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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Gooiberg B.V. heeft in oktober 2008 bij de gemeente Den Helder een plan ingediend 

voor het realiseren van 90 slaapstrandhuisjes op het strand van Julianadorp aan Zee. 

In eerste instantie is sinds de zomer van 2010 vergunning verleend om 45 

slaapstrandhuisjes te exploiteren. Omdat er veel vraag is naar de overnachtingen en 

de effecten voor de omgeving zoals verwacht positief uitvallen is een 

omgevingsvergunning aangevraagd om maximaal 90 huisjes te kunnen plaatsen. 

 Dit wordt bereikt door verdichting, de slaapstrandhuisjes blijven op dezelfde locatie. 

De realisatie van 90 strandhuisjes past niet binnen het vigerende plan en wordt 

mogelijk gemaakt middels een afwijking van het vigerende bestemmingsplan. Bij de 

aanvraag voor een omgevingsvergunning hoort in dat geval een ruimtelijke 

onderbouwing. Voorliggend document is deze ruimtelijke onderbouwing. 

 

1.2 Opzet van de ruimtelijke onderbouwing 

Deze ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een planbeschrijving en een onderzoek 

naar de haalbaarheid. Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een 

beschrijving van het plangebied. Hoofdstuk 3 gaat in op het vigerende 

bestemmingsplan. In hoofdstuk 4 volgt een beschrijving van het plan. De haalbaarheid 

van het plan komt in hoofdstuk 5 aan bod. Naast de economische uitvoerbaarheid 

dient het plan ook op aspecten als beleid, milieu, water, ecologie, archeologie en 

verkeer en parkeren uitvoerbaar te zijn. 
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2 Ligging plangebied 

Het plangebied bevindt zich op het strand bij Julianadorp aan zee. De kern 

Julianadorp aan Zee ligt in de kop van Noord-Holland circa vijf kilometer ten zuiden 

van Den Helder. Het in de huurovereenkomst genoemde deel van het strand betreft 

het strand tussen de strandpalen 5 en 7 bij Julianadorp aan zee. Het daadwerkelijk 

voor de strandhuisjes gebruikte gebied begint 100 meter noordelijk van de 

strandopgang Julianadorp en loopt door tot 100 meter ten zuiden van de 

strandopgang Zandloper. De lengte van dit deel van het strand bedraagt ongeveer 

800 meter. 

Ligging plangebied (bron: google earth) 
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3 Vigerend bestemmingsplan 

Het plangebied valt onder de werking van het bestemmingsplan “Slaap Strandhuisjes 

Julianadorp aan Zee” van de gemeente Den Helder. Het plan is vastgesteld op 20 

september 2010 door de gemeenteraad van Den Helder.  

 

Het plangebied heeft binnen het vigerende bestemmingsplan de bestemming 

“Recreatie” met de dubbelbestemming “Waterstaat-Waterkering”.  

Uitsnede bestemmingsplan “Slaap Strandhuisjes Julianadorp aan Zee” 

 

Het bestemmingsplan Slaap Strandhuisjes Julianadorp aan Zee is in 2010 opgesteld 

om de eerste 45 slaapstrandhuisjes mogelijk te maken. De regels sluiten wat dat 

betreft aan bij de gewenste ontwikkeling, echter zijn maar 45 strandhuisjes mogelijk in 

het vigerende plan in plaats van de gewenste 90. Om dit alsnog mogelijk te maken 

wordt afgeweken van het vigerende bestemmingsplan waarbij deze ruimtelijke 

onderbouwing als onderbouwing van de afwijking dient. 
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4 Het plan 

Het plan bestaat uit het plaatsen van maximaal 90 strandhuisjes op de strandstrook 

waar nu al 45 slaapstrandhuisjes zijn toegestaan. Hierbij hoort tevens het 

beheerdersonderkomen en enkele opslagunits  ten behoeve van de bedrijfsvoering. 

De huisjes en opslagunits zullen alleen gedurende de zomerperiode op het strand 

staan. 

 

De strandhuisjes krijgen een oppervlak van ongeveer 45 m². De huisjes zijn ingericht 

voor meerdaags periodiek recreatief gebruik en zijn o.a. voorzien van een douche, 

toilet en keuken. Vuil water wordt door middel van het in 2011 aangelegde persriool 

afgevoerd naar het gemeentelijk riool onder de Zanddijk . 

 

Elk huisje is een aparte unit en wordt in zijn geheel geplaatst. De huisjes staan 

op stalen poten waaronder voetplaten bevestigd zijn. Na het seizoen worden de 

huisjes en de steunpoten verwijderd waarna het strand weer volledig leeg wordt 

achtergelaten.  

Slaapstrandhuisje zomer 2011 
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5 Uitvoerbaarheid 

5.1 Inleiding 

Het al dan niet voldoen aan verschillende randvoorwaarden en uitgangspunten is 

bepalend voor de vraag of afwijken van het vigerende bestemmingsplan ook 

daadwerkelijk uitvoerbaar is. Hierbij moet worden gedacht aan onder meer het 

ruimtelijke beleid van de provincie en de gemeente, milieuaspecten als geluid, bodem 

en hinder van bedrijven, water, ecologie, archeologie en economische haalbaarheid. 

De ruimtelijke onderbouwing is op deze aspecten getoetst. In dit hoofdstuk is 

aangegeven wat hiervan de resultaten zijn. 

 

5.2 Beleid 

Om een ruimtelijke onderbouwing te kunnen opstellen is het noodzakelijk te bekijken 

welke beleidslijnen door zowel de gemeente als ook door andere overheden 

opgesteld zijn. 

5.2.1 Rijksbeleid 

Nota Ruimte (2004) 

In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020. Bovendien 

bevat het een doorkijk op de langere termijn, namelijk de periode 2020-2030. De Nota 

Ruimte vervangt de ruimtelijk relevante rijksnota‟s c.q. de planologische 

kernbeslissingen (PKB‟s) behorende bij de Vierde nota over de ruimtelijke ordening 

Extra (en de Actualisering daarvan in de Vinac) en het Structuurschema Groene 

Ruimte.  

 

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de 

verschillende ruimtevragende functies op het relatief beperkte oppervlak van 

Nederland. Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier algemene doelen: 

versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van 

krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke 

(inter)nationale ruimtelijke waarden, en borging van de veiligheid.  

 

In de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS) zijn de gebieden en netwerken 

opgenomen die in belangrijke mate ruimtelijk structurerend zijn voor Nederland, 

bestuurlijke grenzen overschrijden, een complexe of kostbare opgave met zich 

meebrengen die rijksbemoeienis noodzakelijk maakt of anderszins voor het 

functioneren van grote betekenis zijn. De gehele kust en het kustfundament maken 

deel uit van de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur water, landschap en natuur. 

