestuur van de gemeente 
worden voorgelegd om middels bestuursdwang of door het opleggen van een dwangsom te 
bevorderen dat de situatie in overeenstemming wordt gebracht met het bestemmingsplan. 
Daartoe zal aan de overtreder een schriftelijke waarschuwing worden verzonden waarin is 
vermeld binnen welke termijn de overtreding moet worden beëindigd. Tevens staat in de 
waarschuwing vermeld welke actie vanwege de gemeente kan worden verwacht indien de 
stri jdigheid niet wordt beëindigd. De kosten van het toepassen van bestuursdwang worden 
verhaald op de overtreder. 
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3.4 Uitvoerbaarheid  
 
Economisch 
De activiteiten die verband houden met dit bestemmingsplan bestaan voor het grootste deel uit het 
consolideren van de bestaande situatie binnen het plangebied. De kosten hiervoor worden gedekt uit 
de reguliere beheerbudgetten. 
 
Het uitvoeren van het waterplan “Waterbreed” voor Julianadorp waarin dit plan begrepen is zal voor de 
periode tot 2013, € 300.000,-- kosten. De uitvoering zal geschieden in 5 fasen. De financiering zal 
geschieden uit de diverse reguliere beheerbudgetten. 
 
Overige toekomstige en nu nog niet voorziene (her-)ontwikkelingen (welke dan alleen met een 
projectbesluit of een herziening van het bestemmingsplan mogelijk zijn) binnen het plangebied zullen 
gerealiseerd worden vanuit een private danwel gemeenteli jk exploitatieplan, waarbij de gemeente 
middels een exploitatieplan of anterieure overeenkomst een ten minste budgetneutrale ontwikkeling 
zal nastreven. De financiële haalbaarheid van dergelijke ontwikkelingen worden afzonderlijk 
beoordeeld. Zoals in het begin van deze alinea is aangegeven voorziet dit plan niet in de mogelijkheid 
om bouwplannen te realiseren waarvoor op grond van artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
een exploitatieplan verreist is. In het raadsbesluit behorende bij dit bestemmingsplan zal dit ook 
worden opgenomen. 
 
Eventuele planschade anders dan door een planschade overeenkomst geregeld komen voor rekening 
van de Gemeente Den Helder. 
 
De ontwikkeling van het bestemmingsplan wordt economisch uitvoerbaar geacht. 
 
Grondbezit 
Het plan betreft een conserverend bestemmingsplan. De ontwikkelingen die plaatsvinden geschieden 
op gronden welke in gemeentelijk eigendom zijn.  
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4. Randvoorwaarden en uitgangspunten 
 

4.1. Ruimtelijk Beleid 
 

4.1.1. Europees 
 
Kaderrichtlijn Water. 
De kaderrichtlijn heeft tot doel landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater te 
beschermen om: 
1. van water afhankelijke ecosystemen in stand te houden en te verbeteren; 
2. de beschikbaarheid van water veilig te stellen en het duurzaam gebruik te bevorderen;  
3. het aquatisch milieu in stand te houden en te verbeteren door het voorkomen van verontreiniging; 
4. de gevolgen van overstroming en droogte te beperken. 
 
De kaderrichtlijn bevat tevens een instrumentarium om deze doelstellingen te bereiken. 
Het beleid van de kaderrichtlijn wordt geïmplementeerd in de Waterwet, die momenteel in ontwikkeling 
is. 
 
De implementatie van de Kaderrichtli jn is aanleiding geweest om het Nationaal Bestuursakkoord 
Water te actualiseren. Het geactualiseerde akkoord is op 25 juni 2008 ondertekend door de VNG, het 
IPO en het rijk. In dit akkoord zijn de inspanningen beschreven om de waterhuishouding tegen de 
achtergrond van de Kaderrichtlijn en de nieuwe klimaatscenario’s op orde te brengen en te houden.  
(De tekst van het bestuursakkoord is te vinden op de site van de VNG.) 
 
Ten aanzien van het plangebied kan worden gesteld dat middels de watertoets dit europees afdoende 
afgewogen is met betrekking tot het plangebied. Met het hoogheemraadschap is de beleidsnota 
Waterbreed opgesteld waarbij aangezien binnen het plangebied geen primaire waterkering aanwezig 
is de plannen voor het goede beheer van Water is geregeld met inbegrip van de uitvoering. 

 

4.1.2 Rijksbeleid 

Nota Ruimte 
In de nota worden de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid aangegeven voor de periode tot 2020, 
waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland een belangrijke rol speelt. In de RHS zijn 
gebieden en netwerken opgenomen die in belangrijke mate ruimteli jk structurerend zijn. Hierbij gaat 
het om elementen van de economie, de infrastructuur en de verstedelijking van Nederland, en om 
elementen van de groenblauwe structuur. De belangrijkste economische kerngebieden behoren 
hiertoe, maar bijvoorbeeld ook de grote wateren zoals de Waddenzee. 

Het ruimtelijk beleid is gericht op: 
versterken van de economie (oplossen van ruimtelijke knelpunten) 
krachtige steden en vitaal platteland (bevordering leefbaarheid en economische vitaliteit in 

stad en land) 
waarborging van waardevolle groengebieden (behouden en versterken natuurlijke, 

landschappelijke en culturele waarden) 
veiligheid (voorkoming van rampen en kustverdediging) 

 
De steden moeten voldoen aan de eisen die bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers aan een 
stad stellen: veiligheid en aantrekkelijk. Het platteland vraagt om ruimte voor een meer functioneel 
gebruik. Tussen het bouwen in stedelijke gebieden en het bouwen in het landelijk gebied moet een 
balans gevonden worden, zonder te vervallen in starre beleidskaders. Het landelijk gebied moet niet 
vollopen met verstedelijking en de steden moeten aantrekkelijker worden voor bewoners met midden 
en hoge inkomens. Het kabinet wil voorkomen dat in de steden een te hoog aandeel van mensen met 
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lage inkomens ontstaat. Voor de Waddenzee geldt dat natuur en landschap duurzaam moeten worden 
beschermd en ontwikkeld en dat het unieke open landschap behouden moet blijven. 

Deze nota stelt ruimte voor ontwikkeling centraal en gaat uit van het motto ‘decentraal waar het kan, 
centraal waar het moet’. Deze nota ondersteunt gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle 
betrokkenen participeren. Het accent verschuift van ‘toelatingsplanologie’ naar 
‘ontwikkelingsplanologie’. Het voorliggende plan past binnen dit beleid. 
 

 

Nota Mobiliteit 
Deze nota is een verkeerskundige uitwerking van de Nota Ruimte. De beleidsdoelen van de Nota 
Mobiliteit zijn samengevat: 
  1. het verbeteren van de internationale bereikbaarheid; 
  2. het verbeteren van de interne en onderlinge bereikbaarheid van nationale stedelijke  
      netwerken en economische kerngebieden; 
  3. een goed functionerend systeem voor het vervoer van personen en goederen als essentiële 
    voorwaarde voor economische ontwikkeling; 
  4. het inzetten op proces- en technologie-innovatie ter realisering van de beleidsdoelen. 
   
De uitgangspunten bij het realiseren van deze beleidsdoelen zijn betrouwbare reistijden, vlotte en 
veilige verkeersafwikkeling binnen de (inter)nationale wettelijke en beleidsmatige kaders van milieu en 
leefomgeving.  
Deze nota bevat ook beleid met betrekking tot verkeer, vervoer en verkeersveiligheid voor de 
decentrale overheden en is daarom in dit kader van belang. 
 

Mensen Wensen Wonen in de 21 e eeuw 
Het Rijk heeft beleid voor wonen neergelegd in de nota ‘Mensen Wensen Wonen in de 21e eeuw’. 
Deze nota heeft een brede discussie in gang gezet over de toekomst van het wonen in ons land, 
waarbij is ingezet op meer keuzevrijheid en zeggenschap, vitaliteit van de woonwijk en 
herstructurering van de bestaande woningvoorraad. Speerpunten zijn hierbij het vergroten van 
zeggenschap over woning en woonomgeving, het scheppen van kansen voor mensen in kwetsbare 
groepen, het bevorderen van wonen en zorg op maat, en het verbeteren van het stedelijke 
woonklimaat. 
 
De brede maatschappelijke discussie over de nota ‘Mensen Wensen Wonen in de 21e eeuw’ heeft 
geleid tot het Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005 met afspraken tussen het ministerie van VROM, 
provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over: 

• nieuwbouw (meer variatie en kwaliteit in het aanbod van woningen in nieuwbouwwijken en in 
de bestaande stad); 

• stedelijke vernieuwing (transformatie van vooral de vroeg naoorlogse wijken en buurten als 
grote opgave voor de komende jaren); 

• verkoop huurwoningen (met het oog op een gevarieerde opbouw van wijken en de grote vraag 
(van huurders) naar koopwoningen, is een forse investering nodig van de verkoop van 
huurwoningen); 

• wonen en zorg op maat (het tempo bij het ontwikkelen van combinaties van wonen en zorg 
moet omhoog); 

• energiebesparing (vooral bij bestaande woningen zijn extra maatregelen nodig om de 
doelstelling op het gebied van energiebesparing te halen). 

 
Voor zover van toepassing voldoet het voorliggende plan aan deze uitgangspunten.  

 



 
 

 
512_BP_Julianadorp Zuid 2008_TL                            Januari 2009  pagina 35 van 75 
 

Vierde nota waterhuishouding (NW4) 1998 
De Vierde Nota Waterhuishouding is een regeringsbeslissing van december 1998. 
Het streefbeeld van de NW4 is een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde en duurzame 
watersystemen in stand te houden of te brengen. In de derde nota is onder de noemer integraal 
waterbeheer een nieuwe strategie uitgezet, die als uitgangspunt neemt dat de na te streven doelen 
voor het waterbeheer alleen door een integrale benadering kunnen worden bereikt. In de vierde nota 
wordt de ingezette beleidslijn voortgezet en aangepast vanwege nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen, de voorgaande bodemdaling, de verwachte klimaatverandering en andere factoren. 
Men pleit daarom voor meer samenhang tussen het beleid voor water, ruimtelijke ordening en milieu, 
gericht op de verschillende belangen als veiligheid, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening, 
transport, recreatie en visserij. 
Het beleid van deze nota vormt ook de basis van de watertoets, die het Besluit op de Ruimtelijke 
Ordening voor alle ruimtelijke plannen voorschrijft. 
 
Met betrekking tot de stedelijke watersystemen gaat het om de volgende doelstellingen: 

• verbinden van het netwerk van watersystemen met het groene netwerk ter verkrijging van 
ecologische verbindingen tussen stad en omliggende gebied; 

• minimaliseren van verontreinigingen zoals overstorten en diffuse verontreinigingen ter 
verkrijging van een goede kwaliteit van water en waterbodem; 

• het hemelwater niet meer direct afvoeren, maar vasthouden in het oppervlakte water, 
infiltreren in de bodem en/of gebruiken voor specifieke doeleinden; 

• zo veel mogelijk gesloten houden van waterkringlopen. 
 

In het plangebied wordt rekening gehouden met deze uitgangspunten. 
 

Het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) 
Deze nota is opgesteld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimteli jke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) in 2001. Het NMP 4 stelt de kwaliteit van leven centraal en richt zich daarom op 
een gezond en veilig leven, in een aantrekkelijke woonomgeving, temidden van vitale natuur. 
Duurzaamheid, voorzorg en eigen verantwoordelijkheid zijn de leidende beginselen. Voorzover 
mogelijk binnen de kaders van het bestemmingsplan zal hieraan uitvoering worden gegeven. Te 
noemen zijn aspecten als lucht- water- en bodemkwaliteit, geluid, behoud van biodiversiteit, zoals 
deze zijn onderzocht in het voorliggende bestemmingsplan. Ook is de noodzakelijke aandacht 
besteed aan de externe veiligheid.  

Nota Belvedere 
In de Nota Belvedere (juli 1999) geeft het Rijk te kennen dat de cultuurhistorische identiteit van 
gebieden sterker richtinggevend moet worden voor de ruimtelijke inrichting. Het rijk streeft naar 
ontwikkelingsgericht inzetten van de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten, waarbij vervlechting van 
cultuurhistorie in het ruimtelijke ordeningsbeleid uitgangspunt vormt. In de ruimteli jke inrichting dienen 
de cultuurhistorische waarden niet alleen herkenbaar te blijven, maar ook te worden verstrekt. De 
doelstellingen zijn: 

- het erkennen en herkenbaar houden van cultuurhistorische identiteit; 
- het versterken en benutten van de kwaliteit van cultuurhistorisch waardevolle gebieden 
- het scheppen van voorwaarden voor initiatieven van derden; 
- het verspreiden van kennis, het toegankelijk maken en stimuleren van inspiratie voor 

inrichting en ontwerp; 
- het verbeteren van de samenwerking tussen overheden en derden; 
- het beter gebruikmaken van bestaand instrumentarium. 

 
Ook in dit opzicht zal in het plangebied - voorzover van toepassing - rekening worden gehouden met 
deze doelstellingen. 
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Specifiek beleid 

Circulaire Externe veiligheid vervoer gevaarli jke stoffen 
Deze circulaire sluit aan bij het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, maar maakt er geen onderdeel 
van uit. Tot de circulaire Externe Veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen van kracht wordt, geldt de nota 
Risiconormering Vervoer gevaarlijke stoffen. Deze nota is opgesteld door het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat en het Ministerie van VROM, 1996. 

Na vaststelling van de nieuwe circulaire blijven de volgende circulaires van toepassing: 

Circulaire ‘Zonering langs hogedruk aardtransportleidingen’ opgesteld door het Ministerie 
van VROM, 26 november 1984; 

Circulaire “Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering langs 
transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2- en K3-
categorie’opgesteld door Ministerie van VROM; 

De veiligheidsafstanden opgenomen in Deel E van het Structuurschema Buisleidingen 
(TK 17353, nrs 37-38). 

 

 

Nota Risiconormering Vervoer Gevaarli jke Stoffen 
Zolang de nieuwe circulaire EV nog niet is uitgebracht is deze nota nog van toepassing. Deze nota is 
opgesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van VROM, 1996. 

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 
Op 27 mei 2004 is dit besluit in werking getreden. De bedoeling hiervan is het kunnen stellen van 
eisen aan risico’s die verbonden zijn aan in het besluit en de bijbehorende Regeling aangewezen 
inrichtingen (in de zin van de Wet milieubeheer). Een voorbeeld is de risicobenadering van LPG-
installaties, die overigens niet aanwezig zijn in het plangebied.  
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4.1.3 Prov inciaal beleid 

 

Streekplan “Ontwikkelen met kwaliteit” 
 
Op 25 oktober 2004 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland het streekplan 
“Ontwikkelen met kwaliteit” vastgesteld.  
Dit streekplan is partieel herzien in de partiele herziening actualisatie Streekplan Noord-Holland Zuid 
en Streekplan (ontwikkelingsbeeld) Noord-Holland Noord.  
 
