
 

¥ 
Nota van Beantwoording zienswijzen                                                                  

bestemmingsplan Haven Den Helder 1e herziening 2009  

 
 
 
 
Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van art 3.8, lid 1 Wro door ons ontvangen zijn. 
(De zienswijzen zijn als bijlage bij deze nota gevoegd.) 
 
Knuwer & Creutzberg Advocaten, 
Namens de Haven- en Scheepvaartvereniging Den Helder, Peterson SBS BV, Scheepswerf Visser B.V., Visser Beheer B.V., de Visafslag 
Den Helder/ Texel Beheer B.V., de Visveiling Den Helder B.V. en de Visafslag Hollands Noorden VOF. 
t.a.v. dhr. G. Creutzberg 
Postbus 42 
1780 AA  Den Helder 
 
procedureel: 

De zienswijzen gedateerd 5 juni 2009 en is bij ons ingeboekt op 25 juni 2009. 
De termijn waarbinnen de zienswijzen moeten worden ingediend liep van 15 mei 2009 tm 25 juni 2009. 
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend en zijn afdoende gemotiveerd, daarmee zijn 
de zienswijzen ontvankelijk. 
 
X Voorgesteld wordt de zienswijzen ontvankelijk te verklaren. 

 
Inhoudelijk 
 
De inhoud van het bestemmingsplan geeft Knuwer & Creutzberg Advocaten namens hun cliënten aanleiding tot 
het maken van de volgende opmerkingen: 
 
terinzagelegging 
1. In de eerste plaats zijn wij van mening dat de bekendmaking niet overeenkomstig het Besluit ruimtelijke 

ordening heeft plaatsgevonden. Op de website van de gemeente is namelijk wel de Toelichting van het 
Ontwerp gepubliceerd, maar niet de Regels. Op de website van de gemeente staan namelijk uitsluitend 
de Regels van het Voorontwerp d.d. december 2008 en niet de Regels van het Ontwerp d.d. maart 
2009. Derhalve is het Ontwerp niet in overeenstemming met het bepaalde in artikel 1.2.1 Bro 
gepubliceerd.  
 
Nu niet het Ontwerp maar het Voorontwerp is gepubliceerd moet het ervoor gehouden worden dat het 
Ontwerp niet afwijkt van het Voorontwerp. De eerder namens mijn cliënten gegeven inspraakreactie 
wordt dan ook volledig gehandhaafd.  
Ondergetekende beschikt wel over een papieren versie van het Ontwerp, welke hem overigens na de 
ter inzage legging (te weten op 25 mei 2009) en op zijn verzoek is toegezonden.  

 
Uit de papieren versie is gebleken dat in het Ontwerp gedeeltelijk tegemoet is gekomen aan de 
insprekers. In het hierna volgende zullen wij dan ook reageren op de in ons bezit zijnde papieren 
versie. Wij zijn van mening dat het Ontwerp opnieuw ter inzage gelegd moet worden.  
Cliënten behouden zich het recht voor alsdan opnieuw zienswijzen (al of niet aangevuld en/of gewijzigd 
ten opzichte van de onderhavige) in te dienen.  
 
Reactie: 
Naar aanleiding van deze melding heeft het college van burgemeester en wethouder besloten het 
bestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen conform het bepaalde in artikel 1.2.1. Bro 
Hiertoe heeft het bestemmingsplan voor een 2e maal als ontwerp te visie gelegen van 28 augustus tot 
en met 8 oktober 2009. 
 



 
Handhaving eerdere inspraakreactie 
2. Cliënten handhaven ook los van de vraag of de ter inzage legging juist is geweest, hun inspraakreactie 

zoals gegeven bij brief van ondergetekende d.d. 12 februari 2009, indien en voor zover daaraan in het 
Ontwerp niet is tegemoetgekomen. Die inspraakreactie moet dan ook als onderdeel van deze 
zienswijze worden beschouwd. Een kopie van de brief van 12 februari 2009 is aan deze zienswijze 
gehecht.  
 
Reactie: 
Vanaf punt 11 zullen wij deze punten voor zover een gewijzigd stadpunt is ingenomen nader 
behandelen. Voor de overige reactie wordt verwezen naar bijlage B van de toelichting van het 
bestemmingsplan. 
 
 

Integraal plan  
3. In de inspraak hebben wij opgemerkt dat ervoor gekozen is de plankaart te beperken tot de 

bestemming Bedrijventerrein uit het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 waarop de in de 
toelichting op de 1e herziening genoemde omissie betrekking heeft (pagina 3 TL).  

 
Wij zijn van mening dat het aanbeveling verdient, zo niet dringend gewenst is, voor het gehele 
plangebied van het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 een integrale herziening vast te stellen. 
In de opzet van het College gelden voor verschillende delen van het oorspronkelijke plangebied 
verschillende regels. Zelfs daar waar het de bestemming Bedrijfsterrein betreft. Immers, niet alle delen 
van het vigerende plan die zijn bestemd als Bedrijfsterrein vallen ook onder de herziening. 
Verschillende bedrijven op de haven hebben dus te maken met verschillende regimes.  
Voorbeelden hiervan zijn de bedrijven ten oosten van Scheepswerf Visser en ten noordwesten van de 
Visafslag, maar ook op het terrein Fort Harssens. Wij vinden deze verschillen uiterst onwenselijk en niet 
acceptabel. De haven van Den Helder verdient één alles omvattend bestemmingsplan.  
Wij zijn van mening dat, gezien de ambitieuze plannen van de gemeente met de haven en het feit dat 
de haven tot één van de drie prioritaire gebieden van Den Helder wordt gerekend, en het feit dat 
afgesproken is dat voor de zomer van 2009 een Uitwerkingsplan Haven zal worden opgesteld, thans 
niet volstaan zou moeten worden met een lappendeken van bestemmingsplannen voor hetzelfde 
gebied, waarbij voor bedrijven verschillende regimes gelden. Ook bij de acquisitie van nieuwe bedrijven 
werkt dat zeer belemmerend.  
In reactie hierop heeft het College gesteld dat uitsluitend omissies zijn hersteld en dat het niet de 
bedoeling is voor de gebieden die afdoende bestemd zijn, het plan te herzien. Dat zal volgens het 
College pas gebeuren bij de 10-jaarlijkse herziening van het bestemmingsplan voor het gehele gebied.  
Cliënten kunnen zich hiermee niet verenigen. Zij blijven van mening dat het ongewenst is dat in één 
gebied met een economische importantie als de haven van Den Helder verschillende regimes gelden.  
 
Het College is in zijn reactie niet ingegaan op het feit dat de Voorschriften van het Bestemmingsplan  
Haven Den Helder 2007 afwijken van de Regels van het Ontwerp bestemmingsplan Haven Den  
Helder 1e herziening 2009.  
In zoverre is de reactie van het College dan ook niet volledig en niet adequaat.  
 
 
Reactie: 
Vanaf het begin is aangegeven dat deze eerste herziening alleen die delen van het bestemmingsplan 
Haven Den Helder 2007 zouden bevatten die getroffen zouden worden door de fout waarbij het niet 
mogelijk werd om de terreinen bij de bedrijven milieucategorie 5 als zodanig te gebruiken.  
 
Met het opstellen van de planregels in het bestemmingsplan is aangesloten bij die van het 
bestemmingsplan uit 2007. Een aantal bestemmingen zijn samengevoegd om de leesbaarheid te 
vergroten. Als aanvulling daarop kan gezegd worden dat alleen de afstandseis tot naburige 
geluidgevoelige bestemmingen uit het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 is weggelaten. Dit  
omdat deze regel een onevenredige belemmering zou opleveren voor bestaande bedrijven aangezien 
de afstand van veel bestaande bedrijven tot bestaande woningen zou overschrijden. Met het weglaten 
van deze regels wordt recht gedaan aan de huidige situatie in de haven. 
 
Dat er in de komende jaren ontwikkelingen zullen plaatsvinden dien thans nog niet concreet genoeg zijn 
om in de planvorming mee te nemen is bekend. Indien deze plannen voldoende geconcretiseerd zijn 
zal dit wederom leiden tot een herziening of opstellen van een nieuw bestemmingsplan. De verwachting 
is dat dit zal plaatsvinden binnen de in de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van 10 jaar voor het 
herzien van bestemmingsplannen. Dit plan zal dan een integrale herziening zijn van het gehele 
plangebied.  



