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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het Bestemmingsplan Stationslocatie 2012 van de gemeente Den Helder; 

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0400.215BPSTATIONSP2012-VST1 met de bijbehorende regels en bijlagen; 

1.3  aan-huis-gebonden beroep:

een dienstverlenend beroep, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend, zoals omschreven in Bijlage 
2, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking 
of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.6  automatenhal:

iedere besloten ruimte waar meer dan twee speelautomaten of andere mechanische toestellen in de zin 
van artikel 30 van de Wet op de Kansspelen zijn opgesteld ten behoeve van het publiek; 

1.7  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.8  bebouwingspercentage:

een in het bestemmingsplan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein 
aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd;

1.9  beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-gebonden beroep c.q. een 
(dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimte en 
dergelijke;

1.10  bestaand gebruik:

bestaand ten tijde van het van kracht worden van het betreffende gebruiksverbod;

1.11  bestaande bebouwing:

een bouwwerk, dat ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerp van dit plan bestaat of in 
uitvoering is, dan wel na dat tijdstip mag worden gebouwd krachtens een bouw/omgevingsvergunning die 
na dit tijdstip, hoewel in strijd met het plan, niet mag worden geweigerd;

1.12  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.13  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 
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1.14  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

1.15  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak; 

1.16  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van 
onderbouw en zolder;

1.17  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.18  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.19  café:

een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar-/dancing, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van 
alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het 
verstrekken van kleine etenswaren, als dan niet ter plaatse bereid;

1.20  cafetaria / snackbar:

een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide 
etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken;

1.21  daghorecabedrijf:

een horecabedrijf dat gericht is op het hoofdzakelijk overdag (gedurende de openingstijden van de 
naastgelegen winkels plus twee uur) verstrekken van dranken en etenswaren aan bezoekers van andere 
functies, met name functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals theehuisjes, ijssalons, 
croissanterieën, dagcafés, dagrestaurants, en naar aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen 
horecabedrijven;

1.22  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.23  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders 
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.24  dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en 
maatschappelijke diensten aan derden, waaronder begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, 
fotostudio’s, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en instellingen, evenwel met 
uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;

1.25  dienstverlening:

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;
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1.26  discotheek / bar-dancing:

een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het 
doen beluisteren voor overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een 
wezenlijk onderdeel vormen (geen daghorecabedrijf);

1.27  erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen en/of vertoningen van 
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksinrichting, seksbioscoop, een seksclub en een 
seksautomatenhal;

1.28  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt; 

1.29  geluidsbelasting:

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;

1.30  geluidsgevoelige functies:

in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of terrein als 
geluidsgevoelig object wordt aangemerkt; 

1.31  geluidsgevoelige objecten:

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals bedoeld 
in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.32  hogere grenswaarde:

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan 
worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.33  horecabedrijf:

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of 
waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met 
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.34  horeca van categorie 1:

een horecabedrijf dat is gericht op het verstrekken van dranken en etenswaren aan bezoekers van 
centrumvoorzieningen, zoals ijssalons, croissanterieën, lunch- en tearooms, en naar de aard en 
openingstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijven;

1.35  horeca van categorie 2:

een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van maaltijden, zoals restaurants;

1.36  horeca van categorie 3:

een horecabedrijf dat zowel is gericht op het verstrekken van etenswaren als dranken of een combinatie 
van beiden, zoals eetcafés, cafetaria's, snackbars, automatieken en shoarmazaken;

1.37  horeca van categorie 4:

een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van dranken, zoals cafés, bars en 
discotheken; 
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1.38  horeca van categorie 5:

en bedrijfsactiviteit waarbij de bedrijfsuitoefening is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van 
logies met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter 
plaatse;

1.39  kantoor:

een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige dan wel financiële, 
organisatorische en/of zakelijke dienstverlening, niet zijnde detailhandel, al dan niet met een 
(publieksgerichte) baliefunctie; 

1.40  kap:

een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt;

1.41  koffie-/theehuis:

een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken, met als 
nevenactiviteit het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren;

1.42  luifel:

een niet zelfstandig dragende horizontale overbouwing, welke slechts bestaat uit een 
scheidingsconstructie tegen weersinvloeden;

1.43  maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, (sociaal)medische, (sociaal)culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve 
voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte 
detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.44  (nacht)bar:

een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken en kleine etenswaren voor gebruik ter 
plaatse, ook tussen 02.00 en 06.00 uur, waarbij het accent ligt op het verstrekken van dranken; 

1.45  nutsvoorzieningen:

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie 
alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen 
transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;

1.46  ondergeschikte detailhandel:

een niet zelfstandige detailhandelsfunctie, welke ondergeschikt is aan en ten dienste staat van de 
hoofdfunctie, welke binnen de bestemming is toegestaan. De detailhandelsfunctie mag niet plaatsvinden 
op een vloer- of grondoppervlakte die meer bedraagt dan 25% van de bruto vloeroppervlakte van de 
inrichting waarin de hoofdfunctie wordt uitgeoefend, tot een maximum van 300 m²;

1.47  peil:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst en waarvan 
het hoogte verschil binnen het bouwvlak minder dan 0,50 m bedraagt:
1. de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
1. de gemiddelde hoogte van het op de hoekpunten van het gebouw aansluitende afgewerkte 

terrein;
c. indien in of op het water wordt gebouwd:

1. het Normaal Amsterdams Peil;
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1.48  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 
vergoeding;

1.49  restaurant:

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaatse, 
met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken;

1.50  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische 
aard plaatsvinden. 

Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een 
sekstheater, een parenclub, een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een 
erotische-massagesalon, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie 
met elkaar;

1.51  verblijfsgebied:

een niet voor gemotoriseerd verkeer openbaar toegankelijke en ongebouwde ruimte, tevens bestemd 
voor groen;

1.52  verkeersareaal:

gronden die in gebruik zijn als verkeersruimte voor al dan niet gemotoriseerd verkeer, bestaande uit 
rijwegen inclusief parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden, niet zijnde autowegen of autosnelwegen;

1.53  vloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van binnen gebouwen gelegen ruimten, gemeten tussen de binnenzijde van de 
gevelmuren en/of gemeenschappelijke woningscheidende muren;

1.54  voorkeursgrenswaarde:

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of 
het Besluit geluidhinder;

1.55  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden; 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel;

2.3  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.4  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.5  toegelaten overschrijding:

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of 
bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, installatiekasten, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en 
overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouwhoogte met niet meer dan 1,50 meter 
wordt overschreden en/of de bestemmingsgrens met niet meer dan 0,5 meter wordt overschreden.    
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Gemengd

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maatschappelijke voorzieningen, niet zijnde een geluidgevoelige functie;
b. wonen;
c. aan-huis-gebonden beroepen;
alsmede
d. verblijfsgebied;
e. verkeersareaal.
3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en onder deze gronden toegelaten:
a. gebouwen;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ten aanzien van de bouwhoogte geldt de aanduiding 'maximale bouwhoogte'.
3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt een maximale bouwhoogte van 2 
meter.

3.3  Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik van de in 3.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:
a. voor wonen geldt de volgende regel:

1. maximaal 1 woning.
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Artikel 4  Horeca

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. horeca van categorie 5;
b. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een 

industrieterrein, ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
alsmede
c. parkeren;
d. verblijfsgebied;
e. verkeersareaal.
4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en onder deze gronden toegelaten:
a. gebouwen;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ten aanzien van de bouwhoogte geldt de aanduiding 'maximale bouwhoogte'.
4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt een maximale bouwhoogte van 2 
meter;

b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt voor masten een maximale bouwhoogte van 10 meter.
4.3  Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik van de in 4.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:
a. voor parkeren geldt:

1. Er moet worden voldaan aan de parkeernormen zoals deze zijn vervat in Bijlage 1 
Parkeernormen, uitgaand van de kolom 'centrum';

2. Bij de bepaling van het aantal parkeerplaatsen kan, alleen na een goede onderbouwing, een 
afwijking van 10% worden toegestaan;

3. Wanneer twee of meer functies van dezelfde parkeervoorziening gebruik kunnen maken dient 
rekening te worden gehouden met de aanwezigheidspercentages zoals die in Bijlage 3 
Aanwezigheidspercentages zijn opgenomen;

4. Er moet worden voldaan aan de maatvoering van parkeervakken zoals deze zijn vervat in Bijlage 
4 Maatvoering parkeervakken.    

4.4  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in 4.3 onder a 
indien op een andere wijze wordt voorzien in de parkeerbehoefte.     
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Artikel 5  Maatschappelijk

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. maatschappelijke voorzieningen;
b. kantoor; 
c. fietsenstalling met ondergeschikte detailhandel;
d. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'gemengd'; 
e. koffie-/theehuis, ter plaatse van de aanduiding 'gemengd'; 
f. horeca van categorie 2 en 4, zijnde café/bar ter plaatse van de aanduiding 'gemengd';
alsmede
g. parkeren;
h. verblijfsgebied;
i. verkeersareaal.
5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en onder deze gronden toegelaten:
a. gebouwen;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
b. ten aanzien van de bouwhoogte geldt de aanduiding 'maximale bouwhoogte';
c. ten aanzien van de goot- en bouwhoogte geldt de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte', met 

dien verstande dat de maximale goothoogte slechts geldt voor gebouwen aan de Boerhaavestraat 
en 
1. bebouwing aan de Boerhaavestraat boven de goothoogte alleen is toegestaan in de vorm van 

een kap onder een hoek van 45 graden gemeten vanaf de bestemmingsgrens aan de 
Boerhaavestraat of 

2. bebouwing aan de Boerhaavestraat boven de goothoogte alleen is toegestaan indien de 
bebouwing vanaf de bestemmingsgrens aan de Boerhaavestraat terugliggend is onder een hoek 
van 45 graden.

d. binnen het maatvoeringsvlak waar een maximale bouwhoogte van 23 meter is toegestaan, geldt dat 
deze bouwhoogte slechts is toegestaan voor een maximum oppervlak van 420 m2, te meten 
conform artikel 2.3. Voor de overige gronden van dit maatvoeringsvlak geldt een maximale 
bouwhoogte van 16 meter.

e. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag tot een hoogte van 5,5 meter en met een 
minimale breedte van 12 meter geen andere bebouwing worden opgericht dan bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde ten behoeve van ondersteuningsconstructies ten behoeve van de bebouwing 
daarboven, met een maximum bebouwingspercentage van 10% binnen het aanduidingsvlak;

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt een maximale bouwhoogte van 2 
meter;

b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt voor masten een maximale bouwhoogte van 10 meter.
5.3  Afwijken van de bouwregels

Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de 
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van de positie van de in 
lid 5.2.2 geregelde onderdoorgang met dien verstande dat de regels ten aanzien van de minimale hoogte 
en breedte van de onderdoorgang van toepassing blijven.
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5.4  Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik van de in 5.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:
a. voor maatschappelijke voorzieningen geldt de volgende regel: 