Beleidsli jnen voor inrichting van bestaand stedelijk gebied 
Bij de inrichting van bestaande stedelijk gebied wordt door GS de volgende voorwaarden gehanteerd: 

• Niet alle open ruimten binnen een stedelijk gebied mogen worden bebouwd; wetteli jk 
beschermde structuren moeten behouden bli jven. Ook open of blauw-groene ruimten die een 
belangrijke bijdrage leveren aan de stedenbouwkundige of cultuurhistorisch bepaalde 
structuur van het stedelijke gebied moeten bij de inpassing van nieuwe functies worden 
gerespecteerd. Zo dient ook het karakter van villagebieden behouden te bli jven. De 
cultuurhistorische waardekaart is hierbij een inspiratiebron en hulpmiddel (zie hoofdstuk 3.3); 

• Plannen en initiatieven gericht op verandering van bestaande stedelijke functies in andere 
stedelijke functies binnen bestaande bebouwing of door toevoeging van nieuwe bebouwing 
beoordelen GS aan de hand van de ruimteli jke situatie ter plaatse. Behoud of versterking van 
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied is daarbij uitgangspunt. Een beeldkwaliteitsplan wordt 
aanbevolen, in ieder geval bij projecten groter dan 100 woningen. 

• Binnen het bestaande stedelijk gebied geldt het locatiebeleid. 
• Gemeenten moeten rekening houden met de ecologische verbindingszones die in het 

stedelijke gebied lopen. 
• Bij de (her-)inrichting van het stedelijke gebied moeten gemeenten streven naar het beperken 

van negatieve invloeden op het oppervlaktewater- en het grondwatersysteem, zowel 
kwalitatief als kwantitatief. Een functieverandering of herindeling mag niet leiden tot een groter 
aan- en afvoer van water;  

• De bouwhoogte van bebouwing is niet vastgelegd. Wel moet bij nieuwbouw rekening worden 
gehouden met de afstand tot de contour in verband met de visuele effecten op het landelijk 
gebied. 

• De regelgeving voor veil igheid, geluid, stank en luchtverontreiniging wordt in acht genomen. 
 
De partiele herziening geeft geen nadere eisen ten aanzien van het plangebied 
 
Verkeer en vervoer 
Ten aanzien van verkeer en vervoer staat vermeld dat om de sociaaleconomische positie van Den 
Helder als stedelijk gebied te verstevigen een goede bereikbaarheid een voorwaarde is. Uit toeristisch 
oogpunt is een vlotte doorstroming van het verkeer naar de veerhaven in Den Helder voor het eiland 
Texel van substantieel belang. De provincie heeft zich met betrekking tot het plangebied de opgave 
gesteld om de doorstroming ri jksweg N9 naar stedelijk gebied HAL1 en Randstad te verbeteren; 

 
Externe veiligheid 
Het plangebied is zodanig gelegen dat er geen zoneringen en gevolgen t.g.v. externe veiligheid te 
verwachten zijn. 
 
Waterhuishouding 
De provincie wil het watersysteem in 2015 veilig en op orde hebben. Het watersysteem moet daarbij 
tevens kunnen inspelen op verwachte klimaatveranderingen en bodemdaling rond het jaar 2050. Dat 
betekent dat het watersysteem daartoe vanaf 2015 verder op orde wordt gemaakt. 
 

                                                 
1 Heerhugowaard, Al kmaar en Li mmen. 
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Voor Noord-Holland Noord wil de provincie de hoofddoelstelling realiseren door middel van een 
evenwichtig pakket aan maatregelen. Voor wateroverlast betekent dat de inzet op fijnmazige en 
kleinschalige oplossingen, waarbij problemen moeten worden opgelost waar zij ontstaan. 
Om te voorkomen dat nieuwe ruimtelijke functies voor extra waterproblemen zorgen, wordt de 
watertoets gehanteerd.  
 
Problemen dienen zoveel mogelijk te worden opgelost waar ze ontstaan. 
Dit betekent dat: 

a. De initiatiefnemer van een activiteit óók verantwoordelijk is voor de oplossing van 
eventuele waterproblemen. Dit geldt overigens ook voor problemen van waterkwaliteit. 

b. uitgegaan wordt van waterneutraal bouwen voor de herinrichting van bestaand stedelijk 
gebied en voor nieuwe uitleglocaties stedelijk gebied. 
Waterneutraal bouwen betekent dat functieverandering of herinrichting van het gebied niet 
leidt tot een groter aan- en afvoer van water en tot verslechtering van de waterkwaliteit. 
Hierbij moet ook rekening worden gehouden met toekomstige klimaatverandering. 
Waterneutraal bouwen betreft zowel voor het oppervlaktewater- als het 
grondwatersysteem; 

c. Problemen niet worden afgewenteld. 
 

De oplossing moet daarbij in eerste instantie binnen het plangebied worden gezocht. Daarnaast wordt 
de oplossing gezocht om ook te zoeken in de ontwikkeling van bijvoorbeeld (waterrijke) 
recreatiegebieden aan de rand van het plangebied. Als dit vanuit wateroogpunt voldoende efficiënt is, 
kan de oplossing ruimtelijk ook gezamenlijk op bovenlokaal niveau worden gezocht. 
 
Ruimte voor water binnen het eigen gebied 
Als indicatie voor de oplossing van waterproblemen kan voor nieuwe stedelijk uitleglocaties worden 
uitgegaan van een benodigde ruimte aan oppervlaktewater van gemiddeld 11%. 
De feitelijk beschikbare ruimte voor water is in hoge mate afhankelijk van de mate van verharding 
van oppervlak, veldhoogte, grondsoort, rioleringen en regenwaterafvoersystemen. Uitwerking is een 
zaak van de waterbeheerder en de regio. 
 
Het bestemmingsplan is conserverend van aard, grootschalige uitbreiding van het verharde oppervlak 
tgv bouwwerken is niet aan de orde. De bestaande waterlopen en watersystemen blijven 
gehandhaafd. 
 

Uitvoeringsprogramma Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord 
 
Op 25 oktober 2004 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord Holland het streekplan 
“Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord” vastgesteld (zie boven). Het college van GS heeft de 
ambitie om direct na vaststelling van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord een 
uitvoeringsprogramma vast te stellen. Dit programma bevat een overzicht van prioritaire projecten die 
het college de komende jaren met partijen gaat uitvoeren om haar visie op Noord-Holland Noord te 
realiseren. 
 
De selectie van de projecten in het uitvoeringsprogramma vond in twee stappen plaats. De meer dan 
100 intern en extern geïnventariseerde projecten werden getoetst aan criteria zoals vastgesteld door 
Provinciale Staten (PS). Dit leverde een zogenaamde Longlist van projecten op. Deze Longlist heeft 
het college op 20 april vastgesteld. 
 
Daarna heeft een nadere weging van de projecten op de Longlist plaatsgevonden aan de hand een 
tweede set van (PS-)criteria. Dit document bevat – naast een beschrijving van deze tweede selectie-
ronde – de resultante van deze selectie, namelijk de Shortlist van projecten.  
 
Geen van de plannen genoemd in het uitvoeringsprogramma valt binnen de plangrenzen. 
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Cultuurnota 2001-2004 
Het cultuurbeleid van de provincie Noord-Holland staat verwoord in de Cultuurnota 2001-2004. Het 
beleid van de provincie is ondermeer gericht op: 

- behoud, restauratie en onderhoud/beheer van monumenten; 
- behoud van archeologische waardevolle vindplaatsen in de bestaande situatie (in 

overeenstemming met het Verdrag van Valletta); 
- verspreiden van kennis en het toegankelijk maken van cultuur; 
- integreren van cultuurbehoud, cultuurreductie en cultuurparticipatie in andere 

beleidsterreinen. 

Nota Cultuurhistorische regioprofielen 
In de nota cultuurhistorische regioprofielen welke door GS is vastgesteld voor de periode 2004-2007 
wordt een beleidsmatige vertaling gegeven van de Cultuurhistorische Waardekaart. De losse 
objecten, zoals die staan vermeld op de Cultuurhistorische Waardekaart, zal men in de regioprofielen 
over het algemeen niet terug vinden. De regioprofielen gaan over grotere structuren. Voor de visie die 
de provincie op grotere gebieden heeft, heeft de Cultuurhistorische Waardekaart als basis gediend. 
 
Met bestrekking tot het plangebied geeft de nota geen nadere aanwijzingen en/of invulling. 
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4.1.4. Hoogheemraadschap 
 
Waterbeheersplan 3 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in 2006 een nieuw waterbeheerplan (WBP3) 
vastgesteld. Het plan beschrijft de uitgangspunten en strategische doelen voor het waterbeheer voor 
de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2009. De volgende thema’s komen in het 
WBP3 aan de orde: het beheer van het watersysteem, de aanpak van lozingen (bronaanpak) en 
ruimte voor water nu en in de toekomst. 
 
De inhoud van het plan is gebaseerd op reeds vastgesteld beleid zoals: 

• Het provinciale Waterplan 2006-2010;   
• De uitgangspunten van de Europese Kaderrichtlijn Water;   
• Het door het bestuur van het hoogheemraadschap opgestelde Meerjarenbeleidskader.  

 
De strategische doelen uit het WBP3 zijn: 

• Het hoogheemraadschap beheert het water onder dagelijkse omstandigheden integraal, 
volgens de provinciale verordening en de vigerende wetgeving;  

• In 2009 voldoet de kwaliteit van het water in het gehele beheersgebied minimaal aan de 
waterkwaliteit van 2000, conform het provinciaal beleid (Provinciaal Waterplan);  

• In 2009 zijn voor circa tachtig procent van de gebieden met een wateropgave met de provincie 
Noord-Holland, de grondbezitters en gemeenten procesafspraken gemaakt.  

 
Keur 2006 
De regels voor het beheer, gebruik en onderhoud van waterstaatswerken zijn opgenomen in een 
speciale verordening van het hoogheemraadschap: de Keur. Particulieren, bedrijven en andere 
overheden zijn verplicht zich aan de Keur te houden. Als de regels niet worden nageleefd, is het 
hoogheemraadschap genoodzaakt maatregelen te nemen. Zonodig kan het hoogheemraadschap op 
ko sten van de overtreder eventuele schade aan dijken, watergangen of wegen herstellen. 
 
De regels in de Keur zijn onder te verdelen in twee categorieën: gebodsbepalingen en 
verbodsbepalingen. Met de geboden (‘u moet’) worden derden verplicht het aan hen toegewezen 
onderhoud aan waterstaatswerken uit te voeren. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 
onderhouden van walkanten en het schoonhouden van sloten. De verboden (‘u mag niet’) zijn er om 
te voorkomen dat wijzigingen worden aangebracht in waterstaatswerken, waardoor ze niet (goed) 
meer functioneren. Zo is het bijvoorbeeld verboden om zonder toestemming van het 
hoogheemraadschap een steiger in het water aan te leggen. 
 
In de Keur staan ook enkele gedoogplichten beschreven. Eigenaren van een stuk land met of in de 
buurt van een waterstaatswerk dienen medewerkers en machines van het hoogheemraadschap op 
hun percelen toe te laten voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. Eigenaren van land dat 
als waterbergingsgebied is aangewezen, zijn verplicht om tijdelijke waterberging op dat land toe te 
staan. 
 
Beleidsregels Keurontheffingen 2007 
Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap heeft, volgens artikel 29, lid 1 van de Keur, de 
bevoegdheid ontheffingen van gebods- en verbodsbepalingen in de artikelen 5 tot en met 20 te 
verlenen. Aan het gebruik van deze bevoegdheid verbinden wet- en regelgeving, jurisprudentie en de 
algemene beginselen van behoorli jk bestuur, de eis dat wordt gehandeld volgens een vaste lijn. Door 
het schrifteli jk vastleggen en bekendmaken van afwegingen en toetsingscriteria in beleidsregels 
voldoet het hoogheemraadschap aan deze eis. Dit geldt ook ten aanzien van het verlenen van 
ontheffingen met betrekking tot verbodsbepalingen in nationale wetgeving en provinciale 
verordeningen, voor zover het hoogheemraadschap hiertoe is bevoegd. 
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4.1.5 Gemeentelijk beleid 

Structuurschets Julianadorp 1997 
De structuurschets gaat voornamelijk in op een tweetal vragen: 

- op welke wijze Julianadorp zal worden ontsloten voor autoverkeer; 
- in welke deelgebieden de beperkte nieuwbouwbehoefte kan worden opgevangen.  

Met betrekking tot de tweede vraag voor beperkte nieuwbouwbehoefte geeft de structuurschets een 
buiten het plangebeid van dit bestemmingsplan gerichte ontwikkeling aan. In de structuurvisie 
Julianadorp aan Zee 2020 wordt tevens op dit onderwerp ingegaan. 
 
Voor de oplossing van de ontsluiting van Julianadorp zijn de Zuiderhaaks, De Breewijd en de Zuidwal 
welke binnen het plangebied liggen van belang. 
In drie fases wordt getracht het kruispunt de Veul en de wegen naar het kruispunt toe te onttrekken 
aan de hoofdontsluiting in Julianadorp. (zie tekeningen) 
 

    
 
 
 
Ten aanzien van groen en water wordt gesteld dat de structuur van de Groene Slenk wordt voortgezet 
in de nieuwe woongebieden. Binnen de buurtjes en hofjes is gekozen voor een combinatie van 
schaalvergroting en de plantvakindelingen, het verwijderen van onderhoudsgevoelig sortiment en het 
afstoten van snippergroen. 
 

Structuurvisie Julianadorp aan Zee 2020  
 
De structuurvisie Julianadorp aan Zee 2020 (2007) bestri jkt het gehele gemeentelijke grondgebied 
tussen de Callantsogervaart, de spoorli jn en de Doggersvaart. Dit stuk vervangt de structuurschets 
Julianadorp 1997.De boodschap van de structuurvisie is dat het dorp zich op basis van een nieuwe 
identiteit, ‘Julianadorp aan Zee’, zal gaan ontwikkelen. Deze identiteit wordt uitgedragen door het 
landschap als verbindende factor. In bestaande gebieden, zoals het plangebied, moeten de 
groenstructuren meer samenhang brengen tussen de bebouwingsclusters. In de bestaande 
woonbuurten ligt de inzet niet op bouwen, maar op beheren. Het bestaande groen in de wijk is 
ko stbaar: nieuwe woningen zal dan ook plaats moeten vinden binnen bestaande bouwvlakken. De 
Slenk moet in tact blijven en mag niet worden aangetast door bebouwing. Tevens zal er aandacht 
besteed moeten worden aan de langzaam verkeerroutes. De ontsluiting van de recreatieve 
voorzieningen aan de kust zal gaan plaatsvinden via de Callantsogervaart: de Van Foreestweg, buiten 
het plangebied, ontwikkelt zich tot een verblijfsgebied met toeristisch-recreatieve voorzieningen. 
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Sectoraal beleid 

Nota Wonen Den Helder (2003) 
De nota wonen is tot stand gekomen om de ontbrekende schakel in te vullen tussen strategie en 
project. De Gemeente Den Helder heeft behoefte om in de nota Wonen die stap zichtbaar te maken. 
Vertrekpunt voor het denken is de eigen strategische visie, beleidskaders van het rijk en provincie, en 
de te verwachten demografische en economische ontwikkelingen. Doel is daaraan kaders en 
handvaten te ontlenen die sturend en steunend zijn aan de eigen beleidsinitiatieven, en aan 
maatschappelijke initiatieven op het terrein van wonen. 
 

Beleidsnota cultuurhistorische waarden Den Helder 
In de beleidsnota cultuurhistorische waarden Den Helder wordt een algemene aanzet gegeven voor 
een cultuurhistorisch beleid in de gemeente Den Helder. In de nota wordt achtereenvolgens kort 
aangegeven welke partners Den Helder heeft bij de zorg voor de cultuurhistorie en wordt de huidige 
stand van zaken weergegeven. Daarna worden aanbevelingen gedaan die leiden tot een betere 
inzetbaarheid van een aantal bestaande instrumenten (waaronder het bestemmingplan). Als laatste 
zijn een aantal nieuwe beleidsvoornemens geformuleerd en worden uitvoeringsvoorstellen gedaan die 
leiden tot concretisering van de doelstellingen. 
 