 
 
De Toelichting  
4. In de Toelichting wordt vermeld dat de Toelichting op het Bestemmingsplan Haven Den Helder  

2007 onverminderd van toepassing is op de herziening.  
Wij hebben in een eerder stadium gewezen op fouten in de Toelichting op het bestemmingsplan Haven 
Den Helder 2007, met name ten aanzien van de vermelding van Peterson SBS en Scheepswerf  
Visser in de Bedrijvenlijst. Wij handhaven het bezwaar tegen het onverminderd van toepassing 
verklaren van de Toelichting op het Bestemmingsplan Haven Den Helder 2007.  
Daarmee worden onnodig en ten onrechte ook fouten uit die toelichting meegenomen.  
Het College heeft gesteld dat gebleken is dat ten aanzien van de vermelding van de milieucategorieën 
is uitgegaan van de afgegeven milieuvergunningen en dat daar in dat opzicht fouten in zouden staan. 
Wij zijn ons daarvan niet bewust, maar ook al zou dat zo zijn, dan is dat geen rechtvaardiging voor het 
overnemen van die fouten.  
Wij zijn van mening dat de milieucategorieën (SBI codes) van bestaande bedrijven in de toelichting op 
het bestemmingsplan juist, dat wil zeggen in overeenstemming met de werkelijke feitelijke situatie, 
moeten zijn weergegeven. Uit de bedrijfsomschrijving van de betreffende bedrijven blijkt overduidelijk in 
welke SBI code zij horen. Overigens is het niet zo dat de betreffende bedrijven activiteiten uitvoeren die 
niet vergund zijn.  
Wat betreft Peterson SBS merken wij op dat dit bedrijf een milieuvergunning heeft voor het op- en 
overslaan van goederen afkomstig van of bestemd voor in zee gelegen productie- en boorplatforms, 
alsmede voor het op- en overslaan van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van in 
zee gelegen productie- en boorplatforms (lvb categorieën 22 en 28.4 a.5 en b.1 en 2). Dat komt naar 
onze mening overeen met de SBI codes 6311.1 sub 1, 2 en 7 alsmede 9002.1.  
Voor Scheepswerf Visser B.V. geldt dat dit bedrijf een milieuvergunning heeft voor onder meer het 
werken aan metalen schepen met een lengte van meer dan 25 meter. Dat komt overeen met SBI code 
351 sub 4 en niet 351 sub 3 zoals nu in de Toelichting is vermeld.  
 
Reactie: 
In de toelichting van het bestemmingsplan Haven Den Helder  2007 is zoals aangegeven uitgegaan 
van de verleende milieuvergunningen. Dit in het kader van het inventariseren van de aanwezige 
vergunningen en gebruik.  
Vervolgens is bij het opstellen van het (nieuwe) zonebeheermodel uitgegaan van de werkelijke situatie. 
In dit model is de werkelijk aanwezige situatie (gebruik en bedrijven) ingevoerd en doorgerekend. Op dit 
model is ook het in het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 en Haven Den Helder 1e herziening 
2009 toegestane gebruik gebaseerd. 
De gegevens van het zonebeheermodel hebben wij bij hernieuwde tervisielegging van het 
bestemmingsplan bij de ter visie gelegde stukken gevoegd.  
 

X Voorgesteld zal worden de inputgegevens van het zonebeheermodel als bijlage C aan het 
bestemmingsplan Haven Den Helder 1e herziening 2009 toe te voegen. 
 
 

De Bedrijvenlijst 
5. Aanvullend op de inspraak wordt opgemerkt dat de gemeentelijke havendienst een milieuvergunning 

heeft aangevraagd voor de Nieuwediepkade voor (onder meer) het overslaan van (gevaarlijke) 
afvalstoffen afkomstig van op de Noordzee gelegen productie- en boorplatforms.  
Er kan discussie over bestaan of de activiteiten ter plaatse wel zijn te beschouwen als overslag van 
afvalstoffen. Peterson SBS oefent soortgelijke activiteiten uit op de Paleiskade en heeft daar ook een 
milieuvergunning voor. Naar aanleiding van de door de gemeentelijke havendienst aangevraagde 
milieuvergunning is door Peterson SBS bij de provincie (bevoegd gezag) een zienswijze ingediend die 
erop neerkomt dat geen sprake is van overslag van afvalstoffen. De achtergrond daarvan is de 
voorkoming van overbodige administratieve lasten.  
Mocht dit echter anders zijn, dan is het Ontwerp niet toegesneden op bedoelde activiteit, omdat de 
betreffende activiteit (het op- en overslaan van afvalstoffen) dan niet is bestemd.  
De opmerking van het College in zijn reactie dat een vuiloverslagstation niet gewenst is en daarom niet 
is opgenomen in het bestemmingsplan, verdraagt zich dan ook niet met de door de gemeentelijke 
havendienst zelf aangevraagde milieuvergunning en evenmin met de aan Peterson SBS in 2004 
verleende milieuvergunning.  
Cliënten zijn van mening dat op dit punt helderheid dient te worden verschaft en dat de Bedrijven- lijst 
aanpassing behoeft.  
In artikel 3 ‘Bedrijventerrein’ wordt verwezen naar bijlage A. In het op de website van de gemeente 
gepubliceerde Voorontwerp is deze bijlage echter niet aanwezig, wel een voorblad. In de papieren 
versie is de Bedrijvenlijst wel als Bijlage A toegevoegd.  
Het ontbreken van een Bedrijvenlijst is in strijd met de rechtszekerheid, aangezien dan niet met 



 
zekerheid is vast te stellen welke bedrijven in welke categorie zijn ingedeeld.  
 
Reactie: 
De opmerking is terecht, bij de herziene publicatie was de bedrijvenlijst wel aan de tervisie gelegde 
stukken toegevoegd. Ook is er vergunning verleend voor op- en overlag van afvalstoffen binnen de 
bestemming.  
 

X voorgesteld wordt de activiteit het op- en overslag van afvalstoffen positief in de bedrijvenlijst op te 
nemen door middel van het toevoegen van de SBI code 9002.1 Vuiloverslagstation in bijlage A van de 
Regels. De bij dit gebruik behorende milieucategorie valt binnen de ter plekke toegestane 
milieucategorie.  
 

 
Plankaart / zonering; Gebiedsaanduiding Geluidzone - Industrie 
6. In de reactie van het College wordt aangegeven dat is besloten de bij de dubbelbestemming 

‘Gezoneerd industrieterrein’ behorende regels onder te brengen in de hoofdbestemming. De 
bestemming ‘Bedrijventerrein’ is zo’n hoofdbestemming met die dubbelbestemming. In de betreffende 
regels  
ontbreekt echter de bijbehorende regeling. In de overige regels wordt dit eveneens niet geregeld. Aan 
de gebiedsaanduiding Geluidzone - Industrie lijken geen regels te zijn verbonden.  
Verder wordt door het College aangegeven dat ‘In het zonebesluit bij de vastgestelde geluidszone van 
het industrieterrein ‘Het Nieuwe Diep’ is aangegeven wat de geluidruimte is. Hiervan heeft een vertaling 
plaatsgevonden in het voorliggende bestemmingsplan waarbij het gebruik van de gronden zo is 
geregeld dat deze niet in strijd zijn met het zonebesluit’.  
Het is op zich juist dat de maximale geluidbelasting van het industrieterrein wordt bepaald door de 
vastgestelde geluidszone. Daarnaast zijn Maximale Toegestane Geluidgrenswaarden gesteld. Van 
belang bij de keuze tot het bestemmen van de gronden is, hoeveel van de feitelijke geluidruimte 
inmiddels is benut. Om dat goed te kunnen afwegen is een actueel zonebeheermodel onmisbaar.  
 
In de toelichting op het Ontwerp ontbreekt inzicht daarin. Wel is bij de publicatie van de stukken een 
akoestisch onderzoek ‘Bestemmingsplan Haven’ (23 november 2006) ter inzage gelegd. Wij merken op 
dat de verwerking van de resultaten van dit onderzoek of een verwijzing naar het akoestisch rapport 
zelf ontbreekt.  
In dit onderzoek wordt aangegeven dat op 2 MTG-punten (in totaal 26 woningen) een overschrijding 
optreedt van de afgegeven MTG-waarde (blz. 3). Verderop in het akoestisch onderzoek wordt 
aangegeven dat uit de scenarioberekeningen naar voren komt dat er voldoende geluidsruimte is voor 
de reeds bekende havenontwikkelingen en voor een optimale benutting van de haven in de toekomst 
(blz 8).  
Of de overschrijding van de MTG-waarde op de 26 woningen nou wel of niet is opgelost; de 
overschrijding duidt op het ‘akoestisch vol’ zijn van de haven. De beschikbare geluidruimte lijkt zo goed 
als op te zijn. Dit lijkt ons tegenstrijdig te zijn met de opmerking in het rapport dat er voldoende 
geluidsruimte zou zijn, ook voor plannen in de toekomst.  
 
