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1. INLEIDING

1.1  Algemeen

Het bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008 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: hier worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de grond en opstallen vastgelegd.
Deze zijn bindend voor burgers en overheid. De toelichting bevat vooral de aan het plan ten grondslag
liggende gedachten en motiveringen van de bestemmingen.

Het voorliggende bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008 is gelegen in de driehoek
Middenweg-Spoorlijn-Linie. Het plangebied omvat de buurten Tuindorp (ook bekend Bloemenenbuurt)
en Geleerdenbuurt.

Het voornemen tot het opstellen van het bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt 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 2003-2013. De Bloemen- en Geleerdenbuurt wordt in dit plan
van aanpak nog onderverdeeld in twee afzonderlijke bestemmingsplannen, maar gezien de
samenhangende structuur, én de gemeentelijke doelstelling om te komen tot een vermindering van het
aantal bestemmingsplannen is gekozen om de twee voorgenomen plannen samen te voegen.

1.2. Aanleiding en doel
De aanleiding tot dit bestemmingsplan zijn de ouderdom van de geldende bestemmingsplannen, de
lappendeken van regelingen die onder meer door de diverse bestemmingsplanherzieningen en
uitwerkingen is ontstaan, en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast dient de gemeente op
grond van artikel 33 van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) alle bestemmingsplan die ouder zijn dan
10 jaar te herzien. Het oudste, binnen het plangebied gelegen, vigerende bestemmingsplan is het
Uitbreidingsplan in onderdelen Zuidwest, 4de herziening (1963). Hiernaast zijn voor verschillende
deelgebieden in het plangebied afzonderlijke bestemmingsplannen opgesteld. Het gaat om de
volgende bestemmingsplannen:

- Geleerdenbuurt West 2001
- Geleerdenbuurt Oost 2003
- Bloemenbuurt 2001

De thans vigerende bestemmingsplannen dateren uit de periode 1963 tot 2003. Het bestemmingsplan
Geleerdenbuurt Oost 2003 is door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland deels buiten goedkeuring
gelaten, maar is sindsdien niet gerepareerd door een zogenaamd reparatieplan. In het kader van
bovengenoemde overwegingen heeft de gemeente Den Helder besloten om voor het gebied gelegen in
de driehoek Middenweg-Spoorlijn-Linie een nieuw bestemmingsplan te ontwikkelen. Het voorliggende
bestemmingsplan vervangt alle bovengenoemde bestemmingsplannen.

Het bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008 heeft als doel de bestaande situatie vast te
leggen en moet tevens dienen als een actueel beheerkader. Het is een bestemmingsplan zonder
uitwerkingsplicht dat door zijn inrichting gewenste ontwikkelingen (zowel ruimtelijk als functioneel)
mogelijk maakt, en regels bevat om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. Een
bestemmingsplan waarmee, met behoud van cultuurhistorische waarden, een kader wordt geschapen
voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Het plan dient tevens ter bescherming van de
stedenbouwkundige structuur en de ruimtelijke kwaliteit van de Bloemen- en Geleerdenbuurt. Het plan
heeft een vrij conserverend karakter waar voor het gebouwde geen veranderingsprocessen worden
nagestreefd of gestimuleerd. Het bestemmingsplan moet helder, eenduidig interpreteerbaar,
handhaafbaar en toetsbaar zijn.
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Op de terreinen van de Sportlaan en de Pasteurstraat wordt voorzien in een nieuwe ontwikkeling. De
planvorming voor deze nieuwe ontwikkelingen wordt nog in detail uitgewerkt. In het bestemmingsplan is
rekening gehouden met de stedenbouwkundige uitgangspunten zoals die aan de ontwikkelende
partijen zijn meegegeven.
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1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied

Het plangebied omvat het gebied dat wordt begrensd door de driehoek Middenweg, de Spoorlijn en de
Linie, en is gelegen binnen de stelling van Den Helder. Op het onderstaande kaartje is het plangebied
geel gearceerd.

Figuur 1: ligging en begrenzing van de Bloemen- en Geleerdenbuurt (geel gearceerde gedeelte). In
het westen wordt het plangebied begrensd door de Middenweg, in het oosten door de spoorlijn en in
het noorden door de liniedijk van de Stelling van Den Helder.

De Bloemen- en Geleerdenbuurt maakt onderdeel uit van de stad gelegen binnen de Stelling van Den
Helder (‘binnen de Linie’), die grotendeels in de periode 1915-1960 tot stand is gekomen. De wijk is
onmiskenbaar een woonbuurt, waar slechts tot op beperkte hoogte sprake is van andere functies zoals
bedrijven of dienstverlening. Het zuidoosten van de Bloemen- en Geleerdenbuurt is ruim en relatief
groen van opzet. Het plangebied wordt gekenmerkt door een groot aantal onderwijsinstellingen.
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1.4 Vigerende bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008 is een complete herziening van de geldende
plannen die van toepassing zijn op dit plangebied. Hieronder is aangegeven welke
bestemmingsplannen (gedeeltelijk) komen te vervallen bij het van kracht worden van dit nieuwe
bestemmingsplan. De data van vaststelling en goedkeuring zijn eveneens weergegeven:

 Uitbreidingsplan in onderdelen Zuid-West (nr. 18) - vaststelling 04-09-1962/ goedkeuring 10-12-1963;

Het uitbreidingsplan is in het plangebied van toepassing op die gebieden van het plan die niet
begrepen zijn in de onderstaande plannen, Bloemenbuurt, Geleerdenbuurt Oost én West. Bij
het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008 komt
dit bestemmingsplan geheel te vervallen, omdat de rest van het plan reeds was herzien in het
bestemmingsplan Indische Buurt 2004.

 Geleerdenbuurt West 2001 (nr. 93) - vaststelling 04-12-2002/ goedkeuring 06-05-2003.

Dit bestemmingsplan is in het plangebied van toepassing op het gebied van 200 x 170 meter,
gelegen ten noorden van de Sportlaan.

 Geleerdenbuurt Oost 2003 (105) - vaststelling 01-07-2003/ goedkeuring 30-09-2003.

Dit bestemmingsplan is in het plangebied van toepassing in de noordhoek van het plangebied.

 Bloemenbuurt 2001 (nr. 104) - vaststelling 09-04-2003/ goedkeuring 03-07-2003.

Is in het plangebied van toepassing op de gebieden de Bloemenbuurt en Tuindorp.
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1.5 opbouw van de toelichting (leeswijzer)
Deze toelichting bestaat uit 4 stukken. In hoofdstuk I worden de begrenzing, de doelstelling en de vigerende
bestemmingsplannen van het plangebied toegelicht.

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk II een inventarisatie en analyse gemaakt van het bestaande situatie
van de Bloemen- en Geleerdenbuurt. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de functionele en
stedenbouwkundige structuur van het plangebied. Hierin komen ook de verleende vrijstellingen aan de
orde, aangezien deze een beeld geven van de behoeften in de Bloemen- en Geleerdenbuurt. Dit resulteert
in een algemene ontwikkelingsvisie van het plangebied, waarin aangegeven wordt op welke wijze in het
bestemmingsplan omgegaan zal worden met de in de  verschillende analyses neergelegde
aandachtspunten.

In hoofdstuk III wordt de essentie van het bestemmingsplan behandeld. Daarin wordt toegelicht hoe het
bestemmingsplan opgezet is: hier wordt ook de werking van de plankaart en de voorschriften nader
toegelicht. In het hoofdstuk is een toelichting per artikel opgenomen, waarin de werking van de
bestemmingen uitgelegd wordt. In hetzelfde hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële uitvoerbaarheid van
het bestemmingsplan.

In hoofdstuk IV worden de randvoorwaarden van het bestemmingsplan in beeld gebracht. Hierbij wordt
aandacht besteed aan het beleid op verschillende schaalniveaus (het Rijk, provincie, gemeente) en op
sectoraal gebied. Hierin staan ook de toetsen en onderzoeken weergegeven die verplicht in het
bestemmingsplan aan de orde moeten komen, zoals de water-, bodem- en de natuurtoets. Geluid wordt
samengevat in dit hoofdstuk: het daadwerkelijke rapport wordt opgenomen in de bijlage van dit
bestemmingsplan.

Ter afsluiting komt het overleg dat in het kader van dit bestemmingsplan is gevoerd (onder andere inspraak
en overleg ex artikel 10 Bro) in hoofdstuk V aan de orde.
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2. ANALYSE & VISIE

2.1 Ontstaansgeschiedenis van de Bloemen- en de Geleerdenbuurt
1600-1900

Den Helder is voor Nederlandse begrippen een relatief jonge plaats. Omstreeks 1600 waren de
eilanden Huisduinen en Callantsoog nog van elkaar gescheiden door een enorme strandvlakte die in
het oosten overging in een waddengebied met platen en geulen. In 1610 werd het eiland door middel
van een dijk verbonden met het vaste land. Het kweldergebied (Buitenveld) dat achter deze dijk lag,
kwam nu alleen nog maar onder water te staan via het Marsdiep. In 1817 werd dit kweldergebied
ingepolderd, gelijktijdig met de aanleg van het Groot Noordhollands Kanaal. De gemeente Den Helder
bestond vanaf dat moment uit het voormalige eiland en haar aanpolderingen.

In de 19de eeuw groeit Den Helder, mede dankzij de komst van de Koninklijke Marine. Nadat de
Hoofdgracht volgebouwd is ontstaat er behoefte om landinwaarts uit te breiden. Het plangebied is dan
deels in gebruik voor agrarische doeleinden, terwijl de zuidwestelijke hoek benut wordt als vuilnisbelt.
Als tussen 1916 en 1920 de eerste woningen in Tuindorp Oost (132 huurwoningen in de Florastraat,
Bloemenstraat en de Anjelierstraat) en ten zuidwesten van de Brakkeveldweg (Rozenstraat) gebouwd
worden, bestaan de grote structuren van het plangebied – de Middenweg, de spoorlijn, de
Brakkeveldweg en de liniedijk – al. De bebouwing komt tot stand tussen deze beperkingen, wat de
stedenbouwkundige structuur van het gebied verklaard. Deze eerste woningen worden vooral
geïnitieerd door woningbouwverenigingen, vanuit de idealistische gedachte van het goed huisvesten
van de arbeidersklasse. Het gebied krijgt de naam ‘tuindorp1’, omdat de woningen allemaal uitgerust
worden met een kleine tuin, een gegeven wat in die tijd slechts beperkt voorkwam in het stedelijk
gebied.

Het uitbreidingsplan 1917

In het interbellum werd de basis voor het plangebied officieel gelegd: om de stedelijke groei in goede
banen te leiden wordt in 1917 een uitbreidingsplan voor geheel Den Helder opgesteld waarin de stad
de stap over het spoor richting linie zou maken. In de Geleerdenbuurt worden duurdere woningen
voorzien dan in Tuindorp. Het uitbreidingplan was voorzien van diepe bouwblokken. Het spoor, de
Middenweg en de Linie verlenen het plangebied een driehoekige vorm wat automatisch leidt tot veel
‘restruimte’. De gedachte achter de diepe blokken was dat hierdoor veel binnenterreinen zouden
ontstaan waarin deze restruimte opgevangen werd. Deze konden dan op termijn een bestemming
krijgen voor ‘gemeentelijke doeleinden’ of ‘particuliere stichtingen’. Hier waren opslagplaatsen en
garages overigens niet onder begrepen. Uiteindelijk is de meerderheid van deze terreinen alsnog in
gebruik genomen als garageboxen en opslag. Dit hangt onder andere samen met het feit dat de
opmars van de auto in het plan nog niet voorzien was. Op een aantal plaatsen is wel gehoor gegeven
aan de oorspronkelijke bedoeling van het uitbreidingsplan van 1917. De Herdersscheeschool
(ontsloten via de Begoniastraat) en het buurthuis tussen de Crocusstraat, Brakkeveldweg, Tuinstraat en
de Goudsbloemenstraat. In het uitbreidingsplan waren relatief weinig voorzieningen gepland: voor
cafés, scholen en winkels waren de bewoners aangewezen op het centrum. Voor sport kon men wel in
het plangebied terecht, omdat hier de sportvelden voor de gehele stad gepland werden op de tegen de
Linie gelegen velden.

Het interbellum

Tussen 1920 en 1940 krijgt het plangebied in grote lijnen gestalte volgens het uitbreidingsplan: het
wordt vanuit de randen ‘ingevuld’, waardoor het centrum lang openblijft. Tot na de Tweede
Wereldoorlog blijft het centrum van het plangebied (de ruimte tussen de prof. Blokstraat en de latere
Pasteurstraat plus de H.A. Lorentzstraat) dan ook open. De Geleerdenbuurt wordt vooral ontwikkeld
door particulieren, terwijl Tuindorp door Woningstichting Den Helder uitgevoerd werd. De woningen uit
deze periode bestaan uit één of twee bouwlagen en een kap. De sportvelden tussen de Sportlaan en
de liniedijk in het zuiden worden in gebruik genomen. Vanaf 1930 werd er echter veelvuldig gesleuteld
aan het uitbreidingsplan, waarbij de dichtheid toenam. Door deze verdichting is de Van
Leeuwenhoekstraat in de Geleerdenbuurt ontstaan.

1 De namen ‘Tuindorp’ en ‘Bloemenbuurt’ worden gebruikt voor hetzelfde gebied.
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Figuur 2: op ansichtkaart verschenen versie van de Helderse uitbreidingsplannen omstreeks 1920.
De bestaande bebouwing tussen Middenweg, Linie en spoor is dan reeds ingetekend, gecombineerd
met de te bouwen woonblokken. Bron: gemeente Den Helder.

In de oorlogsjaren heeft Den Helder als geheel zwaar te lijden onder bombardementen. Ook het
plangebied krijgt te maken met enkele verdwaalde bommen. In de Geleerdenbuurt wordt met name de
Jan Blankenstraat getroffen. In Tuindorp richten springbommen vernielingen aan in de Florastraat, de
Tuinstraat en de Asterstraat.

 Wederopbouw

De jaren ’50 stonden in Den Helder, eveneens als in de rest van Nederland, in het teken van de
wederopbouw. De snelle productie van met name woningen vormde daarin het hoofddoel. De
architectuur en stedenbouw uit de periode van de wederopbouw is anders dan die uit de periode van
vóór de Tweede Wereldoorlog: de woonwijken zijn omvangrijker en de bouwwerken meestal
grootschaliger. Het motto van de wederopbouw is ‘sober en doelmatig’. De flatgebouwen en
duplexwoningen2 in het plangebied dateren van deze periode. In de jaren van de wederopbouw wordt
het binnengebied ook langzaamaan ingevuld, volgens het wederopbouwplan van Wieger Bruin. In
tegenstelling tot de huidige situatie vond de ontsluiting van het plangebied in eerste instantie plaats via
een spoorwegovergang tussen de huidige H.A. Lorentzstraat en de Sluisdijkstraat (centrum). In het
wederopbouwplan zou de hoofdontsluiting van de geplande wijk Nieuw Den Helder via de H.A.
Lorentzstraat gaan plaatsvinden. Dit verklaart ook de stedenbouwkundige opzet van het centrum van
het plangebied in haar huidige vorm. De Pasteurstraat en de H.A. Lorentzstraat werden gezien als
‘voorname’, groene straten met hoogbouw aan weerszijde. Hier moest tevens een beeldbepalend
gebouw verrijzen dat zou functioneren als landmark. Een deel van de velden aan de Sportlaan zou
moeten wijken voor bebouwing. Uiteindelijk bleven de sportvelden ongemoeid en werd in de jaren ’70
de overgang naar de Sluisdijkstraat zelfs gesloten (en vervangen door “het tunneltje  bij de
Brakkeveldweg). De Middenweg werd in gebruik genomen als hoofdontsluiting van Nieuw Den Helder
en de voorziene verbinding tussen de nieuwe wijk met de H.A. Lorentzstraat kreeg geen vorm als weg
doorgaand verkeer. De geplande bebouwing langs de H.A. Lorentzstraat en de Pasteurstraat werd wel
gerealiseerd, evenals het gewenste beeldbepalende gebouw: in de jaren ’50 wordt op de hoek van de
H.A. Lorentzstraat en Pasteurstraat de Opstandingskerk gebouwd, ter vervanging van de in de

2 De duplexwoning werd omstreeks 1948 ontwikkeld door de Rijksoverheid, als (tijdelijke) oplossing voor de
door de Tweede Wereldoorlog ontstane woningnood. In eerste instantie zou een woning met dunne
tussenwanden opgeleverd worden en bewoond worden door twee gezinnen. Naderhand zou de woning
‘ontsplitst’ worden, hetgeen in Den Helder in de jaren ’60 dan ook gebeurde.
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oorlogsjaren gesloopte Westerkerk in Oud Den Helder. In de periode 1950-1990 worden tevens de
school achter de Opstandingskerk en de voornaamste bebouwing langs de Sportlaan gerealiseerd. De
flats aan de H.A. Lorentzstraat maken onderdeel uit van de eerste ‘hoogbouw’-projecten in Den Helder.

Na de wederopbouw

In de jaren ’80 is met name in Tuindorp grootschalig gerenoveerd. Op sommige plaatsen resulteerde
dit in sloop en nieuwbouw. Dit gebeurde vooral in het complex Potteman ten zuidwesten van de
Brakkeveldweg: alle woningen werden gesloopt en in 1980 vervangen door woningen met een
hofjesmatige indeling. De woningen aan de Brakkeveldweg, Anemonenstraat en Anjelierstraat (zo’n 73
woningen resteren nog van de 93 die er aanvankelijke stonden) werden gerestaureerd. De Anemonen-
en Tuinstraat worden geheel gesloopt en vervangen: deze complexen kregen naast het gebruikelijke
nummer ook de titels Belt A en Belt B mee, als verwijzing naar de vroegere vuilstortplaats. De
Asterstraat werd ook herbouwd, maar met verwijzingen naar de jaren 30 stijl. In de laatste decennia
vinden geen grote ingrepen meer plaats in de Bloemen- en Geleerdenbuurt. Het schoolgebouw van de
TOC wordt opgetrokken, en de het gebouw van centrum voor kunsteducatie Triade krijgt vorm. Op het
noordelijkste gedeelte van de Middenweg, tegen de Vijfsprong aan, worden moderne appartementen
gebouwd.

In het plangebied zijn nog altijd kenmerkende gebouwen aanwezig, die getuigen van de
ontstaansgeschiedenis van de buurt. Voorbeelden daarvan zijn de Opstandingskerk, de flats aan de
H.A. Lorentzstraat, de sociale woningbouw aan de Brakkeveldweg, Anjelier- en Florastraat (zie ook
2.3).
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2.2 Functionele en ruimtelijke analyse
Inleiding

De ruimtelijke structuur van de Bloemen- en Geleerdenbuurt wordt bepaald door de ligging tussen een
aantal (al dan niet doorgaande) infrastructurele verbindingen en de Stelling van Den Helder. De
Bloemen- en Geleerdenbuurt betreft feitelijk een woongebied, in het noorden grenzend aan het
centrum van de stad. De Bloemen- en Geleerdenbuurt wordt van oorsprong ingedeeld in 4
subgebieden: Bloemenbuurt Oost (ten oosten van de Brakkeveldweg), Bloemenbuurt West,
Geleerdenbuurt Oost (tot aan de Pasteurstraat) en Geleerdenbuurt West. De Bloemenbuurt staat ook
bekend als Tuindorp. De functies die naast wonen in het plangebied voorkomen zijn in te delen in
maatschappelijke doeleinden, en op beperkte schaal detailhandel en bedrijven.

Ontsluiting

De Bloemen- en Geleerdenbuurt wordt ontsloten via de Middenweg, de Brakkeveldweg en de
Sportlaan. De Middenweg en de Brakkeveldweg doorsnijden het plangebied van zuid naar noord,
waarbij geldt dat het noordelijke gedeelte van de laatste feitelijk een functie als woonstraat heeft. Het
doorgaande verkeer wordt doorgeleid over de Sportlaan/Tuinstraat, die het plangebied van oost naar
west doorsnijdt. Op deze wegen voor doorgaande verkeer zijn verkeersdoeleinden de hoofdfunctie. Alle
andere wegen, via welke de wooncluster ontsloten worden, hebben een functie als woonstraat en
verblijfsgebied. Deze hebben voor het overgrote deel een 30km per uur regime. De doorgaande wegen
zijn voorzien van fietsstroken. Door het feit dat grote delen van het plangebied voor de oorlog tot stand
zijn gekomen zijn de parkeermogelijkheden niet overal toereikend. De Bloemenbuurt grenst aan het
spoor en het hoofdstation van Den Helder. Een klein gedeelte van het spoor zelf is overigens
opgenomen in het plan.

