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¥ 
Nota van Beantwoording zienswijzen                                                                  

bestemmingsplan Huisduinerkwartier 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.) 
 
1. Algemeen 
 
Termijn 
Het ontwerpbestemmingsplan Huisduinerkwartier 2009 heeft van 25 juni tot gedurende zes weken ter 
inzage gelegen.  
Omdat door technische problemen het ontwerp bestemmingsplan pas op 15 juli 2010 op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl kon worden geplaatst is de termijn van terinzagelegging van het ontwerp 
bestemmingsplan met 21 dagen verlengd (tot en met 26 augustus 2010). 
 
 
Zienswijzen 
Gedurende de termijn van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan hebben wij 5 reacties 
ontvangen, waarvan 4 zienswijzen. Naar analogie van het bepaalde in artikel 6:9 van de Algemene 
wet bestuursrecht is een zienswijze tijdig ingediend indien deze voor het einde van de termijn is 
ontvangen. Bij verzending per post bepaalt het tweede lid van dit artikel dat sprake is van tijdige 
indiening, indien de zienswijze voor het einde van de termijn per post is bezorgd (verzendtheorie), mits 
deze niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Alle ingediende zienswijzen zijn 
binnen de termijn ontvangen en zijn ontvankelijk. 
Deze reacties hebben wij als bijlage bij deze nota opgenomen. 
 
Eén van de reacties, die van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, gaf aan geen aanleiding te 
zien voor het indienen van zienswijzen. 
 
De overige vier reacties betreffen zienswijzen op het plan. Deze zijn ingediende door: 

• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Postbus 130, 1135 ZK  Edam; 
• Landschap Noord-Holland Postbus 257, 1900 AG  Castricum; 
• Stichting Duinbehoud Postbus 664, 2300 AR  Leiden; 
• De heer J.A. v.d. Beek Badhuisstraat 31 1789 AH  Huisduinen. 

 
 
Procedure 
Binnen 12 weken na het beëindigen van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan 
beslist de Raad omtrent de vaststelling en over de vraag welke zienswijzen al dan niet gehonoreerd 
moeten worden; een en ander op voorstel van Burgemeester en Wethouders.  
 
Na vaststelling door de Raad van de voorliggende nota van beantwoording worden degenen die een 
zienswijze hebben ingediend onder toezending van deze zienswijzennota op de hoogte gebracht.  
 
Binnen twee weken na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het raadsbesluit 
bekendgemaakt. De bekendmakingtermijn bedraagt zes weken indien 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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• Gedeputeerde Staten of VROM-inspecteur tegen het ontwerp bestemmingsplan een zienswijze 
hebben ingediend en deze niet volledig is overgenomen; 

• de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen heeft aangebracht t.o.v. 
het ontwerp. 

 
Vervolgens kan gedurende de ter inzage termijn van zes weken kan een beroepsschrift tegen het 
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan plan worden ingediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking m.i.v. de dag na die  
o waarop de beroepstermijn van zes weken afloopt  

 – voor het hele bestemmingsplan - of indien een beroep is ingesteld uitgezonderd het 
onderdeel waarop het beroep betrekking heeft en waarvoor een voorlopige voorziening is 
ingediend. 

o waarop de Raad van State uitspraak heeft gedaan  
 – voor het onderdeel waartegen een beroep is ingesteld. 

 
 
Op de volgende pagina’s worden de zienswijzen nader behandeld en van commentaar voorzien. 
Daarbij wordt aangegeven of de zienswijze leidt tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 
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2. Zienswijzen en commentaar 
 
Ad 1. Landschap Noord-Holland 

 
a. Bewoning en bebouwing dicht tegen de eigendomsgrenzen van Landschap Noord-

Holland is voor ons een ongewenste situatie. Niet alleen uit praktische overwegingen is 
bewoning en tuinen tegen de erfgrens lastig, maar ook worden de 
natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden te veel aangetast. 