Reactie: 
De conclusie dat de haven vol zit kwam naar voren van de oude zonebeheermodel. De daarbij 
behorende rekenmethode ging uit van een theoretische bronniveau. Dit had tot gevolg dat voor 
meldingsplichtige bedrijven een zeer hoog bronniveau werd ingebracht, hetgeen al snel leidde tot het 
vol raken van de aanwezige geluidsruimte. De genoemde overschrijding (en afgegeven hogere waarde) 
voor de 26 woningen was hiervan het gevolg. 
De afgelopen jaren is echter gekozen voor een realistischer rekenmodel waarbij wordt gekeken naar de 
werkelijk veroorzaakte geluidsbelasting. Door wel de 50 dB(A) contour te handhaven die in het verleden 
was afgegeven ontstaat op het industrieterrein geluidsruimte. Tevens is aan de hand van het nieuwe 
zonebeheermodel gekeken tot welke categorie bedrijven waar mogelijk is. 
 

Voorschriften / Regels 
7. In de inspraak hebben wij opgemerkt waarde te hechten aan de beschermende werking die uitgaat van 

de opname van afstandsnormen uit de VNG Brochure Bedrijven en Milieuzonering.  
Wij hebben kennis genomen van de reactie van het College op dat punt. Vooralsnog handhaven wij 
onze inspraakreactie, maar hebben wel behoefte aan nader overleg met de gemeente hierover. 
Cliënten willen meer zekerheid over de bescherming van de haven tegen bedreigende ontwikkelingen 
in naburige gebieden.  
 



 
Reactie: 
Zoals in punt 2 als gesteld zullen wij vanaf punt 11 de punten uit de inspraakreactie op het 
gemeentelijke inspraakprocedure voor zover een gewijzigd stadpunt is ingenomen nader van 
commentaar voorzien.  
Wij verwijzen daarom ook hierna. Ten aanzien van het verzoek om mondelinge toelichting op het plan  
kan gesteld worden dat dit gesprek inmiddels heeft plaatsgevonden. 

 
 
Beperkte bebouwingsmogelijkheden en dubbelbestemmingen  
8. Het College bevestigt dat het plan conserverend is. Wij handhaven onze bezwaren tegen de weinig  

ontwikkelingsgerichte wijze van bestemmen. De haven zit qua bouwen “op slot”.  
Mede in het licht van hetgeen onder het kopje “Integraal plan” is opgemerkt, dringen wij er op aan dat 
de bebouwingsmogelijkheden bij recht worden vergroot.  
Weliswaar is in het Ontwerp een ontheffingsbevoegdheid opgenomen, doch dit is “slechts” een 
bevoegdheid van het College, dat daarvan doorgaans discretionair gebruik kan maken.  
Wij handhaven hetgeen wij in de inspraak hebben opgemerkt.  
Dat geldt ook voor het onderwerp “dubbelbestemmingen”. Zeker voor wat betreft de regelgeving van de 
waterschapskeur geldt dat deze in beginsel afdoende is en dat extra belemmeringen in het 
bestemmingsplan achterwege kunnen blijven, mede ter voorkoming van overbodige extra 
administratieve lasten (een bestemmingsplan ontheffing boven op een keurontheffing is overbodig).  
 
Reactie: 
De gemeente Den Helder heeft altijd het streven dat een bestemmingsplan zoveel mogelijk 
ontwikkelingsgericht dient te zijn. Zeker ten aanzien van de economische factor die de havenbedrijven 
vormen voor de gemeente Den Helder zijn wij ons terdege bewust van het belang en de wens om zo 
ontwikkelingsgericht te bestemmen. 
De haven aan de andere kant is een complex gebied met de nodige belemmeringen die vanuit een 
wettelijke basis beschermd dienen te worden. Dit zijn onder andere het feit dat gebieden door de 
provincie zijn aangewezen als archeologisch interessant en de aanwijzing door het Rijk van delen van 
de haven die onderdeel uitmaken van het Beschermd stadsgezicht voor Den Helder, en het feit dat het 
plangebeid grotendeels deel uitmaakt van de primaire waterkering. Tevens bestaat er een 
spanningsveld tussen de bestaande woonbebouwing aan de Binnenhaven en geluid welke door 
bedrijven veroorzaakt wordt.  
Dit alles heeft tot het onderhavige bestemmingsplan geleid welke om alle belangen te behartigen 
conserverend is, en waarbij uitbereiding van bedrijven alleen mogelijk is na nadere afweging welke zal 
geschieden bij verlening van een eventuele ontheffing. Wij zien daarom geen mogelijkheid om in het 
bestemmingsplan meer ruimte in te bouwen zonder dat deze strijdig wordt met belangen van andere 
(hogere) overheden. 
 
 

Redactie 
9. Hoewel er veel zijn verbeterd, staan in het Ontwerp staan nog steeds veel storende tik-, taal- en 

redactiefouten.  
 
Reactie: 
Mede naar aanleiding van uw zienswijze hebben wij met u het plan doorgelopen, en de aangegeven tik-
, taal en redactiefouten zullen worden verbeterd.  
 

X  voorgesteld wordt de in het plan voorkomende tik-, taal en redactiefouten te verbeteren 
 

Conclusie 
10. Ten aanzien van de gevolgde procedure zijn wij van mening dat deze niet juist is geweest nu het 

Ontwerp niet digitaal ter inzage heeft gelegen.  
De door ons gemaakte opmerkingen ten aanzien van het Ontwerp brengen met zich mee dat wij van 
mening zijn dat het Ontwerp op een aantal punten in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel.  
Voorts zijn cliënten van mening dat van het Bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 een algehele 
herziening in procedure dient te worden gebracht, waarbij tegemoet gekomen wordt aan alle 
opmerkingen de HSV en de betrokken bedrijven. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen 
dat op korte termijn een Uitwerkingsplan haven dient te worden vastgesteld. Wij zijn van mening dat het 
Bestemmingsplan Haven in dat opzicht volgend moet zijn. De conclusie van de inspraakreactie wordt 
ten volle gehandhaafd.  
 



 
Reactie: 
Zoals onder punt 1 is opgenoemd heeft het bestemmingsplan inmiddels opnieuw op een juiste wijze ter 
inzage gelegen. Ten aanzien van een algemene herziening verwijzen wij naar ons commentaar bij punt 
3, en de inspraak reacties worden vanaf het volgende punt 11 opnieuw behandeld.  
 
 

 
 
Het concept van het bestemmingsplan is in het kader van de gemeentelijke inspraakverordening met ingang 
van 16 januari 2009 zes weken ter inzage gelegd. In ons commentaar daarop hebben wij een aantal punten 
aangepast (licht grijs). De zienswijzen en ons commentaar is opgenomen in Bijlage B van het ontwerp 
bestemmingsplan.  
De zienswijzen welke zijn ingediend op het ontwerp bestemmingsplan hebben op een aantal punten geleid tot 
een gewijzigd standpunt. Deze punten en ons aanvullend commentaar hebben wij in blauw aangegeven. 

 
Algemeen 

11. U heeft ervoor gekozen de plankaart te beperken tot de bestemming Bedrijventerrein uit het bestemmingsplan Haven 
Den Helder 2007 waarop de in de toelichting op de 1e herziening genoemde omissie betrekking heeft (pagina 3 TL). 

U noemt de herziening enerzijds een reparatieplan doch anderzijds geen reparatieplan op grond van artikel 30 WRO 
(oud), maar een nieuw plan (pagina 4 TL). 0p pagina 7 TL noemt u het weer een reparatieplan. 

Wij begrijpen dat de herziening geen reparatieplan is op grond van artikel 30 WRO (oud) omdat GS niet de 
goedkeuring aan het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 heeft onthouden. Wij gaan ervan uit dat sprake is 
van een nieuw plan voor 3 gebieden binnen de plangrenzen van het vigerende plan. Wij zijn van mening dat het 
aanbeveling verdient, zo niet dringend gewenst is, voor het gehele plan gebied van het bestemmingsplan Haven Den 
Helder 2007 een integrale herziening vast te stellen. In uw opzet gelden voor verschillende delen van het 
oorspronkelijke plangebied verschillende regels. Zelfs daar waar het de bestemming Bedrijfsterrein betreft. Immers, 
niet alle delen van het vigerende plan die zijn bestemd als Bedrijfsterrein vallen ook onder de herziening. 
Verschillende bedrijven op de haven hebben dus te maken met verschillende regimes Voorbeelden hiervan zijn de 
bedrijven ten oosten van Scheepswerf Visser en ten noordwesten van de Visafslag, maar ook op het terrein Fort 
Harssens. Wij vinden deze verschillen uiterst onwenselijk en niet acceptabel. De haven van Den Helder verdient één 
alles omvattend bestemmingsplan. 