Nota “Minder zorgen voor morgen” 
De gemeente Den Helder heeft met de nota "Minder Zorgen voor Morgen" een nota opgesteld over de 
realiteit van duurzame ontwikkeling voor bouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Hoewel de 
nota (voorjaar 1995) enigszins gedateerd is, zijn de daarin neergelegde principes en aanbevelingen 
nog steeds geldend. Daarom is een aantal van de aanbevelingen in dit hoofdstuk overgenomen en is 
aangegeven op welke wijze hiermee is omgegaan bij de planvorming van het structuurplan of hoe 
hiermee in de planuitwerking en realisatie zal worden omgegaan. 
 
De nota "Minder Zorgen voor Morgen" heeft de volgende opzet: 

- duurzaam bouwen 
- energiebesparing en –winning 
- ruimtelijke ordening 
- huisvesting 
- economische ontwikkeling 
- land- en tuinbouw, natuur 

 
De nota minder zorgen voor morgen is vooral gebruikt bij de realisatie van de wijk Zwanenbalg en 
Malzwin. Hierbij is met name gelet op het punt duurzaam bouwen door het gebruik maken van zo veel 
mogelijk milieuvriendelijke materialen.  

 

Waterplan “Waterbreed” 
In de gemeente Den Helder speelt water een belangrijke rol. De ligging aan de zee, het duingebied, 
de binnenduinrand en de poldergebieden met zowel stedelijke, agrarische als natuurfunctie 
rechtvaardigen de belangstelling voor water in ruime mate. Ook maken ze in Den Helder een 
interessant gebied waar de kenmerken van het natuurli jke systeem (mede) sturend kunnen zijn voor 
de ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Daarom is de gemeente samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de 
uitdaging aangegaan om het watersysteem van Den Helder integraal te bekijken door het opstellen 
van een gezamenlijk Waterplan voor Den Helder: “Waterbreed”. Het doel van het waterplan is het 
realiseren van een veilig, ecologisch gezond watersysteem met een hoge belevingswaarde. In dit plan 
staan gerichte maatregelen waarmee dit kan worden bereikt. 
 
In hoofdstuk 4.5 wordt nader ingegaan op de gevolgen van de watertoets op het plangebied. 
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Verleende Vrijstellingen ex. art 15, 17 en 19 WRO  
De onderstaande vrijstellingen zijn vanaf 2000 verleend ten opzichte van de beschreven vigerende 
bestemmingsplannen. 

Uitwerking “Malzwin 1996” 
adres omschrijving strijdigheid bouwaanvr aag  

nr. 
d.d. 
verlen ing 

soort WRO 
vrijstell ing 

Malzwin 2501 Bouwen v.e. woning Overschrijd ing min afstand erfgrens BA 2000-0345 27 dec 2000 Art 15 
Malzwin 2512 Bouwen v.e woning       “                   “        “            “ Ba 2000- 0388 2 okt 2000 Art 15 

Malzwin 2213 Bouw v.e. woning Overschrijd ing opp en nok en 
goothoogte bi jgebouw 

Ba 2000- 0524 19 jan 2001 Art 15 

Malzwin 2517 Bouwen v.e woning Overschrijd ing voorgev ell ijn + goot en 
nokhoogte 

BA  19 dec 2000 Art 15 

Malzwin 1506 Uitbreiden van de woning strijdige functie met openbaar groen BA 2004-0084  art 19, lid 3 
Malzwin 1311 Maken kap op garage Overschrijd ing max goot en nok hoogte BA 2002-0324 7 okt 2002 Art 15 
Malzwin 1310    “          “    “        “     “                     “       “       “        “ BA 2002-0325 14 okt 2002 Art 15 
Malzwin 2513,2514, 2515 en 
2515a 

Bouwen woongebouw Overschrijd ing bebouwingshoogte BA 2002-0695 19 mrt 2003 Art 15 

Malzwin 1325 Maken kap op garage Overschrijd ing goor- en bouwhoogte BA 2003-0115 8 spt 2003 Art 15 
Malzwin 2501 Plaatsen berging Binnen 3 meter openbaar groen BA 2003-0211 18 jul i 2003 Art 15 
Malzwin 2603 Betrekken gar age b ij woning Functieverander ing BL 2003- 0324 20 nov 2003 Art 15 
Malzwin 1701, 1702 en 1703 Bouwen 3 woningen Overschrijden bebouwingsblok B1 2003- 0583 29 okt 2004 Art 19, lid 2 
Malzwin 1315 Verb + uitbr woning Dakopbouw op gar age BA 2004-0346 23 nov 2004 Art 15  
Malzwin 1445 Uitbreiden van de woning Bouwen binnen 3 meter tot perceelsgr. BA 2004-0510 17 mei 2005 Art 19, lid 3 
Malzwin 1421 Uitbreiden vd woning Overschrijden bouwvlak BA 2005-0024 6 apr 2005 Art 15 
Malzwin 1326 Veranderen garage in kaps alon functie BA 2006-0579 16 mrt 2007 Art 15 

Uitwerking “Drooghe Bol 1991” 
adres omschrijving strijdigheid bouwaanvr aag  

nr. 
d.d. 
verlen ing 

soort WRO 
vrijstell ing 

Drooghe Bol 1004- 1005 Uitbr. schoolgebouw Overschrijd ing bebouwingsgr ens BA 2000-0684  art 19, lid 3 
      

Uitwerking “Boterrug  1993” 
adres omschrijving strijdigheid bouwaanvr aag  

nr. 
d.d. 
verlen ing 

soort WRO 
vrijstell ing 

Boterzwin 2124 uitbreiding woning Overschrijd ing opperv lak en goot en 
nokhoogte 

BA 2005-0037 13 jun 2005 art 19, lid 3 

Uitwerkingsplan “Boterzwin 1” 
adres omschrijving strijdigheid bouwaanvr aag  

nr. 
d.d. 
verlen ing 

soort WRO 
vrijstell ing 

Boterzwin ac hter de Bezaan Bouw 20 garagebox en Betreffen zelfstandige gar ageboxen. BA 2003-0114 31 mrt 2003 art 19, lid 3 
Boterzwin 1129 Plaatsen car port naast woning Overschrijd ing bebouwingsvlak BL 2005- 0379 14 feb 2006 Art 19, lid 3 

Uitwerkingsplan “Boterzwin 2/3” 
adres omschrijving strijdigheid bouwaanvr aag  

nr. 
d.d. 
verlen ing 

soort WRO 
vrijstell ing 

Boterzwin 2132 Uitbreiden woning in garage Functiewi jzig ing BA 2000-0352 2 okt 2000 Art 15 
Boterzwin 3607 Maken van ver d op gar age Vergroten nok en goothoogte bijgeb BA 2001-0066 27jun 2001 Art 15 
Boterzwin 2125 Plaatsen kap op bi jgeb Overschrijden goor- en nok hoogte BA 2002-0189 9 jul 2002 Art 15 
Boterzwin 2126 Bouwen kap op garage Overschrijden nok en goothoogte BA 2002-0191 9 jul 2002 Art 15 
Boterzwin 2510 Bouwentuinhuis je naast woning Binnen 3 meter van voor gevelli jn BA 2002-0382 11 sep 2002 Art 15 

Boterzwin 2128 Uitbr woning Bouwen binnen 3 meter zi jde lingse 
erfgrens 

BA 2002-0476 16 sep 2002 art 15 

Boterzwin 2123 Uitbr van de ver dieping Woonfunctie b innen 3m van erfgr ans BA 2002-0720 3 apr 2003  Art 15 
Boterzwin 2129 Uitbr van de woning Overschr nok en goothoogte bijgebouw BA 2003-0111 27 jun 2003 Art 15 
Boterzwin 2118 Maken aanbouw aan voorkant Maken erker BL 2004- 0100 23 jun 2004 art 15 

Boterzwin 2207 Vernieuwen berg ing b ij woning Bouwen grotere hoogte b innen 3 meter 
van voorkant 

BA 2003-0183 29 jul i 2004 Art 15  

Boterzwin 2120 Uitbreiden woning Overschrijden max. bebouwd oppervlak BA 2005-0274 5 dec 2005 Art 15 
Callantsogervaart Plaatsen 2 garages- berg ingen Overschrijd ing te bebouwen opp bi jgeb. BA 2006-0259 29 nov 2006 Art 19, lid 3 

Uitwerkingsplan “Boterzwin 4” 
adres omschrijving strijdigheid bouwaanvr aag  

nr. 
d.d. 
verlen ing 

soort WRO 
vrijstell ing 

Boterzwin 4532 Plaatsen kap op bi jgebouw Overschr nokhoogte BA 2000-0730 27 jun  2001 Art 15 
Boterzwin 4539 Maken van erk er aan voorkant Bouwen voor voor gevelroo ili jn BA 2001-0398 14 dec 2001 Art 15 
Boterzwin 4210 Uitbr woning Bouwen dieper dan 3 meter BA 2001-0517 21 dec 2001 Art 15 
Boterzwin 4231 Maken van erk er Bouwen voor voor gevelroo ili jn BA 2002-0037 6 mei 2002 Art 15 

Boterzwin 4545 uitbreiding berg ing Bouwen binnen 3 meter zi jde lingse 
perceelsgrens 

BA 2003-0181 22 jul 2003 art 19, lid 3 

Boterzwin 4214 Uitbreiden woning Overschrijden achter gevelgrens BL 2003- 0312 11 sep 2003 Art 19, lid 3 
Boterzwin 4211 Uitbreiden woning Overschrijden achter gevelgrens BL 2003- 0323 17 sep 2003 Art 19, lid 3 
Boterzwin 4540 Uitbreiden woning Overschrijden achter gevelgrens BA 2003-0470 11 feb 2004 Art 19, lid 3 
Boterzwin 4226 Uitbr van woning Overschrijd ing bebouwd opperv lak BA 2002-0500 18 feb 2003 Art 15 
Boterzwin 4547 Uitbreiden woning Overschrijden achter gevelgrens BA 2005-0330 22 nov 2005 Art 19, lid 3 
Boterzwin 4538 Bouwen erker Bouwen voor voor gevel BA 2005-0352 6 dec 2005 Art 15 
Boterzwin 4207 Uitbreiden woning Overschrijden maxim ale u itbouw BL 2005- 0343 5 dec 2005 Art 19, lid 3 
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Boterzwin 4206 Uitbreiding woning Overschrijden achter gevelgrens BL 2006- 0260 1 sep 2006 Art 19, lid 3 
Boterzwin 4546 Uitbr woning overschri jden achtergevel lijn BA 2006-0578 17 jul 2007 Art 19, lid 3 

Uitwerkingsplan “Boterzwin 5 (1997)” 
adres omschrijving strijdigheid bouwaanvr aag  

nr. 
d.d. 
verlen ing 

soort WRO 
vrijstell ing 

Drooghe Bol 2001 tm 2046 Woonzorg com plex, bankgeb, 
supermarkt park eergarage 

Overschrijden  max. hoogte BA 2000-0670 19 jun 2001 Art 19, lid 2 

Drooghe Bol 1006 Maken hangplek JOP Overschrijden afmetingen BA 2000-0650 11 mei 2001 art 19, lid 2 

Drooghe bol 3003, 3005 tm 3008 Bouw 5 woningen Overschrijd ing max nokhoogte 
bijgebouw 

BA 2001-0285 13 sep 2001 Art 15 

Drooghe Bol 2002 tm 2053 Bouw woonzor g complex met 53 
woningen 

Overschrijd ing bouwhoogte BA 2002-0175 29 okt 2002 Art 15 

Bestemmingsplan “Zwanenbalg 1997” 
adres omschrijving strijdigheid bouwaanvr aag  

nr. 
d.d. 
verlen ing 

soort WRO 
vrijstell ing 

Zwanenbalg 1909 Bouwen v.e. woning Afstand tot zijdelingse perceel BA 2000-0434 2 okt 2000 Art 15 

Zwanenbalg 1201 Plaatsen tuinhuisje     “         “        “                   BM 2002-0186 11 jun 2002 Art 15 
 

Zwanenbalg 1115 Uitbr woning     “        “     water BA 2002-0129 24 mei 2002 Art 15 

Callantsogervaart 9 Bouwen woning Afstand tot achterperceelgrens BA 2002-0308 18 okt 2002 Art 15 

Zwanenbalg 1997 Legaliser en ber ging achter woning Overschrijden  max. hoogte BA 2007-0035 21 mei 2007 Art 19, lid 3 

      

 
 
Voor de plannen Drooghe Weert Zuid 1974, Drooghe Weert 1974 2e en 3e herziening zijn sinds 2000 
geen binnen het plangebied vrijstellingsprocedures gevoerd 
 
De voorschriften van het voorliggende bestemmingsplan Julianadorp Zuid 2008 zijn zodanig opgesteld 
dat de activiteiten waarvoor vanaf 2000 een vrijstelling is verleend of met een binnenplanse vrijstelling 
mogelijk zijn of dat deze als bouwrecht zijn opgenomen.  
 
Een uitzondering hierop betreft de omvang van erkers voor de voorgevel, de eisen in dit 
bestemmingsplan zijn met betrekking tot de diepte van de erker aangepast aan de huidige 
stedenbouwkundige visie dat een erker een duidelijk ondergeschikte functie dient te hebben ten 
opzichte van de voorgevel. Voor de rest van de omvang van de erkers wordt het erkerbeleid uit 1999 
gevolgd. 
 
Ten opzichte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen wordt het beleid welke gevoerd is sinds 2000 
aangehouden, hieraan zijn indien van toepassing de bovenstaande vrijstellingen getoetst. Wel wordt 
in dit bestemmingsplan onderscheid gemaakt tussen aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen, 
waarbij voor vrijstaande bijgebouwen de maximale bouwhoogte wordt gesteld op 3,5 meter.  
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4.2. Cultuurhistorie en archeologie 
 
Tijdens de totstandkoming van het bestemmingsplan is advies ingewonnen van de 
monumentenadviescommissie. Deze hebben geoordeeld dat:  

 

4.2.1 Historische Geografie 
 
De gronden welke gelegen zijn binnen dit bestemmingsplan werden tot en met eind jaren 90 van de 
vorige eeuw gebruikt voor agrarische doeleinden. De toenmalige verkavelingstructuur is thans niet 
meer in de huidige bebouwingsst ructuur te herkennen. Ook de tijdens de Tweede Wereldoorlog 
aangelegde tankgracht is in de structuur van Julianadorp niet meer terug te vinden. 
 
 
 

 
Historische ruimtelij ke structuren,   

        oranje = verkavelingspatroon rond 1863 
       bruin  = Tankwal rond 1941; 
       rood   = huidige wegenstructuur 
 
 
De cultuurhistorische waardekaart van de provincie geeft alleen voor de Langevliet en 
Callantsogervaart aan dat deze geografisch van hoge waarde is. 
 