b. In de bijgevoegde notitie over natuurwetenschappelijke waarden wordt gekeken naar 
een beperkt aantal soorten terwijl het duingebied (ecologische hoofdstructuur) voor veel 
meer soorten organismen belangrijk is.  

c. Ook wordt in figuur 6 gesuggereerd dat er ruimte zou bestaan tussen het plangebied 
Huisduinerkwartier en het Natura 2000 gebied. Dit komt niet overeen met andere 
kaarten. 

d. Wanneer het plan wordt uigevoerd zoals nu ter inzage ligt, zijn wij van mening dat er in 
het noordelijk deel van ons gebied veel meer bezoekers zouden komen. Dit geeft, in 
tegenstelling tot wat er in de bijgevoegde stukken staat, veel meer verstoring aan de 
aanwezige natuurwaarden. Hiervoor moet een oplossing worden gezocht. Ook zal er 
een oplossing moeten komen voor het onderhoud van de aanwezige 
recreatievoorzieningen en het begeleiden van de verschillende recreatiestromen. 

 
Reactie gemeente 
a. In de verschillende natuuronderzoeken (Ecoscan O.S.&O. terrein Huisduinen. Grontmij, 

mei 2007 en Notitie Natuurwetgeving rondom Huisduinerkwartier. Grontmij, maart 2009) 
worden de effecten van de toekomstige bebouwing op de natuurgebieden beschreven. 
Hierbij wordt geconcludeerd dat niet of nauwelijks verstoring op zal treden. Hiernaast 
zal niet de gehele erfgrens worden bebouwd. In het deel van de bestemming 
‘Woongebied’ dat grenst aan het natuurgebied mogen maximaal 12 woningen worden 
gebouwd, met een oppervlakte van 100 m2. Het is niet mogelijk dat het gehele gebied 
wordt bebouwd. Verder is het gehele plangebied binnen de rode contour gelegen, zoals 
vastgelegd in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord en de Structuurvisie Noord-
Holland van de provincie. Binnen de rode contour zijn stedelijke functies toegestaan.  

b. Zowel in de ‘Ecoscan O.S.&O. terrein Huisduinen’ als in de notitie ‘Natuurwetgeving 
rondom Huisduinerkwartier’ worden effecten op de instandhoudingdoelstellingen 
getoetst, zoals deze zijn opgenomen in het Ontwerpbesluit Natura 2000-gebied Duinen 
Callantsoog- Den Helder. Het gaat hierbij om acht aangewezen habitattypen en één 
complementair doel voor de tapuit (niet broedvogel).  
De naamgeving van deze habitattypen, zoals grijze duinen, vormen in feite een 
verzamelnaam van verschillende soorten welke gezamenlijk één natuurdoeltype 
vormen. Doordat de voorgenomen ontwikkeling buiten de begrenzing plaatsvinden en 
habitattypen niet gevoelig zijn voor externe werking zoals verstoring van licht, geluid en 
trillingen is dit niet verder uitgewerkt. 

c. In figuur 6 van de aanvullende Notitie ´Natuurwetgeving rondom Huisduinerkwartier´ is 
de ligging plangebied naast Natura 2000-gebied Duinen Den Helder- Callantsoog niet 
correct weergegeven. Het plangebied grenst inderdaad direct aan ‘Duinen van Den 
Helder- Callantsoog’. De figuur is inmiddels aangepast in de notitie.. 