Wij zijn van mening dat, gezien de ambitieuze plannen van de gemeente met de haven en het Feit dat de haven tot 
één van de drie prioritaire gebieden van Den Helder wordt gerekend, en het feit dat af gesproken is dat voor de 
zomer van 2009 een Uitwerkingsplan Haven zal worden opgesteld, thans niet volstaan zou moeten worden met een 
lappendeken van bestemmingsplannen voor hetzelfde gebied, waarbij voor bedrijven verschillende regimes gelden. 
Ook bij de acquisitie van nieuwe bedrijven werkt dat zeer belemmerend. 

Een algemene opmerking is voorts dat het voorontwerp zeer veel tik-, taal- en redactiefouten bevat. Het lijkt erop dat 
zelfs een eerste correctieronde niet is uitgevoerd. 

 

Commentaar in ontwerpplan: 

Het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 is het ter plekke vigerende bestemmingsplan. Tijdens de afronding 
van dit plan kwamen een aantal storende omissies aan het licht. Met het onderhavige bestemmingsplan wordt 
getracht deze omissies te herstellen. Het is niet de bedoeling voor de gebieden die afdoende bestemd zijn het plan te 
herzien. Dit zal gebeuren bij de 10-jaarlijkse herziening van het bestemmingsplan voor het hele gebied.  

Ten aanzien van de spellingfouten is het plan nogmaals doorgenomen en zijn deze verbeterd. 

 

Commentaar: 

Dit punt hebben wij in punt 3 van nader commentaar voorzien  

 

De Toelichting 

12. In de Toelichting wordt vermeld dat de Toelichting op het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 onverminderd 
van toepassing is op de herziening.  
Wij hebben in een eerder stadium gewezen op fouten in de Toelichting op het bestemmingsplan Haven Den Helder 
2007. met name ten aanzien van de vermelding van Peterson SBS en Scheepswerf Visser in de Bedrijvenlijst. 

Er ontbreekt een bedrijvenlijst in de Toelichting met bestaande bedrijven ingedeeld in SBI-codes waarbij aangegeven 
wordt tot welke categorie het bedrijf gerekend wordt. Op deze manier wordt niet inzichtelijk welke keuzes aan het 
bestemmingsplan ten grondslag liggen. 



 
In het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 is wel een lijst met bestaande bedrijven opgenomen, maar daarin 
wordt Petersen ten onrechte gerekend tot de categorie met SBI code 90309 ‘Vuil overslagstations’ in plaats van 
6311.1,1, 2 en 7 ‘Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen, containers, stukgoederen en tankercleaning’ en 
Scheepswerf Visser tot de categorie ‘Scheepsbouw- en reparatiebedrijven, metalen schepen <25 meter’, in plaats 
van ‘> 25 meter’, hetgeen bij beiden het verschil maakt tussen categorie 4 of 5. 
 
Commentaar: 
Bij het opnemen van de milieucategorieën is uitgegaan van de afgegeven milieuvergunningen. Inmiddels is gebleken 
dat is deze afgegeven vergunningen fouten staan. Echter deze zijn wel maatgevend en onherroepelijk.  
In het inmiddels vastgestelde nieuwe zonemodel voor het industrieterrein Haven Den Helder is wel gewerkt met het 
ter plekke aanwezige bedrijven en niet met de vergunde bedrijven. Dit om een zo realistisch model te verkrijgen. Dit 
laat onverlet dat op grond van de milieuvergunning alleen de vergunde activiteiten mogen plaatsvinden.  
Bij het bestemmen en het toekennen van de aanduidingen is echter aangesloten bij de ter plekke aanwezige 
bedrijven en bedrijfsvoering.  
Het zonebesluit zal als zijnde relevant beleid bij de tervisielegging worden bijgevoegd. 
 

Commentaar: 

Dit punt hebben wij in punt 4 van nader commentaar voorzien, met het voorstel de inputgegevens voor het 
zonebeheermodel als vaste bijlage bij het bestemmingsplan op te nemen zodat controle van deze gegevens mogelijk 
is. 

 

 
13. Voor Peterson geldt daarbij nog dat de categorie 90309 op de Bedrijvenlijst van Bijlage A (Bijlage C in het vigerende 

plan), helemaal niet voorkomt. 

Dat betekent dat Peterson, uitgaande van de Toelichting, zou zijn of worden wegbestemd. Immers, blijkens de 
Toelichting zou Peterson niet een bedrijf zijn dat is genoemd in Bijlage C (A. in het voorontwerp). Dit onderstreept het 
belang van een juiste vermelding in de Toelichting van bestaande bedrijven. Wij merken bovendien op dat de 
toepassing van de VNG brochure Bedrijven en Milieu- zonering dient te worden gemotiveerd. Dat is in dit geval niet 
gebeurd. 

Overigens kan ons inziens niet worden volstaan met te verwijzen naar de Toelichting op het bestemmingsplan Haven 
Den Helder 2007. Aangezien in feite gekozen is voor de opstelling van een nieuw bestemmingsplan, inclusief 
plankaart en een volledige set regels kan niet worden volstaan met slechts een verwijzing naar de toelichting van het 
Bestemmingsplan Haven Den Helder 2007. 

 

Commentaar: 

Zoals in de reactie staat aangegeven is Peterson geen vuiloverslag station met SBI code 90309. Een vuiloverslag 
station is op die locatie ook niet gewenst en derhalve ook niet opgenomen in het bestemmingsplan. Zoals eerder 
aangegeven komt deze melding uit de afgegeven milieuvergunning waarin kennelijk een verkeerde SBI code is 
opgenomen. Bij het toetsen aan de geluidszone is uitgegaan van het werkelijk gebruik van de gronden SBI code 
6311. Dit laat onverlet dat in de afgegeven milieuvergunning een verkeerde SBI code is opgenomen. Het herzien van 
deze vergunning heeft geen verband met het opstellen van dit bestemmingsplan. Zaak is dat in het bestemmingsplan 
wel het gewenste gebruik mogelijk maakt. 

Ten aanzien van de verwijzing naar de toelichting van het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 worden in de 
toelichting van de 1e herziening alleen het gewijzigde beleid behandeld, het meeste beleid is sinds het opstellen van 
het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 ongewijzigd, verwijzing naar de toelichting van dit plan is derhalve 
afdoende.    

 

Geen nader commentaar 

  

In de toelichting op artikel 3 van de Bestemmingsregels is vermeld dat de bestemming Bedrijventerrein inhoudelijk 
gelijk is aan die van het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007, met dien verstande dat de geconstateerde 
omissie hersteld is en dat de planregels zijn aangepast aan de SVBP2008. Dit wekt ten onrechte de indruk dat er 
verder geen belangrijke wijzigingen zijn. Dit ter wijl juist in artikel 3 essentiële wijzigingen zijn opgenomen ten 
opzichte van de Bestemmingsplan- voorschriften van het vigerende plan. Wij achten dit onaanvaardbaar. Onder het 
kopje “Voorschriften / Regels” behandelen wij de in artikel 3 geconstateerde wijzigingen. 

 



 
Peterson 

14. Blijkens de plankaart zijn de gronden waar Peterson is gevestigd bestemd als ‘Bedrijventerrein’ (BT). De gebouwen 
gelegen in het verlengde van liet Nieuwe Diep zijn specifiek bestemd als ‘specifieke vorm van bedrijventerrein A’ (sbt-
a) en het gebouw gelegen in liet verlengde van de Bevesierweg is specifiek bestemd als ‘specifieke vorm van 
bedrijventerrein C’ (sbt-c). Het buitenterrein is bestemd als ‘specifieke vorm van bedrijventerrein C (sbt-c). Verder zijn 
de gronden (gehele terrein inclusief bebouwing) bestemd als ‘Waarde- beschermd stadsgezicht’ (WR-BS) en 
‘Waterstaat- Waterkering’ (WS-WK). 