1. geen geluidgevoelige functie;
b. voor detailhandel gelden de volgende regels: 

1. totaal maximum vloeroppervlak: 200 m2 binnen het bestemmingsplan;
c. voor horeca van categorie 2 en 4 zijnde café/bar of koffie-/theehuis gelden de volgende regels:

1. maximum totaal vloeroppervlak: 200 m2  binnen de bestemming;
d. voor parkeren geldt:

1. De in- en uitrit van gebouwde parkeervoorzieningen is uitsluitend toegestaan aan de zijde van de 
bebouwing met de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - entree parkeergarage';

2. Er moet worden voldaan aan de parkeernormen zoals deze zijn vervat in Bijlage 1 
Parkeernormen, uitgaand van de kolom 'centrum';

3. Bij de bepaling van het aantal parkeerplaatsen kan, alleen na een goede onderbouwing, een 
afwijking van 10% worden toegestaan;

4. Wanneer twee of meer functies van dezelfde parkeervoorziening gebruik kunnen maken dient 
rekening te worden gehouden met de aanwezigheidspercentages zoals die in Bijlage 3 
Aanwezigheidspercentages zijn opgenomen;

5. Er moet worden voldaan aan de maatvoering van parkeervakken zoals deze zijn vervat in Bijlage 
4 Maatvoering parkeervakken.

5.5  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in 5.4 onder d 
indien op een andere wijze wordt voorzien in de parkeerbehoefte. 
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Artikel 6  Verkeer

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, straten en paden;
b. voet- en rijwielpaden;
c. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een 

industrieterrein, ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
d. waarbij wordt gestreefd naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het 

doorgaande verkeer;
met daaraan ondergeschikt:
e. groenvoorzieningen;
f. nutsvoorzieningen;
g. parkeervoorzieningen;
h. sloten en bermen;
i. water;
met de daarbij behorende:
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, viaducten, dammen en/of duikers.
6.2  Bouwregels

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.
b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 9,00 m bedragen;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten 

behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 3,00 m 
bedragen.

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmetingen van de bebouwing, ten 
behoeve van:
a. de verkeersveiligheid;
b. de sociale veiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen. 
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Artikel 7  Verkeer - Railverkeer

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. spoorwegvoorzieningen;
met daaraan ondergeschikt:
b. wegen, straten en paden;
c. fietsenstallingen;
d. water;
e. groenvoorzieningen;
met de daarbij behorende:
f. gebouwen ten behoeve van de bediening van kunstwerken;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, viaducten, dammen en/of duikers;
h. bouwwerken ten behoeve van openbare nutsvoorziening.
7.2  Bouwregels

7.2.1  Algemeen

Op of in deze gronden mogen alleen de in 7.1 genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouw 
zijnde worden gebouwd.

7.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. het maximale oppervlak bovengrondse gebouwen bedraagt 30 m2 per gebouw;
b. de maximale bouwhoogte bedraagt 4,5 meter;
c. de maximale bouwhoogte wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel 2, gemeten vanaf de 

bestaande hoogte van het perron.
7.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt de volgende regels:
a. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1. de bouwhoogte van luifels, drooglopen, palen en masten mag niet meer dan 10,00 m bedragen;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten 

behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 3,00 m 
bedragen;

3. de maximale bouwhoogte wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel 2, gemeten vanaf de 
bestaande hoogte van het perron.
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Artikel 8  Verkeer - Verblijf

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen, straten en paden;
b. sloten en bermen;
c. groenvoorzieningen;
d. parkeervoorzieningen;
e. terrassen;
f. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten vanwege een 

industrieterrein, ter plaatse van de aanduiding ‘geluidzone - industrie’;
met daaraan ondergeschikt:
g. nutsvoorzieningen;
h. speelvoorzieningen;
met de daarbij behorende:
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen en duikers.
8.2  Bouwregels

8.2.1  Algemeen

Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en onder deze gronden toegelaten:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
8.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 9 meter bedragen;
b. de bouwhoogte van speelobjecten en speelwerktuigen mag niet meer dan 6 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten 

behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 4 meter 
bedragen.

8.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de afmetingen van de bebouwing, ten 
behoeve van:
a. de verkeersveiligheid;
b. de sociale veiligheid;
c. de milieusituatie;
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
e. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen.     
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Artikel 9  Gemengd - uit te werken bestemming

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - uit te werken bestemming' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel, niet zijnde grootschalige detailhandel in voedings- en genotmiddelen;
b. dienstverlening;
c. koffie-/theehuis; 
d. horeca van categorie 2, 4 zijnde café/bar;
e. horeca van categorie 5;
f. maatschappelijke voorzieningen;
g. wonen;
h. aan-huis-gebonden beroepen;
met daaraan ondergeschikt:
i. wegen, straten en paden;
j. parkeervoorzieningen;
k. groenvoorzieningen;
l. nutsvoorzieningen;
met de daarbij behorende:
m. tuinen, erven en terreinen;
n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
9.2  Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken het plan uit overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening en met in achtneming van de volgende regels:
a. voor detailhandel en dienstverlening geldt de volgende regel: 

1. uitsluitend in de eerste bouwlaag;
b. voor wonen geldt de volgende regel: 

1. uitsluitend in de tweede bouwlaag en hoger;
c. voor parkeren geldt:

1. Er moet worden voldaan aan de parkeernormen zoals deze zijn vervat in Bijlage 1 
Parkeernormen, uitgaand van de kolom 'schil';

2. Bij de bepaling van het aantal parkeerplaatsen kan, alleen na een goede onderbouwing, een 
afwijking van 10% worden toegestaan;

3. Wanneer twee of meer functies van dezelfde parkeervoorziening gebruik kunnen maken dient 
rekening te worden gehouden met de aanwezigheidspercentages zoals die in Bijlage 3 
Aanwezigheidspercentages zijn opgenomen;

4. Er moet worden voldaan aan de maatvoering van parkeervakken zoals deze zijn vervat in Bijlage 
4 Maatvoering parkeervakken;

5. Van het bepaalde onder 1 tot en met 4 kan worden afgeweken indien op een andere wijze wordt 
voorzien in de parkeerbehoefte. 

d. voor tuinen geldt:
1. niet grenzend aan de openbare ruimte.