d. De door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderhouden 
zeewering is voor publiek toegankelijk op wegen en paden. De door de provincie en 
Staatsbosbeheer beheerde terreindelen zijn grotendeels niet toegankelijk. De door de 
gemeente Den Helder beheerde delen zijn vrij toegankelijk op wegen en paden. 
Het Natuurmonument wordt jaarlijks door vele recreanten bezocht, die in het gebied 
verschillende activiteiten ontplooien. Genoemd kunnen worden wandelen, fietsen, 
paardrijden, zonnebaden, natuurstudie, trimmen e.d. Het plangebied wordt in de 
bestaande situatie voor een groot deel gebruikt als parkeerplaats. Hier maken met 
name bezoekers van Fort kijkduin, strand en de duinen gebruik van. Het parkeerterrein 
biedt naar schatting parkeerruimte voor circa 100 auto’s. In de toekomst zal nieuwe 
woningbouw worden gerealiseerd, totaal worden maximaal  68 woningen mogelijk 
gemaakt. Geschat wordt dat na de planontwikkeling circa 150 personen in het 
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plangebied zullen verblijven (incl. commerciële/maatschappelijke functie). Het 
bestaande parkeerterrein voor circa 100 auto’s verdwijnt voor nieuwe woningbouw. De 
nieuwe bewoners zullen naar verwachting recreatief gebruik maken van het duingebied. 
Recreatie is alleen op bepaalde locaties toegestaan. Op deze locaties zijn diersoorten 
reeds gewend aan recreatieactiviteiten zoals wandelen, fietsen, paardrijden e.d. Het 
type recreatie wat in de duinen plaatsvindt verandert niet. Bovendien staat in het 
aanwijzingsbesluit tevens vermeld dat enkele locaties van het duingebied, direct 
grenzend aan woonwijken, ook in de toekomst vrij toegankelijk moeten blijven voor o.a. 
wandelaars. 
In de Ecoscan O.S.&O terrein Huisduinen is uitgegaan van een toename van recreatie 
van enkele bezoekers per dag. In deze toetsing is echter nog rekening gehouden met 
een extra (nieuw) parkeerterrein, toevoerweg en een speciaal uitkijkpunt in de duinen 
welke uiteindelijk uit het plan zijn geschrapt. Door de verkeersaantrekkende elementen 
en het uitkijkpunt te schrappen zal het terrein minder recreatie aantrekken dan enkele 
bezoekers per dag extra. 

 
Conclusie 
De zienswijzen worden gedeeltelijk gegrond verklaard. De zienswijze onder c leidt tot 
aanpassing van de notitie ‘Natuurwetgeving rondom Huisduinerkwartier’ door figuur 6 te 
voorzien van de onderstaande kaart. 
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Ad 2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 

Wij kunnen in grote lijnen akkoord gaan met de wijze waarop ons eerdere advies is verwerkt in 
het ontwerp bestemmingsplan. Wel hebben wij nog enkele opmerkingen over de 
rioleringssituatie die in paragraaf 5.2 “Water” onder de subkop “Riolering” is beschreven. 
Wegens het ontbreken van een gescheiden rioolstelsel en oppervlaktewater in de directe 
omgeving van het plangebied is er in ons voorgaande advies verzocht om in het plangebied 
en/of de directe omgeving daarvan, maatregelen voor de infiltratie van hemelwater naar het 
grondwater op te nemen. In het ontwerpbestemmingsplan is aangegeven dat infiltratie in de 
bodem vanwege de hoge grondwaterstanden niet mogelijk is. Het hoogheemraadschap heeft 
onvoldoende gegevens voorhanden met betrekking tot de grondwaterstanden om te kunnen 
beoordelen of infiltratie van hemelwater in de bodem wel of niet tot de mogelijkheden behoort. 
Graag zouden wij hierover nader overleg met de gemeente willen voeren. 
Mocht uit nader overleg blijken dat infiltratie in de bodem inderdaad niet tot de mogelijkheden 
behoort dan heeft het onze voorkeur om het rioleringssysteem binnen het plangebied 
gescheiden aan te leggen tot de plangrens. Hiermee wordt het mogelijk in een toekomstige 
situatie, waarbij wordt overgegaan van een gemengd stelsel naar een gescheiden stelsel, het 
gebied alsnog op een relatief eenvoudige manier af te koppelen. 

 
Reactie gemeente 
Voor de uitvoering van het project zullen wij in overleg met u treden over de mogelijkheden 
van afkoppeling van het plangebied. Voor de inhoud van het bestemmingsplan heeft dit geen 
gevolgen. 
 