Artikel 3 ‘Bedrijventerrein’ regelt in lid 1 de bedrijfsbestemming van Peterson. De gebouwen langs het Nieuwe Diep 
zijn hierin bestemd (sbt-a) ten behoeve van ‘bedrijven die zijn genoemd in bijlage A onder de categorieën 1 tot en 
met 3 met uitzondering van ‘bedrijven waarvoor in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een 
milieuvergunning benodigd’ is en ‘geluidsgevoelige objecten’. Het buitenterrein en het gebouw in het verlengde van 
de Bevesierweg zijn bestemd (sbt-c) ten behoeve van bedrijven die zijn genoemd in Bijlage A onder de categorieën 1 
tot en met 5 met uitzondering van ‘detailhandelsbedrijven’, ’grootschalige detailhandelsbedrijven’, ’bedrijven waarvoor 
in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een milieuvergunning benodigd is’ en 
‘geluidsgevoelige objecten’. 

 

Bezwaar: 

Ten aanzien van de bestemming van het bedrijf Peterson bestaat het bezwaar dat het bedrijf op basis van artikel 3.1 
sub a is ‘opgeknipt’ in twee type bedrijven qua milieubelasting (sbt-c en sbt-a). 

Daarover werd in het rapport ‘Rechtspositie haven Den Helder in relatie tot woningbouw op Willemsoord 
(CensusLegal, juni 2008) in paragraaf 5.4.3 Plankaart, het volgende ten aanzien van het bestemmingsplan Haven 
Den Helder 2007 opgemerkt: 

Het bedrijf is ingedeeld in twee milieucategorieën, te weten: milieucategorie A en C. 
De gebouwen en mogelijk de terreinen langs het Nieuwe Diep zijn bestemd voor milieucategorie A (ma), terwijl het 
gebouw langs de Paleiskade is bestemd als categorie C (mc). Dit is in strijd met de verleende milieuvergunning die is 
verleend ten aanzien van de hele inrichting, dus inclusief buitenterrein en eventuele mobiele installaties. 
 
Het ‘opknippen’ van Peterson in twee categorieën van bedrijvigheid is onjuist. Het bedrijf dient in die categorie te 
worden ingedeeld waartoe het blijkens haar milieuactiviteiten gerekend wordt. 
De voorgestelde regeling is in strijd met bestaande rechten (milieuvergunning). 
Peterson kan blijkens de haar vergunde milieuactiviteiten gerekend worden tot de SBI-code 6311.1 (1,2 en 3):
  

‘Dienstverlening t.b.v. het vervoer’, Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:  
1. Containers, 2. Stukgoederen en 7. Tankercleaning’. 

Dit is blijkens bijlage C (A in het voorontwerp) ‘Bedrijvenlijst’ milieucategorie 5. De grootste bijbehorende afstand is 
500m ten aanzien van geluid. Deze activiteiten van Peterson, behorende in deze milieucategorie, zijn in de 
gebouwen langs het Nieuwe Diep volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Dit terwijl in het meest zuidelijke 
gebouw aan de Paleiskade 100 juist wel onder meer containers worden gerepareerd, welke activiteit wordt gedekt 
door de milieuvergunning van Peterson. In dit gebouw bevinden zich kantoren en een werkplaats voor onder meer 
container reparatie, keuring, testen, alsmede een garage en ‘ship chandler’ (handel in scheepsbenodigdheden). 

In de bedoelde gebouwen zijn volgens het bestemmingsplan slechts activiteiten toegestaan tot milieucategorie 3. Dat 
betekent dat de huidige vergunde activiteiten van Peterson in deze gebouwen op basis van artikel 3 van het 
bestemmingsplan niet zijn toegestaan. Bovendien beperkt de voorgestelde bestemming het bedrijf in eventuele 
veranderingen (bijvoorbeeld uitbreiding van categorie C activiteiten in die gebouwen), terwijl een latere verlenging 
van de Wm vergunning niet kan worden verleend wegens strijd met het bestemmingsplan. Met liet gemeentebestuur 
is uitdrukkelijk afgesproken dat een dergelijke situatie niet mag ontstaan. 

 
Het bedrijf Peterson is vergund als ‘grote lawaaimaker’, Een dergelijk bedrijf dient op basis van het bestemmingsplan 
niet te worden opgesplitst aangezien er sprake is van vergunde samenhangende  
activiteiten op het gehele terrein en in de gebouwen. Aangezien de gebouwen langs het Nieuwe Diep maximaal ten 
aanzien van milieucategorie 3 zijn bestemd, zijn daarin geen activiteiten toegestaan die behoren tot een ‘grote 
lawaaimaker’. Dat is onjuist en in strijd met de bestaande rechten van Peterson. 

 
Commentaar: 

 De plankaart is op dit punt aangepast. Alle bouwwerken op het terrein hebben dezelfde aanduiding als de 
naastgelegen terrein (sbt-c), zodat recht wordt gedaan aan de gebruiker.  

 
 



 
Nader commentaar: 

Dit punt waren wij grotendeels tegemoetgekomen aan de ingediende zienswijzen. Het openstaande punt hebben wij 
in punt 5 van nader commentaar voorzien, met het voorstel de bedrijvenlijst aan te vullen met de activiteit op- en 
overslag van afvalstoffen. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de zienswijzen.   

 
 
Plankaart / Zonering 

15. Ten opzichte van het Bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 is gewijzigd dat de bestemming Geluidzone’ niet 
meer op de plankaart is opgenomen. Een motivering voor het weglaten van de zone ontbreekt. In de toelichting 
(artikelen 5.1 en 5.2.2) wordt aangegeven dat de bestemming Gezoneerd Industrieterrein in de herziening is 
overgenomen, doch wij zien niet hoe daaraan vorm is ge geven, anders dan dat in de bestemming Bedrijventerrein 
bedrijven zijn bestemd die zijn vermeld op de Bedrijvenlijst van Bijlage A. Opheldering hierover is gewenst. 
Er bestaat nog steeds onduidelijkheid over de geluidszone en de akoestische ruimte binnen het plan gebied. 
 
Commentaar: 

Aangezien het gezoneerd industrieterrein (en derhalve het gezoneerd gebied) valt over alle gronden  begrepen in dit 
plan is besloten de bij deze dubbelbestemming behorende regels onder te brengen in de hoofdbestemming. De 
regels zijn daarom wel zoals gesteld overgenomen. In de toelichting is hiervan melding gemaakt.  

De grenzen van het gezoneerd industrieterrein zijn gelegen buiten dit bestemmingsplan en worden derhalve niet op 
kaart aangegeven. Om toch aan de wensen tegemoet te komen om het op de kaart  terug te vinden hebben wij de 
gebiedsaanduiding “geluidszone-industrie” opgenomen. 

In het zonebesluit behorende bij de vastgestelde geluidszone van het industrieterrein “Het nieuwe Diep” is 
aangegeven wat de geluidsruimte is. Hiervan heeft een vertaling plaatsgevonden in het voorliggende 
bestemmingsplan waarbij het gebruik van de gronden zo is geregeld dat deze niet in strijd zijn met het zonebesluit. 

 

Geen nader commentaar 

 

Voorschriften / Regels 

16. Artikel 3 van de Bestemmingsregels van de 1e herziening 2009 is ten opzichte van artikel 3 van de 
Bestemmingsplanvoorschriften van het vigerende plan gewijzigd. 
Omdat artikel 3 het Bedrijventerrein betreft doet zich hier extra voelen dat de herziening niet het gehele 
oorspronkelijke plangebied en zelfs niet alle voor Bedrijventerrein bestemde gronden omvat. 
In artikel 3.1 is de geconstateerde omissie als bedoeld in 5.2.2 van de Toelichting hersteld. 
Redactioneel klopt de eerste zin weliswaar niet ten opzichte van de rest van het artikel, maar dat is eenvoudig te 
herstellen. 
 

In artikel 3.2.1 van de Bouwregels is niet opgenomen het in artikel 3.2.1 sub b van de Bouwvoorschriften van het 
bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 wel voorkomende voorschrift dat de af stand van bedrijven tot een 
milieugevoelige bestemming (bijvoorbeeld woningen) niet minder mag zijn dan de grootste afstand behorende bij de 
milieucategorie van het bedrijf zoals opgenomen in Bijlage C (in de herziening is dat Bijlage A). 

 

Commentaar: 

Zoals in eerder commentaar opgemerkt is het gebruik van de gronden bekeken naar aanleiding van de ruimte die het 
zonebesluit en het daaraan ten grond leggende zonemodel biedt. Indien de regel dat de afstand van bedrijven tot 
milieugevoelige bestemmingen niet minder mag zijn dan de in bijlage C van het bestemmingsplan Haven Den Helder 
opgenomen afstand worden de bedrijven onnodig belemmerd (Scheepswerf Visser ligt bijvoorbeeld dichter dan de 
aangegeven afstand bij geluidsgevoelige bestemmingen) dit terwijl uit het zonemodel blijkt dat dit gebruik op deze 
locatie wel kan. 
Om deze reden is dan ook deze onnodige regel niet opgenomen. 
 