Binnen water en groene ruimte is er door de veranderende bevolkingssamenstelling 

en de toename van het belang van vrijetijdsbesteding een toenemende vraag naar 

toeristisch-recreatieve voorzieningen. De recreatiesector moet de ruimte krijgen om te 

kunnen anticiperen op de veranderende behoefte van de samenleving om zich tot 

economische drager van (delen) van het platteland te maken. 

 

De kust wordt gezien als één dynamisch systeem waaronder het geheel van de 

kustzee, strand, duinen/zeedijken en de strook landwaarts daarvan wordt bedoelt. 

Binnen dit dynamische systeem dienen functies op elkaar te worden afgestemd. 

Waarborging van het dynamische zandige kustsysteem als drager van alle functies in 

de kustzone staat daarbij voorop. De prioriteit ligt daarbij op het behoud en de 
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ontwikkeling van de veerkracht en natuurlijke dynamiek van het kustfundament. Om 

recht te doen aan het beweeglijke karakter van het kustfundament, wordt dit zoveel 

mogelijk ongemoeid gelaten. Uitgangspunt van het beheer van de kust is daarom: 

„zand als ordenend principe‟. Buiten de kustplaatsen staan in het algemeen natuur en 

recreatie, en daarbij passende veerkracht en dynamiek voorop. 

 

Door het seizoensgebonden karakter van de recreatiewoningen past de ontwikkeling 

binnen het beleid van de Nota Ruimte. 

(ontwerp) Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De centrale visie heeft als doel een concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig 

Nederland tot en in 2040 te realiseren en is in 2011 als ontwerp ter inzage gelegd. De 

visie is vernieuwend in de zin dat ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur sterker 

dan voorheen met elkaar verbonden worden. De structuurvisie vervangt dan ook 

(onder meer) zowel de structuurvisie Randstad 2040 en de Nota Ruimte als 

bijvoorbeeld de Nota Mobiliteit.  

De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange 

termijn (2028): 

1 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van 

de ruimtelijk-economische structuur van Nederland;  

2 Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 

waarbij de gebruiker voorop staat;  

3 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke 

en cultuurhistorische waarden behouden zijn.  

 

Richting 2040 worden ambities geformuleerd: rijksinvesteringen zijn in dit verband 

slechts een van de instrumenten die worden ingezet. De huidige financiële rijkskaders 

(begroting) zijn randvoorwaardelijk voor de concrete invulling van de rijksambities. 

 

Bij de uitwerking van de doelstellingen worden “nationale belangen” onderscheidden. 

Voor de verwezenlijking c.q. behartiging van deze belangen worden rijksinstrumenten 

ingezet. Voor het overige kan de sturingsfilosofie van de visie als decentraal worden 

omschreven waarbij de ruimtelijke ordening zoveel mogelijk naar provincies en 

gemeenten wordt gebracht. Omdat de kust diverse gebieden doorsnijdt is deze samen 

met de Noordzee in een aparte gebiedsparagraaf beschreven. 

 

Noordzee en kust 

Onder de kust wordt verstaan het geheel van de ondiepe zee, strand, 

duinen/zeedijken en de strook landwaarts met een functionele relatie met de kust. De 

belangrijkste rijksopgave is duurzame handhaving van de veiligheid van het 

achterland tegen overstromingen vanuit de zee. Uitgangspunt is om daarvoor zoveel 

mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke dynamiek van het zandige systeem van 

de kust (zandbewegingen door golven, stroom, wind). Om dit systeem integraal te 

kunnen beheren wordt het kustfundament ruimtelijk beschermd met een „ja-mits, nee-

tenzij‟ regime (vastgelegd in het Nationaal Waterplan). De kustveiligheid wordt 

geborgd in combinatie met behoud en ontwikkeling van functies in de kust (zoals 

ecologie, recreatie, beroepsvisserij, zeehavens, zeescheepvaart), zolang deze 

functies de waterveiligheid niet in gevaar brengen. 
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Door het tijdelijke karakter van de recreatiewoningen en de bescherming van de 

primaire waterkering middels een dubbelbestemming past de ontwikkeling binnen het 

beleid. 

 

Door het seizoensgebonden karakter van de recreatiewoningen past de ontwikkeling 

binnen het beleid van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 

3
e
 Kustnota 

De kust is onmisbaar met het oog op onze veiligheid. Laag Nederland wordt tegen 

overstroming beschermd door de kust; de kust is waterkering. De kust biedt echter 

meer. Het is een gebied dat specifieke ruimtelijke kwaliteiten bezit: de openheid van 

het landschap, de kilometers lange zandstranden voor recreatie, de vrije horizon, de 

grote diversiteit aan dier- en plantensoorten, de dynamiek van wind, water en zand, de 

levendige kustplaatsen, de zeehavens en terreinen voor militaire doeleinden. 

Het gebruik (zoals wonen, recreatie en bedrijvigheid) in en achter de waterkering 

neemt toe. Dit is het resultaat van een toename van de welvaart, vrije tijd en 

bevolking. Bovendien biedt het beleid voor handhaving van de kustlijn vertrouwen aan 

investeerders dat de belangen worden beschermd. Dit is echter een schijnzekerheid; 

weliswaar wordt de kustlijn gehandhaafd en dus structureel verlies van land 

voorkomen, maar incidentele schade door afslag bij stormen kan altijd plaatsvinden. 

Belangen in en voor de waterkering - dus in buitendijks gebied - staan bloot aan 

grotere risico‟s dan achter de waterkering. 

 

Door het tijdelijke karakter van de recreatiewoningen past de ontwikkeling binnen het 

beleid van de 3
e
 kustnota. 

5.2.2 Provinciale nota‟s 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010) 

De Provinciale Structuurvisie Noord-Holland is vastgesteld door Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland op 16 februari 2010 en aangenomen door Provinciale Staten op 21 

juni 2010. De Structuurvisie geeft de ruimtelijke ambities weer van de provincie Noord-

Holland. De provincie is veelzijdig met een aantal belangrijke economische motoren 

van Nederland, bruisende steden, natuurparken, het strand en open grasland vol 

weidevogels. Dit bijzondere karakter wil de provincie bewaken. Tegelijkertijd zijn er 

ontwikkelingen als globalisering, klimaatverandering en trends zoals vergrijzing en 

krimp die een grote ruimtelijke impact hebben.  

In de structuurvisie beschrijft de provincie hoe en op welke manier ze met deze 

ontwikkelingen en keuzes omgaat en schets ze hoe de provincie er in 2040 moet 

komen uit te zien.  

 

De provincie heeft drie hoofdbelangen die samen de ruimtelijke hoofddoelstelling 

vormen van de provincie Noord-Holland. Deze drie hoofdbelangen zijn Ruimtelijke 

kwaliteit, Duurzaam Ruimtegebruik en Klimaatbestendigheid. Onder deze 

hoofdbelangen valt een twaalftal onderliggende provinciale ruimtelijke belangen. Deze 

belangen zijn uitgewerkt en hieraan zijn instrumenten gekoppeld die door de provincie 

worden ingezet om deze tot uitvoering te brengen.  