Conclusie 

 De zienswijze wordt ongegrond verklaard en leidt niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan. 
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Ad 3. Stichting Duinbehoud 
 

a. Het woongebied grenst direct aan het in ontwerp aangewezen Natura 2000 gebied 
Duinen Den Helder – Callantsoog en aan het beschermd en/of staatsnatuurmonument 
Duinen Den Helder – Callantsoog, dat tevens onder de Ecologische Hoofdstructuur valt. 
Bebouwing direct aan de grens van beschermde natuurgebieden is onwenselijk, omdat 
dit tot extra verstoring in het gebied kan leiden.  

b. In de Watertoets wordt, in verband met afkoppeling, gewezen op een relatief hoge 
grondwaterstand. De Stichting Duinbehoud vreest dat dit tot problemen kan gaan leiden 
voor de toekomstige bewoners. Daardoor kan de behoefte ontstaan om de 
grondwaterstand kunstmatig te verlagen en dat kan weer leiden tot verlies aan 
natuurwaarden in het natuurgebied. 

c. De indruk bestaat bij ons dat de mogelijkheden voor bebouwing zonder vergunning zijn 
toegenomen, waardoor in de praktijk de bebouwing tot nog dichter bij de grens van het 
natuurgebied kan oprukken dan op papier in het ontwerpbestemmingsplan is 
toegestaan. 

d. De habitattypen worden omschreven als vegetatie en landschapstypen (bijvoorbeeld 
witte stuivende duinen en grijze duinen). Bij de habitattypen hoort echter een scala aan 
organismen dat eveneens onder de bescherming van de Natuurbeschermingswet valt. 

e. Omdat het Natura 2000 gebied nog steeds niet definitief is aangewezen, is sprake van 
een overgangssituatie. Het is de bedoeling dat het beschermingsregime dat gold voor 
het oorspronkelijke beschermd natuurmonument en staatsnatuurmonument blijft gelden 
voor het Natura 2000 gebied. Dat betekent dus dat de effecten van het plan op de 
aanwijzingsgronden van het beschermd natuurmonument en het staatsnatuurmonument 
eveneens getoetst moeten worden. Deze toetsing ontbreekt voor zover wij kunnen 
beoordelen. 

f. Tuinen gaan mogelijk deel uitmaken van het direct aan het natuurgebied grenzende 
woongebied. Uit tuinen kunnen exoten ontsnappen die een bedreiging vormen voor de 
inheemse soorten planten en dieren en voor de instandhoudingsdoelen en beschermde 
habitattypen. 

g. Wanneer de bebouwing aan de grenzen van een natuurgebied toeneemt, neemt de 
kwaliteit van de natuur in dat gebied af, onder andere door de verstoring van de 
ecologische hoofdstructuur en het ecologische verband van het gebied met de 
omgeving. Doelstelling van de Ecologische Hoofdstructuur is om de kwaliteit van de 
natuur te handhaven en te verbeteren. Bij aantasting van die kwaliteit dient daarvoor 
gecompenseerd te worden volgens de spelregels van de EHS, die zijn onderschreven 
door de VNG. 

h. Extra bebouwing zal ook leiden tot een grotere recreatiedruk in het natuurgebied. Dit 
effect is niet getoetst. 

i De Stichting Duinbehoud pleit met het oog op het bovenstaande voor een zo breed 
mogelijke bufferzone tussen het woongebied en het natuurgebied. Deze bufferzone kan 
eventueel een recreatieve invulling krijgen en zou in beheer gegeven kunnen worden bij 
de beheerder van het natuurgebied. 