9.3  Bouwregels

9.3.1  Voorlopig bouwverbod

a. Op de in het eerste lid genoemde gronden mag slechts worden gebouwd in overeenstemming met 
een in werking getreden uitwerkingsplan;

b. Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde onder a afwijken op voorwaarde dat het 
bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp uitwerkingsplan.

9.3.2  Algemeen

Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en onder deze gronden toegelaten:
a. gebouwen;

 17



 Bestemmingsplan Stationslocatie 2012

b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
9.3.3  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. ten aanzien van de bouwhoogte geldt de aanduiding 'maximale bouwhoogte'; 
b. binnen het maatvoeringsvlak waar een maximale bouwhoogte van 25,5 meter is toegestaan, geldt 

dat deze bouwhoogte slechts is toegestaan voor een maximum oppervlak van 45 m2, te meten 
conform artikel 2.3. Voor de overige gronden van dit maatvoeringsvlak geldt een maximale 
bouwhoogte van 18,5 meter.

9.3.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt een maximum bouwhoogte van 10 
meter.  

9.4  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in 9.1, 9.2 en 9.3 
ten behoeve van instandhouding, geheel of gedeeltelijke vernieuwing en uitbreiding van bestaande 
bebouwing en ten behoeve van gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan, met dien verstande dat uitbreiding niet mag leiden tot een 
vergroting van de goot- of bouwhoogte, het oppervlak en/of de inhoud van meer dan 15%.
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Artikel 10  Waarde - Archeologie

10.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en de veiligstelling van de archeologische 
waarden van de gronden.

10.2  Bouwregels

a. In afwijking van het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) is het verboden de in 
dit plan opgenomen gronden en bouwwerken te bouwen, aan te leggen en te gebruiken op een wijze 
die strijdig is met de in dit artikel gegeven regels.

b. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:
1. ver-/nieuwbouw van bestaande gebouwen, waarbij de bestaande oppervlakte van het gebouw, 

gelegen op minder dan 1,00 m boven peil, in generlei opzicht wordt vergroot of veranderd;
2. de bouw van een bijgebouw of de uitbreiding van een bestaand hoofdgebouw met ten hoogste 

50 m², conform de bij de bestemming behorende uitbreidingsmogelijkheden ten behoeve van 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen.

10.3  Afwijken van de bouwregels

a. Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 10.2 onder b ten 
behoeve van andere daar voorkomende bestemming(en), indien is gebleken dat het oprichten van 
het gebouw, waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd, niet zal leiden tot een verstoring 
van de archeologische resten.

b. Voor zover het oprichten van het gebouw, waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd, kan 
leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan een omgevingsvergunning worden 
verleend voor het afwijken van het bepaalde in lid 10.2, indien aan de omgevingsvergunning de 
volgende regels worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de 

bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van afgravingen, of;
3. de verplichting de oprichting van het gebouw te laten begeleiden door een ter zake kundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en 
wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

c. De omgevingsvergunning wordt niet eerder verleend dan nadat de aanvrager een rapport is overlegd 
waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgesteld.

d. Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend moet er ten behoeve van de beoordeling van het 
rapport advies worden ingewonnen bij een ter zake deskundige. 

10.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of 
van werkzaamheden

a. Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is, ongeacht het bepaalde 
in de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemmingen een 
omgevingsvergunning vereist:
1. het ontgronden, afgraven (waaronder het graven van watergangen en waterpartijen), egaliseren 

en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
2. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 3,00 m, tenzij deze in het kader van onderzoek 

naar mogelijke historische vindplaatsen worden uitgevoerd.
b. Het bepaalde in lid 10.4 onder a is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

1. zijn aan te merken als normaal onderhoud, gebruik en beheer van de gronden in 
overeenstemming met lid 10.1;

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan.
c. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
d. Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend kan worden besloten dat voor ingrepen dieper dan 
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3,00 meter en groter dan 50 m² de omgevingsvergunning pas kan worden verleend nadat door de 
aanvrager een rapport is overlegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de 
aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld.

e. Alvorens een omgevingsvergunning wordt verleend moet er ten behoeve van de beoordeling van het 
rapport advies worden ingewonnen bij een ter zake deskundige.       
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Artikel 11  Wro-zone - ontheffingsgebied

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied' geldt dat Burgemeester en 
wethouders bevoegd zijn, op basis van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening om met een 
omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in 5.4 onder d ten behoeve van een andere positie 
van de in- en uitrit van gebouwde parkeervoorziening met dien verstanden dat de in- en uitrit mag worden 
gepositioneerd binnen de 'wro-zone - ontheffingsgebied' mits:
1. rekening te worden gehouden met het voorkomen van inschijnende autolichten bij duisternis in de 

woningen in de Boerhaavestraat;
2. wachtrijen voor de ingang van de parkeervoorziening worden voorkomen;
3. het bomenstramien waar mogelijk gehandhaafd blijft;
4. het inpassen van de ontsluiting van de parkeervoorziening dient zo min mogelijk ten koste te gaan 

van parkeerplaatsen op maaiveld.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 12  Antidubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 13  Algemene gebruiksregels