Karakter: woongebied

Het plangebied heeft van oorsprong het karakter van een woongebied, waar met name in de eerste
helft van de 20ste eeuw op kleine schaal producten en diensten werden aangeboden. Sinds de
introductie van grootschalige supermarkten zijn veel kleinschalige winkels verdwenen. De
woonbewoning valt uiteen in vooroorlogse, geschakelde bebouwing uit voornamelijk de jaren ‘30 en ‘40
van de vorige eeuw enerzijds, en naoorlogse portiekflats uit de wederopbouwperiode anderzijds.
Desalniettemin zijn in het plangebied een aantal aan het wonen ondersteunende functies waar te
nemen. Deze zijn geclusterd ten zuiden van de Sportlaan, het noordwesten van de Geleerdenbuurt,
langs de Pasteurstraat, achter de Opstandingskerk en langs de Brakkeveldweg en de Middenweg.

Ondersteunende en overige functies

De omgeving van de Pasteurstraat richt zich voornamelijk op groenvoorzieningen, sport en spel. Naast
centrum voor natuureducatie de Groene Poolster en een judovereniging bevindt zich hier een sportveld.
Achter de Opstandingskerk bevinden zich faciliteiten ten gunste van onderwijs, sport, een zorgcentrum
en een dierenarts. Ook in de omgeving van de Sportlaan zijn een aantal op sport en spel gerichte
instellingen te vinden: het gaat om een sportschool, een sporthal en een sportveld.

Aan de Brakkeveldweg en de Middenweg zitten enkele detailhandelvoorziening en dienstverlenende
instanties geclusterd. Aan de Brakkeveldweg betreffen dit achtereenvolgens een buurtsupermarkt, een
pizzeria (i.d. kiosk), een tattooshop, een kapper, een snackbar, een toko, een videotheek en een
fotoservice.
Aan de Middenweg gaat het om de Open Universiteit,  een deurwaarderskantoor, een
advocatenkantoor, een notaris, een hypotheekadviseur, een dansschool en een tijdschriftenwinkel.
Deze straten functioneren min of meer als buurtcentra; voor de meeste voorzieningen zijn de bewoners
echter aangewezen op de binnenstad.

Verspreid door het plangebied bevinden zich van oorsprong enkele diensten; het betreft hier een
fietsenwinkel en een instelling voor motorenrevisie.
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In totaal zijn er zes onderwijsinstellingen (vijf scholen en één instelling gericht op natuureducatie)
aanwezig in het plangebied. Tot slot bevinden zich in het plangebied een buurthuis en een
aquariumvereniging.
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2.3 Stedenbouwkundige analyse
Inleiding

De bebouwing van de Bloemen- en Geleerdenbuurt is grotendeels tot stand gekomen in de 19de eeuw,
in de scheg tussen de Middenweg, spoordijk en de liniedijk van de Stelling van Den Helder. Het
plangebied betreft een tegen het centrum gelegen woonbuurt met voor- en naoorlogse bebouwing uit
de periode 1914 tot heden. Tegenwoordig ligt het plangebied ingeklemd tussen de Linie met
daarachter de woonwijk Nieuw Den Helder en de binnenstad. In beide woonbuurten komt geen open
water voor.

Type bebouwing

Vooroorlogs
De bebouwing wordt in hoofdzaak getypeerd door eengezinswoningen met 1- tot 2 lagen met een kap,
met voor én achter een tuin. De binnenterreinen zijn op enkele plaatsen volgebouwd met garages en
autoboxen. De vooroorlogse bebouwing stamt over het algemeen uit de jaren ’30 en ’40 van de vorige
eeuw. De oudste woningen zijn te vinden in het noorden van de Bloemenbuurt. Deze zijn uitgevoerd
met een neutrale gevelsteen tot circa twee meter hoogte waarboven de woning voorzien is van een
witte stuclaag. De daken hebben rode dakpannen. De uitgevoerde bouwprojecten zijn met name in de
Geleerdenbuurt betrekkelijk kleinschalig waardoor de woningen in opzet en architectuur kleine
verschillen vertonen. In deze delen van het plangebied treffen we meestal grondgebonden
eengezinswoningen aan met voor en achter een tuin. Daarbij gaat het vaak om gesloten bouwblokken
in een traditionele blokverkaveling. De woningen hebben over het algemeen 1 of twee lagen met een
kap. In de kapconstructie komen zowel mansarde- als zadelkapvormen voor. De complexen in de A.
van Leeuwenhoekstraat zijn uitgevoerd in donkerrode gevelsteen met een zwart dak, met op de
hoeken ruimte voor winkelruimte. De Hugo de Grootstraat daarentegen is opgezet met lichtrode
gevelsteen met een oranjerode dakpan. De basis voor dit type bebouwing is het uitbreidingsplan van
1919.

Naoorlogs
De bebouwing die in de jaren zestig en zeventig tot stand is gekomen is op een aantal plaatsen in
grootschalige projecten gerealiseerd. Dit gebeurde aan de hand van het wederopbouwplan van 1948.
Kenmerkend voor deze naoorlogse bouw zijn de groene assen en de hoogbouw. De H.A.
Lorentzstraat, de Pasteurstraat en het zuidelijkste gedeelte van de Middenweg kennen dan ook
meergezinsbebouwing in drie lagen. Aan de westzijde van de H.A. Lorentzstraat werden
duplexwoningen neergezet. Afgezien van dit centrale onderdeel van het plangebied is het grootste
gedeelte van het plangebied vooroorlogs, bestaande uit rijtjeswoningen. Verscheidene elementen van
het wederopbouwplan zijn nog altijd goed herkenbaar. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld ruime
straatprofielen met brede groene middenbermen. Met name de H.A. Lorentzstraat kenmerkt zich door
brede grasbermen met aan één zijde een parallelweg. Nabij het centrum (aan de Vijfsprong) bevinden
zich tot slot enkele appartementen die in het afgelopen decennium gerealiseerd zijn, boven kantoren in
de plint.

Parkeren

Het parkeren in de Bloemen- en Geleerdenbuurt vindt over het algemeen plaats in de woonstraten zelf,
waar mogelijk aan beide zijden van de weg. Gestoken parkeren komt voor in bepaalde delen van de
Bloemenbuurt die gerenoveerd zijn. Parkeerpleinen komen voor aan de Sportlaan en aan de
Pasteurstraat. Door het feit dat het plangebied over het algemeen in ontstaan voor de oorlog zijn de
parkeermogelijkheden niet overal toereikend.

Onderscheidende complexen en bouwstijlen

Kenmerkende bouwstijlen zijn te vinden in de Buys Ballotstraat (Geleerdenbuurt, jaren ‘30) en in de
Bloemenbuurt (jaren ’20). Met name in deze laatste buurt komen onderscheiden wooncomplexen voor.
Daarbij gaat het om de Rozenstraat en omgeving,  en het Pottemancomplex. Voor de naoorlogse
bebouwing is de hoogbouw langs de Pasteurstraat, de H.A. Lorentzstraat(portiekwoningen) en de
Middenweg (galerijwoningen) kenmerkend. Beeldbepalende panden in het plangebied betreffen de
Tuindorpschool, Anjelierstraat 2t/m14 – 5 t/m 39, de Brakkeveldweg 17 t/m 49, Anemonenstraat 1 t/m
23 en de Florastraat 18 t/m 32.
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Markante bouwwerken

Verspreid door de Bloemen- en Geleerdenbuurt bevinden zich markante gebouwen. Daarbij gaat het
om de Triade (centrum voor kunsteducatie)3, de naoorlogse Opstandingskerk, de Tuindorpschool, het
schoolgebouw van de Pijler en van de TOC.

Andere opvallende bouwwerken zijn de ‘oude’ Herderscheeschool achter de Violenstraat, het
voormalige kantoorpand van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer van de gemeente Den Helder, het
voormalige GG&GD, de oude telefooncentrale van KPN en de naastgelegen telefoonbunker.

Groenstructuur

De omgeving van de Sportlaan, met haar voorzieningen gericht op onderwijs, sport en spel, vormt een
groene enclave in het plangebied. De centrale groenstructuur wordt gevormd door H.A. Lorentzstraat
en de Pasteurstraat. Veel van de woonstraten zijn omgeven met bomenrijen. Een markant punt in de
groenstructuur is de speeltuin in het binnencomplex achter de Tuinstraat. Behorend bij de naoorlogse
meergezinswoningen is het zogenaamde ‘collectief privé-groen’ in de vorm van gezamenlijke
tuincomplexen. Tussen de vooroorlogse bebouwing bevinden zich meerdere kleinschalige
plantsoenen.

Recreatie & verblijfsgebieden

De Stelling van Den Helder valt niet binnen de plangrenzen maar is wel van belang voor het
plangebied, dat tegen de liniedijk aangegroeid is. De Stelling van Den Helder bestaat uit een aantal
forten die door middel van de dijk verbonden zijn. Het Fort Dirksz. Admiraal ligt ten zuiden van het
plangebied en is via voet- en fietspaden verbonden met de buurt. Momenteel functioneert het fort met
de liniedijk als recreatie- en uitloopgebied.

3 Ontworpen door Bjarne Mastenbroek.
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2.5 Ontwikkelingsvisie
Aandachtspunten

In de Bloemen- en Geleerdenbuurt komen een aantal aandachtspunten naar voren die vanuit ruimtelijk
en of planologisch uitgangspunt van belang zijn voor de invulling van het onderhavige
bestemmingsplan. Daarbij gaat het enerzijds om de functionele invulling van enkele vrijkomende
locaties, en om in de toekomst te realiseren projecten anderzijds.
Het schoolgebouw van de Pijler heeft, ondanks de architectonische waarden, geen eenduidige
invulling. Het binnenterrein achter de Pijler ligt momenteel braak.
De Herderscheeschool zal in de toekomst verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Fresiastraat. Het
huidige, op een binnenterrein gelegen gebouw, verliest dan haar functie. De ruimtelijke invulling van het
terrein langs de Sportlaan is niet overal duidelijk en functioneel: het voormalige kantoorpand van de
gemeente Den Helder staat op termijn op de nominatie om verbouwd te worden tot
appartementencomplex, terwijl de omgeving van voormalige SAVO met de verouderde sporthallen
eveneens toe is aan herinrichting.
Wat detailhandel en dienstverlening betreft vertonen de winkels aan de Brakkeveldweg verloop en
leegstand. Op kleine schaal zijn er projecten die binnen de geldende termijn van het bestemmingsplan
doorgang zullen vinden4. De Middenweg zal in de toekomst een nieuw profiel krijgen. De omgeving van
het station zal mogelijk in het kader van de vernieuwing van het stadshart ter hand genomen worden.

Een specifiek aandachtspunt op kleinere schaal voor de Bloemen- en Geleerdenbuurt zijn de
dakkapellen. Aangezien beide buurten voor een groot deel uit vooroorlogse woningen bestaan, is de
behoefte aan uitbreiding aanwezig. Dit resulteert in een grote vraag naar dakkapellen. In principe is dit
een aspect dat in de welstand geregeld wordt. Een uitzondering wordt gemaakt voor dakkapellen over
de gehele breedte van de voorgevel: dit wordt gezien als het optrekken van de goothoogte, een aspect
dat wél geregeld wordt in het bestemmingsplan. In 2005 heeft de welstandscommissie een
inventarisatie gemaakt van dakkapellen over de gehele breedte van de gevel. Dergelijke kapellen zijn
geconstateerd in de Crocus-, Gladiolen- , H. de Groot- en Narcisstraat.

planologische uitgangspunten
De Bloemen- en Geleerdenbuurt betreft een al lang bestaand woongebied met daarin verspreid een
beperkt aantal voorzieningen. De hoofdfunctie van het plangebied is en blijft wonen: het karakter is dan
ook in hoofdzaak dat van een rustige woonwijk met een aantal daaraan toegevoegde andere functies
die passen bij dat karakter. Het wonen is weliswaar de hoofdfunctie, maar dat houdt niet in dat elke
vorm van bedrijvigheid is uitgesloten. Aan huis verbonden beroepen, die duidelijk aan de woonfunctie
ondergeschikt zijn, dienen mogelijk te zijn. De aanwezige voorzieningen en bedrijvigheid vormen in
principe een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het plangebied. Vanwege de bijdrage aan de
leefbaarheid dienen deze voorzieningen en bedrijvigheid gehandhaafd te blijven. Dit principe dient
echter genuanceerd toegepast te worden. Niet elke aanwezige activiteit past even goed in een
woonwijk. Als handhaving van de bestaande voorzieningen en bedrijven niet gewenst is, zou een
zodanige herbestemming van de bewuste locaties op zo’n manier moeten plaatsvinden dat deze
opnieuw een functie kunnen vervullen in het voorzieningenpatroon in de wijk. Uitgangspunt daarbij is
dat de situatie voor omwonenden niet verslechtert. Mocht dit niet leiden tot een aanvaardbare oplossing,
dan komt functieverandering naar wonen in aanmerking. In het kader van de herontwikkeling van het
stadshart is de ontwikkeling van aanvullende winkelconcentraties echter niet gewenst.

In verkeerskundig opzicht zal de inrichting van het plangebied zodanig moeten zijn dat hiermee recht
gedaan wordt aan het woonkarakter. In principe is de Bloemen- en Geleerdenbuurt een gebied met
een 30 km/u regime, met uitzondering van de Middenweg en de Sportlaan. Voor het parkeren dient de
nodige ruimte gevonden te worden binnen de bestaande ruimtelijke mogelijkheden.

stedenbouwkundige uitgangspunten

De bestaande stedenbouwkundige structuren in de Bloemen- en Geleerdenbuurt zijn als uitgangspunt
gehanteerd bij het opstellen van dit bestemmingsplan. Een gevolg van de relatief oude woningvoorraad
is de behoefte aan uitbreiding van de kleine woningen met aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Om
onnodige procedures te voorkomen is in dit plan een ruimere regeling opgenomen voor uitbreiding van
de woningen. In principe is het niet wenselijk dat de goothoogte wordt opgetrokken, alleen voor
plaatsen waar dakkapellen over de gehele breedte van de gevel al voorkomen gelden andere regels.

4 Daarbij gaat het om projecten die een vrijstellingsprocedure (vrijwel) doorlopen en/of een bouwvergunning hebben.
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Om de stedelijke structuur van de Bloemen- en Geleerdenbuurt, en de samenhang met de andere
buurt en het centrum te versterken, verdienen een aantal zaken aanbeveling. Versterking van de
groene hoofdstructuur (ook in de zin van bestaande boomstructuren) is daarbij van belang. De
bebouwingsmogelijkheden tussen Linie en Sportlaan kunnen vormgegeven worden volgens de
‘Campusgedachte’: grote, losse gebouwen op een grasvlak. Het herbestemming van de ruimte achter
de Pijler als groene en/of openbare ruimte verdient eveneens aanbeveling.  In het oudste gedeelte van
de Bloemenbuurt, in de omgeving van de Tuindorpschool en nabij de kruising van de Bloemenstraat en
de Brakkeveldweg is een versterking van de stedenbouwkundige structuur en een opwaardering van de
kwaliteit van bebouwing gewenst. De Brakkeveldweg is in 2008 geheel opnieuw ingericht als
verblijfsgebied (vanaf de Sportlaan in noordelijke richting). Respect voor bestaande architectuur en
stedenbouw was het uitgangspunt.

Specifieke ruimtelijke ontwikkelingen (programma)

In het plangebied zullen zich in de nabije toekomst geen grootschalige ingrepen voor gaan doen. De
Bloemen- en Geleerdenbuurt betreft een bestaand gebied, waarin normaal beheer en continuïteit van
functies de boventoon voeren. Dat is geheel mogelijk binnen de randvoorwaarden van het plan, dat
voornamelijk een beheerfunctie zal gaan vervullen.
Op kleine schaal zijn er wel concrete projecten die binnen de geldende termijn van het
bestemmingsplan doorgang zullen vinden. Daarbij gaat het om projecten die een vrijstellingsprocedure
(vrijwel) doorlopen en/of een bouwvergunning hebben. Specifiek gaat het om een bouwlocatie aan de
Pasteurstraat (twee scholen, een sporthal, een kinderdagverblijf en een kantoorfunctie), de nieuwe
locatie van de Herderscheeschool aan de Fresiastraat en de ontwikkeling van het wooncomplex
Liniepark.
De Groene Poolster (tevens aan de Pasteurstraat) ziet uit naar een andere locatie, hetgeen betekent
dat de huidige vestiging op termijn vrijkomt. Het naastgelegen veld (tussen de Groene Poolster en de
Middenweg) ligt braak en wordt bestemd ten gunste van het bovengenoemde project.

Omgang met aandachtspunten en visie in het bestemmingsplan

Vanwege de verouderde woningvoorraad zullen de uitbreidingsmogelijkheden van de woningen zo ruim
mogelijk bestemd worden. Voor de locaties van de ‘oude’ Herderscheeschool zal een
wijzigingsbevoegdheid naar wonen worden opgenomen. Gezien de beperkte parkeergelegenheid in het
plangebied zal bij nieuwbouw gedegen rekening gehouden moeten worden met het compenseren met
aanvullende parkeerplaatsen. Een leidraad hiertoe zal opgenomen worden in de voorschriften. Gezien
de herontwikkeling van het stadshart van Den Helder is het ontstaan van aanvullende
winkelconcentraties niet gewenst. Daarom zullen alleen de bestaande detailhandel en
dienstverlenende voorzieningen via een aanduiding mogelijk gemaakt worden.
Voor de bestaande groenvoorzieningen in het plangebied geldt dat zij specifiek bestemd worden als
‘groen’. In de voorschriften wordt voor de straten waar dakkapellen over de gehele breedte van de
gevel voorkomen een specifieke regeling opgenomen5

5 Voor deze straten geldt tevens gewijzigd beleid voor de welstand. Zie hiervoor alinea 4.3.11.
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3. HET (BESTEMMINGS)PLAN

3.1 Inleiding

Als belangrijkste doelstellingen voor het bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt 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 doelstellingen vindt plaats in voorliggend hoofdstuk. Middels het
toelichten van plansystematiek en de verschillende bestemmingen wordt duidelijk welke visie/beleid als
achterliggende gedachte geldt voor de gemaakte keuze in de voorschriften en op de plankaart.

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 doelstelling van het bestemmingsplan.

Hoofdstuk 3 dient feitelijk twee doelen. Enerzijds is het te hanteren als een leeswijzer bij de
voorschriften: er wordt uitgelegd wat het doel is van de verschillende bestemmingen, maar ook welke
voorschriften er zijn en waar deze toe dienen. Anderzijds wordt duidelijk gemaakt hoe omgegaan wordt
met de in de analyse neergelegde punten.
Op deze wijze wordt het bestemmingsplan gemakkelijker te interpreteren.

Qua opzet valt dit stuk uiteen in 3 delen. In de eerste alinea wordt kort uitleg gegeven over de
algemene kenmerken van het bestemmingsplan. In de tweede alinea wordt ingegaan op de
voorschriften. Met name in paragraaf 3.2.3. wordt per bestemming duidelijk gemaakt waarom gekozen
is voor de omschrijving zoals deze is opgenomen in de voorschriften. Tot slot wordt ingegaan op de
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

3.1.1. 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 voorschriften 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 voorschriften.

3.1.2. 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.
Bestemmings- en bouwvlakken worden nauwkeurig op de plankaart aangegeven.
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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 Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008 vervult in Den Helder hoofdzakelijk 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 Planregels 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.

3.2    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 bouwregels en zogenaamde flexibiliteitbepalingen6. Hoofdstuk 3 bevat de
algemene regels, zoals de anti-dubbeltelbepalingen, algemene bouw, - gebruiks, - ontheffings regels
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 3: schematische weergave van de systematiek van de planregels. De in oranje weergegeven
vlakken zijn optioneel, en gelden niet voor elke bestemming.