  
 Reactie gemeente 

a. Het klopt dat het plangebied grenst aan Duinen Den Helder – Callantsoog en aan het 
beschermd en/of staatsnatuurmonument Duinen Den Helder – Callantsoog. In de 
verschillende natuuronderzoeken (Ecoscan O.S.&O. terrein Huisduinen. Grontmij, mei 
2007 en de Notitie Natuurwetgeving rondom Huisduinerkwartier, Grontmij, maart 2009) 
worden de effecten van de toekomstige bebouwing op de natuurgebieden beschreven. 
Hierbij wordt geconcludeerd dat niet of nauwelijks verstoring op zal treden. Hiernaast 
zal niet de gehele erfgrens worden bebouwd. In het deel van de bestemming 
‘Woongebied’ dat grenst aan het natuurgebied mogen maximaal 12 woningen worden 
gebouwd, met een oppervlakte van maximaal 100 m2. Het is niet mogelijk dat het 
gehele gebied wordt bebouwd. Verder is het gehele plangebied binnen de rode contour 
gelegen, zoals vastgelegd in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord en de 
Structuurvisie Noord-Holland van de provincie. Binnen de rode contour zijn stedelijke 
functies toegestaan.  
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b. In de watertoets wordt inderdaad genoemd dat sprake is van een relatief hoge 
grondwaterstand. Echter wordt dit genoemd in relatie tot de mogelijkheid van infiltratie 
van regenwater in de bodem. Geconcludeerd wordt dat de grondwaterstand te hoog is 
om dit toe te passen. De grondwaterstand zal geen problemen vormen voor de 
toekomstige bebouwing en de grondwaterstand zal niet worden gewijzigd. 

c. Vergunningsvrij mag maximaal 30 m2 aan bijbehorende bouwwerken bij een 
hoofdgebouw worden gebouwd. Deze bebouwing moet echter op minimaal 1 meter 
afstand van openbaar gebied worden gebouwd. Dit kan dus niet tegen de perceelsgrens 
van het natuurgebied worden gebouwd. Hiernaast is, sinds de inwerkingtreding van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), datgene in het bestemmingsplan is 
toegestaan aan bijbehorende bouwwerken ook vergunningsvrij. Met het voorliggende 
bestemmingsplan worden aan- en uitbouwen en bijgebouwen van maximaal 45 m2 per 
woning toegestaan. In totaal mag dus 75 m2 (30m2 + 45m2) aan bijbehorende 
bouwwerken bij een hoofdgebouw worden gebouwd, waarvan maximaal 45 m2 op het 
gehele achtererfgebied mag worden gebouwd. Deze bebouwing is alleen mogelijk op 
het bij het hoofdgebouw behorende perceel. De gronden die buiten de bestemming 
‘Woongebied’ liggen horen niet bij het perceel van de toekomstige woningen en 
hierbuiten kan dan ook niet worden gebouwd. 

d. Zowel in de Ecoscan als in de notitie worden effecten op de 
instandhoudingdoelstellingen getoetst, zoals deze zijn opgenomen in het 
Ontwerpbesluit Natura 2000-gebied Duinen Callantsoog- Den Helder. Het gaat hierbij 
om acht aangewezen habitattypen en één complementair doel voor de tapuit (niet 
broedvogel). De naamgeving van deze habitattypen, zoals grijze duinen, vormen in feite 
een verzamelnaam van verschillende soorten welke gezamenlijk één natuurdoeltype 
vormen. Doordat de voorgenomen ontwikkeling buiten de begrenzing plaatsvinden en 
habitattypen niet gevoelig zijn voor externe werking zoals verstoring van licht, geluid en 
trillingen is dit niet verder uitgewerkt. 

e. In de Ecoscan en de aanvullende notitie zijn de effecten op het Beschermd 
Natuurmonument en Staatsmonument ‘Duinen van Den Helder en Callantsoog’ niet 
meegenomen en worden daarom hier alsnog uitgewerkt. Wanneer het Natura 2000-
gebied definitief wordt aangewezen vervalt de aparte status van het Beschermd 
Natuurmonument/ Staatsmonument van Duinen van Den Helder en Callantsoog. Het 
gebied Duinen van Den Helder en Callantsoog is zowel als Beschermd 
Natuurmonument als Staatsmonument aangewezen vanuit dezelfde 
natuurwetenschappelijke betekenis. In onderstaand kader staat de algemene 
natuurwetenschappelijke waarde van het gebied beschreven en in figuur 2 is de 
begrenzing van het gebied weergegeven. 
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Kader 1: Natuurwetenschappelijke waarde Duinen van Den Helder en 
Callantsoog

 
 
In het aanwijzingsbesluit is een niet- limitatieve opsomming opgenomen waarvoor een 
vergunning van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk is. In deze opsomming zijn 
slechts twee handelingen opgenomen welke buiten de begrenzing mogelijk negatief 
effect kan hebben, te weten: 
• Het verrichten van handelingen die wijziging van de waterhuishouding, (grond) 

waterkwaliteit of (grond)waterstand ten gevolge kunnen hebben in het 
natuurmonument. 