13.1  Verbodsregel

Het is verboden de in Hoofdstuk 2 bedoelde gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te doen en/of 
laten gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of doel strijdig met de aan de grond gegeven 
bestemming, zoals die nader is aangeduid in de bestemmingsomschrijving en/of specifieke 
gebruiksregels.
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Artikel 14  Algemene aanduidingsregels

14.1  Ligging van de wegas

a. De as van de weg dient gelegen te zijn ter plaatse van de aanduiding 'as van de weg', waarbij de 
weg uit maximaal 1 rijstrook mag bestaan en de rijlijnen niet verder dan 3 meter van de as van de 
weg mogen liggen;

b. Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 
ruimtelijke ordening, het plan wijzigen in die zin dat: 
1. de as van de weg anders geprojecteerd wordt, en/of
2. de rijlijnen op grotere afstand van de as van de weg mogen liggen en
3. met dien verstande dat door middel van akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat de 

geluidsbelasting vanwege de betreffende weg op de gevels van de langs de bij vaststelling van 
het plan weergegeven aanduiding 'as van de weg' geprojecteerde of aanwezige geluidgevoelige 
gebouwen lager of gelijk is aan de voor deze gebouwen vastgestelde hogere waarde voor de ten 
hoogste toelaatbare geluidsbelasting, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. 

14.2  Geluidszone

14.2.1  Bouwregels

23. 1. 1. Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:
a. een op grond van de daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar gebouw, of de uitbreiding 

daarvan, welke aangemerkt kunnen worden als een geluidsgevoelig object, mag slechts worden 
gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van dit gebouw niet 
hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere 
grenswaarde.

14.2.2  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze gebiedsaanduiding, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van niet-geluidsgevoelige gronden en bouwwerken als geluidsgevoelig object.
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Artikel 15  Algemene afwijkingsregels

15.1  Afwijkingsbevoegdheid

Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de 
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages, tot niet meer dan 10% van die 

maten, afmetingen en percentages;
b. de regels in die zin dat wordt afgeweken van de parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in bijlage 

3, tot niet meer dan 10% van die normen;
c. de regels in die zin dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in 

geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding 
geeft;

d. de regels ten aanzien van de bouwgrenzen in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden, indien 
een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

e. de regels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, in die zin dat de 
grootte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet meer dan 10,00 m;

f. de regels ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen in die zin dat de bouwhoogte van 
gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en 
lichtkappen, mits:
1. de oppervlakte van de verhoging niet meer dan 6 m² bedraagt;
2. de bouwhoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw 

met een maximum van 1,50 m bedraagt;
g. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. het 

bestemmingsvlak in die zin dat de grenzen van het bouw- c.q. het bestemmingsvlak naar de 
buitenzijde worden overschreden door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;

 mits de bouwgrens met niet meer dan 0,50 m overschrijdend;
3. balkons, mits:

de bouwgrens met niet meer dan 1,00 m overschrijdend;
de breedte niet meer dan tweederde van de voorgevelbreedte bedraagt;

4. erkers, mits:
de bouwgrens met niet meer dan 0,60 m overschrijdend;
de breedte niet meer dan tweederde van de voorgevelbreedte bedraagt;

5. luifels, mits:
de bouwgrens met niet meer dan 3,00 m overschrijdend.

15.2  Beperking afwijkingsbevoegdheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 15.1 kan niet worden verleend indien enig aangrenzend 
terrein of aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is met het plan en/of 
indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door het 
stellen van voorwaarden aan de ontheffing kan worden voorkomen. 

15.3  Voorwaarde afwijkingsbevoegdheid

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 15.1 kan alleen worden verleend indien sprake is van een 
algemeen belang of wanneer sprake is van een verbetering van het straat- en bebouwingsbeeld.  
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 16  Overgangsrecht

16.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met 
maximaal 10%.

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

16.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 
naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 17  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het Bestemmingsplan Stationslocatie 2012. 
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Bijlage bij de regels
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Bijlage 1  Parkeernormen
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Nota Bouwen en Parkeren 2011 - 2016 Vastgesteld: 26-04-2011:- 7 -

Bijlage 1

Parkeernormen 2011 – 2016
Wonen

Functie centrum schil rest bbk bezoek

woning groot                        >450 m3 woning 1,49 1,70 1,92 0,32

woning midden                     > 350 m3 maar < 450 m3  woning 1,38 1,60 1,81 0,32

woning klein                         < 350 m3 woning 1,17 1,38 1,49 0,32

appartement groot                 => 130 m2 woning 1,38 1,49 1,60 0,32

appartement midden              > 75 m2 maar < 130 m2 woning 1,28 1,38 1,49 0,32

appartement klein                  <= 75 m2 woning 1,07 1,17 1,28 0,32

serviceflat/aanleunwoning woning 0,43 0,53 0,53 0,32

zorgwoning woning 0,64 0,64 0,64 0,64

kamer verhuur kamer 0,43 0,53 0,53 0,21

Parkeernormen 2011 - 2016 Commercieel
Functie centrum schil rest bbk bezoek

binnensteden/hoofdwinkelgebied 100 m2 bvo 3,20 85%

stadsdeelcentra 100 m2 bvo 3,51 3,73 85%

wijk-, buurt- en dorpscentra 100 m2 bvo 3,46 3,46 3,46 85%

grootschalige detailhandel 100 m2 bvo 5,86 6,92 85%

Bouwmarkt/tuincentrum/kringloopwinkel 100 m2 bvo 2,56 2,56

(week)markt 100 m2 bvo 3,46 3,46 3,46 85%

(commerciële) dienstverlening (kantoren met balie) 100 m2 bvo 1,86 2,40 2,93 20%

kantoren (zonder balie) 100 m2 bvo 1,22 1,44 1,65 5%

arbeidsext./bezoekersext. bedrijven (loods, opslag,
groothandel, transportbedrijf) 100 m2 bvo 0,48 0,59 0,80 5%