Zoals gezegd is zijn de voorschriften alleen aangepast om meer recht te doen aan de bestaande activiteiten van de 
bedrijven gelegen op het gezoneerd industriegebied.  Met het handhaven van de regel zou aan de bedrijven een 
onnodige beperking worden opgelegd met name gezien de bestaande afstand van de bedrijven tot de woningen aan 
de Weststraat – Zuidstraat. Veel nu gevoerde activiteiten zouden komen te vallen onder het overgangsrecht. De 
afstand van deze bedrijven tot geluidgevoelige bestemmingen is hier kleiner dan de VNG –richtlijn aangeeft,  omdat  
uit het zonemodel echter blijkt dat de er geen overschrijding plaatsvindt van het geluidsniveau (voor de 
bedrijfsactiviteiten de bepalende afstandsfactor) op de gevels van de woningen zijn deze bedrijven (en bij het bedrijf 
behorende activiteiten) toch mogelijk.  



 
 

17. In eerder stadium hebben wij erop gewezen dat artikel 3.2.1 sub b van het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 
in de weg staat aan woningbouw op Willemsoord. Op die stelling is van de zijde van de gemeente nooit gereageerd. 
Op het moment dat binnen de in dat artikel bedoelde afstanden woningen zouden worden gepland, zouden 
bestaande havenbedrijven in milieucategorie 5 (500 meter) of zelfs 4 (300 meter) voor eventuele verbouwingen geen 
bouwvergunning meer kunnen krijgen, omdat zulks in strijd zou zijn met het op hen van toepassing zijnde 
bestemmingsplan. De bestaande bebouwing zou dan zelfs onder overgangsrecht komen te vallen, omdat die 
bebouwing niet meer aan de bouwregels van het bestemmingsplan voldoet. Dit zijn valide argumenten om de 
beoogde naburige bestemming die daarvan oorzaak is tegen te houden. In die zin gaat van artikel 3.2.1 sub b een 
planologische bescherming van het havengebied uit. 
Thans zien wij dat zonder enige motivering de bedoelde regel uit het bestemmingsplan Haven Den Helder herziening 
2009 is verwijderd. De bescherming van de haven tegen naburige ontwikkeling van milieugevoelige bestemmingen 
(bijvoorbeeld: woningbouw op Willemsoord) is daarmee ongemotiveerd gereduceerd. 
 

Commentaar: 

Dit bestemmingsplan behelst alleen die gebieden die binnen de plangrenzen vallen. Alle toekomstige ontwikkelingen 
gelegen buiten deze grenzen zullen getoetst worden op voor die plannen of gebieden betrekking hebbende 
ruimtelijke regels. De regels opgenomen in het onderliggende plan zijn niet van toepassing op die gebieden, en zijn 
daarom ook geen toetsingsinstrument voor die gebieden of plannen. Indien zich ontwikkelingen zullen voordoen op 
bijvoorbeeld Willemsoord zal voor die plannen een bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan moeten worden 
opgesteld. In dat plan dient dan rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van de haven en de mogelijke 
belemmeringen die de aanwezigheid van de daar aanwezige bedrijven oplevert. 

 

Zie tevens ons nader commentaar bij punt 16 

  

18. De afstandsnorm van bedrijven ten aanzien van milieugevoelige bestemmingen is, zoals gezegd, in de herziening 
niet meer in de bouwregels opgenomen. Deze afstandsnorm was in feite ook opgenomen in artikel 3.4.2 van de 
Gebruiksvoorschriften van het vigerende plan en keert in de herziening onder een andere redactie terug in 3.5 
‘Specifieke gebruiksregels’. Artikel 3.5 aanhef en sub b bevat een gebruiksregel welke luidt: 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 7. 10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in 
ieder geval gerekend: 

a. …. 
b.  het gebruik van gronden ten behoeve van een andere bedrijfsactiviteit dan die welke bij het vaststellen 

van dit plan aanwezig zijn, mogelijk zijn op grond van de specifieke aanduiding  specifieke vorm van 
bedrijventerrein A, B of C of nieuwe bedrijfsactiviteiten waarbij de afstand tot gevoelige bestemmingen 
minder is dan de afstand zoals opgenomen in bijlage A; 

c.  ... enz. 
 

Artikel 3.5 sub b verschilt in meerdere opzichten van het vergelijkbare artikel 3.4.2 sub b van het  
bestemmingsplan Haven Den Helder 2007. 

-  onder strijdig gebruik vallen andere bedrijfsactiviteiten dan de bij vaststelling van het plan bestaande; 
-  onder strijdig gebruik vallen nieuwe bedrijfsactiviteiten waarbij de afstand tot gevoelige bestemmingen minder is 

dan de afstand zoals opgenomen in bijlage A (waarbij het woord “nieuwe” nieuw is ten opzichte van het 
vigerende plan. 

Daarnaast geldt dat artikel 3.5 onder de letters e, g, h en i strijdig gebruik is toegevoegd ten opzichte van artikel 3.4.2 
van het vigerende plan. 

 

De koppeling in artikel 3.5 sub b, tussen de afstanden uit de bedrijvenlijst ‘Bijlage A’ en strijdig gebruik heeft tot 
gevolg dat voor nieuwe bedrijfsactiviteiten geldt dat sprake is van strijdig gebruik wanneer de activiteit binnen de 
afstanden uit de Bedrijvenlijst ‘Bijlage A’ (bijvoorbeeld 500 meter voor categorie 5), wordt uitgeoefend. Zoals de 
bepaling nu is geformuleerd is in mindere mate sprake van een belemmering voor naburige milieugevoelige 
ontwikkelingen (woningbouw op Willemsoord), maar daarentegen wel van een beperking van het bedrijventerrein. 
Immers, indien en zodra bijvoorbeeld in woningbouw op Willemsoord is voorzien, kunnen in categorie 5, en 
misschien zelfs 4, geen nieuwe bedrijfsactiviteiten meer op de haven worden ontwikkeld. Op die manier wordt de 
haven planologisch “op slot gezet”. Dat is in strijd met de meermalen door het gemeentebestuur uit gesproken 
intentie en met de met het havenbedrijfsleven gemaakte afspraken dat het belang van de haven(ontwikkeling) 
voorgaat boven naburige woningbouw. 

 



 
Verder wordt in artikel 3.5 sub b verwezen naar ‘t tijde van de vaststelling aanwezige bedrijfsactiviteiten’. Dit 
benadrukt het conserverende karakter van het bestemmingsplan. Wij zijn van mening dat het bestemmingsplan 
Haven Den Helder juist ontwikkelingen mogelijk moet maken en niet moet 
tegenhouden. Bovendien ontbreekt een lijst van ‘ten tijde van de vast stelling aanwezige bedrijfsactiviteiten’. Dat 
heeft tot gevolg dat de bepaling in strijd is met de rechtszekerheid. 
Indien het artikel zo moet worden gelezen dat bedoeld is onder strijdig gebruik te Laten vallen ‘andere dan ten tijde 
van de vaststelling aanwezige bedrijfsactiviteiten’ of ‘bedrijfsactiviteiten die mogelijk zijn op grond van de aanduiding 
specifieke vorm van bedrijventerrein A, B, of C’ ontgaat ons de meerwaarde van dit artikel lid ten opzichte van 3.5 
sub a, waar immers al onder strijdig gebruik is gebracht het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van 
bedrijven, anders dan opgenomen in de Bedrijvenlijst bijlage A, met verwijzing naar artikel 3.1. 

Ons inziens kan artikel 3.5 sub b geheel vervallen, zij het dat wij eraan hechten dat de beschermende werking van de 
VNG Brochure Bedrijven en Milieuzonering weer teruggebracht wordt in het bestemmingsplan Haven. 

 

Commentaar: 

De tekst in artikel 3.5,lid b geeft onduidelijkheid. In lid a was al aangegeven dat het gebruik van de gronden voor 
bedrijven genoemd in de bedrijvenlijst bij de aanduidingen specifieke vorm van bedrijfsterreinen A, B en C niet strijdig 
is.  
In lid b wordt dit deels ontkracht.  
Zoals in uw commentaar wordt aangevoerd heeft lid b geen toegevoegde waarde. Derhalve zal dit lid worden 
geschrapt en zal de rest van het artikel worden hernummert. 
De VNG Brochure Bedrijven en Milieuzonering geeft geen aanvullende werking, bij het vaststellen van het 
zonebesluit is gekeken welke bedrijven waar toegelaten kunnen worden, op deze wijze is invulling gegeven aan het 
plangebied. Het opnemen van nadere regels uit de VNG brochure zal alleen maar onnodige beperkingen opleveren 
voor de binnen het bestemmingsplan gelegen bedrijven.  
Ten aanzien van mogelijk toekomstige bebouwing buiten het plangebied zie ons commentaar ten aanzien van het 
vorige punt.  
 