• Het verrichten van handelingen die wijziging of intensivering van het sinds jaar en 
dag bestaand gebruik beogen of ten gevolge kunnen hebben. 

Uit de watertoets (bron: Grontmij, 2010) is gebleken dat de voorgenomen plannen geen 
wijzing van grondwaterstand en/ of oppervlakte water tot gevolg heeft.  
De voorgenomen ontwikkeling op het OS&O terrein en omgeving omvat de bouw van 
maximaal 68 woningen. In totaal neemt het verhard oppervlak in het plangebied af met 
1.125 m². Voor de voorgenomen ontwikkeling geldt geen compensatieplicht. Naast de 
effecten van het oppervlakte water worden ook geen effecten op de grondwaterstand 
verwacht. 
Onder het punt ‘Het verrichten van handelingen die wijziging of intensivering van het 
sinds jaar en dag bestaand gebruik beogen of ten gevolge kunnen hebben’  kan 
worden verstaan het toenemen van recreatie. De toename van recreatie zal echter zeer 
klein zijn, mede doordat het bestaande parkeerterrein verdwijnt. De nieuwe bewoners 
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zullen naar verwachting wel recreatief gebruik maken van het duingebied. Recreatie is 
alleen op bepaalde locaties toegestaan. Op deze locaties zijn diersoorten reeds 
gewend aan recreatieactiviteiten zoals wandelen, fietsen, paardrijden e.d. Het type 
recreatie wat in de duinen plaats vindt verandert niet. Bovendien staat in het 
aanwijzingsbesluit vermeld dat enkele locaties van het duingebied, direct grenzend aan 
woonwijken, ook in de toekomst vrij toegankelijk moeten blijven voor o.a. wandelaars. 
Naar verwachting heeft de nieuwe woningbouw dan geen negatieve effecten op de 
instandhouding van het duingebied Duinen van Den Helder en Callantsoog.  

f. In Nederland verbiedt de Flora- en faunawet het uitzetten van dieren in het wild. Ook 
verbiedt deze wet het bezit en handel van bepaalde exotische dieren en planten. Het is 
verboden dieren of eieren van dieren in de vrije natuur uit te zetten. Ook voor een aantal 
planten is het verboden deze in de vrije natuur te planten of uit te zaaien. De Flora en 
Faunawet maakt het mogelijk om ook het handelen in en het in bezit hebben van 
planten en dieren te verbieden. Op dit moment is alleen de handel en het in bezit 
hebben van de grote waternavel en de muntjak verboden. Deze wet maakt het mogelijk 
op te treden wanneer schadelijk soorten bewust in Nederland worden geïntroduceerd. 
Artikel 67 van de Flora- en faunawet biedt de mogelijkheid om personen of organisaties 
aan te wijzen om schadelijke diersoorten te elimineren ter voorkoming van schade aan 
flora en fauna. Dit is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. 

g. Het plangebied bevindt zich buiten de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Het plangebied bevindt zich ook niet of nabij weidevogelgebied. Het plangebied 
bevindt zich precies binnen de rode contouren van Huisduinen. De Ecologische 
Hoofdstructuur kent geen externe werking waardoor dit verder niet is uitgewerkt. De 
voorgenomen plannen hebben geen vernietiging en/of versnippering van ecologische 
structuren en/of waarden tot gevolg. Het plangebied bevindt zich in de rode contouren 
waar bebouwing is toegestaan. 