arbeidsint./bezoekersext. bedrijven (industrie,
garagebedr., laboratorium, werkplaats, transportbedr.) 100 m2 bvo 1,33 1,86 2,40 5%

arbeidsext./bezoekersint. Bedrijven (showroom) 100 m2 bvo 0,75 0,96 1,38 35%

bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 bvo 1,33 1,33 1,33 10%

café/bar/discotheek/cafetaria 100 m2 bvo 5,33 5,33 6,39 90%

restaurant 100 m2 bvo 9,59 9,59 13,85 80%
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Parkeernormen 2011 - 2016
Cultuur/sport

Functie centrum schil rest bbk bezoek

museum/bibliotheek 100 m2 bvo 0,43 0,64 1,01 95%

bioscoop/theater/schouwburg zitplaats 0,16 0,16 0,27

sporthal (binnen) 100 m2 bvo 1,86 2,08 2,40 95%

sportveld (buiten) ha. netto terrein 21,3 21,3 21,3 95%

dansstudio/sportschool 100 m2 bvo 2,66 2,66 3,73 95%

squashbanen baan 1,33 1,33 1,33 90%

tennisbanen baan 2,66 2,66 2,66 90%

golfbaan hole 7,46 95%

bowlingbaan/biljartzaal baan/tafel 2,13 2,13 2,13 95%

stadion zitplaats 0,21 0,64 1,28 99%

evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw 100 m2 bvo 3,73 5,33 6,39 99%

zwembad
100 m2
opp.bassin 8,52 9,59 10,65 90%

themapark/pretpark ha. netto terrein 8,52 9,59 10,65 99%

overdekte speeltuin/hal 100 m2 bvo 7,46 9,59 10,65 90%

manege box 0,43 90%

cultureel centrum/wijkbebouw 100 m2 bvo 2,13 2,13 2,13 90%

Jachthaven ligplaats 0,64 0,64 0,64
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Parkeernormen 2011 - 2016

 Maatschappelijk

Functie centrum schil rest bbk bezoek

ziekenhuis bed 1,7 1,7 1,7

verpleeg/verzorgingstehuis wooneenheid 0,64 0,64 0,64 60%

arts/maatschap/kruisgebouw/therapeut behandelkamer 1,86 1,86 1,86 65%

apotheek 100 m2 bvo 2,34 2,34 2,34

chreche/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf arbeidsplaats 0,75 0,75 0,75

hotel kamer 0,85 1,07 1,28

volkstuin perceel 0,32

religiegebouw zitplaats 0,11 0,21 0,21

begraafplaats/crematorium
gelijktijdige begra-
venis/ crematie 21,3 24,5 26,63

Parkeernormen 2011 - 2016

 Onderwijs

Functie centrum schil rest bbk bezoek

WO/HBO-dag collegezaal 21,3 21,3 21,3

MBO (ROC)/WO/HBO-dag leslokaal 6,39 6,39 6,39

voorber. beroepsonderwijs (VWO,HAVO,Vbo)-dag leslokaal 0,8 0,8 0,8

avondonderwijs student 0,8 0,8 0,8

basisonderwijs leslokaal 0,8 0,8 0,8
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Bijlage 2  Aan-huis-gebonden beroepen
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Bijlage 3  Aanwezigheidspercentages
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Nota Bouwen en Parkeren 2011 - 2016 Vastgesteld: 26-04-2011:- 11 -

Bijlage 3

Aanwezigheidspercentages

Koop- Zondag-

overdag middag avond avond middag avond middag
Woningen 50 60 100 90 60 60 70
Detailhandel 30 70 20 100 100 0 0
Kantoor 100 100 5 10 5 0 0
Bedrijven 100 100 5 10 5 0 0
Sociaal cultureel 10 40 100 100 60 90 25
Sociaal medisch 100 100 30 15 15 5 5
Ziekenhuis 85 100 40 50 25 40 40
Dagonderwijs 100 100 0 0 0 0 0
Avondonderwijs 0 0 100 100 0 0 0
Bibliotheek 30 70 100 70 75 0 0
Museum 20 45 0 0 100 0 90
Restaurant 30 40 90 95 70 100 40
Café 30 40 90 85 75 100 45
Bioscoop, theater 15 30 90 90 60 100 60
Sport 30 50 100 90 100 90 85

Werkdag Zaterdag
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Bijlage 4  Maatvoering parkeervakken
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Nota Bouwen en Parkeren 2011 - 2016 Vastgesteld: 26-04-2011:- 12 -

Bijlage 4
Maatvoering parkeervakken

De ruimte voor het parkeren van auto’s moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op
gangbare
personenauto’s.

Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:
a. Indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimte in het geval van
lengterichting aan het trottoir (langsparkeren) bij een manoeuvreerruimte van
minimaal 3 meter ten minste 2,00 meter breed bij 5,50 meter lang (voorkeur
6,00 meter lang) bedragen en in het geval van haaksparkeren ten minste 2,40
meter breed (voorkeur 2,50 meter breed) bij 5,00 meter lang bij een
manoeuvreerruimte van minimaal 6 meter.
b. Indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een
gehandicapte bij lengterichting aan een trottoir ten minste 3,00 meter breed bij
6,00 meter lang bedragen en bij haaksparkeren met een uitstapstrook langs het
parkeervak ten minste 3,00 meter breed en ten minste 5,00 meter lang
bedragen.
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
 
De gemeente Den Helder heeft veerkracht nodig om de voorspelde krimp in de 
(beroeps)bevolking tegen te gaan. Ondersteund door het rapport Deetman-Mans investeert 
het gemeentebestuur daarom in de verbetering van het vestigingsklimaat, het behoud van 
werkgelegenheid en de ontwikkeling van het stadshart.  
Deze uitgangspunten zijn leidend in het collegeprogramma 2010-2014. In de schaduw van 
de bezuinigmaatregelen van Rijksoverheid om het economisch tij te keren, kiest Den Helder 
voor investeringen in duurzame ontwikkeling. De kansen die de stad heeft, moeten worden 
verzilverd. De economische en sociale ontwikkeling binnen de stad moet worden 
gestimuleerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat er voldoende potentie in de stad aanwezig is 
om de voorspelde krimp aan te pakken. 
De gemeente heeft al diverse initiatieven genomen om de havengerelateerde activiteiten, de 
(offshore) economie en de duinrijke natuur die Den Helder rijk is, te versterken. Als 
centrumgemeente in de Noordkop heeft Den Helder bovendien de taak te zorgen voor een 
levendig en veilig stadshart met goede stedelijke voorzieningen.  
 
Het herontwikkelen van het stationsgebied met het huisvesten van een nieuw stadhuis levert 
hier een belangrijke bijdrage aan. Het huisvesten van het stadhuis in het hart van de stad is 
een belangrijke en ook symbolische stap in de stedelijke vernieuwing. Hierdoor komt het 
openbare bestuur dicht bij de andere centrumfuncties in de stad te liggen. Het stadhuis 
functioneert dan als boegbeeld voor het stadscentrum waardoor het hele stadshart een 
sterkere identiteit krijgt.   
 
De geldende bestemmingsplannen voorzien niet in de bouwmogelijkheden die nu beoogd 
worden. Om die reden is het voorliggende bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2012’ 
opgesteld, zodat de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis ter hand kan worden genomen. 
 
Tenslotte geldt voor het plangebied momenteel geen actueel bestemmingsplan. De Wet 
ruimtelijke ordening schrijft voor dat de gemeente voor haar gehele grondgebied 
bestemmingsplannen dient vast te stellen en dat deze elke 10 jaar herzien dienen te worden. 
Aan deze verplichting dient uiterlijk 1 juli 2013 te zijn voldaan.  
 
Kortom, er zijn vier zwaarwegende redenen om voor het plangebied een bestemmingsplan 
vast te stellen. 
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1.2 Ligging plangebied 
 
Het plangebied ligt in het hart van Den Helder, aan het einde van de spoorlijn naar Alkmaar. 
De stationslocatie ligt naast het winkelhart en zuidelijk van het stadspark. 
 
Hieronder is de stationslocatie in groter verband weergegeven op een satellietfoto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: globale ligging plangebied in groter geheel en ingezoomed 
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1.3 Plangrenzen 
 
De plangrenzen van dit bestemmingsplan komen (met uitzondering van het spoor) overeen 
met de plangrenzen van het Stedenbouwkundig Plan. Aan de noordzijde wordt de grens 
gevormd door de noordelijke rand van de Middenweg en het stadspark. Aan de oostzijde 
vormt de entree van de Beatrixstraat tot en met het pand op de Beatrixstraat 10 de grens. 
Ook het busstation valt binnen het plangebied. Daarna volgt de grens aan de zuidzijde de 
kop van de sporen van het Station om vervolgens naar het zuiden langs het spoor te lopen. 
De voorgevelrooilijn van de bebouwing aan de Boerhaavestraat vormt de westgrens en deze 
loopt door langs de KPN-locatie om vervolgens via de Vijfsprong naar het stadspark te lopen. 
 
Op de onderstaande afbeelding zijn de plangrenzen van het bestemmingsplan weergegeven. 
 

 
Afbeelding: plangrenzen bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2012’ 
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1.4 Vigerend planologisch kader 
 
Op dit moment geldend er meerdere bestemmingsplan voor het plangebied. Op 
onderstaande afbeelding is de begrenzing van deze bestemmingsplannen weergegeven en 
tevens de grenzen van het nu voorliggende bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2012’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: geldende bestemmingsplannen en grenzen bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2012’ (met groene 
stippellijn weergegeven) 
 
1. Voor het station en de sporen geldt geen bestemmingsplan, zodat voor die gronden 

uitsluitend de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening van de gemeente 
Den Helder van kracht zijn (rood vlak). 

2. Het postkantoor en de aanliggende gronden alsook een deel van de Boerhaavestraat 
vallen binnen het bestemmingsplan ‘Geleerdenbuurt Oost 2001’ (nr. 60).  

