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Onderwerp:

Bestemmingsplan Nieuw Den Helder Zuid

Gevraagd besluit:
1. De ambtshalve wijzigingen, zoals verwoord in de nota van wijziging vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan Nieuw Den Helder Zuid 2012 (NL.IMRO.0400.318BPNWDHZUID2012-VST1),
met de in de nota van wijzigingen aangegeven wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
bestemmingsplan langs elektronische weg vast te stellen;
3. De papierenversie van de verbeelding van het bestemmingsplan Nieuw Den Helder Zuid 2012;
4. Vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.318BPNWDHZUID2012-VST1_Ondergrond GBKN de voor dit
bestemmingsplan gebruikte ondergrond is.
5. Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien kostenverhaal binnen het plan niet noodzakelijk is.
Publiekssamenvatting
In het bestemmingsplan Nieuw Den Helder Zuid 2012 staan de regels voor woonwijk Nieuw Den Helder Zuid
beschreven. Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Het planologische regime is
geactualiseerd op basis van de bestaande situatie (bebouwing en gebruik).
Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 7 september 2012 tot 19 oktober 2012 ter inzage gelegen. Gedurende
de termijn van ter inzage legging zijn geen zienswijzen ontvangen. In de nota van wijziging worden twee
ambtshalve aanpassingen voorgesteld. Het betreft het verwerken van het beleid ‘deregulering van bouw en
gebruik van gebouwen op het erf’ en een aanpassing van de bouwhoogte voor de woningen aan de Tjalkstraat
11 t/m 14.
Inleiding
In het bestemmingsplan Nieuw Den Helder Zuid 2012 staan de regels voor woonwijk Nieuw Den Helder Zuid
beschreven. Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Het planologische regime is
geactualiseerd op basis van de bestaande situatie (bebouwing en gebruik).
Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 7 september 2012 tot 19 oktober 2012 ter inzage gelegen. Gedurende
de termijn van ter inzage legging zijn geen zienswijzen ontvangen. In de nota van wijziging worden twee
ambtshalve aanpassingen voorgesteld. Het betreft het verwerken van het beleid ‘deregulering van bouw en
gebruik van gebouwen op het erf’ en een aanpassing van de bouwhoogte voor de woningen aan de Tjalkstraat
11 t/m14.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Het beoogd maatschappelijk resultaat is een actueel bestemmingsplan te laten vaststellen dat voldoet aan de
huidige wetgeving en dat tot stand is gekomen met inspraak en afweging van zienswijzen van
belanghebbenden en betrokken overheidspartners.
Kader
Het wettelijk wordt gevormd door de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening, waarin de
bestemmingsplanprocedure staat beschreven.
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Argumenten
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het bestemmingsplan. In de nota van wijziging worden twee
ambtshalve aanpassingen voorgesteld.
Beleid: deregulering van bouw en gebruik van gebouwen op het erf
Op grond van het beleid ‘deregulering van bouw en gebruik van gebouwen op het erf’ is het mogelijk
bouwwerken te gebruiken ten behoeve van de functie wonen en aan-huis-gebonden beroepen. Met dit beleid is
tegemoet gekomen aan de wensen om woningen levensloopbestendiger te maken. Het bestemmingsplan heeft
voordat dit beleid is vastgesteld ter inzage gelegen.
Aanpassing bouwhoogte
Naar aanleiding van een reactie op het voorontwerp bestemmingsplan is de bouwhoogte van verschillende
woningen aan de Treilerstraat, Tjalkstraat, Karveelstraat en de Brikstraat aangepast van 6 naar 9 meter. Ook
voor de Tjalkstraat 11 t/m 14 dient de bouwhoogte op de verbeelding 9 meter te zijn in plaats van 6 meter.
Maatschappelijk draagvlak
Op 5 januari 2012 is een inloopavond voor de bewoners van Nieuw Den Helder Zuid georganiseerd. Tijdens
deze ‘goed’ bezochte avond zijn vragen over het bestemmingsplan beantwoord. Ook zijn de aanwezigen
geattendeerd op de mogelijkheid om een reactie in te dienen op het voorontwerp bestemmingsplan. In totaal
zijn 11 reacties ontvangen. Aan de belangrijkste reacties (parkeerdruk en verdieping realiseren) zijn wij in het
ontwerp bestemmingsplan (gedeeltelijk) tegemoet gekomen. Dit heeft erin geresulteerd dat op het ontwerp
bestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend.
Referendum
Op grond van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 komt dit raadsvoorstel in aanmerking
voor het houden van een referendum. Omdat het bestemmingsplan echter op basis van de wettelijke
bestemmingsplanprocedure al meerdere keren is voorgelegd aan onze burgers, wordt het houden van een
referendum in dit geval niet geadviseerd.
Financiële consequenties
Het bestemmingsplan voorziet niet in concrete ontwikkeling waarvoor een exploitatieplan benodigd is.
Communicatie
Zodra het bestemmingsplan door de raad is vastgesteld wordt dit bekendgemaakt. De bekendmaking vindt
plaats in het Helders Weekblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website.
Realisatie
Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het besluit bekend gemaakt via de
Staatscourant, het Helders Weekblad en onze website. Vervolgens worden de stukken gedurende 6 weken ter
inzage gelegd.

Den Helder, 18 december 2012
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
J.E. Diepeveen
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