h. De door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderhouden 
zeewering is voor publiek toegankelijk op wegen en paden. De door de provincie en 
Staatsbosbeheer beheerde terreindelen zijn grotendeels niet toegankelijk. De door de 
gemeente Den Helder beheerde delen zijn vrij toegankelijk op wegen en paden. Het 
Natuurmonument wordt jaarlijks door vele recreanten bezocht, die in het gebied 
verschillende activiteiten ontplooien. Genoemd kunnen worden wandelen, fietsen, 
paardrijden, zonnebaden, natuurstudie, trimmen e.d. Het plangebied wordt in de 
bestaande situatie voor een groot deel gebruikt als parkeerplaats. Hier maken met 
name bezoekers van Fort kijkduin, strand en de duinen gebruik van. Het parkeerterrein 
biedt naar schatting parkeerruimte voor circa 100 auto’s. In de toekomst zal nieuw 
woningbouw worden gerealiseerd, totaal worden 68 woningen mogelijk gemaakt. 
Geschat wordt dat na de planontwikkeling circa 150 personen in het plangebied zullen 
verblijven (incl. commerciële/maatschappelijke functie). Het bestaande parkeerterrein 
voor circa 100 auto’s verdwijnt voor nieuwe woningbouw. De nieuwe bewoners zullen 
naar verwachting recreatief gebruik maken van het duingebied. Recreatie is alleen op 
bepaalde locaties toegestaan. Op deze locaties zijn diersoorten reeds gewend aan 
recreatieactiviteiten zoals wandelen, fietsen, paardrijden e.d. Het type recreatie wat in 
de duinen plaats vindt verandert niet, al zal er misschien wel vaker een dagelijks rondje 
worden gelopen (honden uitlaten, hardlopen, etc.) Bovendien staat in het 
aanwijzingsbesluit tevens vermeld dat enkele locaties van het duingebied, direct 
grenzend aan woonwijken, ook in de toekomst vrij toegankelijk moeten blijven voor o.a. 
wandelaars. In de Ecoscan O.S.&O terrein Huisduinen is uitgegaan van een toename 
van recreatie van enkele bezoekers per dag. In deze toetsing is echter nog rekening 
gehouden met een extra (nieuw) parkeerterrein, toevoerweg en een speciaal uitkijkpunt 
in de duinen welke uiteindelijk uit het plan zijn geschrapt. Door de 
verkeersaantrekkende elementen en het uitkijkpunt te schrappen zal het terrein minder 
recreatie aantrekken dan enkele bezoekers per dag extra. 

i. De gronden met de bestemming ‘Woongebied’ kunnen niet geheel worden bebouwd. 
Op de gronden met de bestemming ‘Woongebied’ die grenzen aan het natuurgebied 
zijn maximaal 12 woningen mogelijk met een maximale oppervlakte van 100 m2. Bij een 
woning zijn aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan tot maximaal 75 m2.  
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Het gehele plangebied ligt binnen de rode contour, zoals vastgelegd in het 
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord en de Structuurvisie Noord-Holland van de 
provincie. Binnen de rode contour zijn stedelijke functies toegestaan. Hiernaast blijkt uit 
de verrichtte natuuronderzoeken dat niet of nauwelijks verstoring op zal treden in het 
natuurgebied. 

 
 Conclusie 

De zienswijzen worden ongegrond verklaard en leiden niet tot aanpassingen van het 
 bestemmingsplan. 
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Ad 4. J.A. v.d. Beek 
 
a. Primair richt het bezwaar zich op de te ontwikkelen nieuwbouw aan de Badhuisstraat. 