6 Flexibiliteitbepalingen vallen uiteen in vrijstellingen, wijzigingsbevoegdheden en uit te werken.
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3.2.1. Inleidende regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels bevat alle bepalingen die nodig zijn om de overige regels goed te
kunnen hanteren.

Begripsbepalingen (artikel 1)
In dit worden de begrippen gedefinieerd, die in de regels 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 planregels 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.

3.2.2. Bestemmingsregels

3.2.2.1 Algemeen

In Hoofdstuk II Bestemmingsregels komen de verschillende 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 flexibiliteitsbepalingen 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 in
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 strijd 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.
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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 strijdige
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.

3.2.2.2 Bestemmingen

Een functie, bijvoorbeeld wonen, kan in een bestemmingsplan uiteen vallen in verschillende
bestemmingen: zoals wonen, tuin en verkeer_autoboxen/opslag. 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 Bloemen- en Geleerdenbuurt bevat de volgende bestemmingen:

Bedrijven en Nutsvoorzieningen
Cultuur en ontspanning
Detailhandel
Dienstverlening
Groen
Maatschappelijk
Sport
Tuin
Verkeer
Verkeer - railverkeer
Verkeer - verblijf
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).
Voor het plangebied is het kenmerkend dat garages niet direct bij of aan de woning gebouwd zijn, maar
dat overdekt parkeren en opslag plaats vindt in aaneengesloten boxen op de binnenterreinen. Daarom
wordt de bestemming van deze functie apart geregeld in de bestemming Verkeer - Verblijf.

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. In veel gevallen geld een minimale diepte geldt 10 meter bij rijtjeswoningen.

Op een bouwvlak mogen uitsluitend woonhuizen (woning) worden gerealiseerd.



213_BP_Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008_TL         November 2008 pagina 22 van 86

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. Er is vanuit de wijk echter een duidelijke wens om de achtergevel
zodanig te kunnen optrekken zodat er 2 bouwlagen gerealiseerd kunnen worden. Om deze reden is in
de voorschriften opgenomen dat ook indien op de plankaart staat aangegeven dat de goothoogte 3
meter is de achtergevel toch opgetrokken mag worden tot 6 meter.

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 voorgevelrooilijn te bouwen.

Dakkapellen worden alleen toegestaan als deze voldoen aan de welstandsnota of vergunningsvrij zijn7.
In de Bloemen- en Geleerdenbuurt komen echter woningen voor met een dakhelling van ongeveer 25
voor, waarbij een vergunningsvrije dakkapel (te) weinig ruimtewinst oplevert omdat hiermee de
stahoogte te gering is. Daarom is in het plan – in afwijking van de Welstandsnota – een specifieke
regeling opgenomen voor het kunnen bouwen van dakopbouwenn op dergelijke woningen. Deze
kunnen worden gebouwd op een achterdakvlak, of op een niet naar de weg of openbaar groen gericht
zijdakvlak. Deze kapellen moeten voorzien zijn van een plat dak, vanuit de nok, en er mogen maximaal
twee aaneen gebouwd worden.

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 0,775 parkeerplaatsen
per 50m2 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.

In het plangebied zijn, geclusterd aan de Middenweg en de Brakkeveldweg, een aantal winkels,
restaurants en dienstverlenende instanties gevestigd. Deze zijn middels een aanduiding binnen de
bestemming ‘wonen’ mogelijk gemaakt. Daarbij gaat het o.a. om de kiosk/snackbar, een supermarkt,
twee restaurants, een kapper en een tattooshop aan de Brakkeveldweg. Aan de Middenweg gaat het
om een tijdschriftenwinkel en enkele makelaardijen.

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 praktijkruimte voor (para)medische beroepen is aangeduid aan de Sportlaan. Dit geld
ook voor de kantoren in de plint van het Woongebouw aan de Middenweg. De parkeervoorzieningen
ten behoeve van de woongebouwen zij/kunnen binnen het bouwvlak worden gerealiseerd en zijn niet
apart aangeduid.

7 Dit is vastgelegd in de Woningwet.
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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, aan 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 5 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 de Bloemen- en Geleerdenbuurt.

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 voorgevelrooilijn ligt,
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 (specifieke
bouwaanduiding-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.
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Voorzieningen
De voorzieningen in het plangebied vallen onder de bestemmingen Detailhandel, Dienstverlening,
Maatschappelijk, Sport en Cultuur en Ontspanning.

Detailhandel (artikel 5)
Het betreft de winkelvoorzieningen in het plangebied. Deze worden afzonderlijk bestemd vanwege hun
specifieke karakter en hun duidelijke invloed op de omgeving. Binnen het plangebied zijn een aantal
panden die alleen voor detailhandel gebruikt worden als zodanig bestemd. Gebouwen waarboven gewoond
wordt hebben echter de bestemming wonen gekregen, met een aanduiding detailhandel aangezien wonen
prevaleert in de buurt.

Dienstverlening (artikel 6)
Op een aantal plaatsen in de Bloemen- en Geleerdenbuurt vindt dienstverlening plaats. Daarbij gaat
het om een dierenarts en een praktijk voor fysiotherapie aan de H.A. Lorentzstraat, maar ook om een
concentratie van makelaardijen en een advocaat/notariscombinatie aan de Middenweg. Tot slot is de
kiosk aan de Brakkeveldweg aangemerkt als dienstverlening waarbij wel detailhandel middels een
aanduiding is toegestaan.

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
Brakkeveldweg, de Sportlaan, de Fresiastraat en de H.A. Lorentzstraat. Bij de school aan de Sportlaan
is ook de bij de school behorende sporthal begrepen, deze is aangeduid met de aanduiding ‘Sportzaal’.

Ook het sportcentrum aan de Sportlaan is onder de bestemming Maatschappelijk geplaatst met de
aanduiding ‘sportcentrum’. Verder gaat het om de omgeving van educatiecentrum de Groene Poolster
aan de Pasteurstraat, waar de mogelijkheid wordt gecreëerd voor een school.

Het schoolterrein van de Herderscheeschool achter de Narcisstraat is vooralsnog maatschappelijk
bestemd. Op deze locatie is tevens een wijzigingsbevoegdheid gelegd naar de bestemming ‘Wonen’ en
‘Tuin’.

Tot slot valt ook de Opstandingskerk aan de H.A. Lorentzstraat, de gebouwen van de
aquariumvereniging en het buurthuis onder de bestemming ‘maatschappelijke’.

Sport (artikel 9)
Op gronden met deze bestemming valt al het gebruik gerelateerd aan sport. Dit behelst zowel de
binnen als de buitensporten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn (kunst) ijsbaan, Manege, sporten,
sportveld, sportzaal/-hal/-centrum, tennisbanen of een zwembad. In de bestemmingsomschrijving zal
per bestemmingsplan gebied 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 de Bloemen- en Geleerdenbuurt bevindt zich een aantal sportvoorzieningen. Daarbij gaat het om
het veld aan de Pasteurstraat. Alsmede de sporthal aan de Sportlaan, het onderkomen van de
judovereniging aan de Pasteurstraat en de  sportschool aan de Middenweg/Sportlaan.

Cultuur en Ontspanning (artikel 4)

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 seksinrichtingen vallen
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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 (in artikel 16). Wel is ondersteunende
horeca opgenomen voor de bestemmingen

In de Bloemen- en Geleerdenbuurt bevindt zich een speeltuin op het binnenterrein achter de
Crocustraat en het speelveldje op de kruising van de H.A. Lorentz- en de Violenstraat.
Verder gaat het om cultureel centrum de Triade aan de Middenweg, de dansschool aan de Middenweg
en het gebouw van de kunstvereniging op de kruising van de H.A. Lorentz- en de Violenstraat.

Verkeer

Algemeen

De hoofdbestemming verkeer is een brede bestemming. Op grond van de richtlijnen 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 rijbanen, parkeervoorzieningen, fiets- en
voetpaden, bermen en groenvoorzieningen. 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 een gedeelte van de Brakkeveldweg, de Sportlaan en de Middenweg.
Binnen de bestemming zijn kleine gebouwen (zoals transformatorhuisjes) en bouwwerken geen
gebouw zijnde (zoals palen en masten), toegestaan.

Verkeer-Verblijf (artikel 13)

Deze bestemming is te vergelijken met die van ‘Verkeer’, met het expliciete onderscheid dat verkeer
hier niet bovengeschikt is aan de verblijfsfunctie 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 blijven.

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”.

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 strijdig
maakt. Het betreft hier onder andere het bewonen van de garagebox, het gebruiken ten behoeve
detailhandel en als seksinrichting.

In de Bloemen- en Geleerdenbuurt zijn op binnenterreinen achter de woningen enkele complexen met
garages aanwezig. Deze worden voornamelijk gebruikt voor de stalling van voertuigen en de berging
van huishoudelijke zaken. Op het terrein tussen de school aan de Narcisstraat (‘oude’
Herderscheeschool) en de woningen aan de Violenstraat zijn enkele daarvan in gebruik voor opslag.
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Op nummers 64/66 van de Brakkeveldweg vindt tevens opslag plaats. Al deze locaties zijn aangeduid
‘garage’.

Verkeer-railverkeer (artikel 12)

Binnen de grenzen van het plangebied is een stukje van het hoofdspoor opgenomen in het plangebied.
Deze hebben de bestemming Verkeer_railverkeer gekregen.
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Overige functies en bestemmingen

Bedrijf-Nutsvoorziening (artikel 3)
De Nutsgebouwen hebben een aparte bestemming Bedrijf-Nutsvoorziening (B-NV) gekregen. Onder
nutsgebouwen wordt verstaan bebouwing voor kabels, leidingen, riolering, telefooncentrales,
zendmasten, transformator- en elektriciteitshuisjes. In de Bloemen- en Geleerdenbuurt hoeven geen
beschermingszones rondom de nutsgebouwen getekend te worden. Wel zijn er acht
transformator/elektriciteitshuisjes ingetekend deze hebben een aparte aanduiding (u) meegekregen.

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. Daarbij gaat het om de
plantsoenen langs de H.A. Lorentzstraat, maar ook om het binnenterrein achter de school aan dezelfde
straat. In de Bloemenbuurt gaat het om kleine plantsoenen gelegen langs de hoofdwegen Sportlaan en
Middenweg.

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.
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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 16)

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 17)

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
seksinrichtingen.

Ontheffingen (algemeen)
De in het plan opgenomen ontheffingsmogelijkheden bieden de mogelijkheid om veranderingen relatief
snel, na een korte procedure en binnen 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 18)

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.

Wijziging ex artikel 3.6 van de Wro

De in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden dienen de flexibiliteit 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.
In het plan is een bevoegdheid opgenomen om de bestemming “Maatschappelijk” te kunnen wijzigen in de
bestemmingen “Wonen”en “Tuin”.
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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.

Overgangsregels (artikel 19)
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 tijdstip 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 strijd 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 strijd 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 strijdige gebruik te wijzigen, tenzij door wijziging van het gebruik de
afwijking van het plan niet wordt vergroot.

Slotbepaling (artikel 20)
Dit artikel geeft de naam van het bestemmingsplan aan : Bloemen- en Geleerdenbuurt 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 tijde 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 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. Ook is er over het bestemmingsplan overleg
geweest met de wijkcoördinator die het plan heeft ingebracht in het wijkoverleg.

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 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 strijdigheid.

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
strijdigheid niet wordt beëindigd. De kosten van het toepassen van bestuursdwang worden
verhaald op de overtreder.
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3.4 Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid
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.

Overige toekomstige en nu nog niet voorziene (her-)ontwikkelingen binnen het plangebied zullen
gerealiseerd worden vanuit een private danwel gemeentelijk exploitatie, waarbij de gemeente middels
een exploitatieovereenkomst of via de grondprijzen een ten minste budgetneutrale ontwikkeling zal
nastreven. De financiële haalbaarheid van dergelijke ontwikkelingen worden afzonderlijk beoordeeld.

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.
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4. RANDVOORWAARDEN

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze en in welke mate er sprake is van doorwerking van
beleid van overheden in dit bestemmingsplan. Achtereenvolgens wordt het relevante rijksbeleid,
provinciaal/regionaal beleid én het lokale beleid kort samengevat.

4.1 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.
Ten aanzien van het plangebied kan worden gesteld dat middels de watertoets dit europees afdoende
afgewogen is met betrekking tot het plangebied.

4.1.2. Rijk

Nota Ruimte
De Nota Ruimte is een nota van het Rijk, waarin de principes voor de ruimtelijke inrichting van
Nederland vastgelegd worden. In de Nota Ruimte gaat het daarbij om inrichtingsvraagstukken die
spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. Daarbij worden hoofdlijnen van beleid
aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur (RHS) van Nederland een belangrijke rol zal spelen.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: wonen, woonlocaties en verstedelijking, natuur,
landschap, waterbeheer, bereikbaarheid  en het ruimtelijk accommoderen van de economie.
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende
ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat Nederland ter beschikking staat. Meer specifiek
richt het kabinet zich hierbij op vier algemene doelen:

 versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland
 bevordering van krachtige steden en vitaal platteland
 borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden
 borging van de veiligheid

Het rijk wenst meer verantwoordelijkheden door te delegeren naar provincie en gemeente onder het
motto “centraal wat moet, decentraal wat kan”. Dat betekent dat het rijk strategisch op hoofdlijnen wil
sturen, en dat decentrale overheden meer ruimte krijgen om hun eigen weg te gaan. De nota Ruimte
ondersteunt gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren. Het accent
verschuift van ‘toelatingsplanologie’ naar ‘ontwikkelingsplanologie’.

Voor verstedelijking, infrastructuur en vestiging van bedrijven en economische activiteiten geldt een
zogenaamd bundelingsbeleid: nieuwe woongebieden en bedrijvigheid moeten zoveel mogelijk worden
aangesloten op bestaande bebouwing en infrastructuur. Hierbij moet bovendien rekening worden
gehouden met (bestaande) recreatieve voorzieningen, groen en water (watertoets). De steden moeten
voldoen aan de eisen die bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers aan een stad stellen: veilig en
aantrekkelijk. Het platteland vraagt om ruimte voor een meer functioneel gebruik. Het kabinet wil
voorkomen dat in de steden een te hoog aandeel van mensen met lage inkomens ontstaat. Voor de



213_BP_Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008_TL         November 2008 pagina 33 van 86

Waddenzee geldt dat natuur en landschap duurzaam moeten worden beschermd en ontwikkeld, en
dat het unieke open landschap behouden moet blijven.

In het bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008 worden geen ontwikkelingen mogelijk
gemaakt die strijdig zijn met het beleid uit de Nota Ruimte.

nota ‘Mensen Wensen Wonen in de 21e 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 en
ondermeer 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).

Vierde Nota Waterhuishouding
Het beleid, dat in deze nota is opgenomen, heeft tot doel duurzame en veilige watersystemen in stand
te houden of tot stand te brengen. Dit beleid vormt ook de basis voor de watertoets, die het Besluit op
de ruimtelijke ordening voor alle ruimtelijke plannen voorschrijft.
Voor dit plan is § 3.1 “Het water in de stad” van belang.

Nota Mobiliteit
De Nota Mobiliteit, die een verkeerskundige uitwerking is van de Nota Ruimte, heeft de volgende
beleidsdoelstellingen:

1. het verbeteren van de internationale bereikbaarheid;
2. het verbeteren van de interne en onderlinge bereikbaarheid van de 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
leef omgeving.

Deze nota bevat in de hoofdstukken 6 Veiligheid en 7 Leefomgeving ook beleid met betrekking tot
verkeer, vervoer en verkeersveiligheid voor de decentrale overheden en is daarom in dit kader van
belang.
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4.1.3. Provincie Noord-Holland

In het streekplan “Ontwikkelen met kwaliteit”  (2004) inclusief de partiele herziening van december
2007 valt het plangebied in de zone die wordt aangeduid als “Wonen en Werk”. In het streekplan is
deze zone bedoeld voor ontwikkeling van stedelijk gebied, mede door verdichting. De mix van
‘stedelijke functies’ dient ‘geconsolideerd’ te worden.

Bij de inrichting van het bestaand stedelijk gebied hanteert de provincie enkele voorwaarden. Leidend
daarbij is het feit dat niet alle open ruimten bebouwd mogen worden. Uiteraard moeten wettelijk
beschermde structuren behouden blijven. 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. De provinciale
cultuurhistorische waardenkaart (CHW-kaart) is hierbij zowel een hulpmiddel als inspiratiebron.
Gemeenten moeten rekening houden met de ecologische verbindingszones die in het stedelijk gebied
lopen.

Plannen en initiatieven gericht op verandering van bestaande stedelijke functies binnen bestaande
bebouwing of door toevoeging van nieuwe bebouwing beoordeelt de provincie aan de hand van de
ruimtelijke 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.

Bij de (her-)inrichting van het stedelijk gebied moeten gemeenten streven naar het beperken van
negatieve invloeden op het oppervlaktewater- en het grondwatersysteem, zowel kwalitatief als
kwantitatief. Een functieverandering of herinrichting mag niet leiden tot een grotere 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 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. Voor wateroverlast betekent dat inzet
op fijnmazige en kleinschalige oplossingen, waarbij problemen moeten worden opgelost waar zij ontstaan.
De provincie gaat uit 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 geldt voor zowel het oppervlaktewater- als het grondwatersysteem.
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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
kosten 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 behoorlijk bestuur, de eis dat wordt gehandeld volgens een vaste lijn. Door
het schriftelijk 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. Gemeente

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. Zo’n beleidsinitiatief is de ruimtelijke carrousel Den Helder 2003, waarin de voormalige
kantoorgebouw van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente aan de Sportlaan is aangemerkt als
mogelijke woonlocatie voor (sociale) huur en koopappartementen voor met name ouderen.
Levensloopbestendig wonen is het uitgangspunt van de Nota Wonen. In de nota wordt de Geleerdenbuurt
omschreven als een buurt met een gemiddeld oudere bevolking, die momenteel in een omslag naar
verjonging zit.

De gemeente Den Helder streeft naar het toepassen van de principes die samenhangen met een
duurzaam omgaan met het milieu, zoals dat tot uitdrukking komt in het toepassen van materialen die zo
weinig mogelijk milieubelastend zijn in de gebouwde omgeving. Ook wordt een duidelijke bijdrage geleverd
aan de energiehuishouding, zowel individueel als collectief, door het (laten) toepassen van maatregelen die
het energieverbruik beperken. In collectief verband vanuit de woningbouwverenigingen; individueel door het
stimuleren van particuliere woningeigenaren tot het toepassen van energiebesparende maatregelen. Een
voorbeeld is het plan van aanpak voor uitvoering van een Energie Prestatie Advies voor particuliere en
huurwoningen. Ook wordt gebruik van het Nationaal Pakket Stedenbouw bij renovatie- en
herstructureringsplannen bevorderd. Vanuit het perspectief van de ruimtelijke ordening kunnen
duurzaamheidprincipes vooral worden toegepast in nieuwe situaties, bij voorbeeld bij het oriënteren van
gebouwen op de zon en dergelijke.

De gemeentelijke uitgangspunten met betrekking tot welstand zijn vastgelegd in de welstandsnota.

De gemeentelijke uitgangspunten met betrekking tot detailhandel en dienstverlening zijn vastgelegd in
de Kadernota Detailhandel. De prioriteit van het beleid ligt bij kwaliteitsverbetering en positieversterking
van de binnenstad, en waar mogelijk de buurt- en wijkcentra. Een bijzondere positie wordt daarbij
ingenomen door het Stadshart, dat als hoofdwinkelgebied dient te functioneren. Versterking van de
totale winkelstructuur van zowel de binnenstad als de buurtcentra is noodzakelijk voor de ruimtelijke
economie van de stad. Verspreide bewinkeling wordt niet gestimuleerd en, indien mogelijk, afgebouwd.
Binnen de zienswijze van de Kadernota is de Brakkeveldweg een woongebied met beperkte
mogelijkheid tot detailhandel en dagelijkse goederen. De Middenweg biedt mogelijkheden voor
dienstverlening vanaf de kruising Sumatrastraat/Pasteurstraat tot aan het centrum.