 

 
 

 
gemeentegrens 

 
waarde 

 
hoge waarde 

 
zeer hoge 
waarde 
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NKT267G 
 
cultuurhistorisch e t ypering    : Wegenpatroon in landaanwinni ng  
periode van ontstaan              : 19e eeuw  
huidig voorkomen                   : Wegenpatroon  
waard ering                               : Hoge waarde  
 
motivering 
Landaanwinning is zeer kenmer kend voor de l andschapsgenese van de Kop van Noord-Holland. In een nieuwe polder werden 
de wegen over het algemeen i n hetzelfde rationele patroon aangelegd als de ver kaveling en de waterwegen. H et 
wegenpatroon is dan ook zeer kenmer kend voor de landschapsgenese en niet zeldzaam. H et patroon is nog goed te 
her kennen en heeft een genetische samenhang met de verkaveling, afwatering en dij ken.  
 
toponiem                                    : Wegenpatroon in de Polder Koegras  
 
NKT147G 
 
cultuurhistorisch e t ypering    : Afwatering binnen polders 
periode van ontstaan              : 1817  
huidig voorkomen                   : Vaart  
waard ering                               : Hoge waarde  
 
motivering 
Deze vaart is gegraven na de bedij king van de Polder Koegras om het water uit de pol ders te kunnen afvoeren. De vliet  is 
kenmer kend voor de landschapsgenese, her kenbaar en niet zeldzaam.  
 
toponiem                                    : C allantsogervaart 
 
 
 

4.2.2. Archeologie 

inventarisatie 
Met betrekking tot archeologie is aan de hand van de kaart Archeologische waarden in de Gemeente 
Den Helder bekeken of er ook verwachtingen zijn dat deze binnen het plangebied aanwezig zijn. De 
resultaten zijn hieronder weergegeven. 
 
 

 

  
 
 
 
Van geen van de drie wijken zijn concrete archeologische waarden bekend. 
In het landelijke gebied vanaf ongeveer de Doggersvaart tot aan de Callantsogervaart ligt het dekzand 
op een diepte van ongeveer 5 meter. Twee maal zijn op het dekzand vondsten gedaan uit het 
Mesolithicum.  
In een tweetal situaties dient daarom rekening te worden gehouden met archeologische waarden te 
weten: 

• Indien het plangebied groter is dan 5000 vierkante meter en de grondroerende 
werkzaamheden dieper raken dan 50cm, of 

• Indien de werkzaamheden een groter oppervlak omvatten dan 50 vierkante meter en 
daarnaast een diepte bezitten van meer dan 4 meter. 

 
 

Fout! � 
gemeentegrens 

 
waarde 

 
hoge waarde 

 
zeer hoge waarde 
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Dit dient te gebeuren door het uitvoeren van verkennend archeologisch onderzoek. Bij sloop van 
bestaande bebouwing dient te worden getoetst of er bouwhistorische of, in de ondergrond, 
archeologische waarden aanwezig zijn. Is dit het geval dan dienen deze waarden gedocumenteerd te 
worden door een archeoloog respectievelijk bouwhistoricus, opdat informatie over de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de stad niet verloren gaat. Indien niet aan een van de twee criteria 
wordt voldaan betekend niet dat er op de locatie geen archeologische vondsten mogelijk zijn, maar 
het wordt als te veel belemmerend beschouwd  om voor alle locaties verkennend onderzoek uit te 
voeren.  
 
Bodemvondsten 
Indien onverwacht tijdens grondroerende werkzaamheden wordt gestuit op zaken, waarvan vermoed 
kan worden dat zij archeologisch van waarde zijn, dan moet de vondst volgende de Monumentenwet 
binnen drie dagen worden gemeld bij de burgemeester, die de minister op de hoogte brengt. In de 
praktijk betekent dit dat de verantwoordelijke ambtenaar bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving bij de gemeente de vondst direct meldt bij het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te 
Wormer1. Dit is de centrale plaats voor het melden van Noord-Hollandse vondsten. Hier is voldoende 
kennis aanwezig om deze vondstmelding verder af te handelen. De vondsten blijven in het geval van 
toevalsvondsten eigendom van de vinder. 
 
 

4.2.3. Monumenten 
 

 

 
 
 
Binnen het plangebied zijn geen rijks-, provinciale of gemeenteli jke 
monumenten aanwezig  
 
 
 
 

                                                 
1 Provinci aal Depot voor Bodemvondsten Provincie Noord-Holland, 
   Gebouw Mercurius, Veer dijk 32, 1531 MS Wormer 
   voor vondstmeldi ng: tel 075-6474514 
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4.3. Natuurwaarden 

4.3.1 Algemeen 
In sommige gevallen is de aanwezigheid van natuurwaarden bepalend voor de inrichting van de 
ruimte. Bij diverse activiteiten moet rekening worden gehouden met de bescherming van soorten én 
gebieden1. Dat betekent dat op voorhand een inschatting moet worden gemaakt of voor geplande 
activiteiten sectortoestemming zal (kunnen) worden verleend op grond van de Flora- en Faunawet 
(waarin de soortenbescherming geregeld wordt) of op grond van de bepalingen van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (betreft gebiedsbescherming). In het kader van het bestemmingsplan 
dient altijd rekening gehouden te worden met de gevolgen voor natuurwaarden (de zogenaamde 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan). 

4.3.2 Beleidskader 
Sinds april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden2. Deze wet is opgesteld ter uitvoering 
van de soortenbescherming zoals vastgelegd in Europese richtlijnen, te weten de Vogel- en 
Habitatrichtlijn3. Het doel van de wet is de verspreide wettelijke regels inzake de bescherming van de 
in het wild levende planten- en diersoorten in één wet onder te brengen om een betere afstemming 
tussen die regels te bewerkstelligen, en daarnaast de uitvoering van de bovengenoemde Europese 
richtli jnen. De wet stelt voor planten en dieren van een aantal met name genoemde soorten 
verbodsbepalingen vast. Op enkele punten gaat de wet zover dat er feiteli jk niets meer mag gebeuren 
in een gebied.  
Het toestaan is geregeld via vrijstell ingen, vergunningen en ontheffingen. Voor dit bestemmingsplan is 
met name de ontheffing van belang. De ontheffing kan worden verleend voor concrete projecten, 
waarbij een verboden handeling ten aanzien van dieren en planten noodzakelijk is. De wet verbindt 
een aantal voorwaarden aan een ontheffing. Sinds oktober 2005 is een nieuwe AmvB in werking 
getreden die voorziet in een wijziging van het ‘Besluit beschermde dier- en plantensoorten4’. Deze 
AmvB betekent dat het ontheffingsregime is aangepast. Sinds de inwerkingtreding van dit besluit 
wordt gewerkt met een drietal categorieën beschermingniveaus. Voor algemene soorten geldt een 
algemene vrijstelling. Voor meer bedreigde of zeldzamer soorten geldt een aanvullende, 
goedgekeurde gedragscode. Voor soorten die daarentegen onder Europese regelgeving vallen 
kunnen geen algemene vrijstellingen aangevraagd worden: dan is een ontheffing noodzakelijk. Vaak 
wordt gewerkt met de zogenaamde Rode Lijst-soorten, hoewel deze geen juridische status heeft. 
Overigens valt deze voor een groot deel samen met de soorten uit de beschermingscategorieën 
waarvoor een gedragscode of een ontheffing benodigd is. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid 
van bouwwerken en of andere activiteiten zal rekening worden gehouden met de mogelijke 
aanwezigheid van te beschermen planten- en diersoorten, zoals genoemd in de Flora en Faunawet. 
Indien uit gegevens of onderzoek blijkt dat er sprake is van (een) beschermde soort(en) en het 
bouwwerk en/of de activiteit beschadiging of vernieling van voortplanting- of rustplaatsen dan wel 
ontworteling of vernieling veroorzaakt, zal de betreffende bouwwerkzaamheid c.q. activiteit pas 
kunnen plaats vinden na bovengenoemde ontheffing c.q. vrijstelling op grond van de Flora en 
Faunawet. Bij de beoordeling van deze ontheffing c.q. vrijstelling is de habitatrichtlijn mede 
toetsingskader. 
 
Naast de soortenbescherming die geregeld wordt in de Flora- en Faunawet wordt de 
gebiedsbescherming geregeld in de Natuurbeschermingswet(1998). Deze is van toepassing op de 
Natura 2000-gebieden. Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet beoordeeld worden of er 
‘mogelijk significante gevolgen’  voor de doelstellingen van Natura 2000 gebieden zijn. Zo ja, dan 
moeten deze negatieve effecten worden aangepast en/of dient een vergunning (van Gedeputeerde 
Staten) op grond van de Natuurbeschermingswet te worden aangevraagd. In dergelijke gevallen is 
een voortoets nodig, eventueel gevolgd door een passende beoordeling. De Natura 2000-gebieden 
vallen buiten het plangebied en grenzen er niet dicht aan. Dit is van belang van de mogelijke externe 
werking. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is van toepassing op vrijwel dezelfde gebieden als de 
Natura 2000-gebieden. Er moet in gemeenteli jke plannen rekening worden gehouden met de 
                                                 
1 Dit vloeit  voort uit de zogenaamde uitvoerbaarheideis van arti kel 9 van het Besluit  ruimtelijke ordeni ng. 
2 De Flora- en faunawet ver vangt daarmee onder andere de Vogelwet uit 1936, de Jachtwet en hoofds tuk V uit de 
Natuurbeschermingswet. 
3 De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) zijn beide Eur opese richtlijnen. 
4 de Wijziging Regeling vrijstelling beschermde di er- en plantensoorten Fl ora en faunawet (2 februari 2005). D e categorieën zijn 
nog opgenomen in  de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (5 maart 2002). 
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wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Hiertoe dient het afwegingskader van het 
Structuurschema Groene Ruimte, dat thans is opgenomen in de Nota Ruimte, te worden gehanteerd. 
Ook in dit geval ligt het plangebied buiten de EHS. 
 

4.3.3 Plangebied 
Van het kilometer hok, waarbinnen het bestemmingsplangebied ligt, is allereerst nagegaan welke 
gegevens beschikbaar zijn via het “Natuurloket” (kilometerhokken X: 110,111,112/Y:544). De 
gegevens die via het natuurloket worden verkregen zijn per km-hok. Deze gegevens zijn bijgewerkt tot 
januari 2007. Dat wil dus niet zeggen dat de betreffende soorten dan ook binnen het onderzochte 
terrein voorkomt maar evenzeer of juist elders binnen het km-hok kunnen voorkomen.  
 
 
 
   110                                      111                              112 
 
 
             
 
 
                544 
 
    
             
 
 
 
 
 



 
 

 
512_BP_Julianadorp Zuid 2008_TL                            Januari 2009  pagina 50 van 75 
 

4.3.4 Resultaten natuurtoets 
Flora 
Bij de flora inventarisatie door Florum1 is gebleken dat 162 plantensoorten zijn aangetroffen, van deze planten 
behoren 12 stuks tot de aandachtssoorten welke beschermd zijn op grond van de Flora- en Faunawet. Hierbij 
dient wel opgemerkt te worden dat de meeste aandacht soorten liggen binnen het vlak 544/112 welke het 
gebied Noorderhaven behelst. Van deze soorten zijn 5 soorten niet meer aangetroffen na 1990. 
De aandachtssoorten betreffen: 
 

soortnaam Soort 
besch erming 

Waargenomen 
tot 1990 

 soortnaam Soort 
besch erming 

Waargenomen 
tot 1990 

Zwanenbloem Wettelijk beschermd NL   Brede orchis + Rietorchis Wettelijk beschermd NL  

Gewone dotterbloem Wettelijk beschermd NL   Grote kaardebol Wettelijk beschermd NL ● 

Kattendoor n RL2000/gev oel ig ●  Brede water pest RL2000/gev oel ig  

Gewone vogel mel k Wettelijk Bescherm d NL   Moerasbasterdwederi k RL2000/gev oel ig  ● 
Gaspeldoorn RL90/gevoelig   Gewoon sneeuwklokje Europees beschermd  

Kamgras RL2000/gev oel ig ●  Bosvergeet- mij-nietje RL90/gevoelig ● 

 
 
Beschermde soorten en bijzondere soorten in stedelijke omgeving 
In de stedelijke omgeving kunnen diverse beschermde soorten worden aangetroffen. In de meeste gevallen 
gaat het om soorten die landelijk gezien niet erg zeldzaam zijn, of om soorten die verwilderd zijn uit tuinen.  
 
De gewone dotterbloem kan voorkomen langs de oevers van waterparti jen; in stedelijk gebied wordt deze 
soort ook wel eens aangeplant. Grote Kaardebol staat in ruigtes op kalkrijke bodem.  
 
 
Paddenstoelen2 
Het aantal waargenomen padenstoelen in het plangebied bedraagt 30 soorten, geen van deze soorten komt 
voor op de rode lijst.  
 

soortnaam Rode 
lijst 
categorie 

 soortnaam Rode 
lijst 
categorie 

Anijschampignon   Grauwe bossatijnzwam  
Grijze buisjeszwam   Radijsvaalhoed s.l.  
Rookzwam   Tweekleurige vaalhoed  
Giftige weidetr echterzwam   Fopzwam s.l.  
Bundelcoll ybi a   Paarse schijnridderzwam  
Scherpe coll ybi a   Weidekringzwam  
Geschubde inktzwam   Papierzwammetj e  
Hazepootje   Helmmycena  
Gewone glimmerinktzwam (sl)   Kleine breedpl aatmycena  
Witschubbige gordijnzwam   Gewone hertezwam  
Bleke geelvezelgordijnzwam   Zadelzwam  
Rondsporig oorzwammetje   Valse kopergroenzwam  
Piekhaarzwammetje   Gewone of dwergzwavel kop  
Vissige russula   Gewone beurszwam  
Donsvoetje incl.  Winter- en Veld-   Geweizwam  

 
 
 
Insecten en ongewervelden3 
 
Libellen 
In het plangebied zijn een elftal soorten libellen aangetroffen: 
 

soortnaam Rode 
lijst 
categorie 

 soortnaam Rode 
lijst 
categorie 

Paardenbijter   heidelibel  
Variabele waterjuffer   Steenrode heidelibel  
Lantaar ntje   Zwarte heidelibel  
Viervlek   Bloedr ode heidelibel  
Vuurjuf fer   Bruinrode heidelibel  
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Geel vlekheidelibel     
     

 
Geen van de bovengenoemde soorten heeft een beschermde status.  
Vlinders4 
Van de vlinders zijn in het plangebied 22 soorten aangetroffen welke op de rode lijst staan.  
 
Te weten: 
 

soortnaam Rode lijst 
categorie 

 soortnaam Rode lijst 
categorie 

Argusvlinder 3  Hooibeestje 3 
Bont zandoogje 3  Icarusblauwtje 3 
Boombl auwtje 3  Klein geaderd witj e 3 
Bruinblauwtje 2C  Klein koolwitj e 3 
Bruin zandoogje 3  Kleine parel moervlinder 2C 
Citroenvlinder 3  Kleine vos 3 
Dagpauwoog 3  Kleine vuur vlinder 3 
Duinparel moervlinder 2B  Koninginnepage 2D 
Gehakkelde aurelia 3  Oranjetipj e 3 
Groot dikkopj e 3  Rouwmantel 1C 
Grote kool witje 3  Zwartsprietdi kkopje 3 
Heivlinder 2D    

 
De soorten met de aanduiding: 1C zijn in Nederland uitgestorven; 

2B zijn bedreigd; 
                                                2C zijn kwetsbaar 

2D  zijn gevoelig en 
3     zijn momenteel niet bedreigd. 