Het streng gehanteerde parkeerbeleid, waarbij de parkeervraag op eigen terrein 
gegenereerd moet worden, wordt in dit plan geheel losgelaten en verplaatst naar het 
OS&O terrein. Het is een utopie dat bewoners van deze woningen gaan parkeren op het 
OS&O terrein. Zij gaan gebruik maken van de reeds aanwezige parkeerplaatsen 
rondom de nieuw aan te leggen woningen. Deze parkeerplaatsen zijn dus niet voor de 
bewoners van de nieuw te bouwen woningen maar voor bezoekers van de kerk 
(trouwzaal) en het dorpshuis. Ontwikkelingen in het verleden hebben geleid tot een 
hogere parkeerdruk in het gebied. De ontwikkeling van de woningbouw aan de 
Badhuisstraat zal eerder gerealiseerd worden dan de ontwikkelingen van het OS&O 
terrein. Het betreft dus een losstaande nieuwbouw met daaraan de parkeerverplichting 
waaraan in het plan niet wordt voldaan. 

b. Secundair richt het bezwaar zich tegen de bouw op het OS&O terrein. Voor de 
geplande appartementen in de loods zijn geen parkeerplaatsen op eigen terrein 
mogelijk. De gewenste publieke culturele invulling van het afgebrande Casino zal in de 
toekomst voor extra parkeerdruk zorgen. Bovendien zullen de appartementen op het 
OS&O terrein voor extra overlast zorgen aangezien de ruimte binnen de loods beperkt 
is. Voorts lijkt het mij onwenselijk om rijksmonumenten in te richten als 
appartementencomplex. Sloop van een rijksmonument, indien de plannen geen 
doorgang zullen vinden, lijkt mij ook geen reële mogelijkheid. De dichtheid van de 
plannen ligt mijns inziens dan ook te hoog. 

  
 Reactie gemeente 

a. De gemeente Den Helder heeft een nota Bouwen en parkeren opgesteld. Hierin zijn 
parkeernormen opgenomen. Deze normen zijn overgenomen in de regels van het 
voorliggende bestemmingsplan. Voordat bouwvergunning wordt verleend moet getoetst 
worden aan het bestemmingsplan, wat betekent dat aan de parkeernorm moet worden 
voldaan. Door de parkeernorm in de regels van het bestemmingsplan vast te leggen 
wordt gewaarborgd dat voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd.   

b. Ook voor de woningen op het O.S.&O. terrein geldt dat parkeren in de regels van het 
voorliggende bestemmingsplan op zo´n manier is geregeld dat bij een bouwaanvraag 
voldaan moet worden aan de parkeernorm van de gemeente. Voor de voorzieningen in 
het Casino worden, rondom het Casino, 35 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. De 
functies die in het Casino worden gerealiseerd moeten worden afgestemd met het 
aantal beschikbare parkeerplaatsen, op basis van het benodigde aantal 
parkeerplaatsen van de functies. 
Mede omdat het grootste deel van het plangebied wordt ingevuld met een woonfunctie 
is het rijksmonument de Loods naar onze mening ook geschikt om een woonfunctie in 
te vestigen. Dit rijksmonument zal niet gesloopt worden. Door de Loods een nieuwe 
invulling te geven, blijft het monument juist in goede staat behouden. 
In het plangebied zullen maximaal 68 woningen gebouwd worden, binnen de 
bestemming ‘Woongebied’. De gronden met deze bestemming zullen niet volledig 
bebouwd worden, per bestemmingsvlak is een maximum aantal woningen opgenomen 
en in de regels is een maximum opgenomen van de oppervlakte aan bebouwing. De 
dichtheid van het plan is hierdoor beperkt. 

Conclusie 
De zienswijzen worden ongegrond verklaard en leiden niet tot aanpassingen in het bestemmingsplan. 
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3. Algemene conclusie 
Als gevolg van de ingediende zienswijzen wordt de notitie ‘Natuurwetgeving rondom 
Huisduinerkwartier’, Grontmij, maart 2009, aangepast. Figuur 6 in deze notitie is vervangen door een 
nieuwe tekening. Verder leiden de zienswijzen niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.



Pagina 13 van 21  

 



Pagina 14 van 21  

 



Pagina 15 van 21  

 



Pagina 16 van 21  

 



Pagina 17 van 21  

 



Pagina 18 van 21  

 



Pagina 19 van 21  

 



Pagina 20 van 21  

 



Pagina 21 van 21  

 