Belangrijk voor de invulling van het bestemmingsplan zijn de verleende vrijstellingen die zijn gevoerd op
de onderliggende bestemmingsplannen om nieuwe ontwikkelingen te opzichte van die plannen
mogelijk te maken. In het bestemmingsplan Bloemenen- en Geleerdenbuurt 2008 zijn deze
vrijstellingen verwerkt.
Deze verleende vrijstellingen geven een concreet beeld van waar deze onderliggende
bestemmingsplannen niet afdoende aansloten bij de behoefte. Ten tweede kunnen ze gezien worden
als een vorm van gemeentelijk beleid, en geven ze dus een indicatie hoe omgegaan zal worden met de
betreffende aspecten in het bestemmingsplan Bloemenen- en Geleerdenbuurt 2008.
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De onderstaande vrijstellingen van de vigerende bestemmingsplannen zijn vanaf 2000 verleend. Dan
gaat het om verleende vrijstellingen ex. Artikel 15, 17 en 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Uitwerkingsplan in onderdelen Zuid-west “4e herziening”

adres omschrijving strijdigheid bouwaanvraag
 nr.

d.d.
verlening

soort WRO
vrijstelling

Sportlaan 50 uitbreiden woning overschrijding bouwdiepte BA 2000-0332 17 nov 2000 art 19, lid 3
Sportlaan 45 Bouwen van een serre Strijdige functie BA 2002-0181 18 juli 2002 Art 19, lid 3
H.A.. Lorenzstraat 61A Verb + uitbr praktijkruimte Strijdige functie BA 2003-0445 29 apr 2004 Art 19, lid 3
Sportlaan 52 Verb + uitbr Woning Overschrijding

achtergevellijn
BA 2004-0028 25 mei 2004 Art 19, lid 3

Sportlaan 13 Uitbr van Woning Overschrijding bebouwd
opp.

BA 2004-0190 12 nov 2004 Art 19, lid 3

Sportlaan 46 Vergroten berging Strijdig met functie BL 2004-0242 28 okt 2004 Art 19, lid 3
Fresiastraat 2 Bouwen van een Schoolgebouw Strijdige functie BA 2005-0430 13 mrt 2007 Art 19, lid 2
Sportlaan 49 Uitbr woning Strijdige functie aanbouw BA 2006-0533 24 apr 2007  Art 19, lid 3

Bestemmingsplan Geleerdenbuurt Oost 2001

adres omschrijving strijdigheid bouwaanvraag
 nr.

d.d.
verlening

soort WRO
vrijstelling

Van Leeuwenhoekstraat 10 Uitbreiden van de woning Overschrijding
bebouwingsgrens

BA 2006-0227 5 sept
2006

Art 19, lid 3

Bestemmingsplan Bloemenbuurt 2001

adres omschrijving strijdigheid bouwaanvraag
 nr.

d.d.
verlening

soort WRO
vrijstelling

Chrysantenhof 21 tm 27,
31 tm 39 en 45 tm 52

Vernieuwen erfafscheiding
woningen

Overschrijding max
bouwhoogte

BA 2003-
0346

7 nov
2003

Art 19, lid 3

Tuinstraat 23 Uitbr woning met bijgebouw
sociaal maatschapp functie

Strijdige functie en bebouwd
opp

BL 2003-0342 3 nov
2004

Art 19, lid 3

Asterstraat2,4 en 4a Bouwen 3 woningen Deels geprojecteerd buiten
bouwvlak

B1 2004-
0078

26 nov
2004

Art 19, lid 2

Gladiolenstraat 15 Verbreden dakkapel Overschrijding max
goothoogte

BL 2004-0198 14 jun
2005

Art 19, lid 3

Narcisstraat 61 Verbreden dakkapel Overschrijding max hoogte
goot

BA 2005-
0218

22 nov
2005

Art 19, lid 3

Bloemenstraat 21 Uitbr woning Overschrijding
achtergevellijn

BA 2005-
0392

6 mrt 2006 Art 19, lid 3

Brakkeveldweg 48 Uitbr winkelpand Andere dakhelling (60 gr) +
detailhandel op verd

BA 20050507 21 juni
2006

Art 19, lid 3

Op het bestemmingsplan Geleerdenbuurt West 2001 zijn sinds het van kracht worden van dit plan geen
vrijstellingen gevoerd.

Uit de verleende vrijstellingen blijkt dat er vooral behoefte is aan het uitbreiden van woonruimte. Ook op
het gebied van winkelpanden en praktijkruimte blijkt dat er behoefte is aan meer oppervlakte.
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4.2 Generiek beleid met ruimtelijke gevolgen

4.2.1. Bedrijven en milieuzoneringen

Algemeen

Milieuaspecten vormen een belangrijke afweging voor de ontwikkelingsmogelijkheden die het
bestemmingsplan biedt. Daarbij gaat het in principe om het geheel van geur, stof, geluid, gevaar,
verkeersaantrekkende werking en visuele belasting. Voor bedrijfsvestiging wordt daarom gewerkt met
milieuzonering, om er voor te zorgen dat nieuwe bedrijven/inrichtingen een passende locatie in de
nabijheid van milieugevoelige functies (zoals wonen) krijgen en dat nieuwe milieugevoelige functies op
een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden. Door middel van het aanbrengen van een
zonering tussen bedrijvigheid en milieugevoelige functies wordt de overlast ten gevolge van de
bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk gehouden. Om het begrip milieuzonering hanteerbaar te maken is
gebruik gemaakt van de VNG-indeling van bedrijven en de bijpassende milieuzoneringen8. Bedrijven
zijn hierin opgenomen in een tabel, die is ingedeeld in milieucategorieën, waarbij per bedrijf is
aangegeven wat de afstand tot milieugevoelige functie zou moeten zijn (afstandentabel). Deze
afstanden worden als basis gebruikt, maar zijn wel indicatief.

 Plangebied

Het plangebied zijn voornamelijk woningen en onderwijs de milieugevoelige functies. In het gebied zijn
vrijwel geen bedrijven aanwezig die milieuzones hebben met een invloedssfeer in het plangebied. Van
oudsher is er één motorenrevisie aanwezig op de binnenterreinen achter de H. Treubstraat. Deze valt
binnen de VNG-indeling onder handel in auto’s en motorfietsen, reparatie en servicebedrijven9. Deze is
opgenomen in de bedrijvenlijst in de voorschriften. Voorts bevinden zich in het plangebied enkele
dienstverlenende bedrijven met een lichte milieucategorie (1).

8 Bedrijven en milieuzonering, 2007. De publicatie richt zich op industriële en dienstverlenende bedrijvigheid,
landbouw, vormen van publieke dienstverlening en recreatie.
9 SBI-code 501, 502, 503. categorie 2, grootste afstand 30 m.
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4.2.2. Geluid (hinder)

Algemeen

Naast bedrijvigheid en dienstverlening zijn er andere functies die qua geluid belastend kunnen zijn.
Voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen langs wegen gelden normen voor de
geluidsbelasting op de gevel. De normen kunnen afhankelijk van de situatie verschillen.

Beleidskader

De Wet Geluidhinder (Wgh) maakt onderscheid tussen nieuwe en bestaande situaties, binnenstedelijke
én buitenstedelijke situaties. Voor het plangebied gelden alleen binnenstedelijke situaties. Voor
wegverkeer geldt een aantal vaste geluidswaarden die het toetsingskader vormen voor woningen en
andere geluidsgevoelige bestemmingen. De onderstaande tabel laat een overzicht zien voor deze
geluidswaarden:

Binnenstedelijk wegverkeer
Nieuwe woningen Aanwezige woningen10

Voorkeursgrenswaarde 50 dB(A) 55 dB(A)
Maximaal toelaatbaar op de gevel 65 dB(A) 70 dB(A)
Maximaal toelaatbaar
binnenruimte

35 dB(A) 45 db(A)

Wanneer niet aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan, biedt de Wgh Gedeputeerde Staten
de mogelijkheid een hogere waarde dan deze voorkeursgrenswaarde toe te staan. In het kader van de
Wgh bevinden zich langs wegen geluidszones, waarbinnen in het geval van nieuwe situaties onderzoek
moet worden gedaan naar de geluidsbelasting. Onder nieuwe situaties wordt verstaan de aanleg van
nieuwe wegen, de reconstructie11 van bestaande wegen nabij bestaande of geprojecteerde
geluidsgevoelige functies óf de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige functies in de zone langs
bestaande of geprojecteerde wegen. Voor wegen die ingericht zijn als 30 km/u zone (woonerven) is
onderzoek in het kader van de Wgh in principe niet nodig, maar de geluidsbelasting dient in het kader
van goede ruimtelijke ordening wel afgewogen te worden bij het opstellen van ruimtelijke plannen.
Hetzelfde geldt voor wegen waarvoor op grond van de door de gemeenteraad vastgestelde
geluidsniveaukaart vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen
rijstrook minder dan 50 dB(A) bedraagt.
Daarnaast grens het plangebied aan de oostelijke zijde aan het spoor.

Plangebied & onderzoeksresultaten

Tijdens de voorbereiding tot vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dient een akoestisch
onderzoek te worden ingesteld naar de geluidbelasting van woningen, alsmede van andere
geluidgevoelige gebouwen binnen het plangebied, zonder de invloed van maatregelen die de
geluidoverdracht beperken. Door team Planontwikkeling van de Gemeente Den Helder is daarom een
bovengenoemd onderzoek ingesteld naar het geluid ten gevolge van de wegen en het spoor in de
directe omgeving van het plangebied.

De wegen, die in het bezit zijn van een zone (artikel 74, lid 1 Wet geluidhinder, Wgh) en invloed hebben
op de woningen in het plangebied zijn: Middenweg (vanaf Liniesloot tot Vijfsprong), Sportlaan,
Tuinstraat, H.A. Lorentzstraat, Pasteurstraat en Brakkeveldweg (vanaf Nieuweweg tot Tuinstraat).
Vanwege de relevante verkeersdoorstroming in het plangebied zijn de 30 km wegen Brakkeveldweg
vanaf de Tuinstraat en de Boerhaavestraat ook betrokken bij het onderzoek.
De overige wegen binnen het plangebied zijn reeds 30 km wegen overeenkomstig artikel 74. lid 2, sub
b Wgh en hebben derhalve geen zone.

10 Alleen voor woningen die voor 1 maart 1986 waren gerealiseerd en waar toen al een hogere belasting dan 55 d(B)A op de woning
gold, geldt een voorkeurswaarde van 55 dB(A). Alleen woningen die in 1986 reeds bestonden en ook toen al een hogere
geluidsbelasting ondervonden dan 55 d(B)A, worden als bestaande woning beschouwd.
11 Er is sprake van een reconstructie van een weg indien één of meer wijzigingen op of aan de aanwezige weg tot gevolg hebben dat de
geluidsbelasting vanwege de weg met 2 dB(A) of meer toeneemt.
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Het plangebied ligt binnen de zone van het spoor maar buiten de zone van het vliegveld De Kooy of
een industrieterrein. Het akoestisch onderzoek (peiljaar 2015) beperkt zich tot wegverkeerslawaai en
railverkeerslawaai.

Wegverkeer
Uit de gegevens blijkt dat de bestaande eerstelijns bebouwing in het plangebied geluidbelastingen
hebben tussen de 55 en 63 dB Lden. Voor deze woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
Lden overschreden. Voor de bestaande bebouwing hoeven geen hogere waardes te worden
vastgesteld.

Railverkeer
Het plangebied ligt tevens binnen de wettelijke geluidzone van het spoor.
Bij bestaande situaties behoeft bij zogenaamde conserverende bestemmingsplannen geen toetsing
aan de grenswaarde van 55 dB Lden plaats te vinden. Eventuele uitbreidingen aan bestaande
geluidgevoelige bestemmingen worden niet als nieuwe situaties beschouwd.

Nieuwbouwplannen
Voor het bouwplan voor de nieuwe Herderscheeschool aan de Sportlaan volgt uit de berekeningen
dat er geen overschrijding plaatsvindt van voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden vanwege het verkeer
op de Sportlaan.

Voor het bouwplan langs de Pasteurstraat, ter vervanging van de huidige school de Groene Poolster,
zijn geluidbelastingen berekend van 45 tot 55 dB Lden, inclusief 5 dB aftrek ex art.110g Wgh. De
voorkeursgrenswaarde wordt hier overschreden. Voor het bouwplan dient een hogere waarde
procedure te worden gevolgd. Een gedeelte van de nieuwbouw met geluidgevoelige bestemming dient
op grond van het Bouwbesluit te worden voorzien van extra geluidwerende maatregelen.

Met betrekking tot railverkeerslawaai wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB Lden voor beide
bouwplannen niet overschreden. Er hoeven dus geen hogere waardes te worden vastgesteld vanwege
railverkeerslawaai.
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4.2.3. Lucht

Algemeen

Luchtverontreiniging kan negatieve effecten hebben op de gezondheid. In Nederland gelden dan ook
regels voor luchtkwaliteit die staan weergegeven in de Wet luchtkwaliteit zoals gepubliceerd in
staatsblad 2007/414 (gebaseerd is op regels van de Europese Unie). Het doel van de Wet luchtkwaliteit
is om mensen te beschermen tegen de risico’s van luchtverontreiniging. Het bevat
luchtkwaliteitsnormen voor zwavel-, stikstofdioxide/ stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en
benzeen. De wet geeft aan op welke termijn normen gehaald moeten worden, welke bestuursorganen
daarvoor verantwoordelijk zijn, én het stelt eisen aan de controle, rapportage en de maatregelen met
betrekking tot luchtkwaliteit. Van deze zes luchtverontreinigende stoffen zijn grenswaarden
opgenomen, waaraan ruimtelijke plannen moeten worden getoetst. De luchtkwaliteit wordt in de praktijk
bepaald door de bijdragen van verkeer en grote industrieën. Tegelijkertijd met het van kracht worden
van de Wet luchtkwaliteit is de AMvB Niet in betekenende mate (NIBM) met de bijbehorende regeling in
werking getreden.

Beleidskader

De Wet Luchtkwaliteit is feitelijk het vervolg op het Besluit Luchtkwaliteit. In het besluit is bepaald dat
gemeenten bij de uitoefening van hun bevoegdheden de grenswaarden uit het besluit in acht dienen te
nemen. Het besluit spreekt over grenswaarden en planwaarden. Grenswaarden zijn de norm waaraan
in een bepaald jaar moet worden voldaan. Plandrempelwaarden zijn jaarlijks strenger wordende
normen, die erop gericht zijn langzaam naar de grenswaarde toe te groeien. Uitgangspunt is dat geen
nieuwe saneringslocaties ontstaan waarin gevoelige groepen worden blootgesteld aan een slechte
luchtkwaliteit.

De gevolgen van bovenstaande sinds 2007 van kracht zijnde wetgeving is dat bij kleine projecten waar
een zeer geringe verslechtering (‘niet in betekenende mate’) van de luchtkwaliteit optreed, een
gemeente gebruik kan meten van het Besluit NIBM. In die gevallen behoeft de gemeente niet uitgebreid
te toetsen aan grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Bij maximaal 1% verslechtering van de luchtkwaliteit kan een project (bestemmingsplan) zonder meer
doorgang vinden. Dit is doorgaans het geval bij woningbouwprojecten tot ongeveer 500 woningen.

Gemeentelijk beleid

Los van bovenstaande heeft in 2007  Grontmij b.v. onderzoek uitgevoerd naar luchtkwaliteit in de
gemeente Den Helder, “rapportage Luchtkwaliteit 2006”. Uit de berekeningen blijkt dat, ten gevolge van
de gemeentelijke wegen  geen overtreding van de normen zal plaatsvinden. 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 waarschijnlijk nog lager zullen zijn.

ruimtelijkeplannen
Het bestemmingsplan is conserverend met uitzondering van de nieuwbouwmogelijkheden van een
breedeschool aan de Pasteurstraat. Dit betreft de enige wijziging op de “rapportage Luchtkwaliteit
2006”. De bouwaanvraag voor deze school is ingediend oor 1 juli 2008. Waardoor gezien de strijdigheid
met het toen vigerende plan een vrijstelling ex artikel 19WRO benodigd was. Voor deze vrijstelling is
een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Deze treft u als bijlage 2 bij de toelichting aan.
In deze ruimtelijke onderbouwing is beargumenteerd dat het realiseren van de school geen strijdigheid
oplevert met het luchtbeleid. De relevante informatie is hieronder opgenomen. Ten aanzien van de rest
van het plangebied was al geen overschrijding aanwezig.
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4.2.4. Externe veiligheid

Algemeen

De laatste jaren is de belangstelling voor externe veiligheid als gevolg van potentieel gevaarlijke
bedrijven (‘inrichtingen’) of het vervoer van gevaarlijke stoffen toegenomen. Interne veiligheid geldt voor
het beperken van het gevaar van de risicobron zelf. Externe veiligheid geldt voor het beperken van de
kwetsbaarheid van de omgeving. Met andere woorden: externe veiligheid heeft betrekking op de
veiligheid van iedereen die niet bij de risicovolle activiteit zelf betrokken is, maar als gevolg van die
activiteit wel risico’s kan lopen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het persoonsgebonden
risico12 (PR) en het groepsrisico13 (GR). Het eerste heeft ruwweg betrekking op de kans dat iemand
overlijdt als direct gevolg van een incident in relatie tot de inrichting of het transport, en is bedoeld om
iedere burger een basisbeschermingsniveau te bieden. Het tweede heeft betrekking op de omvang van
de ramp. Het PR wordt uitgedrukt in afstand (contouren). In de directe nabijheid van een inrichting
gelden beperkingen voor activiteiten en bouwwerken. Het GR wordt uitgedrukt als een grafiek waarin, in
tegenstelling tot het PR, met oriëntatiewaardes gewerkt wordt. Binnen externe veiligheid wordt tot slot
onderscheid gemaakt tussen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten.

Beleidskader

In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) zijn door het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in 2001 plannen neergelegd voor de vernieuwing van het beleid
met betrekking tot externe veiligheid. Het provinciale beleid is neergelegd in het Provinciale
Milieubeleidsplan. Deze is erop gericht om te voorkomen dat er nieuwe problemen ontstaan op het
punt van de externe veiligheid. Dit houdt naast een brongericht beleid (verminderen kans op incident en
effecten van een incident) ook een beleid in dat gericht is op terughoudendheid met (kwetsbare)
bebouwing rond risicovolle objecten en vervoersassen. Het is dus noodzakelijk om inzicht te krijgen in
de locaties waar risicovolle activiteiten aanwezig zijn, zodat ter voorkoming van ongevallen en rampen
deze risicobronnen en kwetsbare bestemmingen en objecten (woningen, scholen ziekenhuizen) zoveel
mogelijk worden gescheiden (zonering). Belangrijker voor het kader van externe veiligheid is de
wetgeving op dit gebied. Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) maakt het mogelijk om eisen
te stellen aan risico’s die verbonden zijn aan in het besluit en de bijbehorende Regeling aangewezen
inrichtingen (in de zin van de Wet milieubeheer). Een veel voorkomend voorbeeld zijn LPG-installaties.
De Nota Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen  (VROM en V&W, 1996) is van kracht tot de
Circulaire Externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen wordt uitgebracht. Na vaststelling van de
nieuwe circulaire blijft een drietal 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).

Plangebied

Binnen het plangebied komen geen inrichtingen voor die onder de bovengenoemde richtlijnen vallen.
Een klein gedeelte van het spoor bevindt zich in het plangebied. Hierop vindt, evenals op de wegen in
en grenzend aan de Bloemen- en Geleerdenbuurt, geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.

12 Het risico op een plaats buiten een inrichting of langs een transportroute, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die
inrichting of langs die transportroute waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
13 De kans per jaar dat in één keer een groep van een bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van een ongeval. Bij dit risico wordt
dus ook rekening gehouden met personen die zich rond de inrichting of transportroute bevinden: hoe meer mensen in de omgeving
van de inrichting, des te groter het GR.
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4.2.5. Verkeer

Algemeen

Bij de verkeersafwikkeling wordt rekening gehouden met de uitwerking van ‘Duurzaam Veilig’, een
aanpak die door de rijksoverheid is geïntroduceerd en geldt als benadering in de aanpak van
verkeersonveiligheid. Daarbij gaat het met name om persoonsverkeer over de weg. Daarnaast
bevinden zich vaak aansluitingen voor openbaar vervoer in plangebieden, waarmee in het
bestemmingsplan rekening gehouden moet worden.