 
 
Binnen het plangebied is alleen de Duinparelmoervlinder aangetroffen die bedreigd is.  De Kleine 
parelmoervlinder en het Bruinblauwtje zijn als kwetsbaar aangemerkt en de Heidevlinder staat als gevoelig te 
boek. 
 
Volgens het doelsoortencriterium Natuurdoeltypen (ITZ-criteria) kennen alle vijfde soorten een trendmatige 
achteruitgang en betreffen alle soorten behalve de Koninginnepage en de Heivlinder zeldzame soorten. 
 
De Rouwmantel staat te boek als in Nederland uitgestorven en is sinds 1995-1996 niet meer in het gebied 
aangetroffen.  
 

Bruin blau wtje ( Pleb eius agestis) 
Het bruin blauwtje is een vrij algemene 
standvlinder die met name in het 
duingebi ed en i n het ri vierengebied 
voor komt. D e belangrijkste 
waardplanten zijn zachte ooievaarsbek  
(Geranium molle), klei ne ooievaarsbek  
(Geranium pusillum) en 
reigersbeksoorten ( Er odium sp.). De 
soort vliegt in twee generaties per jaar, 
van midden mei tot eind juni en 
van midden juli tot  mi dden september. 
Het bruin blauwtje heeft voor keur voor 
zandige, niet  zure bodems en wor dt ook 
regelmatig waargenomen op 
opspuitterreinen en 
stationsemplacementen. Voor de 
voortplanting zijn 
plekken met kale grond noodzakelijk. D e 
soort heeft een hoge 
nectarbehoefte en er moeten bl oemrijke 
vegetaties  bij de vliegplaatsen aanwezig 
zijn. 

Duinparelmoervlind er ( Arg ynnis 
niobe) 
De dui npar elmoer vlinder is een vrij 
zeldzame s tandvlinder die vooral te 
vinden is in droge, schrale graslanden 
en heischral e graslanden. Hij komt 
voorin de duinen van Noord-Holland en 
op de Waddeneilanden, waar de r ups 
leeft van het duinviooltje ( Vi ola curtisii ). 
In het binnenland komt deze 
vlinder alleen nog op de Veluwe voor. 
Hier is het hondsviooltje ( Vi ola canina) 
de waardpl ant.  De soort vliegt in één 
generatie van mi dden juni tot ei nd j uli. 
De vlinders hebben veel nectar nodig en 
zoeken daar voor vaak 
ruigtekruidenvegetati es met o.a. 
akkerdistel ( Cirsium ar vense) op. 
Omdat ze goed kunnen vliegen, kunnen 
er honderden meters tussen de 
standplaats van de waardplanten en de 
nectarplanten liggen. 

Kleine p arelmo ervlinder ( Issoria 
lathonia) 
De kl eine par elmoer vlinder is i n de 
duinen een standvlinder en i n het 
binnenland een trekvlinder of 
onregelmatige standvlinder.  Hij is vooral 
te vinden in schrale duingraslanden. Op 
droge plekken groeit  hier de waardplant 
duinviooltje ( Vi ola curtisii ), terwijl op 
natte ruige pl ekken nectar planten als 
koninginnekruid ( Eupatorium 
cannabinum) groeien. In 
het binnenl and leeft de rups ook op 
akker viooltje ( Viola ar vensis) en 
driekl eurig viooltje ( Vi ola tricolor). De 
rupsen groeien zeer snel en worden al 
vroeg na de over wintering in het 
voorjaar actief.  De vlinder vliegt in drie 
generaties  per j aar di e el kaar sterk 
overlappen van begin april tot in 
november. 

 
Heivlinder ( Hipparchia semele) 
De hei vlinder is een schaarse, r edelij k 

Koninginnenpage ( Pap ilio machaon) 
De koni nginnenpage is een vrij 

Rouwmantel ( N ymphalis antiopa) 
De rouwmantel is een zeldzame 
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mobiele standvlinder die  in 
Nederland zowel in heidegebieden met 
grassen en open pl ekken voorkomt 
als in droge dui nen met plaatselij k 
buntgrasvegetati es. De soort  vliegt in 
één generatie van half j uli tot  half  
september. De vlinders zitten vaak met 
gesloten vl eugels op kale zandplekjes  te 
zonnen. De vrouwtjes hebben 
veel nectar nodig voor de 
eiontwi kkeling; het duurt rui m een week 
voordat de ei eren gel egd worden. D e 
rupsen leven van allerlei grassen, 
onder ander e fijn schapegras ( Festuca 
filiformis), buntgras ( Cor ynephorus 
canescens) en str uisgras ( Agrostis sp.). 
De soort over wintert als rups. 
 

zeldzame s tandvlinder die vooral te 
vinden 
is in akkers en tuinen. Het is een sterke 
vlieger die ook regelmatig als 
zwer ver of trekker wordt waargenomen. 
De omvang van het Nederlandse 
areaal vertoonde deze eeuw ster ke 
schommelingen. In de veertiger jaren 
kende hij een grote verspreiding over 
het l and, maar si ndsdi en is hij meer 
beperkt tot het zuiden van het land. 
De koni nginnenpage vliegt in twee 
generaties  per j aar van eind april tot 
midden j uni en van begin juli tot begin 
september. Het is een 
cultuur volger di e zich i n ons land vaak 
voortplant op geculti veerde peen. 
De vlinder zelf is vaak op zoek naar 
nectar in ruigten, akkers en tui nen. 
 

standvlinder die vooral te vinden is op 
open pl ekken in het bos of langs 
bosranden. Doordat de vlinder 
zwerfneigingen vertoont kan de soort i n 
principe overal buiten het 
voortplantingsbiotoop worden 
aangetr offen. Bloemen wor den bijna niet 
bezocht, maar de vlinder kan wel 
gevonden worden terwijl hij 
boomsappen drinkt ("bloedende 
ber ken"). D e soort vliegt in één 
generatie 
en overwi ntert als vol wassen vlinder.  De 
rups leeft vooral op wilg, maar is 
ook gevonden op berk en prunus. In 
1995 was er een grote invasie in 
Nederland. T oen zijn vel e duizenden 
vlinders Nederland bi nnengekomen, 
vooral in de maanden juli tot september.  
In de er op volgende jaren waren 
er ook nog enkel e meldingen, maar 
bewijzen voor voortpl anting in ons 
land zijn er ni et. 

 
 
 
 
Mollusken 
Binnen het plangebied zijn de volgende soorten aangetroffen. Geen van deze staat op de rode li jst.  
 

soortnaam Rode lijst 
categorie 

Grote diepsl ak  
(Gewone) Poelslak  
Hoekige erwtenmossel  
Posthorensl ak  
(Gewone) Schijfhoren  
Vijver-plui mdrager  

Puntige blaashoren  
Bron-blaashoren  
  

 
Bijen en mieren  
Binnen het plangebied zijn geen bijen en mieren aangetroffen. 
 
 
Reptielen, Amfibieën en Vissen5 
Binnen het plangebied of in het aanpalende gebied zijn de volgende beschermde Reptielen en Amfibieën 
aangetroffen. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

soortnaam FFWet 
  amfibieën  
 Groene ki kker complex nee 
Kleine watersal amander ja 
Gewone pad ja 
Bruine ki kker ja 
reptielen  

 Ringslang Ja 
izt doelsoort 

  

  Doelsoort 
i-criterium:  inter nationaal gezien heeft  Nederland 
een relatief grote betekenis voor het behoud van 
de soort 
t-criterium: de soort vertoond i n Nederland een 
dalende trend 
z-criterium: de soort is in N ederland zeldzaam 
Doelsoorten moeten aan minimaal  twee van de 
drie criteria voldoen, of in ster ke mate aan één 
criterium. In wel ke mate een doelsoort aan de 
criteria voldoet, komt tot uiting in het gebrui k van 
een hoofdletter (ster ke mate) of een kl eine letter 
(minder e mate). 
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Vogels6 
Bij waarnemingen zijn 22 soorten vogels geconstateerd. Al deze soorten behalve de soepeend en de 
stadsduifgenieten een beschermde status in het kader van de Flora- en Faunawet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broedvogels 
Vrijwel alle soorten genieten een beschermde status in het kader van de Flora- en Faunawet. 
De soorten die zijn opgenomen op de Rode Lijst van kwetsbare en bedreigde vogelsoorten in Nederland zijn 
gecodeerd met een R. Binnen het plangebied komen deze soorten niet voor.  
 
Binnen het plangebied zijn over het algemeen zijn van de aangetroffen soorten watervogels geen 
belangwekkende aantallen waargenomen.  

 
Zoogdieren7 
In het plangebied is de aanwezigheid bekend van de volgende zoogdierensoorten (exclusief vleermuizen) : 
 

soortnaam Bescherming 
ogv F&F wet 

Bosmuis Ja 
Bosspitsmuis Ja 
Dwergmuis Ja 
Dwergspitsmuis Ja 
Egel Ja 
Haas Ja 
Huismuis  Nee 
Huisspitsmuis Ja 
Konijn Ja 
Mol Ja 
Rosse woelmuis Ja 
Veldmuis Ja 

De aangegeven soorten zijn beschermd op grond van de Flora- en Faunawet. Geen van deze soorten behalve 
de dwergmuis geldt als extra beschermd. Op de haas en het konijn mag worden gejaagd.  
 
 
 
 

Soort F&F wet Habitatbrv 

Kleine Plevier x zandige pioni ervegeties, zandpl aten, zoet open water 
Fuut x open water, vis 
Wilde Eend x water, grasland 
Soepeend   
Meerkoet x open water 
Stadsduif   
Winter koning x struiken, s truwelen 
Heggenmus x struiken, s truwelen, jong bos , geen boomlaag (wel bosrand) 
Merel x hoge, dichte strui ken, bos of bebouwi ng 
Kleine Kareki et x nat riet 
Spotvogel x hoge struwelen 
Tjiftjaf x (open) bos met loofbomen, struwel en met overstaanders, loofhouts trui klaag 
Fitis x struiken, s truwelen, jong bos 
Kool mees x bomen 
Eks ter x menselijke invloeden 
Kauw x grote holten, cultuurgrond 
Zwarte Kraai x bomen, cultuurgrond 
Spreeuw x holten, niet i n de grond, grasland 
Huismus x bebouwing 
Ringmus x kleinschalige bebouwing, cultuurgrond 
Groenling x halfopen, rijk gestructur eerd l andschap 
Putter x halfopen, rijk gestructur eerd l andschap 
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Vleermuizen8 
Foeragerend zijn binnen het plangebied aangetroffen: 
 

soortnaam Rode lijst 
categorie 

Grootoor vleer muis  
Laatvlieger  
Ruige dwergvleermuis  
Watervl eermuis  

 
Ten aanzien van de Laagvlieger kan gesteld worden dat deze overal in Den Helder zeer regelmatig voorkomt.  
De soorten zijn prioritaire soorten, vermeld in de Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn. 
 
 
 
Samenvatting 
 

Flora Insecten en 
ongewervelde 

Reptielen, 
Amfibieën 
en Vissen 

Vogels Zoogdieren Vleermuizen 

Gewone 
Bruinblauwtje 
dotterbloem 

Bruinblauwtje  Kleine 
watersalamander 

Alle 
aangetr offen 
soorten zijn 
beschermd Bosmuis Grootoor vleer muis 

Gewone vogel mel k Duinparel moervlinder  Gewone pad  Bosspitsmuis Laatvlieger 

Grote kaardebol Heivlinder Bruine ki kker 
 

Dwergmuis 
Ruige 
dwergvleer muis 

Rietorchis Kleine 
parelmoer vlinder 

Ringslang 
 

 
Dwergspitsmuis Watervl eermuis 

Zwanenbloem Koninginnepage   Egel  
 Rouwmantel  †   Haas  
    Huisspitsmuis  
    Konijn  
    Mol  
    Rosse woelmuis  
    Veldmuis  
    Huisspitsmuis  
      

† : inmiddels uitgestor ven in N ederland 

 

 
 

4.3.5 Uitv oerbaarheid van het bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan Julianadorp Midden 2007 heeft een conserverend karakter. Ingrepen worden 
slechts beperkt toegestaan en bestaan uit het realiseren van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij 
woningen. Dat houdt in dat naar verwachting de effecten op de gunstige staat van instandhouding van 
beschermde natuurwaarden ook beperkt zullen zijn, in ieder geval zullen de soorten zich bevinden in 
een verstedelijkt gebied, waarbij de extra bouwwerken geplaatst worden in de huidige tuinen 
behorende bij de woningen.  
Gezien de aard van de mogelijke ingrepen en de aanwezige beschermde natuurwaarden is het 
bestemmingsplan uitvoerbaar.  
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4.4.1 Geluid 

Algemeen 
Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) dienen bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan 
de grenswaarden van de Wgh in acht te worden genomen (art.76, l id 1). Deze verplichting niet voor 
situaties waarin op het ti jdstip van de vaststell ing  van het plan wegen en woningen en/of andere 
geluidgevoelige gebouwen aanwezig zijn (bestaande situatie, art.76, l id 4). 
Dit houdt in dat bij onderhavig conserverend bestemmingsplan geen toetsing aan de grenswaarden 
hoeft plaats te vinden. Bij een besluit van Gedeputeerde Staten, d.d. 25 februari 1997, nr. 96-713447, 
heeft dit college het standpunt ingenomen, dat eventuele uitbreiding aan bestaande geluidgevoelige 
bestemmingen niet als nieuwe situaties worden beschouwd. 
 
De Wet geluidhinder maakt onderscheid tussen de volgende geluidbronnen: wegverkeer, railverkeer 
en industrie. Het plangebied valt buiten de zone van het spoor of een industrieterrein, alleen wegver-
keerslawaai is relevant.  
 

Normstelling  
In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich aan weerszijden van wegen geluidszones (artikel 
74, lid 1 Wgh), waarbinnen in het geval van een nieuwe situatie de geluidsbelasting dient te worden 
onderzocht. Nieuwe situaties betreffen enerzijds de aanleg van nieuwe wegen, of reconstructie van 
bestaande wegen nabij bestaande of geprojecteerde geluidsgevoelige functies (onder andere wonen). 
Anderzijds gaat het om de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige functies in de zone langs bestaande 
of geprojecteerde wegen. Er is sprake van een reconstructie van een weg (volgens de Wgh) indien 
één of meer wijzigingen op of aan de aanwezige weg tot gevolg hebben dat de geluidsbelasting 
vanwege de weg met tenminste 2 dB(A) toeneemt. 
 
Bij wegen zonder zone (artikel 74, lid, sub b Wgh) zijn de grenswaarden uit de Wgh niet van 
toepassing: 

• woonerven; 
• 30 km/uur zones; 
• wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveaukaart 

vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen rijstrook 
minder dan 48 dB bedraagt. 

In het belang van goede ruimteli jke ordening kan het wenselijk zijn, de geluidbelasting vanwege 30 km 
wegen met hoge verkeersintensiteit wel inzichtelijk te maken, vanwege de bijdrage aan de cumula-
tieve geluidbelasting. 
 
 
Sinds januari 2007 wordt geluidsbelasting vanwege wegverkeer- en railverkeerslawaai niet meer 
uitgedrukt in etmaalwaarde Letm, maar in de Europese dosismaat Lden. 
Voor nieuwe woningen geldt een voorkeursgrenswaarde voor geluidsbelasting op de gevel van 
woningen van 48 dB Lden. Wanneer niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, biedt de 
Wgh het College van B&W de mogelijkheid een Hogere Waarde dan deze voorkeursgrenswaarde toe 
te staan. Voor binnenstedelijke situaties geldt een maximale Hogere Waarde van 63 dB, voor 
buitenstedelijke is dat 58 dB. In beide gevallen dient in ieder geval op grond van het Bouwbesluit een 
binnenniveau van maximaal 33 dB door afdoende geluidwerende gevelisolatie te worden 
gegarandeerd.  