De volgende belangen zijn onderscheiden: 

 Ruimtelijke kwaliteit: 

 Behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschap; 

 Behoud en ontwikkeling van natuurgebieden; 
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 Behoud en ontwikkeling van groen om de stad; 

 

 Duurzaam ruimtegebruik: 

 Milieukwaliteiten; 

 Behoud en ontwikkeling van verkeers- en vervoersnetwerken; 

 Voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting; 

 Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor economische activiteiten; 

 Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor landbouw en visserij; 

 Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor recreatieve en toeristische 

voorzieningen; 

 

 Klimaatbestendigheid: 

 Voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast; 

 Voldoende en schoon drink, grond- en oppervlaktewater; 

 Voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame energie. 

 

Voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast 

Het waterbeheer (het opvangen, afvoeren en inlaten van water), het bodembeheer en 

het grondgebruik moeten aan de klimaatverandering worden aangepast. De gevolgen 

van klimaatverandering worden opgevangen door het versterken van de 

waterkeringen en het aanwijzen van ruimte voor waterberging die zoveel mogelijk 

fijnmazig en in integrale gebiedsprojecten wordt gerealiseerd. 

De Provincie Noord-Holland wenst bij dijkverbeteringen robuustheid en ruimtelijke 

kwaliteit inclusief de cultuurhistorische, landschappelijke, recreatieve en ecologische 

waarden van waterkeringen en aangrenzende zones. De Provincie Noord-Holland 

geeft de voorkeur aan zachte, zandige oplossingen voor de versterking van de kust, in 

combinatie met natuurverbetering.  

 

Kustzone 

De provincie Noord-Holland streeft naar een betere benutting van de kustzone en de 

kustplaatsen voor recreatieve en toeristische ontwikkelingen. De Noord-Hollandse 

stranden en duinen zijn nu smaller dan vanuit economisch en ecologisch opzicht 

optimaal is. Er wordt daarom gestreefd naar een verbreding van de kust met enkele 

tientallen meters zodat de Hondsbossche en Pettemer Zeewering weer in een 

vloeiende kustlijn ligt en er meer ruimte ontstaat voor natuur, recreatie en toerisme. 

Verder wordt gestreefd naar een betere benutting van de aanwezige voorzieningen 

door het verlengen van het toeristische seizoen en verbreding van het toeristische 

product. De mogelijkheden voor „jaarrond‟ strandpaviljoens zijn daarom onder 

voorwaarden verruimd. De kustplaatsen aan de Noordzee zijn, na Amsterdam, de 

belangrijkste toeristische trekpleister van Noord-Holland. De concurrentiepositie van 

de kustplaatsen staat onder druk omdat ze qua accommodaties, voorzieningen en 

uitstraling niet altijd de kwaliteit bieden die tegenwoordig wordt gevraagd. De 

bedoeling is de kustplaatsen te ontwikkelen zodat deze ook in de toekomst met 

andere toeristengebieden kunnen concurreren. De ontwikkeling richt zich op het 

stimuleren van de verbetering van de kwaliteit en de versterking van de identiteit van 

de badplaatsen. 

De ontwikkeling van de strandhuisjes past binnen het beleid van het verbeteren van 

kwaliteit en versterking van de identiteit van de badplaatsen. 
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5.2.3 Gemeentelijk beleid 

Nota Toerisme en Recreatie 2009 

Toerisme in Den Helder is de laatste decennia min of meer spontaan tot ontwikkeling 

gekomen. De aantrekkelijke omgeving en de ruimte aan de kust waren voor 

ondernemers een goede reden om hier te investeren. Toerisme en de 

vrijetijdsconsument zijn vandaag de dag echter veranderd. Toerisme draait meer en 

meer om emotie en beleving, er is meer keus, er worden hogere eisen gesteld aan 

kwaliteit, en kenmerken van toerist en recreant veranderen. De gemeente Den Helder 

is zich hiervan bewust en wil hierin een sturende en stimulerende rol spelen. Zij 

onderkent de belangen van het toerisme voor de stad en haar inwoners. De nota geeft 

geen uitvoeringsprogramma met concrete projecten, maar functioneert als 

toetsingskader en inspiratiebron voor toeristische initiatieven, is richtinggevend voor 

promotie en acquisitie, en levert beleidsmatige uitgangspunten voor ruimtelijke 

plannen. Wel worden een aantal kwantitatieve doelstellingen na gestreefd: 

1 Een toename van ten minste 5% van het aantal overnachtingen in Den Helder 

in de periode 2008-2012; 

2 Een toename van de toeristische bestedingen per persoon per dag van ten 

minste 15% in de periode 2008-2012; 

3 Een toename van het aantal directe en indirecte banen in het toerisme met 10% 

(75 banen) in de periode 2008-2012. 

Om dit te bereiken is een heldere visie nodig op de manier waarop Den Helder zich in 

de toekomst wil profileren. Den Helder kiest daarom voor een bredere toeristische 

identiteit. Hier horen drie verschillende profielen bij. De drie profielen zijn 

richtinggevend voor de ontwikkeling van het toeristisch-recreatieve product van Den 

Helder en hebben alle drie de zee als gemeenschappelijke basis. Ze zijn 

gebiedsgericht en hebben elk een eigen ontwikkelingsstrategie. Het gezicht van Den 

Helder als historische stad aan zee met een spannend verleden is gedefinieerd in de 

profielen Spannend Den Helder en Waterstad Den Helder. Den Helder als badplaats 

in een natuurlijk en open landschap is vastgelegd in het profiel Gezond Den Helder.  

 

De ontwikkeling van de strandhuisjes past binnen het profiel, Gezond Den Helder. De 

kernwaarde ligt in een schone, gezonde en natuurlijke omgeving met daarbij 

passende badplaatsvoorzieningen en uitstraling. De Helderse kust als 

vakantiebestemming staat model voor een gezonde vrijetijdsbesteding waar men kan 

genieten van zon, zee, natuur, rust en ruimte en de visserijcultuur en waar men 

diverse welnessactiviteiten kan ondernemen. De toeristische dienstverlening richt zich 

op het uitbouwen en promoten van Gezond Den Helder door te focussen op kwaliteit: 

hoogwaardige verblijfsaccommodaties, goede zwemwaterkwaliteit, een schoon, 

bereikbaar en toegankelijk strand, een schone openbare ruimte, bewegwijzerde 

wandel- en fietsroutes, natuurontwikkeling, natuurbeleving, passende mogelijkheden 

op het gebied van sport, spel, welness en culinaire voorzieningen. De gebieden waar 

dit thema zich op richt zijn de verblijfsaccommodaties langs de kust ( Julianadorp aan 

Zee, het strand, het (binnen)duingebied, Huisduinen en de Waddenkust). De 

doelgroep die hiermee wordt aangesproken is de kusttoerist die waarde hecht aan 

kwaliteit en aan een schone, gezonde en natuurlijke verblijfsomgeving. 