Beleidskader

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 en verblijfsfunctie ligt het primaat bij verblijven.
Volgens Duurzaam Veilig kunnen vier typen wegen worden onderscheiden: stroomweg (geschikt voor
het snel verwerken van doorgaand verkeer), gebiedsontsluitingsweg (bedoeld voor het ontsluiten van
woonwijken, bedrijfsterreinen en dergelijke) en erftoegangsweg (toegankelijk maken van woningen en
winkels, doet tegelijkertijd dienst als ontmoeting- en verblijfsgebied).

Plangebied

Bepalend voor de verkeersstructuur van de Bloemenen- en Geleerdenbuurt zijn de doorgaande wegen
(de stroomwegen). Het gaat om de Middenweg, Sportlaan en een deel van de Brakkeveldweg. Alle
overige wegen en straten in het plangebied, de zogenaamde erftoegangswegen, worden via deze
stroomwegen ontsloten, en zijn aangewezen als 30 km/u zone (verblijfsgebied).

Figuur 4: weergave van de wegenstructuur in de Bloemen- en Geleerdenbuurt. Rode weergegeven zijn de stroomwegen, geel staat
voor erftoegangswegen en blauw staat voor erven. De nummering slaat op de dwarsprofielen .
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De structuur van het fietsnetwerk hangt in grote lijnen samen met de ontsluitingsstructuur van het
autoverkeer. Even ten zuiden van het plangebied loopt een fietsroute over de Liniedijk van de Stelling
van Den Helder. er zijn geen voorzieningen voor langzaam verkeer getroffen. Het parkeren in het
plangebied is hoofdzakelijk gebonden aan de woonfunctie en de voorzieningen daarvoor zijn in het
algemeen voldoende. Het parkeren ten gunste van de scholen, de sportvoorzieningen en de Triade
vindt plaats op parkeerterrein tussen de Liniedijk en de Sportlaan. Net buiten het plangebied (aan de
rand van noordgrens) ligt het treinstation Den Helder. Dit betreft het centrale station van Den Helder,
waar een halfuurdienstregeling geldt naar Alkmaar, Amsterdam, Utrecht en Arnhem/Nijmegen. Buslijn
31 rijdt over de Middenweg.
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4.2.6. Nuts

Algemeen

Ten behoeve van nutsdoeleinden (elektriciteitkabels, riolering e.a.) is het soms noodzakelijk om
beschermingszones in te tekenen op de plankaart. Onder nutsdoeleinden vallen kabels, leidingen,
riolering, transformator- en elektriciteitshuisjes.

Beleidskader

Leidingen die uitsluitend bedoeld zijn om afzonderlijke percelen van energie of
telecommunicatiemogelijkheden te voorzien, hoeven in het bestemmingsplan niet afzonderlijk
benoemd of geregeld te worden. Het provinciale beleid (zoals neergelegd in het Streekplan) is er op
gericht om nieuw te leggen leidingen te bundelen met bestaande of met andere infrastructuur.
Gebieden met een bijzondere natuurfunctie of archeologische waarden in de bodem dienen zo veel
mogelijk gevrijwaard te blijven van kabels en leidingen.

Plangebied

Er zijn geen kabels en leidingen in het plangebied aanwezig die een beschermingszone vereisen en/of
op de plankaart moeten worden ingetekend. Op een vijftal plaatsen bevinden zich transformatorhuisjes.
In het plangebied is een gemengd rioleringsstelsel aanwezig. Het doorvoeren van afvalwater vindt
plaats door middel van vrij-verval-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.
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. Boven het plangebied liggen geen
straalpaden. Rekening houdend met de KNMI-weerradar, de funnels voor het voor het vliegverkeer en
weergegeven hoogtebelemmeringen in het Structuurschema Militaire Terreinen 2, gelden voor het
plangebied echter wel maximale bouwhoogtes (maximaal 46 meter).
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4.2.7. Bodem

Algemeen

Voor de benutting van een gebied kan verontreiniging in de bodem beperkend werken.

Beleidskader

Op grond van Artikel 9 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is bij nieuwe ontwikkeling een
beoordeling op de haalbaarheid van de ontwikkeling verplicht. Een bodemonderzoek vormt onderdeel
van deze beoordeling. Wettelijk is bepaald dat een bouwvergunningsplichtig bouwwerk niet mag
worden gebouwd op een zodanig verontreinigd terrein, dat schade of gevaar is te verwachten voor de
gezondheid van de gebruikers (of het milieu).

Plangebied

In de bodemtoets wordt ingegaan op de bodemopbouw, de bodemkwaliteit, bodemsanering en
provinciaal beschermde gebieden. De Bloemen- en Geleerdenbuurt maakt geen onderdeel uit van een
grondwaterbeschermingsgebied en is tevens geen aardkundig monument.

BODEMTOETS BLOEMEN- EN GELEERDENBUURT 2008

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:

overgrote gedeelte van het gebied zandgrond (“goede grond”) - geel
noordoostelijke hoek klei- en veengebied (“slechte grond”) -

                                                         oranje
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Voor de bepaling van een globaal grondwaterniveau is gebruik gemaakt van de
bodemonderzoeken die in het gebied zijn gedaan. Het grondwaterniveau bevindt zich
doorgaans op een diepte tussen 0,5 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 diverse
bodemonderzoeken die verspreid over het gebied zijn uitgevoerd. Uit deze
bodemonderzoeken blijken in het algemeen lichte verontreinigingen in grond en
grondwater voor te komen. Het gebied valt onder de categorie ‘oud stedelijk gebied’. Dit
gebied wordt gekenmerkt wordt door de hoge gehalten aan koper, lood en zink. Deze
verhoogde gehalten worden verklaard doordat deze zone van oudsher meer belast is met
verontreinigende activiteiten door menselijk handelen. De ondergrond van dit gebied is
beduidend schoner. Arseen wordt veel gevonden in analyses van grond en grondwater
deze stof komt van nature in verhoogde gehaltes voor in de Gemeente Den Helder.
Voor het hele gebied geldt dat er mogelijk nog ondergrondse opslag tanks aanwezig zijn
op enkele locaties.

Enkele delen van het gebied ten noorden van de H.A. Lorentzstraat en noordoostelijk van
de Sportlaan zijn in 199 t/m 2004 onderzocht. Hierbij zijn licht verhoogde gehalten aan
kwik, koper, lood, zink en PAK aangetroffen.

In het gebied tussen de H.A. Lorentzstraat, Brakkeveldweg en de Sportlaan zijn een
aantal bodemonderzoeken uitgevoerd in de periode van 1994 tm 2006. Uit deze
onderzoeken blijkt dat er lichte verontreinigingen met lood, zink en PAK aanwezig zijn.
Op de Brakkeveldweg is vanwege voormalige bedrijfsactiviteiten een verontreiniging met
minerale olie aangetroffen.

In het gebied ten zuidoosten van de Brakkeveldweg zijn in 1986 en 2002 onderzoeken
uitgevoerd, in dit gebied ligt een voormalige stortplaats. Op de plek van de voormalige
stortplaats zijn verschillende lichte verontreinigingen aangetroffen, het gaat om arseen,
lood, zink en PAK.

Delen van het gebied ten zuidwesten van de Sportlaan zijn in de periode van 1993 t/m
2007 verschillende keren onderzocht. Op dit terrein staan diverse schoolgebouwen. Op
het terreindeel gelegen aan kant van de Middenweg zijn verschillende lichte
verontreinigingen als koper, kwik, zink, PAK, lood en minerale olie, zijn aangetroffen. Ter
hoogte van de Fresiastraat zijn lichte verontreinigingen met PAK, kwik, zink, tolueen en
minerale olie aangetroffen.
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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.

Provinciaal 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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4.2.8. Water

Algemeen

Water is een sterk sturend aspect binnen de ruimtelijke ordening. Daarmee kan water beperkingen
opleggen aan het ruimtegebruik zoals locaties voor stadsuitbreiding. Verandering in het ruimtegebruik
kunnen immers ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Ontwikkelingen rond klimaat en
bodem(daling) hebben water- en waterbeheer de afgelopen jaren in toenemende mate in de
belangstelling doen staan. Nieuwe ruimtelijke besluiten mogen de problematiek rondom wateroverlast
en veiligheid niet ongemerkt vergroten. Voor de aanpak van de waterproblematiek zijn het Rijk, de
provincie, het Hoogheemraadschap en de gemeente verantwoordelijk. Van cruciaal belang  in het
planproces is de watertoets.

Beleidskader

Het afwegingskader voor water is neergelegd in de Keur van het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, het Provinciaal Waterplan 2006-2010 van de provincie Noord-Holland én in het
gemeentelijk Waterplan Waterbreed. Op rijksniveau geldt de Vierde nota waterhuishouding (1998).
Hierin wordt gepleit voor een integrale benadering van water in de ruimtelijke ordening. Voor stedelijke
watersystemen wordt het doel gesteld deze te verbinden met het groene netwerk, zodat ecologische
verbindingszones gecreëerd worden. Om een goede waterkwaliteit te verkrijgen moeten
verontreinigingen zoals overstorten en diffuse verontreinigingen, die effect hebben op water en
waterbodems, geminimaliseerd worden. In het streekplan Ontwikkelen met kwaliteit geeft de provincie
nadere invulling aan deze doelstellingen. De provincie wil de waterhuishouding in Noord-Holland in
2015 op orde hebben. Om te voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen tot wateroverlast leiden, wordt de
watertoets gehanteerd. Waterproblemen moeten zo veel mogelijk dáár opgelost worden waar ze
ontstaan. Bij nieuwe ontwikkelingen is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor problemen met
waterkwaliteit en –kwantiteit. De provincie gaat uit van ‘waterneutraal bouwen’ voor de herinrichting van
bestaand stedelijk gebied en voor nieuwe uitleglocaties stedelijk gebied14. De oplossing moet daarbij in
eerste instantie binnen het plangebied worden gezocht. Daarnaast kan gekeken worden naar
mogelijkheden zoals 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. In het
plangebied geldt 17,7%.

Watertoets

Een watertoets geeft aan wat de gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding in het
betreffende gebied. Zo’n waterparagraaf moet sinds november 2003 worden opgenomen in onder
meer de toelichting bij een bestemmingsplan. Deze verplichting vloeit voort uit het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening 1985 dat op 3 juli 2003 is vastgesteld. Doel van de watertoets is de relatie tussen
planvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te versterken. Wanneer

14 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;
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er bouwplannen zijn, moet hierover volgens de toets eerst worden overlegd met de betrokken
waterbeheerders in de regio. Daarbij moeten alle gevolgen met betrekking tot water tegen het licht
gehouden worden. Dat betekent dat zowel wordt gekeken naar overstromingsgevaar, wateroverlast,
verdroging en waterkwaliteit.

Plangebied

In het plangebied is geen open water aanwezig. Het gemeentelijk beleid is erop gericht dat een veilig,
ecologisch gezond watersysteem met een hoge belevingswaarde te realiseren. Ten aanzien van de
huidige situatie zal in het bestemmingsplan op één plaatsen bebouwing mogelijk gemaakt worden
(locatie Pasteurstraat). Ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan (Geleerdenbuurt Oost
2003) is de bouwvlak van school de Pijler aanzienlijk teruggebracht en vervangen door de bestemming
groen, om de afstroming van water te kunnen garanderen.

Waterparagraaf

Geohydrologie
De geohydrologische opbouw wordt beschreven in het Grondwaterbeheersplan van de
gemeente Den Helder. In de hele gemeente bestaat de deklaag uit zand. Bij de duinen
bereikt dit pakket een dikte tot maximaal 18 meter. In het overige deel van de gemeente
varieert de deklaag van 0 tot enkele meters dik. Onder dit freatische zandpakket bevindt
zich een slecht doorlatende laag van 2 tot 7 meter dik uit het Holoceen. Hieronder
bevindt zich het eerste watervoerend pakket dat bestaat uit zeer grove zanden, daterend
uit het Pleistoceen.

Er is een stroming van het freatisch15 grondwater vanaf de duinen richting het centrum
van Den Helder. De drooglegging in het plangebied is circa 1,0 tot 1,25 m. Het freatisch
grondwater heeft in het plangebied een peilhoogte van circa 0,25m -NAP tot 0,30
m+NAP. Het maaiveld ligt op 0,50 tot 0,75 m+NAP.

Waterhuishoudkundige situatie
In het plangebied zijn geen wateren aanwezig. Het plangebied wordt begrensd door het
gebied van de Stelling Den Helder waarin de wateren behoren tot de boezemwateren die
in open verbinding staan met het Noord-Hollandskanaal (Schermerboezem).

De bestaande bebouwing in het gebied bezit een gemengd rioolsysteem. Op een aantal
locaties zijn riooloverstorten gesitueerd die afwateren op de nabij gelegen Kleine Linie.
Verharde oppervlakken worden zo veel mogelijk afgekoppeld van de riolering
waardoor het aantal overstortingen afneemt. Bij het afkoppelen verhard oppervlak wordt
zoveel mogelijk drainerend rioolsysteem toegepast waardoor tevens een
grondwaterbeheerssysteem ontstaat. Dit is een doelstelling gekoppeld aan het
rioolbeheerprogramma.
Door het optimaliseren van het rioolsysteem en de basisinspanningsmaatregelen zal ook
het aantal riooloverstortpunten in dit gebied verminderen, en worden afgestemd op
waterkwaliteitsdoelstelling van het watersysteem. Grootschalige randvoorzieningen
zullen hiertoe bij de overblijvende riooloverstorten worden aangebracht. Ten behoeve
van deze grootschalige randvoorzieningen (zogenaamde bergbezinkbassins) worden
nabij de overstortpunten (maximaal drie, ter hoogte van Irisstraat, sporthal-Sportlaan en
Middenweg) ruimten gereserveerd van ten minste 1500 m2. Ook hierdoor verbetert de
waterkwaliteit.

Tot slot kent het gebied door de maaiveldhoogte geen wateropgave. Voor nieuwbouw in
het gebied wordt een open water compensatie voor verharding aangehouden van 17,7%.
Deze compensatie wordt binnen het plangebied gerealiseerd. Nieuwbouw locaties worden
zo mogelijk ingericht met een gescheiden rioolsysteem, waarmede het regenwater van
verharde oppervlakten direct op het oppervlaktewater van de Linie (boezemwater) wordt
geloosd.

Waterkwaliteit

15 met de term ‘freatisch’ wordt verwezen naar de grondwaterspiegel. Onder de grondwaterspiegel zijn alle
grond poriën gevuld met water.
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In relatie tot het watersysteem is ook het in het plangebied aanwezige rioleringssysteem
van belang. Belangrijk uitgangspunt in het rioleringsbeleid van het hoogheemraadschap
is dat een verbeterd gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd of een rioolstelsel dat qua
vuiluitworp gelijkwaardig is. In het kader van de 4e Nota Waterhuishouding wordt er bij
nieuwbouwlocaties naar gestreefd om (schoon) regenwater zoveel mogelijk gescheiden af
te voeren. Doelstelling is om 60% van het verharde oppervlak niet aan te koppelen. In
bestaande situaties wordt gestreefd naar het afkoppelen van 20% van het verharde
oppervlak. Het bestemmingsplan voorziet in een gescheiden rioolstelsel voor het nieuwe
rioolstelsel en gedeeltelijk afkoppelen van bestaand verhard oppervlak.

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

Voor het afkoppelen van het verharde oppervlakte, is het voornemen om een drainerend
rioolsysteem toe te passen met als nevendoel grondwaterbeheersing. Een belangrijk
aandachtspunt voor deze manier van grondwaterbeheersing is de verhoogde kans op
verzilting van het oppervlaktewater. De drains kunnen, naast afvoeren van in de grond
gepercoleerd regenwater, ook het verzilte kwel aantrekken en afvoeren. Voordat een
drainerend rioolsysteem wordt toegepast, is het noodzakelijk de consequenties en
haalbaarheid (bijvoorbeeld gezien vanuit de WVO) te onderzoeken.

Andere bronnen van vervuiling van het water kunnen zijn uitloogbare materialen en
chemische bestrijdingsmiddelen. Graag zien we in de waterparagraaf opgemerkt dat de
toepassing van uitloogbare materialen en chemische bestrijdingsmiddelen wordt beperkt.

Minimale hoogte vloerpeilen in boezemgebied

Zoals reeds verwoord op bladzijde 51, wordt het gebied omringt met boezemwater. Het
plangebied is gesitueerd in een zogenaamd boezemgebied. Consequentie hiervan is dat
vloerpeilen en toegangen tot eventuele ondergrondse voorzieningen op minimaal 0,20m
boven het maximum waterpeil moeten worden gesitueerd. Het maximum peil van deze
wateren is NAP +0,00m. Wij willen u dan ook verzoeken in het bestemmingsplan te
benoemen dat vloerpeilen en toegangen van nieuwe voorzieningen een minimaal
hoogtemaat van NAP +0,20m moeten hebben.

Voor de waterparagraaf in het bestemmingsplan is contact gezocht met het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier. Het verslag van deze bijeenkomst is opgenomen in de bijlage 1van deze
toelichting.
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4.2.9. Natuurwaarden

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
gebieden16. 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).

Beleidskader

Sinds april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden17. Deze wet is opgesteld ter uitvoering
van de soortenbescherming zoals vastgelegd in Europese richtlijnen, te weten de Vogel- en
Habitatrichtlijn18. 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
richtlijnen. 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 feitelijk niets meer mag gebeuren
in een gebied.
Het toestaan is geregeld via vrijstellingen, 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 plantensoorten19’. 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 soortbescherming die geregeld wordt in de Flora- en Faunawet wordt de gebiedsbescherming
geregeld in de Natuurbeschermingswet (1998). Deze wet is van toepassing op de gebieden die zijn
aangewezen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn: de Waddenzee, de Noordzeekustzone en
het duingebied. Deze gebieden zijn in 2007 door het rijk tevens in concept aangewezen als Natura
2000 gebied die de Natuurbeschermingswet en Vogel- en Habitatrichtlijn moet gaan vervangen.
Aangezien de Natura 2000 aanwijzing naar verwachting in 2009 definitief wordt vastgesteld, is deze
(nog) niet op dit bestemmingsplan van toepassing.

Uitgaande van de Natuurbeschermingswet en Vogel- en Habitatrichtlijn kan ten aanzien van het
bestemmingsplan het volgende worden gesteld. In de gemeentelijke planvorming dient rekening te

16
Dit vloeit voort uit de zogenaamde uitvoerbaarheideis van artikel 9 van het Besluit ruimtelijke ordening.

17
De Flora- en faunawet vervangt daarmee onder andere de Vogelwet uit 1936, de Jachtwet en hoofdstuk V

uit de Natuurbeschermingswet.
18

De Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) zijn beide Europese richtlijnen.
19

de Wijziging Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora en faunawet (2 februari 2005).
De categorieën zijn nog opgenomen in  de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (5 maart
2002).
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worden gehouden met de voor deze gebieden vastgestelde natuurwaarden. Aan ontwikkelingen in en
om de betreffende gebieden die van invloed kunnen zijn op deze natuurwaarden dient een natuurtoets
vooraf te gaan.
Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt buiten de beschermde natuurgebieden. Bovendien is voor
de Bloem- en Geleerdenbuurt sprake van een conserverend bestemmingsplan met uitzondering van
de strook tussen de Sportlaan en de Linie alwaar zeer beperkte ontwikkelingen mogelijk zijn. Voor de
rest van het plangebied worden geen ontwikkelingen met mogelijke effecten op de beschermde
gebieden worden verwacht. Een natuurtoets is voor dit bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk met
uitzondering van de eerder genoemde strook.

Natuurtoets
Het plangebied bevindt zich in de kilometerhokken 112-552 en 112-551. Van deze hokken is via het
Natuurloket nagegaan welke flora, insecten en ongewervelden, reptielen, amfibieën en, vissen,
zoogdieren, vogels en vleermuizen aanwezig zijn. De resultaten van de natuuronderzoek staan
hieronder weergegeven.