Indicatie geluidbelasting 
Uit een verkennend akoestisch onderzoek door afdeling RWO, team Planontwikkeling is inzicht 
verkregen in de geluidbelastingen van de bestaande woningen binnen het plangebied. 
De wegen, die in het bezit zijn van een zone en invloed hebben op de woningen in het plangebied zijn: 
Langevliet, Callantsogervaart, Zuidwal en Boterrug. De overige wegen binnen het plangebied zijn 
ingericht als 30 km-zone, en hebben in overeenstemming met de Wgh derhalve geen zone.   
 
De overige wegen binnen het plangebied zijn ingericht als 30 km-zone, en hebben in overeen-
stemming met de Wgh derhalve geen zone. Deze wegen met verblijfsfunctie zijn gelegen binnen de 
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woonwijken van het onderhavige plangebied. Omdat de bijdrage in geluidbelasting vanwege de 
geringe verkeersintensiteit zeer beperkt is, kan worden volstaan met toetsen de maatgevende 
geluidbelasting vanwege de genoemde omliggende wegen met zone.  
 
Op de bestaande eerstelijns bebouwing (woningen) in het plangebied zijn geluidsniveaus berekend 
van 51 tot 61dB Lden. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt voor een deel van deze woningen 
overschreden, maar omdat het een conserverend plan betreft hoeven er geen Hogere Waarden te 
worden vastgesteld.  
Deze waarden zijn  exclusief aftrek van 5 dB, conform art. 110g Wgh (vanwege stiller wordend 
verkeer), en zijn met name van toepassing voor de bepaling van afdoende gevelisolatie voor 
(vervangende) nieuwbouw.  Voor een indicatie van de toekomstige geluidbelasting zijn de 
geluidniveaus per weg met de aftrek van toepassing.  
 
Er zijn binnen het plangebied geen nieuwe situaties van toepassing. 
 
 
Naschrift:  
De hierboven vermelde geluidniveaus zijn zonder aftrek ex artikel 110g Wgh vermeld in de Toelichting 
van het Bestemmingsplan. Deze waarden zijn met name van toepassing voor de bepaling van 
afdoende gevelisolatie voor (vervangende) nieuwbouw. Voor een indicatie van de toekomstige 
geluidbelasting zijn de geluidniveaus per weg met de aftrek vanwege sti ller wordend verkeer van 
toepassing. 
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4.4.2 Bodemkwaliteit 
 
Bodemparagraaf Julianadorp Midden 

 
BODEMPARAGRAAF JULIANADORP ZUID 
 
Julianadorp Zuid ligt in het midden van het huidige Julianadorp en strekt zich uit vanaf het 
bungalowpark “Ooghduyne” tot en met het wegtrace van de Langevliet. Het gebied bestaat uit de 
wijken Zwanenbalg, Boterzwin en Malzwin en is geheel bebouwd met woningen en een 
winkelcentrum.  
 
Rond 1600 werd het gebied regelmatig overstroomd vanuit de Noordzee omdat de duinenrij destijds 
niet gesloten was. Nadat rond 1610 de zanddijk is aangelegd was overstroming vanuit de Noordzee 
verleden tijd. Nadat ten behoeve van de aanleg van het Noord Hollands kanaal de oostelijke dijk 
gereed kwam werd in 1819 het gebied als zijnde polder Koegras definitief ingepolderd. 
 
In 1909 wordt Julianadorp gesticht waarvan de dorpskern ten noordoosten van de onderhavige 
locatie is gelegen. In het verleden werd het gebied voornamelijk gebruikt als weidegrond en 
akkerbouwgrond (bollengrond). Als uitbreidingsgebied zijn vanaf de jaren 70 de huidige woonwijken 
gebouwd waardoor momenteel het gehele gebied is ingevuld.  
 
 
Bodemopbouw 
Door sterk wisselende afzettingsomstandigheden vanwege de ligging nabij de kustlijn en de 
opeenvolgende koude en warme perioden tijdens het pleistoceen is de geologische opbouw van het 
gebied wisselend van karakter. 
 
Globaal kan het volgende beeld ten aanzien van de lokale bodemopbouw worden afgeleid: 
1 de bovenste 2 à 3 meter van het profiel bestaat in hoofdzaak uit zeer fijn tot matig fijn zand. 

In de profielen kunnen kleilensjes voorkomen van enkele decimeters dik. Lokaal kan er 
sprake zijn van afwijkingen op het algemene beeld: in sommige profielen is bijvoorbeeld 
sprake van een nagenoeg geheel kleiige of venige toplaag. Ook kan dit ondiepe zandige 
pakket tot diepten van meer dan 2 à 3 m-mv voorkomen, bijvoorbeeld wordt op diverse 
locaties het "ondiepe zand" tot circa 6 m-mv wordt aangetroffen. 

2. vanaf circa 2 à 3 m-mv tot circa 5 à 7 m-mv bevindt zich een heterogeen pakket waarin klei- 
en veenlagen de" overhand hebben. Zandige inschakelingen en bijmengingen komen in deze 
laag in meer of mindere mate eveneens voor, waardoor de doorlatendheid lokaal sterk kan 
variëren. 

3. onder de bovengenoemde kleiige en venige afzettingen wordt tot circa 10 à 13 m-mv 
voornamelijk fijn zandige afzettingen aangetroffen. Bij enkele van de dieper uitgevoerde 
boringen wordt op circa 10 à 13 m-mv een veenlaag van enkele decimeters aangetroffen. 
Deze veenlaag komt evenwel niet overal voor.  

 
TNO-NITG heeft op 6 november 2000 een “slechte gronden-kaart” van Den Helder gemaakt. Deze 
kaart is van belang in verband met de bepaling van de draagkracht van de bodem binnen het gebied. 
Op basis van deze kaart is een onderverdeling gemaakt voor het onderhavige plangebied: 

 zuidwestelijke hoek kleigebied (“slechte grond”) - roze 
 middengebied  zandgrond (“goede grond”) - geel 
 noordoosteli jke hoek klei- en veengebied (“slechte grond”) - oranje 
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Het grondwaterniveau bevindt zich doorgaans op een diepte tussen 1 en 1,5 m-mv. Het gebied 
maakt geen deel uit van een grondwater- of beschermingsgebied. 
 
Bodemkwaliteit 
Voor een indruk van de bodemkwaliteit kan worden beschikt over een dertigtal bodemonderzoeken. 
Uit deze bodemonderzoeken blijken in het algemeen geen tot lichte verontreinigingen in grond en 
grondwater voor te komen. Arseen wordt veel gevonden in analyses van grond en grondwater. Deze 
stof komt van nature in verhoogde gehaltes voor in de gemeente Den Helder. Voorts zijn veel 
verontreinigingen te herleiden naar de vroegere agrarische functie van het gebied.zoals aromaten, 
minerale olie en zware metalen (o.a. chroom en kwik).  
 
Zwanenbalg 
Het gehele gebied is in 1995 onderzocht. Binnen het gebied zijn enkele spots met sterke 
verontreinigingen met minerale olie en aromaten gevonden. Deze verontreinigingen 
(Callantsogervaart 7 en hoek Zwanenbalg-Zuidwal-Callantsogervaart) zijn verwijderd. 
 
Boterzwin 
In heel Boterzwin, inclusief het gebied Drooghe Bol,  is bodemonderzoek gedaan, waardoor een 
goede indruk kan worden verkregen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
Ter hoogte van de Zuidwal, ten zuidenoosten van de rotonde, is een sterke kwikverontreiniging 
aangetroffen. Deze verontreiniging is gesaneerd. 
 
Malzwin 
Deze wijk is geheel onderzocht. Er zijn geen sterke verontreinigingen aangetroffen. 
 
Bodemsanering 
Bij de bestemming en/of inrichting van een gebied mogen gevoelige bestemmingen in principe niet 
gerealiseerd worden op verontreinigde grond. De gemeente ziet hierop toe bij het afgeven van een 
bouwvergunning. Voorts kunnen er gebruiksbeperkingen gelden voor een bepaald terrein, 
bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van isolerende voorzieningen wanneer het een gesaneerd 
terrein is waarbij gekozen is voor een isolatievariant. Tenslotte mogen geen situaties geschapen 
worden waardoor het nemen van saneringsmaatregelen belemmerd wordt. 
 
Bij het bestemmen en inrichten van het gebied is door middel van de indicatieve en verkennende 
bodemonderzoeken een goed beeld verkregen van de milieuhygiënische kwaliteit. Daar waar sterke 
verontreinigingen zijn aangetroffen is nader bodemonderzoek uitgevoerd en heeft een 
bodemsanering plaatsgevonden. Er zijn thans geen sterke verontreinigingen in het gebied bekend die 
gesaneerd moeten worden of die gebruiksbeperkingen opleveren.  



 
 

 
512_BP_Julianadorp Zuid 2008_TL                            Januari 2009  pagina 59 van 75 
 

 
Prov inciaal beschermde gebieden 
De provincie Noord-Holland heeft in het Provinciaal Mileubeleidsplan aangegeven dat bijzondere 
milieu- en bodemkwaliteiten in grondwater- en bodembeschermingsgebieden beschermd moeten 
worden. Deze gebieden zijn op kaart aangegeven. 
Het onderhavige plangebied maakt geen deel uit van een dergelijk gebied. 
 
Het beschermen van aardkundige waarden is ook een van de speerpunten van het provinciale 
landschaps- en bodembeschermingsbeleid. 
In 2004 zijn in totaal 17 gebieden aangewezen als aardkundig monument voor de provinciale 
Aardkundige Monumentenlijst. Het plangebied komt op deze lijst niet voor. 
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4.4.3 Luchtkwaliteit 

Algemeen 
In het nieuwe Wet luchtkwaliteit (2007) zijn kwaliteitsnormen opgenomen voor een aantal 
luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden en stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), 
koolmonoxide en benzeen).  

Met name op plaatsen waar mensen verblijven moet de luchtkwaliteit voldoen aan de normen die in 
de wet vastgesteld zijn. De luchtkwaliteit in de binnenstad wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
het verkeer en de heersende achtergrondconcentratie. 

Onderzoeksresultaten  
In 2007 is door Grontmij b.v. onderzoek uitgevoerd naar luchtkwaliteit in de gemeente Den Helder, 
welk onderzoek is aangevuld in 2006. Uit de berekeningen blijkt dat, ten gevolge van de gemeentelijke 
wegen, in 2015 geen overschrijding van de jaar gemiddelden en het aantal keren dat het 24-
uurgemidelde concentraties NO2 wordt overschreden noch dat een overschrijding van zwaveldioxide, 
fijnstof en lood zullen optreden. Bij de berekening is uitgegaan van zeer ongunstige situaties (extreme 
meteorologische omstandigheden, waardoor de concentratie van de onderzochte stoffen hoog zijn). 
Hierdoor kan ervan worden uitgegaan dat de concentraties nog lager zullen zijn.  

Het bestemmingsplan voorziet niet in ontwikkelingen die zullen leiden tot een afwijking van de cijfers 
waarop het rapport luchtkwaliteit is gebaseerd. 

 

De gevolgen van bovenstaande sinds 2007 van kracht zijnde wetgeving is dat bij kleine projecten 
waar zeer geringe verslechtering ('niet in betekenende mate') van de luchtkwaliteit optreed, een 
gemeente gebruik kan maken van het besluit NIBM. Voor dit bestemmingsplan behoeft gezien het 
conserverende  karakter van het plan hiervan geen gebruik te worden gemaakt. 

 

Gevolgen voor het plan 
Het bestemmingsplan voorziet niet in het kunnen realiseren van bouwwerken afgezien van 
kleinschalige uitbreidingen van bestaande woningen. Aangezien tot 2015 ook geen enkele overschrijd 
zal optreden ten aanzien van luchtkwaliteit. Is het item luchtkwaliteit voor dit plan geen belemmering. 
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4.4.4 Externe v eiligheid 

Productie, opslag en verwerking gevaarlijke stoffen 
Binnen het plangebied zijn geen inrichtingen aanwezig die op basis van de VNG-publicatie ‘Bedrijven 
en milieuzonering’ een voorkeursafstand externe veil igheid hebben die groter is dan 10 meter.  

Transport gevaarlijks stoffen 
Binnen het plangebied is geen route voor het transport van gevaarlijke stoffen aanwezig. 

Vliegveld  
In het luchtruim boven Den Helder zijn funnels ten behoeve van het vliegverkeer van en naar 
Luchthaven Den Helder/ Marinevliegkamp De Kooy aanwezig. Vanaf het vliegveld lopen deze in zowel 
noordoosteli jke als zuidwestelijke richting. De funnels liggen deels over het plangebied, maar zullen 
geen gevolgen voor het plan hebben aangezien nergens hoger gebouwd mag worden dan 46 meter. 
 

 
Figuur 10: uitsned e van de indicatieve belemmeringen kaart van de g emeente Den Helder. 
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4.5 Waterhuishouding (Watertoets) 

4.5.1 Watersysteem stedelijk gebied Julianadorp 
Het huidige watersysteem van Julianadorp vormt een onderdeel van het polderwatersysteem dat 
wordt gevoed door regenwater en doorspoelwater vanuit de Schermerboezem (vanuit het agrarisch 
gebied ten zuiden van Julianadorp naar de Doggervaart in het noorden). Door de maaiveldhoogte van 
het bebouwd gebied ten opzichte van NAP (circa 1 meter +) en de vrijwel open verbinding van het 
watersysteem met de boezem kent het gebied geen wateropgave. Voor het gebied wordt – gezien 
specificaties van het gebied - een openwatercompensatie voor verharding aangehouden van 17,7%, 
conform de Waterstaatswet (normaal ligt dit hoger, Den Helder heeft echter al voldoende open water). 
De gebieden bezitten een gescheiden rioolsysteem (Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)).  
 
Het huidige watersysteem in het bebouwde gebied van Julianadorp staat in open verbinding met het 
watersysteem van het omringende agrarisch gebied en is daardoor rijk aan nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor bli jft de kwaliteit achter. Het watersysteem wordt in beweging 
gehouden door een aantal circulatiegemalen.  
 
Ook in Julianadorp zijn klachten over grondwateroverlast. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de 
omvang, oorzaak en mogelijke oplossingen. 
 
 

 
Aanwezige waterpartijen binnen Julianadorp Zuid 

 

4.5.2 Streefbeeld 
 
Het streefbeeld voor het watersysteem is een verbetering van de waterkwaliteit (Rijksbeleid WB 21, 
vertaald door provincie en waterschap). Het water moet kunnen functioneren als recreatiewater, niet 
stinken en helder doorzicht hebben. Door verbetering van de waterkwaliteit en de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers ontwikkelt zich een gezonde flora en fauna in het watersysteem. Om de 
waterkwaliteit te verbeteren wordt het watersysteem van het omringende agrarische watersysteem 
losgekoppeld waardoor een eigen watersysteem ontstaat in het bebouwde gebied van Julianadorp. 
 