 

Het beleidsuitgangspunt hierbij is dat nieuwe initiatieven uit de markt worden getoetst 

op ruimtegebruik, stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit en vernieuwend 

karakter. Het overnachten in bijzondere gebouwen, monumenten, historische schepen 
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of (streekeigen) trekkershutten kan zich in een grote populariteit verheugen. In Den 

Helder zijn er voldoende aanknopingspunten voor spannende vormen van 

overnachten te vinden. Het gemeentelijke beleid is er op gericht om zoveel mogelijk 

medewerking te verlenen aan aansprekende marktinitiatieven op dit gebied.  

Structuurvisie Julianadorp aan Zee 2005-2020 

De structuurvisie heeft een viertal functies, het schetst de koers die Julianadorp de 

komende decennia wil gaan varen en moet de basis zijn om samenhang te brengen in 

de vele losse projecten initiatieven en beheersvraagstukken. Daarnaast is het een 

communicatiemiddel waarmee de gemeente uit kan dragen wat het wil bereiken voor 

Julianadorp. Verder is de structuurvisie richtinggevend voor de samenwerking met 

andere partijen en aanjager voor ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen staan in de 

uitvoeringsagenda waarin projecten voor de komende vijf jaar zijn opgenomen. 

In de koers die gevaren dient te worden staat worden voor de toeristisch recreatieve 

sector een aantal kernpunten gegeven. Om de toeristische- en recreatieve sector in 

Julianadorp aan Zee, niet alleen voor de toeristen maar ook voor de bewoners, 

aantrekkelijker te maken zijn de volgende punten van belang: 

 positionering en imago van Julianadorp naar Julianadorp aan Zee verbeteren; 

 creëren van een „hart‟ voor Julianadorp aan Zee, zowel in tastbare zin (centrum) 

als ontastbare zin (sfeer); 

 kwalitatieve verbeteringen van de recreatie(parken) door meer samenhang tussen 

de (woon)bebouwing, de buitenruimte en het landschap; 

 differentiatie van de recreatie in vorm en duur; 

 creëren van voorzieningen voor zowel de inwoners van Julianadorp aan Zee als 

voor toeristen; 

 toevoegen van impulsbestedingsmogelijkheden voor toeristen en inwoners op het 

gebied van dagelijkse en niet-dagelijkse aankopen; 

 toevoegen van slechtweer voorzieningen gebaseerd op recreatie; 

 differentiatie in doelgroepen aantrekken. 

 

Het hierbij horende toekomstbeeld bestaat uit het aansluiten van de strandopgangen 

op de wegen binnen het kenmerkende grid van het poldergebied. Hierdoor krijgt de 

zone strand en duin meer aansluiting op het achterland. Op het strand worden 

strandhuisjes toegestaan. Op de afbeelding op de volgende pagina wordt duidelijk 

welke functies op het strand en in het duingebied kunnen worden gerealiseerd. 
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Toekomst strandslagen Julianadorp aan zee 

 

Het realiseren van strandhuisjes past bij de gewenste ontwikkeling op het strand. De 

bedoeling is hier meer recreatiemogelijkheden te bieden op het strand onder andere 

door het toestaan van strandhuisjes. 

 

5.3 Milieu 

5.3.1 Inleiding 

Aan de verschillende overheden zijn op basis van milieuwetgeving zoals de Wet 

milieubeheer, de Wet geluidhinder en de Wet luchtkwaliteit vele taken en 

bevoegdheden op milieugebied toegekend. Deze hebben ook betrekking op de 

ruimtelijke ordening. Het milieubeleid van de verschillende overheden is er op gericht 

om te komen tot een integrale verbetering van de leefomgevingkwaliteit door een 

vroegtijdige integratie van milieukwaliteit in ruimtelijke planvormingsprocessen. In de 

komende paragrafen zullen de strandhuisjes worden aangemerkt als 

recreatiewoningen. 

5.3.2 Milieuzonering 

Inleiding 

Bij milieuzonering gaat het om afstanden die bij voorkeur in acht genomen moeten 

worden rondom milieubelastende functies zoals bedrijven, industrie en 

nutsvoorzieningen. Het gaat hierbij om milieuaspecten als geur, stof, geluid en gevaar 

die een belemmering kunnen vormen voor gevoelige functies als wonen, scholen en 

ziekenhuizen. 

 

In het kader van ruimtelijke ordening geeft de VNG-publicatie “Bedrijven en 

milieuzonering
1
” indicatieve afstanden om een voldoende ruimtelijke scheiding te 

bewerkstellingen tussen belastende en gevoelige functies. 

 

                                                      

 
1
 VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering 2007  
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Onderzoek milieuzonering 

Bij het realiseren van nieuwe functies dient gekeken te worden naar de omgeving 

waarin deze gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol: 

 past de nieuwe ontwikkeling in de omgeving? 

 laat de omgeving de nieuwe ontwikkeling toe? 

 

Deze situatie komt het meest overeen met het omgevingstype rustige woonwijk. 

Recreatiewoningen worden aangemerkt als een gevoelige functie. In de omgeving zijn 

twee strandtenten gevestigd. In het VNG uitgave Bedrijven en Milieuzonering zijn 

strandtenten gelijk te stellen met restaurants of cafés/bars. De minimale afstand 

tussen gevoelige functies en restaurants of café/bars is 10 meter. De 

recreatiewoningen en de strandtenten staan op meer dan 10 meter afstand van 

elkaar. De realisatie van de recreatiewoningen beperkt geen bedrijving in hun 

bedrijfsvoering. Tevens is er geen belemmering om de recreatiewoningen op deze 

locatie te realiseren. 

 

Conclusie 

Uit oogpunt van milieuzonering bestaan er voor de realisatie van de 

recreatiewoningen geen belemmeringen. 

5.3.3 Bodem 

Wettelijk kader 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (2008) dient een 

bodemonderzoek te worden verricht met het oog op de beoordeling van de 

realiseerbaarheid van een bepaalde (bestemming) wijziging indien de nieuwe functie 

zorgt dat personen langdurig (langer dan 3 uur) ten behoeve van de functie zullen 

verblijven.  

 

Het plan behelst de realisatie van 90 recreatiewoningen. Hier verblijven personen 

langdurig dus moet worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor de te 

realiseren functie. Gezien het gebruik van de grond in het verleden, er is op deze 

locatie nooit enige bebouwing aanwezig geweest, is het niet aannemelijk dat 

bodemverontreinigingaanwezig is in het plangebied. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de 

realisatie van de recreatiewoningen.  

5.3.4 Geluid 

Inleiding 

De mate waarin het geluid, veroorzaakt door het wegverkeer, door spoorwegverkeer, 

en/of door inrichtingen (industrielawaai) het milieu mag belasten, is geregeld in de Wet 

geluidhinder. De wet stelt dat in principe de geluidbelasting op de gevel van gevoelige 

objecten niet hoger mag zijn dan de maximaal toelaatbare waarde, dan wel een nader 

bepaalde waarde (hogere waarde). Recreatiewoningen zijn geen gevoelige objecten. 