112

552

551

Inventarisatie Bloemen- en Geleerdenbuurt
Flora
Bij de flora inventarisatie door Florum20 is gebleken dat binnen de 2 kilometerhokken
waarbinnen de Bloemenen - en Geleerdenbuurt zich bevindt 368 plantensoorten zijn
aangetroffen. Van deze planten behoren 27 stuks tot de soorten welke beschermd zijn op
grond van de Flora- en faunawet. De soorten betreffen:

Latijnse naam Nederlandse naam

Anthemis arvensis Valse kamille

Anthyllis vulneraria Wondklaver

Apium graveolens Selderij

Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid

Cochlearia officinalis subsp. officinalis Echt lepelblad

Cynosurus cristatus Kamgras

Dianthus deltoides Steenanjer

Dipsacus fullonum Grote kaardebol

Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica Biestarwegras

Epilobium palustre Moerasbasterdwederik

Erodium lebelii Kleverige reigersbek

Genista tinctoria Verfbrem

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek

Leontodon hispidus Ruige leeuwentand

Linum catharticum Geelhartje

Oenanthe lachenalii Zilt torkruid

Ononis repens subsp. spinosa Kattendoorn

Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk

Radiola linoides Dwergvlas

Ranunculus baudotii Zilte waterranonkel

Rhinanthus minor Kleine ratelaar

Rosa villosa Viltroos

Sanguisorba minor Kleine pimpernel
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Trifolium striatum Gestreepte klaver

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie

Asplenium scolopendrium Tongvaren

Ceterach officinarum Schubvaren

De hierboven vermelde flora is bijna allemaal aangetroffen in het zuidelijke kilometerhok,
op de stelling van Den Helder. Dit gebied ligt echter buiten de plangrenzen van het
huidige bestemmingsplan. De Schubvaren is aangetroffen langs het spoor bij het perron,
deze locatie ligt ook buiten het plangebied. De Gewone agrimonie, de Tongvaren het Zilte
Torkruid en de Grote Kaardebol zijn wel aangetroffen binnen het plangebied.
De Tongvaren en Grote Kaardebol zijn wettelijk beschermde soorten, waarbij de
Tongvaren en de Grote Kaardebol bekend staan als ‘minder zeldzaam’ en ‘vrij algemeen
voorkomend’. Indien deze soorten worden aangetroffen op gronden waarop
(bouw)werkzaamheden zullen plaatsvinden is een vrijstelling benodigd. De Grote
kaardenbol valt onder een algemene vrijstelling. Voor de Tongvaren kan vrijstelling
worden verleend mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis van de door LNV
goedgekeurde gedragscode.

Paddenstoelen21

Binnen het plangebied zijn geen paddenstoelen bekend die voorkomen op de rode lijst.
Ongewervelden22

Libellen
In het plangebied zijn 10 soorten libellen aangetroffen. Alleen de Glassnijder komt voor
op de Rode lijst, maar is verder niet beschermd. De aangetroffen soorten betreffen:

Latijnse naam Nederlandse naam

Aeshna mixta Paardenbijter

Anax imperator Grote keizerlibel

Ischnura elegans Lantaarntje

Libellula quadrimaculata Viervlek

Orthetrum cancellatum Gewone oeverlibel

Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer

Sympetrum spec. heidelibel

Sympetrum striolatum Bruinrode heidelibel

Sympetrum vulgatum Steenrode heidelibel

Brachytron pratense Glassnijder

Sprinkhanen
Binnen het plangebeid zijn 2 soorten sprinkhanen aangetroffen de bruine sprinkhaan en
het wekkertje. Beide soorten zijn niet beschermd.

Mollusken
Binnen de kilometerhokken zijn 2 mollusken aangetroffen: het betreft de grofgeribde
glasslak en de brakwatermossel. De brakwatermossel is een kwetsbare soort. Deze is
echter aangetroffen op de liniedijk van de Stelling van Den Helder, welke buiten het
plangebied valt. Daarom heeft de aanwezigheid van de brakwatermossel geen gevolgen
voor het bestemmingsplan.

Bijen
Binnen het plangebied zijn zes bijensoorten aangetroffen. Geen van deze soorten heeft
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een beschermde status. De aangetroffen soorten zijn:

Latijnse naam Nederlandse naam

Anthidium manicatum grote wolbij

Bombus lapidarius steenhommel

Bombus lucorum veldhommel

Bombus terrestris aardhommel

Andrena fulva vosje

Bombus pascuorum akkerhommel

Mieren
Binnen het plangebied zijn in de onderzoeken geen (bedreigde) mieren aangetroffen.

Vlinders23

In het plangebied zijn vlindersoorten aangetroffen, waarvan er 20 op de rode lijst staan.
Geen van deze soorten is echter beschermd op grond van de Flora & Faunawet óf de
habitatrichtlijnen. Van deze 20 rode lijst soorten zijn er 18 niet-bedreigd. De overige 2
soorten, het Bruin Blauwtje en de heidevlinder staan respectievelijk als ‘kwetsbaar’ en
‘gevoelig’ vermeld. Voor beide is echter geen vrijstelling benodigd. Ook de vlinders
komen voornamelijk voor in het gebied van de Stelling van Den Helder en het direct
aangrenzende woongebied.

Nederlandse naam Latijnse naam RL

Argusvlinder Lasiommata megera 3

Atalanta Vanessa atalanta

Bont zandoogje Pararge aegeria 3

Boomblauwtje Celastrina argiolus 3

Boomblauwtje Celastrina argiolus 3

Bruin blauwtje Aricia agestis 2C

Bruin zandoogje Maniola jurtina 3

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 3

Dagpauwoog Inachis io 3

Distelvlinder Vanessa cardui

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 3

Groentje Callophrys rubi 3

Groot koolwitje Pieris brassicae 3

Heivlinder Hipparchia semele 2D

Hooibeestje Coenonympha pamphilus 3

Icarusblauwtje Polyommatus icarus 3

Klein geaderd witje Pieris napi 3

Klein koolwitje Pieris rapae 3

Kleine vos Aglais urticae 3

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 3

Landkaartje Araschnia levana 3

Oranje luzernevlinder Colias croceus

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 3

Reptielen, Amfibieën en Vissen
Binnen het plangebied is alleen de groene kikker (Rana esculenta synklepton)
aangetroffen. Voor het overige is binnen het plangebied geen nader onderzoek verricht
naar reptielen en vissen. Deze soort valt onder de algemene vrijstelling van de Flora- en
faunawet.

Vogels24

Bij waarnemingen zijn 39 soorten vogels geconstateerd. Al deze soorten genieten een
beschermde status in het kader van de Flora- en Faunawet, namelijk voor wat betreft
broedsels en in de broedperiode. Voor alle vogels welke vallen onder de F&F wet geldt
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dat een ontheffing nodig is waarbij de activiteiten voldoen aan een door het ministerie
van LNV uitgevaagde gedragscode.

Soortnaam
F&F-
wet Habitatbeschrijving

Fuut x open water, vis

Wilde Eend x water, grasland

Soepeend

Kuifeend x open water

Waterhoen x ondiep water

Meerkoet x open water

Scholekster x open gebied

Tureluur x grazige vegetaties, bij voorkeur zilt

Stadsduif

Houtduif x opgaand bos, cultuurgrond

Turkse Tortel x bebouwing, bomen

Gierzwaluw x oude huizen

Graspieper x lage vegetaties met open plekken, open gebied

Winterkoning x struiken, struwelen

Heggenmus x struiken, struwelen, jong bos, geen boomlaag (wel bosrand)

Roodborst x struiken, struwelen, jong bos

Nachtegaal x struiken, struwelen, basisch, vochtig, nat

Zwarte Roodstaart x gebouwen

Merel x hoge, dichte struiken, bos of bebouwing

Zanglijster x hoge, dichte struiken, huisjesslakken

Kleine Karekiet x nat riet

Spotvogel x hoge struwelen

Braamsluiper x struwelen

Grasmus x struwelen

Zwartkop x struiken, jong bos

Tjiftjaf x
(open) bos met loofbomen, struwelen met overstaanders,
loofhoutstruiklaag

Fitis x struiken, struwelen, jong bos

Staartmees x struiken

Pimpelmees x loofhout

Koolmees x bomen

Boomkruiper x oudere bomen, holten

Ekster x menselijke invloeden

Kauw x grote holten, cultuurgrond

Zwarte Kraai x bomen, cultuurgrond

Spreeuw x holten, niet in de grond, grasland

Huismus x bebouwing

Groenling x halfopen, rijk gestructureerd landschap

Kneu x struwelen, kruidenrijke vegetaties

Rietgors x riet en rietruigten, natte struwelen, struiken

Zoogdieren25

In het plangebied is de aanwezigheid bekend van de volgende zoogdierensoorten
(exclusief vleermuizen): de Egel, de Mol en de Wezel (waarbij opgemerkt moet worden
dat deze voor het laatst gesignaleerd is in 1995).
Alle drie de soorten vallen onder de algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet.

Vleermuizen26

Foeragerend zijn binnen het plangebied aangetroffen de Ruige dwergvleermuis en de
Laagvlieger. De laagvlieger wordt overigens overal in Den Helder zeer regelmatig
gesignaleerd. Beide vleermuizen vallen onder de zogenaamde prioritaire soorten, zoals
vermeld in de Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn.
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Ten aanzien van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan kan het volgende gesteld worden.
Bloemenen- en Geleerdenbuurt betreft feitelijk een conserverend bestemmingsplan. De enige nieuwe
ontwikkelingen die direct mogelijk gemaakt worden is de verplaatsing van bebouwing in zin van
maatschappelijke doeleinden. Daarbij gaat het om bebouwing die reeds aanwezig is en vervangen
wordt door nieuwe bebouwing, of een geringe uitbreiding betreft. Zoals eerder gesteld gelden uit het
oogpunt van gebiedsbescherming geen restricties op het plangebied. Uit hoofde van de
soortenbescherming zijn ook geen bijzonder restricties aan de orde: alleen voor de vleermuizen geldt
namelijk een bijzondere status. In de foerageergebieden, in de vorm van groenvoorzieningen zoals de
Stelling van Den Helder, worden geen ingrepen mogelijk gemaakt. In het plangebied worden over het
geheel zien geen ingrijpende wijzigingen voorzien, waardoor aangenomen kan worden dat er geen
negatieve gevolgen voor de vleermuizen mogelijk gemaakt worden. Om deze reden is geen nadere
toetsing op grond van de Flora- & Faunawet noodzakelijk.
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4.2.10.   Cultuurhistorische waarden

Algemeen

Binnen de ruimtelijke ordening dient rekening gehouden te worden met bestaande cultuurhistorische
waarden in het algemeen en de mogelijke aanwezigheid van nog onbekende archeologische waarden
in het bijzonder. Op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau wordt hierover informatie ter beschikking
gesteld.

Beleidskader

In 1998 is het Verdrag van Malta tot stand gekomen. Doelstelling van het verdrag is de bescherming en
het behoud van archeologische waarden. Ter uitvloeisel van dit verdrag wordt in het kader van de
ruimtelijke ordening het behoud van archeologisch erfgoed meegewogen in de planvorming. Sinds
1999 is de Nota Belvedere van kracht. In het Belvederebeleid gaat het om archeologische, historisch
geografische én bouwkundige waarden. Het credo van Belvedere is ‘behoud door ontwikkeling’.
Cultuurhistorische waarden moeten in een vroeg stadium in de planvorming betrokken worden. Om
inzicht te krijgen in mogelijke aanwezige cultuurhistorische waarden in of nabij het plangebied is de
Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland geraadpleegd. De waardenkaart, die
ontwikkeld is door de provincie om cultuurhistorische waarden voor de planvorming inzichtelijk te
maken, geeft een overzicht van de aanwezige archeologische, historisch geografische en bouwkundige
waarden. Daarnaast is op provinciaal niveau de nota Cultuurhistorische Regioprofielen 2004-2007
vastgesteld, waarin dieper ingegaan wordt op de grote historische structuren. Op gemeentelijk niveau is
de beleidsnota cultuurhistorische waarden Den Helder vastgesteld. Hierin worden aanbevelingen
gedaan die leiden tot een betere inzetbaarheid van een aantal bestaande instrumenten (waaronder het
bestemmingplan). Opgenomen zijn gebieden waarvoor bijzondere eisen gelden met betrekking tot
archeologie en waarop de gemeentelijke archeologische monumenten staan. Als beleidsinstrument
wordt ervoor gekozen om een selectief deel van de archeologische terreinen op te nemen in de
bestemmingsplannen. De beleidsstrategie tot het in standhouden van de cultuurhistorische identiteit
leidt er toe dat bij het opstellen of herzien van bestemmingsplannen voortaan uitdrukkelijk aandacht
wordt besteed aan bekende en vermoede archeologische waarden. 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 Wormer . 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.
Tot slot is voor het tot stand komen van dit bestemmingsplan advies ingewonnen van de gemeentelijke
Monumentencommissie.

Plangebied

Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland bevinden zich  in het
plangebied geen historisch geografische, historisch bouwkundige of archeologische waarden.
Grenzend aan het plangebied bevindt zich echter wel de liniedijk van de Stelling van Den Helder, die op
de kaart van hoge waarde staat vermeldt en bovendien de status van Rijksmonument geniet. In het
plangebied bevinden zich geen provinciale of gemeentelijke monumenten. In de beleidsnota
cultuurhistorische waarden staan echter wel zogenaamde beeldbepalende panden genoemd. Dat zijn:
Brakkeveldweg 51 (Tuindorpschool)
Anjelierstraat 2 t/m 14 (even) en 5 t/m 39 (oneven)
Brakkeveldweg 17 t/m 49 (oneven)]
Anemonenstraat 1 t/m 23
Florastraat 18 t/m 32 (even)
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4.2.11.   Welstand

Algemeen

Welstandstoezicht werd ooit ingesteld om te voorkomen dat bouwwerken de openbare ruimte zouden
ontsieren. Daarom wordt bij iedere aanvraag voor een bouwvergunning beoordeeld of het betreffende
bouwwerk niet in strijd is met de zogenaamde ‘redelijke eisen van welstand’. De welstandsbeoordeling
is volgens artikel 12 van de Woningwet gericht op het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk. Het
bouwwerk moet zowel op zichzelf, als ook in zijn omgeving beoordeeld worden, waarbij ook verwachte
verandering van die omgeving een rol kunnen spelen. Door het veranderlijke en complexe samenspel
tussen bouwwerk en omgeving valt welstandsbeoordeling niet te standaardiseren of te objectiveren, en
gebeurt de welstandsbeoordeling door deskundigen. Welstandscriteria vallen buiten het bereik van het
bestemmingsplan. Desalniettemin wordt welstand toch opgenomen in de toelichting.

Beleidskader

Desalniettemin vraagt de samenleving om openheid en duidelijkheid rondom welstandsbeoordeling. De
meeste mensen willen meewerken aan het in stand houden en bevorderen van de schoonheid van de
leefomgeving, als vroegtijdig duidelijk wordt gemaakt wat dat betekent voor bouwplannen. Veel vragen
over het welstandstoezicht worden beantwoord als vooraf wordt aangegeven welke zaken een rol
spelen bij de welstandsbeoordeling, en binnen welke kaders die beoordeling zich afspeelt. Tevens
opgenomen in de Woningwet is dat welstandsbeoordeling alleen nog kan geschieden op basis van
door de gemeenteraad in een welstandsnota vastgestelde welstandscriteria. In gemeente Den Helder
gaat het de welstandsnota Den Helder (2003). Het doel van de in de nota neergelegde gebiedsgerichte
aanpak is aan de hand van het welstandstoezicht een bijdrage te leveren aan de belevingswaarde van
de gemeente Den Helder. Concrete bouwplannen worden altijd getoetst door de Welstandscommissie
(stichting Welstandszorg Noor Holland).

Plangebied

Het beleid voor de Bloemen- en Geleerdenbuurt spitst zich toe op handhaving van bestaande
architectuurkenmerken, en het behoud van de sterke samenhang en harmonie van het
bebouwingsbeeld. Dit geldt zowel voor de schaal van de gehele wijk als die op kleinere eenheden zoals
buurt of bouwblok. Hierbij is tevens de vormgeving volgens de ruimtelijke karakteristieken van een
tuindorp een belangrijk aandachtspunt. De omvang van de vaak kleine woningen beperkt de gewenste
mogelijkheden tot uitbreiding, wat de kwetsbaarheid van de vormgeving versterkt.

De Bloemen- en Geleerdenbuurt vormen een zogenaamd bijzonder welstandsgebied, waar het beleid
gericht is op handhaving en respect voor het bestaande. Hierbij zijn samenhang en eenheid in
vormgeving van de verschillende bouwblokken de richtinggevende aspecten. Vooral in de
Bloemenbuurt, waar hofjes voorkomen, zijn er veel plekken waar de achterkant van de woningen
grenzen aan het openbare gebied. Zulke situaties vragen om extra aandacht bij de toetsing van
bouwaanvragen aan de achterzijde van de woning: in beginsel worden alle achterzijden áán de
openbare weg als voorzijde behandeld. Door het kleinschalige karakter van het gebied hebben de
Bloemen- en Geleerdenbuurt een afwijkende beeldkwaliteit die vraagt om een aangepaste maatvoering
van dakkapellen aan de voorzijde.

In 2005 heeft de Welstandscommissie een aanpassing gemaakt op het bestaande welstandsbeleid,
aangezien de beeldkwaliteit in sommige straten dusdanig aangetast is dat het handhaven van de
bestaande regels met betrekking tot dakkapellen niet langer zinvol was. Bij dakkapellen over de gehele
breedte van de achter gevel wordt de bovenkant van de dakkapel namelijk gezien als de goothoogte
die in deze straten van oorsprong op 4 meter ligt.
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Figuur 5: inventarisatie van dakkapellen in de Bloemenbuurt uit 2005. Rood aangegeven panden in de Crocus-,
Gladiolen- en Narcisstraat hebben een dakkapel over de gehele breedte van de gevel. Dit wordt gezien als het
optrekken van de voorgevel. In het reguliere welstandsbeleid mag een dakkapel maximaal 50% van het
dakvlak beslaan. De geel gearceerde panden hebben een dakkapel.

In deze drie gelden andere regels voor de goothoogte dan elders in het plangebied. Verbrede
dakkapellen worden alleen toegestaan in straten waar al dergelijke dakkapellen voorkomen. In deze
gevallen gelden, in uitzondering op het reguliere welstandsbeleid, de onderstaande regels:

- Bij eindgevels moeten minimaal drie pannen tussen de dakrand en de dakkapel gelaten
worden

- Naast kopgevels dienen ook drie dakpannen tussen de onderzijde van de dakkeper en de
naastgelegen dakkapel te liggen.

- De bestaande goot wordt gehandhaafd.

- In beginsel zijn dichte panelen ongewenst.

De onderstaande welstandscriteria zijn rechtstreeks overgenomen uit de welstandsnota Den Helder
2003. Indien in de toekomst een andere welstandnota vastgesteld wordt, vervalt onderstaande.

Algemeen:

Samenhang per bouwblok en/of architectonische eenheid handhaven
Door de sterke architectonische samenhang op de schaal van het bouwblok prevaleert de uitstraling
van de traditionele architectuur boven de herkenbaarheid van de functie van het gebouw.
Cultuurhistorische kenmerken, herkenbaarheden en beeldbepalende bebouwing in oorspronkelijke
staat handhaven.
Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals (vervangende) nieuwbouw, dienen de stedenbouwkundige
uitgangspunten van het tuindorp gerespecteerd te worden.

Ligging in de omgeving:
Bij voorkeur aansluiten op het bestaande stedenbouwkundig en architectonisch patroon. De
bestaande rooilijnen behouden. Verspringing in de rooilijnen behouden. Verspringing in de rooilijn
alleen bij kopbebouwing of in symmetrie van het woonblok toepassen. Bij afwijkingen ten aanzien
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van standaardbouwblok (zoals de hofjes) is meer ruimte voor verspringing in de rooilijn.
Continuering van architectonische kenmerken in een bepaalde aanwezige ritmiek en harmonie
handhaven. Symmetrie en herhaling vormen hierbij belangrijke thema’s.