Door aanleg van de kanoroute staat het watersysteem van Julianadorp ook in verbinding met het 
watersysteem van Nieuw Den Helder, De Schooten en Huisduinen. De waterkwaliteit wordt bepaald 
door toevoer van duinwater en regenwater. Net als in Nieuw Den Helder en de Schooten is er niet 
genoeg duinwater om heel Julianadorp van water te voorzien. Daarom wordt regenwater langer 
vastgehouden, wordt flexibel peilbeheer toegepast en wordt water gecirculeerd. Bij ernstig watertekort 
kan water ingelaten worden vanuit de boezem. 
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Door de ontwikkeling van het terrein tussen de Zanddijk en Ooghduynen ontstaan kansen voor het 
ontwikkelen van duinrellen voor het bufferen van schoon duinwater, deze duinrellen geven het 
watersysteem bovendien een aantrekkelijk uiterlijk. Met de maatregelen uit Waterbreed, waterplan 
voor Den Helder, wordt het schone kwelwater uit de duinen afgevoerd naar het watersysteem in 
Julianadorp en het teveel aan de oostzijde nabij Noorderhaven afgevoerd naar het boezemsysteem. 
Helofytenfilters worden aangelegd om de waterkwaliteit te verbeteren.  
 
Aandachtspunten voor de inrichting van het watersysteem in Julianadorp: 
• De bebouwing bezit een gescheiden rioolsysteem. 
• Openwatercompensatie voor verharding: 17,7%. 
• Doorvaarbaarheid van het water vanwege recreatieve functie. 
• Kindvriendelijkheid / veiligheid, daarom: glooiende oevers. 
• Natuurli jkheid, daarom: natuurli jke oevers. 
• Beheersbaarheid, zich uitend in een doorspoelmogelijkheid. 
• Beschoeiingen moeten worden vermeden, eventueel toepassing van schanskorfbeschoeiingen. 
• Water- en oeverplanten moeten worden toegepast voor de waterkwaliteit. 
• Onderzoek naar omvang, oorzaak en mogelijke oplossing van grondwateroverlast. 
 

4.5.3 Waterkwaliteit 
 
In relatie tot het watersysteem is ook het in het plangebied aanwezige rioleringssysteem van belang. 
In 

Julianadorp Zuid is sprake van een gescheiden stelsel. Doelstelling van het hoogheemraadschap is 
om in 

bestaande situaties 60% van het verharde oppervlak af te koppelen en bij nieuwbouw 100% af te 

koppelen. Bij een gescheiden stelsel zal een inschatting worden gemaakt naar de potentieel vervuilde 
oppervlakken (maatwerk). Aan de hand van de gebruiksgegevens en gegevens over de uitvoering van 
deze oppervlakken kan vanuit waterkwaliteitsbelangen geadviseerd worden om een zuiverende 
voorziening voor een lozingspunt te plaatsen. 

 

4.5.4 Ov erleg Hoogheemraadschap 
Op 15 november 2005 en op 1 augustus 2007 heeft overleg plaatsgevonden met het 
Hoogheemraadschap; hiervan is een verslag gemaakt. Met betrekking tot het plangebied wordt het 
volgende gesteld. 
 
 
Bp. Julianadorp Midden 2006 
Het betreffende bestemmingsplan is conserverend en omvat de wijken Doorzwin, Kruiszwin en 
Wierbalg. Het Hoogheemraadschap geeft aan geen problemen te hebben met het bestemmingsplan. 
De waterparagraaf paragraaf 3.5 is gebaseerd op het waterplan van Den Helder (Waterbreed). 
In de economische onderbouwing is de financiering van het waterplan weergegeven. 
Bij het aanlegvergunningenstelsel moet worden aangegeven dat bij het dempen van sloten een 
keurontheffing benodigd is. In de economische onderbouwing is de financiering van het waterplan 
weergegeven. HHNK adviseert om met de aanleg van natuurvriendelijke oevers terughoudend te zijn 
waar deze direct aan (privé)tuinen grenzen, in verband met de complexe handhaving. 
Natuurvriendelijke oevers zijn vooral geschikt waar het openbare gebieden betreft. 
 
 
Naar aanleiding van de reactie van het Hoogheemraadschap in het kader van het artikel 3.1.1 Bro 
overleg aangaande compenserende waterberging heeft op 07 januari 2009 overleg plaatsgevonden 
tussen de heet Winter van de afdeling Ruimte, Wonen en ondernemen met de steller van de reactie 
de heer Bouwes van het HHRS. Door de gemeente is aangegeven dat de wijken welke in het 
bestemmingsplan zijn vervat gerealiseerd zijn na 1985, dat met het tot stand komen van de wijken al 
voorzien werd in afdoende watercompensatie gebaseerd op mogelijk binnen de wijk te realiseren 
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verharding waaronder begrepen de bouw van woningen inclusief een mogelijke uitbreiding van deze 
woningen met 3 of 5 meter. 
 
De heer Bouwens heeft aangegeven dat deze gegevens onbekend waren bij het HHRS. Dat gezien 
het bovenstaande het gestelde in de brief van 16 december 2008 omtrent watercompensatie als niet 
geschreven dient te worden opgevat.  
Afgesproken is dat het HHRS geen aangepaste brief zal sturen, maar dat het gespreksverslag in de 
toelichting wordt opgenomen en dat de uitleg in de waterparagraaf wordt opgenomen. 
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4.6 Verkeer en vervoer 
 

4.6.1 Bereikbaarheid 

Huidige en toekomstige situatie 
In de Wegennetvisie Gemeente Den Helder (discussienota, juli 2000) wordt een indeling voorgesteld 
van het wegennet binnen de gemeente. De bedoeling hiervan is dat een goede afstemming wordt 
bereikt tussen functie, vormgeving en gebruik van de wegen. Het categoriseren van wegen betekent 
het aanbrengen van criteria voor het gebruik van wegen. Op wegen met een overwegende 
verkeersfunctie is doorstroming het belangrijkste; op wegen met een verblijfsfunctie ligt het primaat bij 
verblijven. Volgens Duurzaam Veilig Verkeer kunnen de volgende typen worden onderscheiden: 

• stroomweg: geschikt voor snel verwerken van doorgaand verkeer; 
• gebiedsontsluitingsweg: bedoeld voor het ontsluiten van woonwijken, bedrijfsterreinen etc.; 
• erftoegangsweg: toegankelijk maken van woningen en winkels en tegelijkertijd als 

ontmoetings- en verbli jfsgebied. 
 
Binnen het plangebied is de Langevliet en Callantsogervaart aan te merken als stroomweg, de 
Zuidwal, de Boterrug en het eerste gedeelte van de toegangswegen tot de wijken als 
gebiedsontsluitingswegen en tot slot de overige wegen in de wijk als erftoegangswegen. 
 
De wijken worden thans ontsloten door één (Zwanenbalg) of twee wegen per wijk. Wel zijn de wijken 
Boterzwin en Malzwin in twee gedeelten verdeeld en is ieder van deze delen slechts middels één weg 
op de gebiedsontsluitingsweg ontsloten, en een andere weg verbindt de wijken direct met elkaar.  
 
Volgens de richtlijnen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampbestri jding (NVBR) 
moeten gebouwen (in principe) via het openbare wegennet vanuit twee aanrijdrichtingen te benaderen 
zijn voor brandweervoertuigen (en andere hulpverleningsvoertuigen).  Gezien de ligging van de 
huidige bebouwing en infrastructuur is het thans onmogelijk om aan deze eis tegemoet te komen.  
  

4.6.2 Verkeers ongevallen 

     
 
Analyse erg ste punten: 
 
Binnen het plangebied zijn geen blackspots te vinden, het grootste probleem bevind zich op de 
kruising Boterrug-Winkelcentrum Drooghe Weert. Dit is te verklaren doordat zich hier de toegangsweg 
bevindt naar de wijkdelen Boterzwin 2,3 en 4 en aan de andere kant de toegang tot het parkeerterrein 
van het winkelcentrum. Gezien het beperkte aantal ongelukken worden hier geen nadere maatregelen 
genomen. 

Legenda: ernstige 
v erkeersslachtoffers*  

 

 

* Ernstige verkeersslachtoffers 
zijn het aantal doden plus het 
aantal ziekenhuisgevallen.  
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4.6.3 Snelheid 
De verkeerssnelheid binnen het plangebied bedraagt 50 Km/uur, voor de hoofdwegen en de 
wijkontsluitings-, en buurtwegen. 
Binnen de wijken ligt de snelheid op 30km/uur. 

4.6.4 Parkeren 
In de huidige wijken wordt geparkeerd langs de openbare weg en op eigen terrein.  
In de gebieden welke zijn uitgewerkt door middel van een uitwerkingsplan is een parkeernorm van 1,3 
bij de realisatie van de woningen aangehouden. Bij deze norm inbegrepen waren de carports en de 
garages op eigen terrein. Extra parkeergelegenheid buiten deze 1,3 is de optie tot langsparkeren. 
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4.6.5 Openbaar v erv oer 

Trein 
Het plangebied ligt op grote afstand van een station, het dichtstbijzijnde station Den Helder Zuid ligt op 
een afstand van 5,3 km van het station.  
Voor de treinverbinding geldt hier van en naar Alkmaar, Amsterdam, Utrecht en Arnhem/Nijmegen een 
halfuursdienstregeling (NRS) is, waarbij het traject Den Helder –Alkmaar v.v. is 
 uitgevoerd als stoptreindienst (Den Helder Zuid, Anna Paulowna, Schagen, Heerhugowaard, Alkmaar 
Noord). 

Bus 
Met de bus is het plangebied ontsloten door middel van de stadsdienstlijn: 31 (van en naar het 
Centraal Busstation in het centrum van Den Helder, via Nieuw Den Helder),  
 
In Noord-Holland Noord is de provincie opdrachtgever voor het stads- en streekvervoer, de uitvoering 
gebeurt door Connexxion. De gunning van de concessie aan Connexxion is in samenspraak met de 
gemeente gedaan en betreft de periode 2002-2008. 
 

 
Busroutes 1 

 

 

4.6.6 Langzaam verkeer 
In het plangebied betreft een drietal woonwijken. Binnen deze wijken is een groot aantal fietspaden 
aangelegd.  
De hoofd fiets routes zijn gelegen aan de randen van het plangebied zowel in het noorden, het westen 
en Oosten van het plangebied. Daarnaast doorschrijden een aantal fietspaden de wijken waarvan die 
langs de Boterrug en Die langs de Slenk en Breewijd de voornaamste zijn.  
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4.7 Kabels, leidingen en straalverbindingen  
 

Inleiding 
Leidingen die uitsluitend zijn bedoeld om afzonderlijke percelen van energie of 
telecommunicatiemogelijkheden te voorzien behoeven in het bestemmingsplan geen regeling te 
krijgen. 
 
Het provinciale beleid is erop gericht nieuw te leggen leidingen zoveel mogelijk te bundelen met 
bestaande of met andere vormen van infrastructuur ten behoeve van een optimaal grondgebruik. 
Natuurgebieden (en gebieden met bijzondere waarden en met te behouden waarden in de bodem) 
moeten zoveel mogelijk van aanleg van leidingen worden gevrijwaard. 
Bovengrondse hoogspanningsleidingen kunnen landschappelijk, qua hinder voor vogels en qua 
optimaal gebruik van de grond, ongewenst zijn. De inzet van de provincie is dan ook gericht om 
bestaande en toekomstige voorzieningen zoveel mogelijk ondergronds te leggen. 

Riolering 
In het plangebied is een gemengd rioleringsstelsel aanwezig. Het doorvoeren van afvalwater vindt 
plaats door middel van vrijverval leidingen die lozen op rioolgemalen. Overstort vanuit het riool vindt 
plaats op het oppervlaktewater. Vanaf de rioolgemalen wordt het afvalwater via persleidingen naar de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie gevoerd. In het plangebied volgt het rioleringssysteem het wegennet. 
Het systeem is verouderd. 
 
Voor het plangebied zijn plannen ontwikkeld om bij werkzaamheden aan de riolering een gescheiden 
rioolstelsel te realiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van drainageriolen om zo tevens de 
grondwaterstand te verlagen en grondwateroverlast tegen te gaan. 

Nutsvoorziening 
Drinkwater, elektriciteit, gas, telecom en CAI worden via het hoofdwegennet aangevoerd en via een 
ondergronds leidingnet verder over het plangebied gedistribueerd. 

Straalverbinding c.a. 
Boven het plangebied liggen geen straalpaden. Rekening houdend met de KNMI-weerradar, de 
funnels tbv het vliegverkeer en weergegeven hoogtebelemmeringen in het Structuurschema Militaire 
Terreinen, gelden voor het plangebied echter wel maximale bouwhoogtes die variëren van 42,5 meter 
in het noordwesteli jke deel tot 45 meter in het zuidoosten.  
Gezien een maximale bouwhoogte van 12 meter binnen het plangebied heeft de aanwezigheid van de 
straalverbinding geen gevolgen voor het bestemmingsplan. 
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4.8 Welstand 
 
In de welstandsnota Den Helder (2004) is Julianadorp aangeduid als regulier Welstandsgebied In de 
nota zijn hiervoor gebiedsspecifieke welstandscriteria benoemd.  
 
Hieronder zijn de welstandscriteria weergegeven welke van toepassing waren ten tijde van het 
concept bestemmingsplan. Deze criteria kunnen gedurende de planperiode worden veranderen als de 
Westandsnota wordt aangepast. De hieronder opgenomen welstandscriteria hebben daarom een 
zuiver informatief karakter en daarom is het noodzakelijk bij toetsing de actuele welstandsnota te 
raadplegen. 
  
 
W elstandscriteria 
 
Algemeen: 

• Samenhang per bouwblok/architectonische eenhei d handhaven. 
• Op hoeklocaties  en langs de belangrijkste s tructuurdragers is enige representati viteit  van bebouwing door mi ddel 

van bijzondere architectuur mogelij k. 
 
Ligging in de omgeving: 

• Er dient te worden aangesl oten op het ritme, de oriëntati e, ontsluiti ng en vormgeving van de bestaande bebouwing 
in de omgeving. Aanwezige gekni kte en verspringende rooilijnen, dienen daarbij te worden gerespec teer d. 

• Ontsluiting en vormgeving op straatni veau overeenkomstig de omliggende panden. 
• Continuering van bepaalde kenmer ken in een bepaald ritmiek en harmoni e behouden. 
• Zichtlijnen naar het open landschap waar aanwezig handhaven. 
 

Massa en vor m van het gebouw: 
• Bouwmaten en –ritme van nieuwbouw afstemmen op de bouwmaten en –ritme van de omliggende bebouwi ng. 
• Behoud van bestaande kapvormen. Kapvor m en –richti ng afstemmen en aansluiten op belendende bebouwing. 
• Hoeksituaties kunnen geaccentueerd worden met verbijzondering in hoogte of architec tuur. 
• Samenvoeging van indi viduel e woonbl okken, woningen of gebouwdelen is niet toegestaan. 
 

Detaillering van het gebouw: 
• De karakteristieken van een architec tonische eenheid dienen te wor den gerespecteerd. 
• Bij nieuwbouw of renovatie dient de oorspronkelijke bouwstijl terug te komen. Afwij kende vor mgevi ng is alleen 

mogelijk als deze collectief toegepast wordt of als het een vrijstaande woning betref t. 
• De detaillering aansluitend en passend bij de bouwstijl van de omgeving. 
• Gevel kenmer ken, -geleding en –opbouw afstemmen op de vor mgeving van de architectonische eenheid. 
• Aangesloten dient te wor den op het materiaal- en kleurgebrui k dat binnen de architectonische eenheid de boventoon 

voert. 
• Zij- en achtergevels aan de openbar e weg worden bij voor keur voorzien van raampartijen of voorzien van opgaande 

bepl anting tegen de gevel. Gesloten gevels aan de weg dienen te worden voorkomen. 
 