Er hoeft geen akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd 

 

 

 

Conclusie 
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Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de realisatie van de 

recreatiewoningen. 

5.3.5 Luchtkwaliteit 

Wettelijk kader 

De Wet luchtkwaliteit (verankerd in de Wet Milieubeheer hoofdstuk 5, titel 2) is een 

implementatie van diverse Europese richtlijnen omtrent luchtkwaliteit waarin ter 

bescherming van mens en milieu onder andere grenswaarden voor vervuilende 

stoffen in de buitenlucht (o.a. fijn stof en stikstofdioxide) zijn vastgesteld. De wet stelt 

bij een (dreigende) grenswaardenoverschrijding aanvullende eisen en beperkingen 

voor ruimtelijke projecten die „in betekenende mate‟ (IBM) leiden tot verslechtering van 

de luchtkwaliteit of „gevoelige bestemmingen‟ binnen onderzoekszones van 

provinciale- en rijkswegen. 

Daarnaast moet uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening afgewogen 

worden of het aanvaardbaar is het project op deze plaats te realiseren. Hierbij speelt 

de blootstelling aan luchtverontreiniging een rol, ook als het project „niet in 

betekenende mate‟ (NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 

 

Het onderhavige project gaat over de realisatie van recreatiewoningen op het strand 

bij Julianadorp aan Zee. Er is geen sprake van een „gevoelige bestemming‟. Verder 

geeft de ministeriele regeling “NIBM” en het hierbij behorende “NIMB tool” voldoende 

informatie om te kunnen vaststellen dat het project niet in betekenende mate leidt tot 

een verslechtering van de luchtkwaliteit. Uit de rapportage luchtkwaliteit 2006 van de 

gemeente blijkt dat er in de gemeente Den Helder geen plandrempelwaarden worden 

overschreden. Daarnaast bevinden zich in de directe omgeving van de 

recreatiewoningen geen wegen of andere luchtkwaliteit verslechterende bronnen 

waardoor er geen aanvullend luchtkwaliteitsonderzoek noodzakelijk is. 

 

Conclusie 

Het effect van de extra verkeersbewegingen die ontstaan door de realisatie van de 

recreatiewoningen op de luchtkwaliteit is nihil. Het aspect luchtkwaliteit brengt geen 

belemmeringen met zich mee voor de realisatie van de recreatiewoningen. 

5.3.6 Veiligheid 

In het kader van de goede ruimtelijke ordening worden de veiligheidsrisico‟s die 

nieuwe projecten met zich mee brengen of waaraan deze worden blootgesteld 

geïnventariseerd. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijk aanwezige 

risico‟s en risico‟s door maatschappelijke activiteiten. De risico‟s die maatschappelijke 

activiteiten zijn middels het besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) geregeld. 

 

Risicokaart provincie Noord-Holland 

De risicokaart van de provincie Noord-Holland geeft de gevaarlijke activiteiten aan 

voor de gehele provincie. Uit de risicokaart van de provincie blijkt dat er in de directe 

omgeving geen risicovolle maatschappelijke activiteiten plaatsvinden en er geen 

routes gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Ook zijn er geen transportleidingen in de 

omgeving aanwezig. Wel is er in de duinen het gevaar voor duinbranden, een 

natuurlijk risico. Door de ligging van de recreatiewoningen, op de rand van het strand 

en de duinen, zou een eventuele duinbrand een gevaar in kunnen houden. Echter 

door de locatie van de recreatiewoningen is een vluchtweg beschikbaar, namelijk 

richting het strand en de zee. 
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Uitsnede risicokaart provincie Noord-Holland 

 

Externe Veiligheid (Bevi) 

 

Inleiding 

Bepaalde maatschappelijke activiteiten brengen risico‟s op zware ongevallen met 

mogelijk grote gevolgen voor de omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich 

op het beheersen van de risico‟s bij de productie, opslag, transport en gebruik van 

gevaarlijke stoffen. Het is van belang dat het ruimtelijk beleid en het externe 

veiligheidsbeleid op elkaar worden afgestemd. 

 

De externe veiligheid wordt bepaald door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in 

en rond het plangebied. Veiligheidsafstanden tussen activiteiten met gevaarlijke 

stoffen en (beperkt) kwetsbare objecten, zoals woningen, moeten ervoor zorgen dat 

bij een eventuele calamiteit het aantal dodelijke slachtoffers beperkt blijft.  

 

In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico geeft inzicht in 

de theoretische kans op overlijden van een individu op een bepaalde horizontale 

afstand van een risicovolle activiteit. Dit risico wordt weergegeven met risicocontouren 

rondom een inrichting of langs een vervoersas. Met het groepsrisico wordt 

aangegeven hoe groot het aantal slachtoffers bij een ongeval kan zijn op basis van de 

aanwezige mensen.  

 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen hanteert een tweedeling in beperkt 

kwetsbare en kwetsbare objecten. In dit kader worden woningen aangemerkt als 

kwetsbare objecten en kantoren als niet-kwetsbare objecten.  

 

In de omgeving bevinden zich geen Bevi inrichtingen. Tevens zijn er geen 

transportroutes of leidingen voor gevaarlijke stoffen in de directe omgeving. Er is 

daarom geen reden het plaatsgebonden of groepsrisico te berekenen. 
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Conclusie 

Het aspect veiligheid vormt geen belemmering voor de realisatie van de 

recreatiewoningen. 

 

5.4 Water 

5.4.1 Inleiding 

In het kader van het verkrijgen van een duurzaam watersysteem hebben Rijk, 

provincies, gemeenten en waterschappen in 2001 de Startovereenkomst waterbeleid 

21
e
 eeuw (WB‟21) ondertekend. Onderdeel van het nieuwe waterbeleid is de 

“watertoets”: de check van ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het 

watersysteem. Hiertoe is er door SAB een watertoets uitgevoerd en de resultaten zijn 

in deze paragraaf opgenomen. 

5.4.2 Beleidskader 

In het kader van het verkrijgen van een duurzaam watersysteem hebben Rijk, 

provincies, gemeenten en waterschappen in 2001 de Startovereenkomst waterbeleid 

21
e
 eeuw (WB‟21) ondertekent. Onderdeel van het nieuwe beleid is de “watertoets: de 

check van ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het watersysteem. 

Europees beleid 

Europese Kaderrichtlijn 

De Europese Kaderrichtlijn Water is gericht op het bereiken van een goede 

ecologische waterkwaliteit in alle Europese wateren. In 2015 moet dat gerealiseerd 

zijn. De lidstaten moeten in 2009 (inter)nationale stroomgebiedbeheersplannen 

vaststellen waarin zij aangeven welke maatregelen ze gaan nemen om de doelstelling 

te halen. 