Onder dit punt wordt ook aangegeven dat  artikel 3.5 onder de letters e, g, h en i strijdig gebruik is toegevoegd ten 
opzichte van artikel 3.4.2 van het vigerende plan. Dit gebruik was in het vigerende plan geregeld in de artikel 19 
Militaire belemmeringzone. In de 1e herziening is deze bestemming echter verwerkt in artikel 3 bedrijventerrein. Zie 
ook punt 19. 

 

Nog enkele opmerkingen ten aanzien van artikel 3 

19. In artikel 3.5 zijn nieuw opgenomen de letters e, g, hen i. Dit is niet gemotiveerd. 
De betreffende veiligheidszones als bedoeld in g, h en i zijn opgenomen ter plaatse van het Nieuwe Werk. Het gaat 
onder meer om openbare wegen, parkeerterreinen en het gebruik van gebouwen binnen de gebiedsaanduiding 
‘veiligheidszone’. 
Wij kunnen op dit moment nog niet goed overzien of hier belemmeringen voor havenbedrijven uit voortvloeien. Mocht 
dat het geval zijn dan behouden wij ons het recht voor hierop terug te komen. 
 
Commentaar: 
Deze leden komen voort uit het opnemen van de dubbelbestemming “Militaire belemmeringzone” in deze 
bestemming, dit omdat hiermee het aantal artikelen verminderd en toetsing makelijker wordt. Er is derhalve geen 
sprake van toevoeging van regels aan het plan. 
 
Geen nader commentaar 
 

20. In artikel 3.6 aanhef wordt het woord ‘vrijstelling’ gebruikt in plaats van ‘ontheffing’. 

Commentaar: 
Tekst in het artikel is aangepast 
 
Geen nader commentaar 
 

21. In artikel 3.6.1 wordt verwezen naar artikel 3.5 sub a. Dat moet ons inziens artikel 3,5 sub b derde zinsdeel zijn. Dit 
echter onverminderd onze opmerking ten aanzien van dat artikelgedeelte, dat ons inziens dient te worden geschrapt. 

Commentaar: 
Lid 3.6.1 is geschrapt en het artikel is hernummert. 
 
Geen nader commentaar 



 
 

22. In artikel 3.6.3 wordt verwezen naar artikel 3.4.2 sub a. Deze verwijzing gaat terug naar het vigeren de plan. Ons 
inziens moet worden verwezen naar artikel 3.1 sub a, ben c. 

Commentaar: 
Het artikel is aangepast. 
 
Geen nader commentaar 

 

Beperkte bebouwingsmogelijkheden 

23. Op grond van artikel 3 ‘Bedrijventerrein’ in combinatie met de plankaart concluderen wij dat de hoeveelheid te 
bebouwen oppervlak zeer marginaal is ten opzichte van de totale terreinoppervlakten. Slechts bestaande bebouwing 
is bestemd en daarnaast is geen uitbreiding van gebouwen qua opper vlakte toegestaan. Ook de oprichting van 
nieuwe gebouwen buiten de bestaande bouwvlakken is uitgesloten. Op de nieuwe Onderzeedienstkade en de 
Multipurposekade is geen bebouwing mogelijk. Dit betekent dat het bestemmingsplan zeer conserverend is 
opgesteld. Voor elke uitbreiding of nieuwbouw buiten de bebouwingsvlakken is een nieuw bestemmingsplan 
(postzegelplan) nodig. Tegen deze weinig ontwikkelingsgerichte manier van bestemmen hebben wij grote bezwaren. 
Dit betekent dat de haven qua bouwmogelijkheden “op slot” zit. Dit klemt temeer nu in de situatie van voor de 
vaststelling van het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 op grond van het ontbreken van een 
bestemmingsplan voor het gebied welhaast onbeperkte bouwmogelijkheden aanwezig waren. Dit zal kunnen leiden 
tot aanzienlijke planschadeclaims, zowel als gevolg van het in 2008 vastgestelde plan als op basis van de herziening. 

 

 Commentaar: 

 Het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 is hierin leidend, de beperkingen die ook al in dat bestemmingsplan 
waren opgenomen komen voort uit de ruimtelijke beperkingen die in het gebied gelden, zo ligt het industrieterrein op 
of direct naast de primaire waterkering, zijn delen van het gebied aangewezen als beschermd stadsgezicht, ligt het 
industriegebied nabij woonbebouwing en levert het naastgelegen defensieterrein beperkingen op door opslag van 
explosiegevoelige stoffen. 

 Al deze beperkingen bij elkaar levert een conserverend plan op, waarbij ontheffing voor het bouwen buiten de 
bouwvlakken (art 3.4.2) alleen kan plaatsvinden dan nadat deze belangen zijn afgewogen. 

 

 Dit punt is onder punt 8 al van nader commentaar voorzien 

  

 

Dubbelbestemmingen 

24. Uit de plankaart en de voorschriften blijkt dat door middel van dubbelbestemmingen verschillende waarden zijn 
toegekend aan diverse terreinen. Een onderbouwing voor de uitwerking van de ver schillende regelingen ontbreekt in 
de toelichting echter. Los van het feit dat er geen voorrangsbepaling is tussen de hoofdbestemming ‘Bedrijventerrein’ 
en de verschillende waarden brengen de verschillende waarden een grote rechtsonzekerheid met zich mee. Zo 
kunnen B&W op gronden met de aanduiding ‘Waarde- beschermd stadsgezicht’ (terrein Peterson) nadere eisen 
stellen ten behoeve van de ‘instandhouding en versterking van cultuurhistorische en ruimtelijke waarden’. Naar wij 
aan nemen is deze regeling van toepassing op bouwaanvragen. Dat blijkt echter niet uit de regels. Ook is in deze 
regeling een aanlegvergunningvereiste opgenomen voor de uitvoering van, in het kort, bodemwerkzaamheden. 

Ook in de regeling ‘Waarde-archeologie’ (o.m. terrein Scheepswerf Visser) is een beperking ten aanzien van 
bebouwing en gebruik opgenomen. Via een onduidelijke en rechtsonzekere ontheffingsmogelijkheid kunnen 
gebouwen groter dan 50 m2 worden gebouwd. Daarnaast is ook hier weer een aanlegvergunningstelsel opgenomen. 

Tenslotte is ook (weer) in de dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering een beperking ten aanzien van het bouwen 
en gebruik opgenomen. 0p het terrein van Peterson is er een samenloop met de regeling ‘Waarde- Beschermd 
stadsgezicht’ en op het terrein van Scheepswerf Visser een samenloop met ‘Waarde-archeologie’. 

De regelingen bij elkaar opgeteld vormen een ingewikkeld en beklemmend geheel. Dit ook vanwege het feit dat er 
onduidelijkheid is over de samenloop van de artikelen. Er is weliswaar een coördinatiebepaling, maar cumulatie van 
de verschillende regelingen is hierin niet uitgesloten. 

Daarnaast zijn de gronden in zijn geheel mede bestemd ten behoeve van ‘Waterstaat-Waterkering’ terwijl dat in het 
Bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 en aanzien van de gronden van Peterson nog voor de helft het geval was. 
Het ontgaat ons waarom het bestemmingsplan extra belemmeringen bevatten opzichte van de waterschapskeur, 
waarin een ontheffingenstelsel is opgenomen. 

 



 
Commentaar: 

Zoals ook in de inleiding is aangegeven wordt nieuw beleid verwerkt in dit bestemmingsplan. In de tijd tussen dit plan 
en het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 zijn o.a. de leggers vastgesteld door het Hoogheemraadschap. 
Deze leggers (welke ook ter visie hebben gelegen en waartegen ook bezwaar mogelijk was) zijn inmiddels 
onherroepelijk, en dienen derhalve in alle nieuwe ruimtelijke plannen verwerkt te worden. Dit resulteert dat het terrein 
van Peterson geheel valt binnen de beschermende werking van de Legger en Keur en dat hierover een 
dubbelbestemming is opgenomen.   