Massa en vormgeving van het gebouw:
Er dient te worden aangesloten op het ritme van de bestaande bouwblokken in de omgeving, die
veelal bestaan uit één á twee lagen met een kap.
Grote verspringingen in bouw- en goothoogte ten opzichte van de naastgelegen bebouwing en
bouwblokken vermijden.
Behoud van dakoverstekken en bestaande kapvormen. Kapvorm en –richting afstemmen en
aansluiten open belendende bebouwing.
Hoeksituaties kunnen geaccentueerd worden met verbijzondering in kaphoogte en –oriëntatie of
architectuur. Hierbij is hoogwaardige vormgeving het uitgangspunt.
Samenvoeging van individuele woonblokken, woningen of gebouwdelen is niet toegestaan.

Detaillering van het gebouw:
de karakteristieken van een architectonische eenheid dienen te worden gerespecteerd. De
traditionele architectonische vormgeving is hierbij richtinggevend.
Accentuering en openheid van (onder)doorgangen naar binnenruimten handhaven
Zij- en achtergevels aan de openbare weg dienen te worden beschouwd als voorzijde, en worden bij
voorkeur voorzien van raampartijen of opgaande beplanting tegen de gevel. Gesloten gevels aan de
openbare weg dienen te worden voorkomen.
Aangesloten dient te worden op het materiaal- en kleurgebruik dat binnen de architectonische
eenheid de boventoon voert.
Gevel van baksteen in aardtinten. Materiaal- en kleurgebruik in overeenstemming met de aanwezige
traditionele architectuur. Kozijnen en deuren uitgevoerd in hout. Dakbedekking van oranjerode of
donkere kleur dakpannen. Architectonische detaillering in het geveld beeld behouden.

Aanvullende criteria kleine bouwwerken:
kleine bouwwerken (zoals bijgebouwen, schuren, garages, aan- en uitbouwen), kozijn- en
gevelwijzigingen kunnen het beeld verstoren en dienen dan ook in de originele architectuur van het
hoofdgebouw opgenomen te worden.
de hoofdvorm van een bebouwingsblok dient behouden te blijven, ook bij individuele uitbreidingen
van het blok.
Indien de samenhang niet wordt aangetast is een dakkapel op het voordakvlak en/of zijdakvlak
mogelijk, mits deze in maatvoering maximaal 30% van de dakbreedte beslaat.
Afstemming van dakkapel met vormgeving van het hoofdgebouw is vereist. Dakkapellen in ritmiek
met gevelgeleding en eventueel reeds bestaande dakkapellen situeren.
Twee of meerdere dakkapellen op één dakvlak niet aan elkaar maar los op het dakvlak situeren op
dezelfde hoogte en met dezelfde afmetingen en vormgeving.
Per kozijn- en/of gevelwijzigingen dient de oorspronkelijke gevelopbouw (veelal horizontale geleding
met verticale elementen) en het materiaal- en kleurgebruik van het hoofdgebouw te worden
gerespecteerd.
Erfafscheidingen uniform per woonblok vormgeven.
Geen reclametoepassingen op woonbebouwing.
Reclameobjecten dienen niet hoger te worden aangebracht dan de scheiding van begane grond en
eerste verdieping.
Gevelreclames minimaliseren en integreren in het architectonisch ontwerp of in de bestaande
structuur van het gebouw,
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5. VOOROVERLEG EN INSPRAAK

5.1 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. 25 juni 2008 aan
de hierna genoemde personen en instanties toegestuurd. Er is verzocht te reageren voor
1 september 2008:

1. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
 afdeling Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid
 Postbus 3007

2001 DA  Haarlem

Reactie:
Namens alle sectoren van de provincie deel ik u mede dat dit plan vanuit het oogpunt van
provinciale belangen geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Het plan is in
overeenstemming met het provinciaal beleid.

2. VROM inspectie
 Regio Noord-West
 Postbus 1006
 2001 BA  Haarlem

  Reactie:

Dit bestemmingsplan geeft mij uit het oogpunt van het rijksbeleid aanleiding tot het maken van de
volgende opmerkingen.

1)  Luchtkwaliteit

Hierbij wijs ik u erop dat het voorontwerpbestemmingsplan dient te voldoen aan de thans geldende
wettelijke regeling(en) op het gebied van luchtkwaliteit. Volgens de nieuwe Wet
Luchtkwaliteitseisen 2007 dient inzichtelijk te worden gemaakt of de ontwikkeling die het plan
mogelijk maakt al dan niet zal leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Het effect van het
voorliggende plan blijkt onvoldoende uit de toelichting. Verder ontbreken de berekeningen en
onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de luchtkwaliteit.

Indien u verkiest door te gaan met het plan adviseer ik u duidelijk te motiveren of de ontwikkeling
die u met het plan mogelijk maakt, al dan niet zal leiden tot een verslechtering van de
luchtkwaliteit en in hoeverre er (concrete) compenserende maatregelen worden genomen. Ik wijs
u daarbij op het risico dat u loopt dat het plan niet voldoet aan de eisen die door de Raad van State
worden gesteld.

2) Kaderrichtlijn Water.

In hoofdstuk 4 van de toelichting zou naar mijn mening ook aandacht moeten worden besteed aan
het Europees beleid, dat voor het plan relevant is. Het gaat om de 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.
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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.

3)  Rijksbeleid
In de beschrijving van het rijksbeleid ontbreken nog de Vierde Nota Waterhuishouding en de Nota
Mobiliteit, die voor het plangebied relevant zijn. De doelstellingen van deze nota’s zal ik
Samenvatten:

Vierde Nota Waterhuishouding
Het beleid, dat in deze nota is opgenomen, heeft tot doel duurzame en veilige
watersystemen in stand te houden of tot stand te brengen. Dit beleid vormt ook de basis
voor de watertoets, die het Besluit op de ruimtelijke ordening voor alle ruimtelijke plannen
voorschrijft.
Voor dit plan is § 3.1 “Het water in de stad” van belang.

Nota Mobiliteit
De Nota Mobiliteit, die een verkeerskundige uitwerking is van de Nota Ruimte, heeft de
volgende beleidsdoelstellingen:

1. het verbeteren van de internationale bereikbaarheid;
2. het verbeteren van de interne en onderlinge bereikbaarheid van de 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 leef omgeving.

Deze nota bevat in de hoofdstukken 6 Veiligheid en 7 Leefomgeving ook beleid met
betrekking tot verkeer, vervoer en verkeersveiligheid voor de decentrale overheden en is
daarom in dit kader van belang.

Ik adviseer u het voorgaande aan dit hoofdstuk toe te voegen.

4) Water
Onderdeel 4.2.8. van de toelichting maakt niet duidelijk of de waterbeheerder in het kader van de
watertoets bij de planontwikkeling betrokken is geweest. Ik adviseer u hierover in dit onderdeel
informatie te geven, het advies van de waterbeheerder samengevat te beschrijven en het advies
als bijlage bij het plan te voegen.

5) Vliegveld De Kooy
Binnen het plangebied zijn geen defensie-objecten gelegen. Een gedeelte van het gebied is
gelegen binnen het Inner Horizontal Conical Surface van vliegveld De Kooy. Het betreft hier
toegestane hoogten van 46 tot 80 meter. Het gehele plangebied is gelegen binnen het
radarobstakelbeheersgebied van De Kooy.
Gezien de aard van het plan is het opnemen van deze gebieden niet noodzakelijk. Ik wil echter wel
benadrukken dat bij eventuele ontheffingsprocedures waarbij hoge bouwwerken zijn betrokken
(flats, turbines etc) wel rekening gehouden wordt met deze zones. Deze zones zijn bij uw
gemeente bekend.

Antwoord:
 Ad 1)

Paragraaf 4.2.3 is aangepast, De “rapportage Luchtkwaliteit 2006” uit 2007 door  Grontmij b.v.
uitgevoerd is vorig jaar reeds aan u toegestuurd, dit rapport kan tijdens de tervisielegging van het
ontwerpplan gedownload worden van de gemeentelijke website.

 Ad 2)
Is toegevoegd aan hoofdstuk 4

 Ad 3)



213_BP_Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008_TL         November 2008 pagina 65 van 86

Is toegevoegd aan Rijksbeleid paragraaf 4.1.2;

Ad 4)
 Zoals blijkt uit Bijlage 1 van de toelichting en de reactie van het waterschap is er overleg geweest

met het waterschap in het kader van de Watertoets. De resultaten hiervan zijn opgenomen in Bijlage
1 van de toelichting en de artikel 3.1.1 Wro reacties.

Ad 5)
Ter kennisname

3. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 Postbus 850
 1440 AW  Purmerend

 Reactie:
 Het verslag van 9 november 2005 moet zijn 2007 is nog steeds geldig.

 1)  Aanvulling op Paragraaf 4.1 beleid
Hoofdstuk 4.1 betreft een opsomming van het ruimtelijk beleid dat van invloed is op het
bestemmingsplan. Het beleid van het Hoogheemraadschap ontbreekt, maar wordt wel
aangehaald in hoofdstuk 4.2.8. ‘Water’. Wij verzoeken u in hoofdstuk 4.1. een paragraaf op te
nemen met een overzicht van het vigerende beleid van het Hoogheemraadschap. Voor dit
bestemmingsplan zijn de volgende documenten van belang; het Waterbeheersplan 3, de Keur
2006 en beleidsregels Keurontheffingen 2007. Deze documenten kunt u via www.hhnk.nl
inzien.

2) Compenserende waterberging
Het plan heeft een overwegend conserverend karakter. Uit de ingediende gegevens blijkt dat
de realisatie van het plan enige toename van verharding en bebouwing behelst, maar ook
creatie van groen (onverhard oppervlakte). Per saldo wordt een toename van verharding
verwacht waartoe open water moet worden gerealiseerd met een oppervlakte gelijk aan 17,7%
van de totale toename van de verharding. Dit is juist weergegeven in de waterparagraaf op
bladzijde 49. Tevens is aangegeven dat dit oppervlaktewater binnen het plangebied wordt
gerealiseerd. Dit is echter niet duidelijk bestemd in het plan noch op de kaart. Wij verzoeken u
dit alsnog te doen.

Voor het efficiënt creëren van wateroppervlak kan het gunstiger zijn de compensatie-eis van
meerdere projecten in het peilgebied samen te voegen. Wij verzoeken u dringend deze
compenserende waterbergingen in overleg met het Hoogheemraadschap aan te wijzen en in
het betreffende bestemmingsplan te bestemmen als zijnde waterberging.

Wij stellen u voor een bepaling in het bestemmingsplan op te nemen die voorziet in een
aanlegvergunning ten behoeve van de uitbreiding van verharding. Hierin zal dan onder meer de
bepaling moeten worden opgenomen dat de nadelige gevolgen voor de waterhuishouding als
gevolg van de verhardingtoename door de initiatiefnemer moet worden gecompenseerd in
overleg met het hoogheemraadschap en voorafgaande aan de verharding.

Demping van waterlopen dient één op één te worden gecompenseerd.

Voor de inrichting compenserende wateroppervlakten hanteert het Hoogheemraadschap de in
de Keur omschreven inrichtingseisen. Het ontwerp van de waterlopen moet hierop worden
getoetst.
De gemeente is, als initiatiefnemer van het plan, verantwoordelijk voor de realisatie en
financiering van de compenserende maatregelen, doorgaans door middel van het graven van
extra wateroppervlak.

3) Minimale hoogte vloerpeilen in boezemgebied

http://www.hhnk.nl/
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Zoals reeds verwoord op bladzijde 49, wordt het gebied omringt met boezemwater. Het
plangebied is gesitueerd in een zogenaamd boezemgebied1. Consequentie hiervan is dat
vloerpeilen en toegangen tot eventuele ondergrondse voorzieningen op minimaal 0,20m boven
het maximum waterpeil moeten worden gesitueerd. Het maximum peil van deze wateren is
NAP +0,00m. Wij willen u dan ook verzoeken in het bestemmingsplan te benoemen dat
vloerpeilen en toegangen van nieuwe voorzieningen een minimaal hoogtemaat van NAP
+0,20rn moeten hebben.

4) Waterkwaliteit
In relatie tot het watersysteem is ook het in het plangebied aanwezige rioleringssysteem van
belang. Belangrijk uitgangspunt in het rioleringsbeleid van het hoogheemraadschap is dat een
verbeterd gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd of een rioolstelsel dat qua vuiluitworp
gelijkwaardig is. In het kader van de 4e Nota Waterhuishouding wordt er bij nieuwbouwlocaties
naar gestreefd om (schoon) regenwater zoveel mogelijk gescheiden af te voeren. Doelstelling
is om 60% van het verharde oppervlak niet aan te koppelen. In bestaande situaties wordt
gestreefd naar het afkoppelen van 20% van het verharde oppervlak. Het bestemmingsplan
voorziet in een gescheiden rioolstelsel voor het nieuwe rioolstelsel en gedeeltelijk afkoppelen
van bestaand verhard oppervlak.

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

Voor het afkoppelen van het verharde oppervlakte, is het voornemen om een drainerend
rioolsysteem toe te passen met als nevendoel grondwaterbeheersing (blz. 49). Een belangrijk
aandachtspunt voor deze manier van grondwaterbeheersing is de verhoogde kans op verzilting
van het oppervlaktewater. De drains kunnen, naast afvoeren van in de grond gepercoleerd
regenwater, ook het verzilte kwel aantrekken en afvoeren. Voordat een drainerend
rioolsysteem wordt toegepast, is het noodzakelijk de consequenties en haalbaarheid
(bijvoorbeeld gezien vanuit de WVO) te onderzoeken.

Andere bronnen van vervuiling van het water kunnen zijn uitloogbare materialen en chemische
bestrijdingsmiddelen. Graag zien we in de waterparagraaf opgemerkt dat de toepassing van
uitloogbare materialen en chemische bestrijdingsmiddelen wordt beperkt.

1 Het bijzondere hieraan is dat het gebied niet met een boezemkering wordt beschermd tegen wateroverlast binnen het
boezemgebied, maar dat de hoogte van het maaiveld hiertoe voldoende veiligheid garandeert.

Antwoord:
Ad 1)
 Hoofdstuk 4.1 is aangevuld met een hoofdstuk 4.1.4  Hoogheemraadschap.
Ad 2)
 Het bestemmingsplan is conserverend bestemd. Het enige uitbreidingsplan binnen het plan

betreft een uitbreidingsplan aan de Pasteurstraat. De andere 2 locaties Herdersscheeschool
en complex liniepark zijn reeds vergund en gerealiseerd op grond van het vorige
bestemmingsplan.

 De tekst in de toelichting wordt hierop aangepast.
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 Voor het bouwplan van de Pasteurstraat waarvoor een vrijstelling ex artikel 19 WRO benodigd
is al een watertoets verricht. De watertoets uit de ruimtelijke onderbouwing is hieronder
weergegeven:

Verdere watercompensatie voor mogelijke plannen (aanbrengen verharding in groen) kunnen
alleen middels infiltratie bereikt worden aangezien er binnen het plan geen mogelijkheid
aanwezig is om waterlopen aan het plangebied  toe te voegen.. Middels een
aanlegvergunningenstelsel wordt deze eis verplicht gesteld. IMRO 2008 geeft geen
mogelijkheid voor het opnemen van de bestemming watercompensatie in een plan.

Ad 3)
 Stuk is in de toelichting opgenomen;
Ad 4)

De opmerkingen zijn aan de uitvoerende afdelingen toegespeeld, tevens is de toelichting met
de opmerkingen aangevuld.
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4. Gemeente Zijpe
Postbus 51
1750 AA  Schagerbrug

Reactie:
  Geen reactie ontvangen

5. Gemeente Anna Paulowna
 Postbus 8,
 1760 AA  Anna Paulowna

Reactie:
  Geen Reactie ontvangen

6. ProRail
 t.a.v. dhr. Ir. J.J.P. Lodder
 Postbus 2038
 3500 GA  Utrecht

Reactie:
 Het concept bestemmingsplan geeft ProRail geen aanleiding tot het maken van opmerkingen

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

Reactie:
        Ministerie VROM reageert namen Verkeer en Waterstaat

8. Ministerie van Economische zaken
 Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Reactie:
        Ministerie VROM reageert namen het Ministerie van economische zaken

9. Ministerie van Defensie
Dienst Vastgoed Defensie
Directie West
Postbus 8002
3503 RA Utrecht

Reactie:
 Het concept bestemmingsplan geeft Defensie geen aanleiding tot het maken van op- en/of

aanmerkingen

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

Reactie:
        Ministerie VROM reageert namen Ministerie van LNV

11. Rijkswaterstaat
 Postbus 3119
 2001 DA Haarlem
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Reactie:
       Ministerie VROM reageert namen Rijkswaterstaat

12. Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
Postbus1001
3700 BA Zeist

 Reactie:
        Ministerie VROM reageert namen het RACM
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5.2 Inspraak

Het concept van het bestemmingsplan is in het kader van de gemeentelijke inspraakverordening
met ingang van 4 juli 2008 zes weken ter inzage gelegd.

Op het plan hebben wij 5 reacties ontvangen;
De reacties zijn verzonden door:
Woningstichting Den Helder, Postbus 90, 1780 AB  te Den Helder;
Mw. D. Bouman, Bremstraat 41, 1782 JA  Den Helder;
FS Motorenrevisie H. Treubstraat 71-73, 1782 HD  Den Helder
De Fam. P.C. de Jong Middenweg 124, 1782 BK  Den Helder

mede namens:
Fam. E. Woort Middenweg 116
KH Rosenthall Middenweg 120;

Belangenvereniging Indische Buurt, vertegenwoordigd door
B. Holwerda Middenweg 124, 1782 BK  Den Helder

Hieronder worden de reacties behandeld met daarop ons commentaar daarop:

Woningstichting Den Helder,
Postbus 90, 1780 AB  te Den Helder;

1)  Het bebouwingsvlak van de woning Tuinstraat 35 t/m 83, 32 t/m 50 en Asterplein 2 t/m 8 is
aangegeven conform de huidige bebouwing. Het is echter de verwachting dat hier in de
nabije toekomst nieuwbouw zal plaatsvinden. Het lijkt ons noodzakelijk een ruimer
bebouwingsblok te hanteren met eventueel een % bebouwingsmogelijkheden, alsmede een
bebouwingshoogte van 6/9 meter.

2) Bij de Pasteurstraat rekening te houden met de nieuw te bouwen Brede School.
3) Perceel hoek H.A. Lorentzstraat – Pasteurstraat staat aangegeven als Dienstverlening en

Maatschappelijke doeleinden, In de toekomst kan hier ook woningbouw in de vorm van een
beschermde woonvorm plaatsvinden, aanpassen van de bestemming is wenselijk.

Reactie gemeente:
Ad 1)
Over de voorgenomen plannen is nog geen overleg geweest met de gemeente. Een ruimere
bestemming op de gevraagde locaties kan leiden tot een schadeclaim wegens
waardevermindering van de naastgelegen gronden.
Ad 2)
In het plan is met deze school al rekening gehouden;
Ad 3)
Deze plannen zijn nog niet bekend dan wel concreet, Indien deze plannen concreet zijn zal
middels een aanpassing van het bestemmingsplan danwel een projectbesluit het plan ingepast
kunnen worden, waarbij gedurende het proces de belangen van de buurt, danwel andere
overheden (watertoets) ook meegenomen worden.

Mw. D. Bouman,
Bremstraat 41,
1782 JA  Den Helder

1)  Bezwaar wordt gemaakt tegen het bestemmen van de een gedeelte grond gelegen achter de
tuin aan de Middenweg 112 met de bestemming Verkeer-Verblijf. In het huidige
bestemmingsplan is de bestemming “Openbaar groen”. Mevrouw verzoekt de betreffende
gronden de bestemming Tuin te geven  aangezien haar moeder waarvoor zij gemachtigde is
deze gronden al 33 jaar huurt en als tuin in gebruik heeft.
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Reactie gemeente:
Ad 1)
De plantekening is op dit punt aangepast.