Provincie Noord-Holland maakt volledig deel uit van het deelstroomgebied Rijndelta 

en het daarbinnen begrensde deelstoomgebiedsdistrict Rijn-West. Binnen Rijn-West 

werkt Noord-Holland samen met alle betrokken waterbeheerders (Rijkswaterstaat, 

buurprovincies, waterschappen en gemeenten) aan het opstellen van het regionale 

deel van het genoemde stroomgebiedbeheersplan Rijndelta. 

Rijksbeleid  

Nationaal Bestuursakkoord Water 2003 

In het Nationaal Bestuursakkoord Water hebben Rijk, provincies, waterschappen en 

gemeenten afgesproken dat in 2015 het watersysteem op orde moet zijn en blijven. 

Water moet weer de ruimte krijgen en is medesturend voor het ruimtelijk beleid. Als 

een van de eerste stappen is afgesproken dat de waterschappen in beeld brengen 

hoeveel; waterberging er nodig is om aan de zogenaamde werknormen te kunnen 

voldoe. Voor stedelijk gebied houdt dit bijvoorbeeld in de hoeveelheid wateroppervlak 

die nodig is om te zorgen dat bij neerslag het waterpeil maar een in de 100 jaar tot 

aan het maaiveld kan stijgen. 

Provinciaal beleid 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2010) 

Het veranderende klimaat zorgt voor nieuwe opgaven op het gebied van 

waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterberging. De Provincie Noord-Holland 

streeft naar een klimaatbestendige ruimtelijke ordening. Dat doet zij door aandacht te 

geven aan aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie) naast terugdringen van 
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emissies (mitigatie). De effecten van locatiekeuze, ruimtelijke inrichting en indien 

nodig aanpassing op gebouwniveau bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen worden 

meegewogen. Ruimtelijke functies worden waar nodig aan het veranderende 

grondwaterpeil en de veranderende waterkwaliteit aangepast. Bij nieuwe bouwlocaties 

en - grondgebruik dient rekening te worden gehouden met de randvoorwaarden vanuit 

waterveiligheid (overstromingsrisico) en wateroverlast, functiefacilitering en duurzaam 

bouwen.  

 

Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2006-2010 

In dit Provinciaal Waterplan is het Europese en nationale beleid vertaald naar wat er 

binnen de provincie moet gebeuren om het water zo goed mogelijk te blijven beheren 

in de periode 2006-2010 en daarna. Het Waterplan staat niet op zichzelf. Water heeft 

met heel veel zaken te maken, variërend van landbouw tot recreatie en van 

stadsuitbreidingen tot gezond drinkwater. Daarom is het Provinciaal Waterplan 

afgestemd met het beleid op het gebied van natuur, recreatie, landschap, 

cultuurhistorie, milieu, landbouw, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer.  

 

In het Provinciaal Waterplan staat het waterbeleid beschreven aan de hand van de 

thema‟s veiligheid, wateroverlast en watertekort, waterkwaliteit en grond- en 

drinkwater. Het Provinciaal Waterplan is het kader voor de uitvoering: het is de basis 

voor allerlei te nemen maatregelen door de Provincie, waterschappen en gemeenten 

gedurende de looptijd van het plan. Het is dus geen uitvoeringsprogramma. Er zal een 

apart uitvoeringsprogramma worden opgesteld dat jaarlijks wordt aangepast. 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Door het Hoogheemraadschap wordt gebruik gemaakt van diverse planinstrumenten. 

Deze plannen bevatten het door het Hoogheemraadschap te voeren beleid.  

 

Waterbeheersplan 4 

Het Waterbeheersplan 4 heeft is vastgesteld op 14 oktober 2009. De kerndoelen van 

het waterbeheersplan worden hierna weergegeven: 

 het op orde houden van het watersysteem en dit onder dagelijkse omstandigheden 

doelmatig en integraal beheren; 

 de verontreiniging van het watersysteem door directe en indirecte lozingen 

voorkomen en/of beheersbaar houden; 

 het op orde houden van de primaire waterkeringen en overige waterkeringen met 

een veiligheidsfunctie en deze onder dagelijkse omstandigheden doelmatig 

beheren; 

 het in stand houden en ontwikkelen van een calamiteitenorganisatie die onder 

bijzondere omstandigheden onmiddellijk operationeel is en die beschikt over 

actuele calamiteitenbestrijdingensplannen voor veiligheid, wateroverlast en 

waterkwantiteit. 

 

Met betrekking tot de kust volgt het hoogheemraadschap het rijksbeleid uit de Derde 

Kustnota (2000) en de Beleidslijn Kust (2007) en werkt mee aan de realisering 

daarvan. De druk op de kust vanuit het land en de zee neemt sterk toe. Het 

hoogheemraadschap anticipeert zowel op klimatologische als ruimtelijke 

ontwikkelingen die het functioneren van de waterkering kunnen beïnvloeden.  
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5.4.3 Watertoets 

Met behulp van de watertoets wordt getoetst of binnen nieuwe plannen aan de 

waterhuishouding voldoende aandacht is besteed. Uitgangspunt van de watertoets is 

dat de initiatiefnemer en de waterbeheerder, zijnde het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, samen werken aan het ruimtelijk plan, waarbij het wateraspect 

volledig wordt ingevuld. In de dagelijkse praktijk van de ruimtelijke ordening is de 

positie van de waterbeheerder met de introductie van de watertoets sterker geworden. 

Zonder positieve watertoets is een bouwplan niet goed ruimtelijk onderbouwd. 

Bovendien is de goedkeuring van een bestemmingsplan of afwijking middels een 

ruimtelijke onderbouwing zonder positieve watertoets onmogelijk. De provincie is de 

bevoegde instantie die het plan uiteindelijk goedkeurt. De plannen voor de 

recreatiewoningen zijn inmiddels, in het kader van de watertoets, besproken met het 

Hoogheemraadschap. 

Huidig watersysteem 

Het projectgebied is gelegen op het strand van Julianadorp aan Zee. Omdat het 

tijdelijke strandhuisjes betreft waarvoor geen fundering in de grond noodzakelijk is, 

wordt er niet ingegrepen in het watersysteem. Wel zijn het strand en de duinen 

onderdeel van de primaire waterkering. Ook hiervoor geldt dat de tijdelijke 

strandhuisjes die snel verplaatsbaar zijn geen belemmeringen en gevaar opleveren 

voor het functioneren van de primaire waterkering. Desondanks is er in het kader van 

de nieuwe Waterwet (2009) een Watervergunning noodzakelijk die afgegeven wordt 

door Rijkswaterstaat in overleg met het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier.  

 

Conclusie 

Het aspect “water” levert geen belemmering op voor de uitvoerbaarheid van de 

plannen. 