Aanvullende criteria kl eine bouwwerken: 
Hiervoor volstaan de sneltoetscriteria voor kleine bouwwer ken zoals opgenomen in de welstandsnota plus de volgende 
aanvullende criteria. 

• Kleine bouwwerken (bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen, etc), kozijn- en gevelwijzigingen kunnen 
het beeld verstoren en di enen dan ook in de originele architectuur van het hoofdgebouw opgenomen te worden. 

• De hoofdvorm en -profiel van een bebouwingsblok dienen behouden te blijven, ook bij indivi duele uitbreidingen in het 
blok. 

• Gebrui k van damwandpr ofielen en golfpl aat is niet  toegestaan. 
• Indien er dakkapellen zijn voortzetting in dezelfde stijl en maatvoering. 
• Dakopbouwen (nokverhogingen) alleen toestaan als deze op de achterzijde van de woni ng gericht is en collecti ef 

voor het hele woonblok uitgevoerd worden.  
• Geen reclametoepassingen op woonbebouwi ng.  
• Reclameobj ecten di enen niet hoger te worden aangebracht dan de scheiding van begane grond en eerste 

ver dieping. 
• Gevelreclames  mini maliseren en integreren in het architec tonische ontwerp of in de bes taande struc tuur van het 

gebouw. 
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5. Vooroverleg en inspraak 
 
 

5.1  Algemeen 
Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimteli jke ordening is op XXXX  kennisgegeven van het feit 
dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Julianadorp Zuid. In deze kennisgeving is 
aangegeven dat het voornemen in de vorm van het voorontwerp op grond van de gemeentelijke 
inspraakverordening artikel 7 ter inzage wordt gelegd, dat het mogelijk is schriftelijke zienswijzen in te 
dienen en dat onafhankelijke instanties in de gelegenheid advies uit te brengen over het dat inspraak 
op het voorontwerp mogelijk was alsmede Van het voornemen dat  

 

5.2 Inspraak  
Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening heeft het bestemmingsplan gedurende zes 
weken van 14 november 2008 tot 30 december 2008 ter inzage gelegen. De inspraak vond plaats 
volgens de in de inspraakverordening opgenomen schriftelijke inspraak procedure (artikel 7). 
Gedurende deze termijn was het mogelijk schrifteli jke reacties, opmerkingen of aanbevelingen ten 
aanzien van het plan in te dienen.  
 
Gedurende deze termijn heeft één persoon bedenkingen ingediend. 
Het resultaat van de inspraak is als Bijlage B bij deze toelichting gevoegd. 

 

5.3 Wettelijk vooroverleg 
 
In het kader van het vooroverleg x artikel 3.1.1 Besluit ruimteli jke ordening is het voorontwerp 
bestemmingsplan Julianadorp Zuid 2008 d.d. 28 oktober 2008 aan de belanghebbende 
overheidsinstanties gestuurd.  
 
De lijst van betrokken instanties en de reacties van deze instanties zij in bijlage A van deze toelichting 
verwerkt. 
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Bijlage A  
Vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening 
In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is het concept bestemmingsplan  d.d. 14 
november 2008  aan de hierna genoemde personen en instanties toegestuurd. Er is verzocht te 
reageren voor 19 december 2008. 
 
1. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

Directie Subsidie, Handhaving en Omgeving, sector Omgeving 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 

 
Reactie: 
Het voorontwerp bestemmingsplan “Julianadorp Zuid 2009”geeft aanleiding tot de volgende 
reactie: 
1.  Verzocht wordt in de weergaven van het provinciaal beleid, tevens de partiele herziening 

actualisatie Streekplan Noord-Holland Zuid en Streekplan (ontwikkelingsbeeld) Noord-Holland 
Noord te noemen. 

2. Op pagina 19 van de toelichting wordt onder Concrete ontwikkelingslocaties melding gemaakt 
van een wijzigingsbevoegdheid voor een locatie nabij de Drooghe Bol ten behoeve van een 
wijzigingsbevoegdheid voor een locatie nabij de Drooghe Bol ten behoeve van een 
zogenaamde Cruyff Court. Op de plankaart is echter geen wijzigingsbevoegdheid 
weergegeven. In artikel 7 “Groen”is ook geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 

 
Reactie gemeente: 
1. De partiele herziening en de gevolgen voor dit bestemmingsplan zijn opgenomen in de 

paragraaf provinciaal beleid; 
2. Het veldje gelegen nabij de Drooghe bol wordt thans gebruikt als sportveld bij ten noorden van 

het veldje gelegen school. Het veldje is daarom ook bestemd met de bestemming Sport. 
 De Toelichting wordt op dit punt aangepast, aangezien er geen sprake is van een 

wijzigingsbevoegdheid. 
 
  
 
2. VROM inspectie  

Regio Noordwest 
Postbus 1006 
2001 BA Haarlem  

 
Reactie: 
De VROM-inspectie coördineert de reacties van alle rijksinstanties en geeft deze weer in één 

gecoördineerde rijksreactie. In dat kader maakt zij de volgende opmerkingen: 
1. Toelichting 

4.1 Ruimtelijk Beleid. 
4.1.1 Europees. 
Kaderrichtlijn Water. 
De implementatie van de Kaderrichtli jn is aanleiding geweest om het Nationaal 
Bestuursakkoord Water te actualiseren. Het geactualiseerde akkoord is op 25 juni 2008 
ondertekend door de VNG, het IPO en het rijk. In dit akkoord zijn de inspanningen beschreven 
om de waterhuishouding tegen de achtergrond van de Kaderrichtli jn en de nieuwe 
klimaatscenario’s op orde te brengen en te houden. Ik adviseer u dit geactualiseerde 
bestuursakkoord als uitgangspunt te nemen voor het ontwikkelen en uitvoeren van ruimtelijke 
plannen. 
De tekst van het bestuursakkoord kunt u vinden op de site van de VNG. 

 
2. 4.4 Milieuaspecten.  

4.4.1. Geluid.  
Algemeen. 
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In dit onderdeel geeft u aan, dat in 30 km-gebieden op grond van de Wet geluidhinder geen 
akoestisch onderzoek noodzakelijk is.  
Het belang van een goede ruimteli jke ordening kan ook akoestisch onderzoek noodzakelijk 
maken, indien op basis van de verkeersintensiteiten moet worden aangenomen, dat er te 
hoge geluidbelastingen optreden. In dit verband verwijs ik u kortheidshalve naar de uitspraak 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 september 2003, 
zaaknummer 200203751/1 (Abcoude). 
 

. Normstelling. 
In dit onderdeel gaat u nog uit van de normen in de Wet geluidhinder, die voor 1 januari 2007 
van toepassing waren. Na het van kracht worden van de gewijzigde Wet geluidhinder op deze 
datum zijn de normen in het algemeen met 2 dB(A) verlaagd. De voorkeursgrenswaarde is 
momenteel 48 dB(A) en de maximaal toegestane hogere waarde is 63 dB(A). Het 
binnenniveau in woningen, dat in het Bouwbesluit is opgenomen, is maximaal 33 dB(A) in 
plaats van de 35 dB(A), die u noemt. 
 

3 4.5 Waterhuishouding. 
4.5.3 Overleg Hoogheemraadschap. 
Het verslag van dit overleg zou mijns inziens als bijlage deel van het plan moeten 
uitmaken. Ik adviseer u dit toe te voegen. 
 

4 Regels 
 

Artikel 15 Water. 
Aan de regels voor de bestemming water zou m.i. een verbod op het verkleinen van profielen 
van wateroppervlakken toegevoegd moeten worden. Van dit verbod zou Burgemeester en 
Wethouders na instemming van de waterbeheerder ontheffing kunnen verlenen. 
Voor het overige geeft het plan mij geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

 

Reactie gemeente: 
1. Het gemeentelijke waterbeleid welke is opgesteld in samenhang met het 

Hoogheemraadschap verwoord in de nota “Waterbreed” houd al; rekening met het gestelde in  
bestuursakkoord water. Het plan is getoetst aan deze Nota. 

 In de toelichting zal de aangegeven tekst aangaande waterbreed opgenomen worden met de 
verwijzing dat deze al was geïmplementeerd in de Nota waterbreed. 

 
2.  De tekst van paragraaf 4.4.1 is aangepast conform het al bij het plan gevoegde bijlage C 

akoestisch onderzoek. Hierin staan ook de juiste normstellingen. 
 
3.  Het verslag van de watertoets is opgenomen in paragraaf 4.5.3. afronding van dit overleg 

vindt plaats aan de hand van de reactie van het hoogheemraadschap, en het hierop volgende 
overleg. 

 
4. De regels in artikel 15 Water zijn op dit punt aangevuld. 
   
  
 

3. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Postbus 850 
1440 AW Purmerend 
  
Reactie: 
Het bestemmingsplan geeft een visie weer voor de wijken Zwanenbalg, Boterzwin en Malzwin in 
Den Helder. Het plan heeft een overwegend conserverend karakter, maar binnen het 
bestemmingsplan ‘Julianadorp Zuid 2008’ is wel ruimte voor uitbreiding van bestaande woningen 
binnen de daarvoor aangewezen begrenzing. Julianadorp ligt in de polder Koegras en maakt deel 
uit van het peilgebied 2060A met een streefpeil van NAP -0,50 m. 

Compenserende waterberging 
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In het bestemmingsplan is ruimte voor de uitbreiding van bestaande woningen binnen de 
aangegeven grenzen. Deze ontwikkelingen hebben een direct gevolg voor de waterhuishouding. 
De toename aan verharding leidt tot een versnelde afvoer van regenwater naar het 
oppervlaktewater. Zonder compenserende maatregelen zal de waterhuishoudkundige situatie 
hierdoor verslechteren. De initiatiefnemer van ruimtelijke plannen is verantwoordelijk voor de 
regeling, de financiering en de realisatie van compenserende maatregelen. Om de effecten van de 
verhardingstoename te compenseren moet open water worden gerealiseerd. De toename van 
verharding dient in hetzelfde peilgebied te worden gecompenseerd. De initiatiefnemer dient 17,7% 
van de toename aan verhard oppervlak te compenseren in de vorm van open water. 

In het bestemmingsplan dient een bepaling te worden opgenomen dat de nadelige gevolgen voor 
de waterhuishouding als gevolg van de verhardingstoename door de initiatiefnemer moet worden 
gecompenseerd in overleg met het hoogheemraadschap voorafgaande aan de verharding. 

Waterkwaliteit 
In relatie tot het watersysteem is ook het in het plangebied aanwezige rioleringssysteem van 
belang. In 

Julianadorp Zuid is sprake van een gescheiden stelsel. Doelstelling van het hoogheemraadschap 
is om in 

bestaande situaties 60% van het verharde oppervlak af te koppelen en bij nieuwbouw 100% af te 

koppelen. Bij een gescheiden stelsel zal een inschatting worden gemaakt naar de potentieel 
vervuilde oppervlakken (maatwerk). Aan de hand van de gebruiksgegevens en gegevens over de 
uitvoering van deze oppervlakken kan vanuit waterkwaliteitsbelangen geadviseerd worden om een 
zuiverende voorziening voor een lozingspunt te plaatsen. 

Tot slot 
Mocht de inhoud van het bestemmingsplan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons de 
geactualiseerde versie toe te sturen. In dat geval zullen wij beoordelen of een aanpassing van 
onze reactie nodig is. Uiteindelijk ontvangen wij ook graag een exemplaar van het definitieve en 
goedgekeurde plan. 

 
Reactie gemeente: 
Compenserende waterberging 

Naar aanleiding van de compenserende waterberging heeft op 07 januari 2009 overleg 
plaatsgevonden met de heer Bouwes van het HHRS. Door de gemeente is aangegeven dat 
de wijken welke in het bestemmingsplan vervat zijn gerealiseerd zijn na 1985, dat met het tot 
stand komen van de wijken al voorzien werd in afdoende watercompensatie gebaseerd op 
mogelijk binnen de wijk te realiseren verharding waaronder begrepen de bouw van woningen 
inclusief een mogelijke uitbreiding van deze woningen met 3 of 5 meter. 
De heer Bouwens heeft aangegeven dat deze gegevens onbekend waren bij het HHRS. Dat 
gezien het bovenstaande het gestelde in de brief van 16 december 2008 omtrent 
watercompensatie als niet geschreven dient te worden opgevat.  
Afgesproken is dat het HHRS geen aangepaste brief zal sturen, maar dat het gespreksverslag 
in de toelichting wordt opgenomen en dat de uitleg in de waterparagraaf wordt opgenomen. 
 

Waterkwaliteit 
 Het gestelde zal aan de waterparagraaf in de toelichting worden toegevoegd. 
 
 

4. Gemeente Zijpe 
Postbus 5 
1750 AA Schagerbrug 

Reactie: 
De gemeente Zijpe geeft aan geen op- of aanmerkingen te hebben. 

 

5. Gemeente Anna Paulowna 
Postbus 8,  
1760 AA Anna Paulowna 
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Reactie: 
Er is geen reactie ontvangen 

 
6. Ministerie van Verkeer en waterstaat 
 Postbus 20906 
 2500 EX Den Haag 
 

Reactie: 
Reactie via de VROM inspectie. 
 
 

7. Ministerie van Economische zaken 
Postbus 20101,  
2500 EC Den Haag 

Reactie via de VROM inspectie 
 
8. Ministerie van Defensie 

Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 

Reactie: 
De dienst Vastgoed Defensie heeft aangegeven dat het plan geen aanleiding geeft tot het maken 
van op- en/of aanmerkingen. 
 
 

9. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Reactie: 
Reactie via de VROM inspectie. 

 

10. Rijkswaterstaat 
Postbus 3119 
2001 DA Haarlem 
 
Reactie: 
Reactie via de VROM inspectie. 

 
 

11. Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
Postbus 1001 
3700 BA Zeist 
  
Reactie: 
Reactie via de VROM inspectie. 
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Bijlage B 
Inspraak 
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft is in het kader van de gemeentelijke inspraakverordening 
met ingang van 14 november 2008 zes weken ter inzage gelegen.  
 
Binnen deze termijn hebben wij een reactie ontvangen. 
 
De reactie is ingediend door VOF Schoonheidssalon Barriel, Harponiersstraat 26, 1785 NB te Den 
Helder. 
 
In de reactie maakt de heer Barriel bezwaar tegen het feit dat hij opgrond van de voorschriften en 
plankaart zijn pand aan de Boterzwin 3431 niet conform zijn eerdere verzoek (zoals was vastgelegd in 
de inmiddels ingetrokken bouwvergunning) en bijgeleverde bouwtekening kan uitbreiden. 
 
De betrokken bouwtekening voorziet in het uitbouwen van een schoonheidssalon gevestigd aan de 
Boterzwin 3431 over de volle diepte van zijn perceel zijnde 6,6 meter.  
 
Reactie gemeente: 
De regels zijn aangepast zodat de voorgenomen uitbreiding gerealiseerd kan worden. De achterkant 
van het perceel grenst aan de openbare weg waardoor geen belangen achterliggende buren worden 
geschaad. Tevens bedraagt de maximale bouwhoogte 3 meter waardoor geen nadelige bezonning 
plaatsvindt  voor de aan de overkant van de weg gelegen woningen. 
 