 

Tot slot stellen wij dat het aantal dubbelbestemmingen in het plan is verminderd ten opzichte van het 
bestemmingsplan Haven Den Helder 2007, en dat de regels uit deze bestemmingen direct verwerkt zijn in de 
bestemming Bedrijventerrein. (zie ook eerder commentaar). Dat voor het vaststellen meer mogelijk was bestrijden 
wij. Bij de beoordeling van de milieuvergunning, en ontheffing keur diende hier ook al na gekeken te worden. Het 
bestemmingsplan heeft deze verschillende regelgeving alleen verzameld en in een regelgeving gegoten. Daarbij 
dient nog te worden opgemerkt dat indien het bestemmingsplan niet voorzag in een adequate regelgeving ten 
aanzien ven het beschermd stadsgezicht, dit plan als niet afdoende beschermend zal worden aangemerkt met als 
resultaat dat er bouwvergunningen en andere ruimtelijke vergunningen dienen te worden aangehouden, met alle 
gevolgen voor de haven ten gevolge hiervan. 

 

Geen nader commentaar, zie ook punt 8 

 

25. In artikel 7 lid 2 sub 1 is aangegeven dat ter plaatse slechts bouwwerken mogen worden gebouwd die in artikel 7 lid 2 
sub 1 voorkomen. Dat betekent dat op die gronden ingevolge dit artikel slechts waterstaatkundige bouwwerken 
mogen worden gebouwd. 

In de aanhef van artikel 7.1 wordt weliswaar verwezen naar de toepassing van andere bestemmingen maar een 
duidelijke hiërarchie tussen de bestemmingen ontbreekt. Hierdoor is sprake van strijd met de rechtszekerheid. Artikel 
7.3 bevat een ontheffingsbevoegdheid van B&W in het geval de beheerder van de waterkering (lees: het 
Hoogheemraadschap) ontheffing heeft verleend en onder de door die gestelde voorwaarden. 

 

Commentaar: 

In artikel 7.1 staat aangegeven dat “de gronden met de bestemming Waterstaat - waterkering zijn , behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor:” 

Hiermee wordt recht gedaan een de bestemming ter plekke te weten bedrijfsterrein en sluit dubbelbestemming het 
gebruik van deze primaire bestemming niet uit. 

In artikel 4 is een coördinatieregeling voor de dubbelbestemmingen opgenomen. Een dubbelbestemming is altijd 
aanvullend opeen primaire bestemming. Dit valt ook terug te zien uit de plankaart, de bestemming geeft de kleur aan 
het vlak de dubbelbestemming betreft slechts een arcering op deze bestemming.  

Een dubbelbestemming wordt toegevoegd “wanneer een bestemming onvoldoende recht doet aan de 
functie/gebruiksdoelen die op een betrokken gronden toelaatbaar (moeten) zijn of wanneer ruimtelijk relevant 
belangen veilig moeten worden gesteld dien niet of onvoldoende met een bestemming kunnen worden 
gewaarborgd.”1 

Om de belangen van de primaire waterkering te beschermen is opgenomen dat alleen medewerking wordt verleend 
aan een vrijstelling dan nadat de beheerder van deze primaire waterkering hiervoor schriftelijke toestemming heeft 
gegeven, dit omdat de gemeente geen afdoende kennis heeft aangaande de gevolgen van een bouwplan op de 
beschermende werking van de waterkering. 

 

Geen nader commentaar 

 

Conclusies 

26. Voor het gehele plangebied van het bestemmingsplan Haven Den Helder 207 zou een nieuw plan (algehele 
herziening) vastgesteld moeten worden dat voldoet aan de eisen die de nieuwe Wro en het nieuwe Bro daaraan 
stellen. In de door de gemeente gekozen opzet van een partiële herziening gelden voor verschillende delen van het 
oorspronkelijke plangebied en zelfs voor de daarin gevestigde en te vestigen bedrijven, verschillende regels. Dat is 
zeer onwenselijk. 

 

                                                      
1 Tekst SVBP2008 bijlage 2, 24 december 2008 



 
Het bestemmingsplan Haven Den Helder 1e herziening 2009 bevat naar onze mening vele omissies en beperkt het 
havenbedrijfsleven in haar ontwikkeling. 

Het bestemmingsplan geeft geen uitdrukking aan het verlangen van zowel de gemeente als het havenbedrijfsleven 
om aan de haven, als belangrijkste economische drager van Den Helder, een hoge prioriteit toe te kennen. 
Integendeel, het bestemmingsplan is conserverend en biedt de haven onvoldoende bescherming tegen bedreigende 
ontwikkelingen in de omgeving. Er is onvoldoende aandacht voor noodzakelijke bufferzones. 

 

Zowel het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007, als de 1e herziening 2009, bevat beperkingen ten opzichte van 
de rechtspositie van bedrijven in een mate die aanleiding geeft tot het indienen van een planschadeclaim. Het 
opknippen van liet bedrijf Peterson in verschillende milieucategorieën is een voorbeeld daarvan, maar ook de 
gebruiksregel dat voor nieuwe bedrijfsactiviteiten afstandsnormen gelden die niet in overeenstemming zijn met de 
milieucategorieën waar bedrijven (waaronder Peterson, Scheepswerf Visser en De Visafslag) op dit moment onder 
vallen. 

 

Aanbeveling 

Wij geven het college in overweging het voorontwerp bestemmingsplan Haven Den Helder 1° herziening 2009 terug 
ie nemen en opnieuw een herziening ter inzage te leggen welke voldoet aan de niet de gemeenteraad (de bevolking) 
van Den Helder en liet havenbedrijfsleven overeengekomen uitgangspunten met betrekking tot de haven als 
economische drager van Den Helder. 

 

Commentaar:  

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd zonder dat de plan opzet 
gewijzigd wordt. Met de wijzigingen wordt het plan op een aantal punten flexibeler conform de wensen van de 
indieners van de zienswijzen. Het opnemen van nog meer flexibiliteit voor de bestemming Bedrijfsterrein zou heen 
recht doen aan de andere belangen die het bestemmingsplan ook dient te beschermen. Hierbij gelden vooral de 
belangen van het gebied als primaire waterkering en als aangewezen beschermd stadsgezicht, daarnaast gelden de 
belangen van de woningen aan de Zuidstraat - Binnenhaven en de belangen van Defensie. 

Het plan is ook opgezet om een aantal omissies in het plangebeid op te heffen die zijn ontstaan door het niet tijdig 
zien van deze fouten in het bestemmingsplan Haven Den Helder 2007. Dat is in dit plan geschied. 

De procedure voor het formeel ter visieleggen van het bestemmingsplan op grond van artikel 3.8, lid 1  zal daarom 
met medeneming van tal van opmerkingen van de indieners van zienswijzen worden opgestart. 

 

Geen nader commentaar 

 
 

 
 
 



 
Samengevat. 
 
De door Knuwer & Creutzberg Advocaten namens de Haven- en Scheepvaartvereniging Den Helder, Peterson 
SBS BV, Scheepswerf Visser B.V., Visser Beheer B.V., de Visafslag Den Helder/ Texel Beheer B.V., de 
Visveiling Den Helder B.V. en de Visafslag Hollands Noorden VOF ingediende zienswijzen ontvankelijk en 
gedeeltelijk gegrond te verklaren. 
 
Het bestemmingsplan heeft inderdaad vanaf 15 mei 2009 tot en met 25 juni 2009 onvolledig ter visie gelegen.   
Naar aanleiding van deze reactie heeft het college van burgemeester en wethouder besloten het 
bestemmingsplan opnieuw ter inzage te leggen conform het bepaalde in artikel 1.2.1. Bro. 
Hiertoe heeft het bestemmingsplan voor een 2e maal als ontwerp te visie gelegen van 28 augustus tot en met 8 
oktober 2009. 
 
Naar aanleiding van de inhoudelijke reactie wordt voorgesteld de volgende wijzigingen aan te brengen ten 
opzichte van het ontwerp bestemmingsplan: 

 
1 Voorgesteld zal worden de inputgegevens van het zonebeheermodel voor het industrieterrein als 

bijlage C aan het bestemmingsplan Haven Den Helder 1e herziening 2009  toe te voegen. 
 

2. voorgesteld wordt de activiteit het op- en overslag van afvalstoffen positief in de bedrijvenlijst op te 
nemen door middel van het toevoegen van de SBI code 9002.1 Vuiloverslagstation in bijlage A van de 
Regels.  

 
3  voorgesteld wordt de in het plan voorkomende tik-, taal en redactiefouten te verbeteren 
 

 
 
 



 

Ingediende Zienswijzen 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 



 

 

¥ 
 

 
 
 
 

Nota Van Beantwoording 
 
 

Zienswijzen artikel 3.8, lid 1 Wro 
 
 

Bestemmingsplan  
Haven Den Helder 1e herziening 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d.d. 17 maart 2010 