 

5.5 Cultuurhistorie en archeologie 

Door de ondertekening van het Verdrag van Malta (Valletta, 1992) heeft Nederland 

zich verplicht tot het beschermen van het archeologisch erfgoed. Deze verplichting 

heeft geresulteerd in de Wet op de Archeologische Monumentenzorg. Uitgangspunt 

van het verdrag en de wet is om het archeologisch erfgoed waar mogelijk te 

behouden. Op locaties waar in de toekomst nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zullen 

plaatsvinden, moet worden bekeken of het uitvoeren van archeologisch onderzoek 

noodzakelijk is. Op basis van dat onderzoek kan dan worden beslist hoe met de 

eventueel aanwezige archeologisch waarden dient te worden omgegaan voordat de 

nieuwe functie en/of bebouwing kan worden gerealiseerd.  

 

Provinciale Cultuurhistorische waardenkaart 

Op de Provinciale Cultuurhistorische waardenkaart is aan het strand geen bijzondere 

waarde toegekend. Er is geen noodzaak tot het doen van archeologisch onderzoek. 

Wel blijft de algemene zorgplicht van toepassing, indien er archeologisch waardevolle 

objecten worden aangetroffen dient het bevoegd gezag te worden ingelicht. 

 

Beleidsnota Cultuurhistorische waarden Den Helder 

Het project valt in het gebied DH4-1A: het duingebied. In dit gebied geldt: bij 

werkzaamheden met een oppervlakte van meer dan 500 vierkante meter en een 

diepte van 50 centimeter of meer, dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te 
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worden. Omdat de fundering van de huisjes middels tegels direct op het strand zal 

geschieden wordt er niet dieper dan 50 centimeter gegraven. Archeologisch 

onderzoek in het kader van de beleidsnota Cultuurhistorische Waarden Den Helder is 

niet noodzakelijk. 

 

Conclusie  

Met dit project zijn geen belangen van cultuurhistorie of archeologie betrokken.  

 

5.6 Ecologie 

In het kader van het projectplan moet een uitspraak worden gedaan over de effecten 

van het projectplan op de natuur. Bescherming in het kader van de natuur wet- en 

regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. Bij 

gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en de 

Ecologische Hoofdstructuur. Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en 

faunawet. 

5.6.1 Gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt in de buurt van het Natura 2000 gebied Noordzeekustzone en 

binnen het Natura2000 gebied in ontwerp, Duinen Den Helder - Callantsoog. In het 

kader van de eerste fase van de strandslaaphuisjes zijn de mogelijke effecten op deze 

Natura2000-gebieden geïnventariseerd en eventuele negatieve effecten beperkt door 

mitigerende maatregelen te treffen. Na het eerste seizoen (2011) heeft de exploitant 

op verzoek van de Provincie Noord Holland een evaluatie uitgevoerd. De belangrijkste 

conclusies van de evaluatie waren dat er geen blijvend negatieve effecten opgetreden 

zijn op de omliggende flora en fauna. Verstorende effecten zijn door de exploitant 

ondervangen door de genomen maatregelen zoals beschreven in de vergunningen en 

de voortoets voor de 1
e
 fase. 

 

In het kader van de 2
e
 fase van het project en deze bijbehorende ruimtelijke 

onderbouwing dient wederom een voortoets te worden uitgevoerd.  In het vooroverleg 

voor 2
e
 fase zijn met Landschap Noord Holland, de gemeente Den Helder en de 

Provincie Noord Holland een aantal belangrijke punten geïdentificeerd. Uit het 

vooroverleg met het Hoogheemraadschap Noord Holland Noorderkwartier (HHNK) en 

Rijkswaterstaat zijn een aantal randvoorwaarden vastgelegd. Eventuele negatieve 

effecten op Flora en Fauna zijn hierin niet benoemd. 

 

De mogelijk relevante factoren m.b.t. flora en fauna zijn hieronder toegelicht. 

In de voortoets is onderscheid gemaakt tussen de plaatsing/verwijdering van de 

strandhuisjes en de exploitatie gedurende het seizoen. Aanleg van aanvullende 

infrastructuur is niet aan de orde (de inmiddels aangelegde infrastructuur is 

voldoende voor het gehele project). 

 

a Betreding van de duinen 

plaatsing + verwijdering van de strandhuisjes 

Niet van toepassing 

 

exploitatie 

Tussen de strandhuisjes en het duingebied staat een hek dat betreding van de duinen 

voorkomt, tevens zijn er door HHNK bordjes geplaatst. Door realisatie van fase 2 

zullen er meer toeristen op het strand verblijven. Omdat de beheerder van Gooiberg 
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aanwezig is op het strand kan hij door preventief optreden voorkomen dat gasten de 

duinen betreden. 

 

b Aantasting duinlandschap: 

plaatsing + verwijdering van de strandhuisjes 

Niet van toepassing 

exploitatie 

Niet van toepassing 

 

c Geluidsoverlast. 

plaatsing + verwijdering van de strandhuisjes (zie ook f) 

Doordat er meer strandhuisjes komen zal de plaatsingsperiode iets langer worden en 

wordt er met meer materieel gewerkt. Het is hierbij van belang dat de plaatsing klaar 

is voor aanvang van het broedseizoen (1 april) zodat de geluidsoverlast de in de 

duinen broedende vogels niet verstoord. 

exploitatie 

Ook voor de 2e fase is de doelgroep toeristen met jonge kinderen en senioren. De 

ervaring leert inmiddels dat deze mensen juist voor de rust komen en dus geen 

geluidsoverlast veroorzaken of accepteren. Reserveringen van groepen worden 

geweerd. In ieder huisje is een reglement aanwezig waarin geluidsoverlast buiten 

(door muziek, radio‟s etc.) verboden wordt. Bij een eventuele overtreding zal de 

aanwezige beheerder optreden. In het slechtste geval kan hij de gasten verzoeken te 

vertrekken. 

 

d Hinder door licht. 

plaatsing + verwijdering van de strandhuisjes 

Niet van toepassing, er wordt alleen overdag gewerkt 

exploitatie 

De 2e fase zal identiek gebouwd worden aan de 1e fase en wordt in hetzelfde gebied 

geplaatst als de 1e fase (d.m.v. verdichting). Er zal gebruik gemaakt worden van 

dezelfde type afgeschermde buitenverlichting waardoor er geen overlast ontstaat voor 

de aanwezige Fauna. 

 

e Verkeersbewegingen. 

plaatsing + verwijdering van de strandhuisjes 

Het aantal verkeerbewegingen tijdens de op- en afbouw zal toenemen. In overleg met 

de gebiedsbeheerder (LNH) wordt er gebruik gemaakt van 2 strandopgangen. 

Hierdoor zal de verkeersdruk gespreid worden en omdat deze alleen plaatsvindt 

buiten het broedseizoen zal er geen verstoring plaatsvinden aan de omliggende flora 

en fauna. 

exploitatie. 