F.S Motorenrevisie,
Dhr. F. Slopsma
H. Treubstraat 71-73,
1782 HD  Den Helder

1)  Verzocht wordt de bedrijvenlijst aan te passen aan de activiteiten welke het bedrijf  thans
uitvoert zijnde het reviseren van motoren, groot- en kleinhandel in aanverwante artikelen
alsmede voertuigen en het onderhouden en repareren hiervan, restauratie van klassieke
voertuigen.

2) De bovengenoemde activiteiten toe te staan op de gronden van het binnenterrein;
3) Tevens wordt verzocht de voorgenomen nieuwbouw positief in het plan op te nemen;

Reactie gemeente:
Ad 1)

In artikel 13 is opgenomen dat ter plekke van Hector Treubstraat 73 ook de activiteiten zoals
opgenomen in de bedrijvenlijst zijn toegestaan alsmede restauratie van klassieke voertuigen is
toegestaan, e.e.a. conform de huidige situatie.

Ad 2)
De activiteiten zijn hiermee ook op de binnenplaats toegestaan;

Ad 3)
 Het bouwplan is positief in het plan opgenomen.

De Fam. P.C. de Jong
Middenweg 124,
1782 BK  Den Helder

mede namens:
Fam. E. Woort  Middenweg 116
KH Rosenthall   Middenweg 120;

1)  Bezwaar wordt gemaakt tegen het toevoegen van bebouwingsmassa aan de Pasteurstraat,
hierdoor zou het woon en leefklimaat in de wijk dramatische veranderen en worden de
woningen van personen door de hoogte en massaliteit ingesloten tussen hoogbouw;

2) Tevens brengt de voorgenomen realisatie van een Brede school veel verkeersproblematiek
met zich mee;

3)  Volgens het bestemmingsplan zal de groene long uit de wijk verdwijnen;
4)  Verzocht wordt het gebruik als casino, prostitutie en seksinrichting uit te sluiten van de

bestemming Cultuur en Ontspanning;
Horeca

5) Verzocht wordt om dansschool Corma conserverend te bestemmen, voor het huidige gebruik
Dansschool/kantoor. De ter plekke uitgeoefende horeca zou niet onder de noemer
ondergeschikte horeca vallen. Tevens is de parkeer problematiek groot en is de vereiste 4
parkeerplaatsen op eigen terrein voor de dansschool niet te realiseren.
Gymzaal Breedeschool

6)  De geplande gymzaal zal gezien zijn hoogte belemmeringen opleveren ten aanzien van
lichtverlies;

7)  In de gymzaal mag ondergeschikte horeca plaatsvinden dit is de 3e ondergeschikte
horecalocatie, naast Corma en Dun Hong. Dit is voor de bewoners onacceptabel, omdat door
deze concentratie van horeca overlast zal veroorzaken in de vorm van criminaliteit,
hangjongeren, geluidsoverlast en verkeersproblemen.

8)  de leefomgeving zal zwaar worden getroffen door de extra verkeersbewegingen naar de
brede school.

9)  De uitbreiding van de Breedeschool en dansschool zijn niet meegenomen in het akoestisch
onderzoek, tevens wordt gesteld dat door de overschrijding van geluid ook de woningen
worden getroffen terwijl alleen gesteld wordt dat extra geluidswerende maatregelen moeten
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worden getroffen voor de bouw van de Brede School. Verzocht ook maatregelen te treffen
voor de omliggende woningen.;

Reactie gemeente:
Ad 1)

De bestemmingsplanregeling maakt hoogbouw, hoger dan de directe omgeving niet mogelijk.
De maximale hoogte op een deel van het gebied (de gymzaal) is nagenoeg gelijk aan de
bestaande hoogte van de appartementen aan de Pasteurstraat. De
bebouwingsmogelijkheden in het bestemmingsplan ten opzichte van het voorontwerp zijn
teruggebracht. Het bouwblok en de bouwhoogten laten thans het voorgenomen bouwplan toe
maar bied verder geen ruimte voor verdere uitbouw. Een gevolg hiervan is dat de bouwhoogte
aan de zijde van de Pasteurstraat verlaagd is van 10 meter naar 4 meter over een diepte van
15 meter.

In de stedenbouwkundige opzet is het schoolplein zodanig op de locatie geprojecteerd dat de
beperking van het woongenot voor de rijwoningen o.a. aan de Blokstraat , als gevolg van o.a.
schaduwwerking en privacyverlies tot een minimum wordt beperkt. Verder blijft de nieuwe
bebouwing aan alle zijden op gepaste afstand van de omliggende bebouwing. Wij delen de
mening derhalve niet dat de woningen van personen door de hoogte en massaliteit ingesloten
tussen hoogbouw.

Ten opzichte van de huidige situatie zal het na ingebruikname van de bredeschool drukker
worden in de buurt. Wij zijn echter van mening dat met het een doelmatige inrichting van de
openbare ruimte en eventueel aanvullende verkeersmaatregelen de situatie voor deze
stedelijke omgeving aanvaardbaar zal zijn. De vestiging van de bredeschool zal naar onze
mening niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de omgeving. In tegendeel de vestiging
van een bredeschool biedt ook kansen voor verbetering van de directe leefomgeving omdat
er een belangrijke en voor diverse doelgroepen aantrekkelijke voorziening aan de omgeving
wordt toegevoegd. Ten opzichte van het geldende bestemmingsplan zal de leefomgeving in
het geheel niet worden getroffen door deze nieuwe bestemmingsplanregeling omdat in het
geldende bestemmingsplan reeds ruime gebruiks- en bouwmogelijkheden kent.

Ad 2)
In het kader van de planologische procedure voor de bouw van de bredeschool zal concreet
inzicht worden verschaft in de wijze waarop de openbare ruimte rond de school zal worden
ingericht en op welke wijze zal worden omgegaan met de extra parkeerbehoefte en de
verkeerstoename van zowel langzaam verkeer als auto’s die deze school genereert;

Ad 3)
Volgens het geldende bestemmingsplan uitbreidingsplan in onderdelen, 4e herziening (1963)
heeft het gehele perceel reeds de bestemming openbare en bijzondere gebouwen. Deze
locatie is decennia lang als zodanig in gebruik geweest. Met het slopen van de school in de
jaren ’90 is de locatie in verval geraakt en heeft, door het uitblijven van een rigide
gemeentelijke snoei, het toen bestaande groen deels bezit genomen van de locatie. De
nieuwe bestemmingen Maatschappelijk en Verkeer bieden planologisch mogelijkheden voor
zowel handhaven als aanplanten van nieuw groen. In het concrete bouwplan en
inrichtingsplan zal tot uiting komen op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. De
gemeentelijke intentie in het kader van het bouwplan is, daar waar mogelijk binnen de context
van het bouwplan, handhaven van waardevol groen en aanplant van nieuw groen.

Ad 4)
De activiteiten van prostitutie en seksinrichting zijn thans al niet meer mogelijk op grond van
het bepaalde in artikel 17 van de gebruiksregels, hieraan wordt de activiteit casino/gokhal
toegevoegd.

Ad 5)
 De bestemming is conserverend bestemd met inachtneming van de toegelaten

bestemmingen op grond van IMRO 2008.
 Het opnemen van regel 4.1, lid b waarbij het mogelijk wordt gemaakt dat aan de bestemming

Cultuur en ontspanning ondergeschikte en bijbehorende horeca vloeit voort uit de bestaande
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situatie. Het betreft hier uitdrukkelijk de mogelijkheid om aan de hoofdbestemming
ondersteunende horeca uit te oefenen en geen zelfstandige horecagelegenheid. Het is een
gangbare zaak dat verenigingen, en dansscholen na afloop of tijdens pauzes de mogelijkheid
hebben tot iets te eten of te drinken. Het is dan ook niet toegestaan om op deze locaties een
zelfstandige bar, of uitgaansgelegenheid te openen.

Ad 6)
De hoogte van de gymzaal (die is teruggebracht naar maximaal 10 meter) zal, gelet op de
ruime afstand vanaf de tegenoverliggende appartementen (circa 22 meter) en de
tussenliggende bestaande bomen, geen onevenredige schaduwwerking veroorzaken. De
maximale hoogte van 10 meter is overigens lager dan de hoogte van de bestaande
appartementen langs de Pasteurstraat. Verder ligt de gymzaal ten oosten van de rijwoningen
langs de Middenweg zodat het effect van schaduwwerking op deze woningen minimaal zal
zijn.

Ad 7)
 Zie ad 5)

Ad 8)
Zie ad 1)

Ad 9)
 De beide uitbreidingen zijn wel meegenomen, zie het akoestisch rapport welke als bijlage C

in het bestemmingsplan is opgenomen. Bij bestemmingsplannen kan alleen aan nieuwe
bebouwing eisen worden gesteld. Aan bestaande bebouwing kunnen geen eisen worden
opgelegd behalve als deze activiteiten leiden tot een gemeten toename van het geluid op de
gevels. Dit is in de onderhavige bebouwing niet het geval.

Belangenvereniging Indische Buurt,
       vertegenwoordigd door

B. Holwerda
Middenweg 124,
1782 BK  Den Helder

Procedureel
1)  De belangenvereniging acht het onjuist dat met de bestemmingsplanprocedure is begonnen

terwijl met hun afgesproken was dat de planologische procedures pas in het najaar zouden
aanvangen.

Inhoudelijk

2)  Gesteld wordt dat het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van de
bebouwingsmassa, dat dit ten koste gaat van het groen in de wijk,(voor grote delen verdwijnt
de bestemming Park en Tuinen met openbare en bijzondere gebouwen) de  hetgeen niet
acceptabel is.

3)  De structuur in het wegennet en parkeerplaatsen is niet berekend op het realiseren van een
brede school aan de Pasteurstraat, met name het halen- en brengen verkeer en de
bevoorrading van het complex. Voorgesteld wordt dat er eerste een adequate studie moet
plaatsvinden ten aanzien van de verkeersproblematiek.

4)  Geluid is afgeleid van verkeer, door een onjuiste inschatting van het verkeer zal ook een
onjuiste inschatting van het geluid plaatsvinden.

5)  Gesteld wordt dat omdat de bredeschool extra geluidsmaatregelen moet treffen dit ook
geld voor de bestaande woningen. Er zou een nader geluidsonderzoek moeten
plaatsvinden.

6) De parkeersituatie is in het bestemmingsplan onjuist ingeschat. De huidige situatie is met
name rond de Pasteurstraat zorgelijk. De in het plan opgenomen normen zouden niet
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haalbaar zijn, danwel zou met de normen geen rekening zijn gehouden (Kiss en ride en de
leslokalen).

7) Er is onvoldoende aandacht besteed aan Luchtkwaliteit, de brede school zou leiden tot een
verslechtering van de luchtkwaliteit, indien de brede School in het plan blijft zal uit
onderzoek moeten blijken dat geen verslechtering optreed;

8) De belangenvereniging geeft aan dat zij wegens gezondheidsproblemen tegen de
aanwezigheid van Antennes tbv Internet en telefonie zijn, en dat derhalve de mogelijkheid
om deze te plaatsen uit het plan genomen dienen te worden. Tevens dienen bestaande
antennes te worden verwijderd.

9) In het plangebied is gezien de omvang van het gebied teveel ondersteunende horeca
opgenomen;

10) Het is voor de buurt onaanvaardbaar dat met de bestemming Cultuur en ontspanning o.a.
een casino en andere seksinrichtingen zich kunnen vestigen op de bestemming zoals in de
toelichting blz 24/25 art 4 vermeld staat.

Reactie gemeente:
 Ad 1)

De planologische procedure voor het bouwplan is ook begonnen. Dit staat los van de
bestemmingsplanprocedure. Het staat de gemeenteraad en het college vrij een
bestemmingsplanprocedure op te starten wanneer zij het nodig achten.

Ad 2)

 Zie ad 2 en 3 van familie de Jong

Ad 3 en 6)
Bij het opstellen van het plan is rekening gehouden met de parkeerbehoefte, en er worden
afdoende nieuwe parkeerplaatsen gemaakt conform de door het college vastgestelde
parkeernormen in de Nota Parkeren en Bouwen die op de CROW norm is gebaseerd. Zie
bijlage 2 bij deze toelichting.

Ad 4 en 5)
 Zie ad 9 van familie de Jong;
Ad 7)
 De paragraaf 4.2.3 is aangevuld;
Ad 8)

 Het plaatsen van de antennes is bijna altijd vergunningsvrij, hieraan kunnen derhalve in
het bestemmingsplan geen voorwaarden worden verbonden. De hoogte van
antennedragers in de vorm van masten is aangepast zodat er geen verstorende masten in
het woongebied kunnen ontstaan in het plan.

Ad 9)
 Zie ad 5) van familie de Jong;
Ad 10)
 Zie ad 4) van familie de Jong.
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Bijlage 1 , Overleg Watertoets
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Bijlage 2 , Parkeeronderzoek bij bouwplan Pasteurstraat

Berekening parkeervraag:
De bouw van de brede school De Poolster genereert een extra parkeervraag in de buurt. De parkeervraag
is berekend aan de hand van de door het college van Burgemeester en wethouders vastgestelde document
'Parkeren & Bouwen' (februari  2006). In dit document zijn de parkeernormen voor de verschillende functies
binnen het complex vastgelegd.
Aangezien de Pasteurstraat valt binnen het schilgebied rondom het centrum, dienen de cijfers in de
schilkolom te worden gehanteerd. Enkele cijfers zijn gebaseerd op de oppervlaktes, andere op
arbeidsplaatsen of aantal leslokalen. Op basis hiervan ontstaat de volgende tabel;

Onderdeel Opmerking Normering aantal Totaal
basisschool (Windwijzer) 16 leslokalen 0,75 pp. per leslokaal 16 x 100 m2 bvo 12,0

basisschool (Verrekijker) 6 leslokalen 0,75 pp. per leslokaal 6 x 100 m2 bvo 4,5

Kinderopvang: BSO + PSZ 12 arbeidsplaatsen 0,70 pp. arbeidsplaats 12 arbeidsplaatsen 8,4

Gymzaal BVO = 446 m2 1,95 pp. per 100 m2 bvo 4,46 x 100 m2 bvo 8,7

Totaal 33,6
Tabel 1: Benodigde parkeerplaatsen bouwplan

Uit tabel 1 blijkt dat het nieuwbouwplan een parkeervraag genereert van 34 parkeerplaatsen. Dit is exclusief
de parkeerplaatsen die nodig zijn voor het halen en brengen van de kinderen. De aantallen die hiervoor
gelden zijn de volgende:

Kinderopvang 4,4

Basisscholen: groepen 1 t/m 3 13,0

Basisscholen: groepen 4 t/m 8 3,0

Totaal 20,4
Tabel 2: Benodige parkeerplaatsen Kiss & Ride

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de nieuwbouw een totale parkeervraag van 33,6 + 20,4 =
54 oproept.

In de vastgestelde notitie 'Bouwen en Parkeren' is tevens de mogelijkheid opgenomen om bij
bouwplannen uit te gaan van aanwezigheidspercentages; dat houdt in dat de functies die binnen het
plan worden gerealiseerd niet gedurende gehele dag 100% in gebruik zijn. In tabel 3 is aangegeven
met welke percentages gerekend wordt; hierbij is uitgegaan van het maatgevende moment op de dag:
de middagperiode tijdens het halen van de kinderen van de scholen en kinderopvang.
Aan deze cijfers is ook de bestaande functie van de sportschool Dun Hong te worden toegevoegd:
immers deze sportschool heeft ook een bepaalde parkeervraag op het maatgevende moment op de
dag. Hiermee dient weldegelijk rekening gehouden te worden.

Dit resulteert in de volgende tabel:

Parkeervraag maximaal Aanwezigheid middag

Procentueel Absoluut Procentueel Absoluut

Basisscholen: 100 % 16,5 100 % 16,5

Kinderopvang 100 % 8,4 100 % 8,4

Gymzaal 0 % 0 0 % 0,0

Dun Hong 100 % 5,5 50 % 2,8

Totaal 27,7
Tabel 3: Aanwezigheidspercentages

Theoretisch gezien moet op het maatgevende moment rekening gehouden te worden met 27,7 + 20,5
(=K&R-verkeer) = 48,2 (afgerond 48) parkeerplaatsen. Aangezien het bestaande gebouw van de HVWBS
wordt gesloopt, vervalt hiermee ook de parkeervraag van dit gebouw. Het gebouw heeft een omvang van
483 m2 BVO (Bruto VloerOppervlakte); de parkeernormering die gehanteerd moet worden bedraagt 2
parkeerplaatsen per 100 m2 BVO. Daarmee komt de maximale vraag op 9,7 parkeerplaatsen. Op het
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maatgevende moment geldt echter een aanwezigheidspercentage van 40 %; daarmee komt de
parkeervraag op dat moment op 3,9 parkeerplaatsen. Als dit aantal bij de berekende 48 parkeerplaatsen in
mindering wordt gebracht, dan moet voor de nieuwbouw rekening gehouden worden gehouden met 44
parkeerplaatsen.

Parkeeroplossing brede school Groene Poolster
Het uitgangspunt bij dit bouwplan is dat het parkeren op eigen terrein wordt opgevangen. Aan de noord-
west zijde van het plan zijn 25 nieuwe parkeerplaatsen ingetekend die aan het bouwplan kunnen worden
toegerekend.
Het ligt in de bedoeling om de bestaande parkeerplaatsen onder de bomen op te heffen op die manier het
speelplein voor de kinderopvang mogelijk te maken. Om het verlies van parkeerplaatsen aan deze zijde
van de Pasteurstraat te compenseren zijn gestoken parkeerplaatsen geprojecteerd. De bestaande
parkeerplaatsen langs de hoogbouw van de Pasteurstraat tussen de Huygenstraat en de Middenweg
blijven gehandhaafd.

Gesteld kan worden dat het parkeren niet geheel op eigen terrein kan worden opgevangen. Het resterende
deel moet uitwijken naar de openbare weg. Het college van B&W van Den Helder dient hiervoor vrijstelling
te verlenen; dit kan alleen op de voorwaarde dat de openbare weg hiervoor de mogelijkheid biedt.

Om inzicht te krijgen in de huidige parkeerbelasting in de huidige situatie (dus zonder nieuwbouw en met
het gebouw van de HVWBS en sportschool Dun Hong) zijn op verschillende momenten parkeeropnames in
de buurt geweest. Gebleken is dat op het drukste moment van de dag (dus tijdens het halen van de
kinderen 's middags) er 23 voertuigen in de directe omgeving geparkeerd stonden. Het gaat dan om de
Pasteurstraat tussen de Huygenstraat en de Middenweg (beide zijden van de rijbaan), de eerste 50 meter
van de Huygenstraat en een deel van de Pasteurstraat aan de zijde van het gras/sportveld. Binnen dit
gebied zijn na de hiervoor genoemde aanpassingen 91 openbare parkeerplaatsen beschikbaar (dit is
inclusief de 25 nieuwe parkeerplaatsen ten noordwesten van het bouwplan).

Indien aan de huidige parkeerdruk van 23 voertuigen de extra parkeerdruk vanwege de nieuwbouw wordt
toegevoegd, dan komt de totale parkeerdruk op het drukste moment van de dag op (23 + 44 =) 67
voertuigen. Aangezien het totaal aantal beschikbare parkeerplaatsen in de nieuwe en uiteindelijke situatie
91 bedraagt, kan worden gesteld dat in het parkeren kan worden voorzien. Hiervoor dienen wel de nieuwe
parkeerplaatsen ten noord-westen van het plan te worden gerealiseerd.

Daarnaast kan worden gesteld dat het drukste moment een piekmoment op de dag is. Er dient op dat
moment rekening te worden gehouden met verkeer dat de kinderen komt halen; op het moment dat dit
verkeer de Pasteurstraat heeft verlaten dient alleen rekening gehouden te worden met de parkeerdruk
die wordt veroorzaakt door de gebruikers van het nieuwbouwpand. Theoretisch gezien zouden er dan
binnen het (onderzoeks-) gebied minstens 40 parkeerplaatsen vrij moeten zijn, zo is uit de gedane
parkeeropname op te maken
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Ruimtelijke onderbouwing behorende bij artikel 19 WRO vrijstelling bouwplan
Breede School aan de Pateurstraat vooruitlopend op het verwijderen van de 3e

verdieping.
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