Gasten kunnen niet met de auto in de duinen of op het strand komen omdat het 

gebied met slagbomen is afgesloten. Zij verplaatsen zich uitsluitend te voet of op de 

fiets. Het aantal verkeersbewegingen per auto zal niet toenemen omdat de beheerder 

bij de uitbreiding (fase 2) een aanhangwagen achter de Landrover koppelt om het 

grotere volume (bagage, beddengoed etc.) in het zelfde aantal ritten te kunnen 

vervoeren. Er zijn dan ook geen nadelige effecten te verwachten door extra 

verkeersbewegingen bij realisering van de 2e fase. 
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f Plaatsingsperiode 

plaatsing + verwijdering van de strandhuisjes 

Om eventuele overlast aan de in het gebied aanwezige Fauna (Tapuit) te voorkomen 

wordt de plaatsing afgerond vóór aanvang van het broedseizoen (vóór 1 april). 

exploitatie 

Niet van toepassing 

 

g Afval 

plaatsing + verwijdering van de strandhuisjes 

Niet van toepassing 

exploitatie 

De strandschoonmaak zal verzorgd worden door een gespecialiseerd bedrijf. Er 

worden door Gooiberg voldoende afsluitbare vuilniscontainers achter de huisjes 

geplaatst. Deze containers worden door een afvalverwerkend bedrijf geleegd. 

Overige te nemen maatregelen en voorzieningen 

Beheerder 

Gooiberg heeft een beheerder aangesteld die werkt vanuit een beheerderunit op het 

strand. De beheerder is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken om en in de 

huisjes en is tevens het directe aan spreekpunt voor de duin- en strandbeheerders. 

Doelgroepen 

Slaapstrandhuisjes zijn met name bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen, 

natuurliefhebbers en senioren. Deze recreanten komen voor rust en stilte en zijn een 

goede doelgroep. Groepen jongeren daarentegen ( b.v. studenten) zullen juist 

vermeden worden. In praktijk blijkt dat de meeste gasten inderdaad uit deze 

doelgroepen afkomstig zijn en zich zeer rustig gedragen. Huisdieren zijn niet 

toegestaan in de strandhuisjes.  

Reglement 

Alle recreanten die in de huisjes verblijven krijgen het “huisreglement” waarin o.a. 

bovenstaande zaken geregeld zijn. Bij herhaaldelijke overtreding van het reglement 

heeft de beheerder de mogelijkheid het verblijf in de huisjes te beëindigen. 

5.6.2 Conclusie gebiedsbescherming 

Door de plaatsing van additionele strandhuisjes op het strand van Julianadorp aan 

Zee is er geen kans op blijvend negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van het naastgelegen Natura2000 gebied. Er zijn 

enkele mogelijk verstorende effecten geïdentificeerd die door de te nemen 

maatregelen van de exploitant relatief eenvoudig ondervangen kunnen worden. De 

exploitant zal bij de Provincie Noord Holland een aanvraag vergunning in het kader 

van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet 1998) indienen Vergunningaanvraag ex 

art. 19d e.v. (Natura-2000 gebieden).  

5.6.3 Soortenbescherming 

In het kader van de Flora- en faunawet dient te worden nagegaan of vaste rust- en 

verblijfplaatsen door de ingreep worden aangetast (verwijderd, ongeschikt gemaakt) of 

dieren opzettelijk worden verontrust. De ligging van het plangebied binnen het Natura 

2000 gebied in ontwerp, Duinen Den Helder - Callantsoog, betekent dat er al veel 

maatregelen zijn genomen ter bescherming van de instandhoudingsdoelstellingen van 

het betreffende Natura 2000 gebied. De beoogde ontwikkeling kan biotoopverlies of 

verstoring (indirect biotoopverlies) tot gevolg hebben voor soorten die niet behoren tot 



SAB 24  

 

de soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn overeengekomen in het 

ontwerp Natura 2000 gebied. Door de plaatsing van de strandhuisjes op het strand op 

bepaalde afstand van de duinvoet is invloed op in het kader van de Flora en faunawet 

beschermde soorten niet te verwachten. Het strand wordt op dit moment in de zomer 

gebruikt door recreanten. De huisjes komen op een fundering die niet permanent is en 

de huisjes staan alleen op het strand in de al drukke zomerperiode. Invloeden die 

leiden tot een verminderde geschiktheid van het plangebied als vaste rust- en 

verblijfplaats van soorten zijn dan ook niet aannemelijk.  

 

Conclusie 

Door het nemen van verschillende maatregelen en de tijdelijkheid van de 

strandhuisjes zullen de effecten van de strandhuisjes op de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied nihil zijn. Deze 

maatregelen zorgen er ook voor dat beschermde soorten in het kader van de Flora en 

faunawet niet worden verstoord. Vanuit ecologie is er geen belemmering voor het 

project. 

 

5.7 Verkeer en parkeren 

De recreatiewoningen worden op het strand gerealiseerd. Gasten en bezoekers 

melden zich bij aankomst bij de receptie van Landal Ooghduyne. De gasten en 

bezoekers zullen hier ook parkeren op eigen terrein van Landal. De strandhuisjes zijn 

te voet te bereiken via de strandopgangen. In de huidige situatie zijn geen knelpunten 

bekend in de verkeersveiligheid of de capaciteit van de omliggende wegen en 

parkeerplaatsen. Het project zal extra verkeersbewegingen opleveren echter zijn deze 

niet van zodanige invloed dat de verkeersveiligheid of de capaciteit in het geding 

komen.  

 

Conclusie 

De aspecten verkeer en parkeren zorgen niet voor een belemmering van de realisatie 

van de strandhuisjes. 

 

5.8 Economische haalbaarheid 

Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan of afwijking van een 

bestemmingsplan middels een omgevingsvergunning dient op grond van artikel 3.1.6, 

eerste lid, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening 2008 (Bro) onderzoek plaats te 

vinden naar de uitvoerbaarheid van het plan. Er is sprake van een bouwplan als 

bedoeld in artikel 6.12 lid 1 van de Wro als onderdeel van afdeling 6.4 inzake de 

grondexploitatie. Met de vaststelling van de ruimtelijke onderbouwing kan vastgesteld 

worden dat er geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld, aangezien het 

kostenverhaal ex artikel 6.12 lid 2 sub a anderszins is verzekerd. Artikel 6.12 lid 2 sub 

b en c zijn voor dit project niet van toepassing. Deze verzekering blijkt uit het feit dat 

de begeleiding van de planologisch procedure door middel van het heffen van leges is 

gedekt, het aanleggen van voorzieningen in het exploitatiegebied niet aan de orde is, 

het opstellen van het ruimtelijke plan en de benodigde haalbaarheidsonderzoeken 

door de initiatiefnemer zijn bekostigd, tussen de gemeente en de initiatiefnemer een 

planschadeovereenkomst is afgesloten. Voor de gemeente Den Helder zijn derhalve 

geen kosten verbonden uit het opstellen en uitvoeren van de afwijking van het 

bestemmingsplan. 

 