3. Voor de weginfrastructuur en het plein voor het station geldt het bestemmingsplan 
‘Julianaplein 1979’ (nr. 13). 

4. Het hotel Wienerhof valt binnen het bestemmingsplan ‘Kerkstraat e.o.’ (nr. 10) 
5. De bestemming van het busstation is geregeld in het bestemmingsplan ‘Sluisdijk 1974’ 

(nr. 14a). 
6. Een deel van de Parallelweg en de gronden voor hotel Wienerhof valt binnen het 

bestemmingsplan ‘Sluisdijk 1998’ (nr. 14b) 
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1.5 Leeswijzer 
 
Het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. In Hoofdstuk 2 is het beleidskader voor dit 
bestemmingsplan opgenomen. Dit omvat het voor het plangebied relevante beleid van zowel 
het rijk, de provincie, de regio als wel de gemeente. Hoofdstuk 3 omvat de ruimtelijke 
waarden waarbij wordt ingegaan op de historische ontwikkeling, beschermd stadsgezicht, 
archeologie en monumenten. In hoofdstuk 4 staan de huidige situatie en de toekomstige 
plannen voor het gebied beschreven. Hoofdstuk 5 staan de omgevingsaspecten waarmee in 
dit bestemmingsplan rekening gehouden dient te worden. Hoofdstuk 6 bevat de juridische 
planopzet en in hoofdstuk 7 wordt de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan behandeld. 
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2 BELEIDSKADER 
 
Bij het toekennen van bestemmingen in het plangebied ‘Stationslocatie 2012’ is het van 
belang de doorwerking na te gaan van eerder vastgesteld ruimtelijk beleid van de overheid. 
Hierbij is een groot aantal beleidsstukken van de overheid van belang, zowel Europees, van 
het Rijk, de provincie, als de gemeente Den Helder.  
De doorwerking van het beleid van hogere overheden en van het wettelijk kader komt 
eveneens aan de orde bij de toets aan de omgevingsaspecten. Het bestemmingsplan moet 
voldoen aan de wettelijke vereisten van de Watertoets, archeologische wetgeving, externe 
veiligheid, de wetgeving ten aanzien van luchtkwaliteit, etc. 

2.1 Europees beleid 

2.1.1 Kaderrichtlijn Water 
 
De Kaderrichtlijn Water (zie KRW) heef 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.  

 
Deze kaderrichtlijn is onderdeel van het gemeentelijk beleid en derhalve ook van het 
ruimtelijk beleid. In dat verband speelt het Nationaal Bestuursakkoord Water, dat op 25 juni 
2008 onder andere in verband met de implementatie van deze richtlijn is geactualiseerd. In 
dit akkoord zijn de inspanningen beschreven om de waterhuishouding tegen de achtergrond 
van de richtlijn en de nieuwe klimaatscenario’s op orde te brengen en te houden. Dit 
geactualiseerde bestuursakkoord is uitgangspunt voor het ontwikkelen en uitvoeren van 
ruimtelijke plannen. 
 
De Kaderrichtlijn Water (KRW) moet er voor zorgen dat in 2015 het Europese oppervlakte- 
en grondwater een ‘goede toestand’ heeft bereikt. Het Hoogheemraadschap heeft in zijn 
gebied gewerkt aan de uitwerking van de richtlijn. Dit gebeurde samen met alle overheden 
en in overleg met maatschappelijke organisaties. 

2.1.2 Europese richtlijn over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico 
 
Deze richtlijn heeft tot doel een kader voor de beoordeling en het beheer van 
overstromingsrisico’s vast te stellen, ten einde de negatieve gevolgen te beperken, die 
overstromingen in de Gemeenschap voor de gezondheid van de mens, het milieu, het 
cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid met zich brengen. Zie de nota Water in 
beeld 09 ‘Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland in het jaar 2008’ (nota 
Water in Beeld). 
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2.1.3 Europese Aanbeveling betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van 
kustgebieden 

 
Deze aanbeveling (zie Rapportage over implementatie in Nederland december 2005) is 
gericht op:  

1. bescherming van het kustmilieu;  
2. erkenning van de bedreiging van kustgebieden;  
3. erkenning van de gevaren, die voortvloeien uit de stijging van de zeespiegel en de 

steeds frequentere en hevigere stormen;  
4. passende ecologisch verantwoorde maatregelen ter bescherming van kustgebieden 

alsmede van woongebieden en cultureel erfgoed langs de kust;  
5. duurzame economische mogelijkheden en werkgelegenheid;  
6. een functioneren maatschappelijk en cultureel systeem in de lokale 

gemeenschappen;  
7. voldoende voor het publiek toegankelijke gebieden voor zowel recreatie als voor 

esthetische doeleinden;  
8. het behouden en bevorderen van samenhang tussen afgelegen 

kustgemeenschappen;  
9. een betere coördinatie van de acties, die door alle betrokken autoriteiten, zowel op 

zee als op het land worden ondernomen bij het beheer van de wisselwerking tussen 
de zee en het land.  
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2.2 Rijksbeleid 

2.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro) 

 
Op 14 juni 2011 heeft het kabinet het ontwerp van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR) aan de Tweede Kamer gestuurd met daarbij een ontwerp Algemene maatregel van 
bestuur (Amvb) Ruimte (Barro).  
 
In de structuurvisie is aangegeven dat het Rijk drie hoofddoelen heeft: 
a. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland;  
b. Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij 

de gebruiker voorop staat;  
c. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.  
 
Uit deze drie hoofddoelen komen onderwerpen voort die van nationaal belang zijn. 
Structuurvisies hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die 
de visie heeft vastgesteld. De nationale belangen uit de structuurvisie die juridische borging 
vragen, worden daarom geborgd in de Amvb Ruimte. Deze Amvb wordt aangeduid als het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Deze Amvb is gericht op doorwerking 
van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en 
helderheid van deze belangen vooraf. Bij de inwerkingtreding van de SVIR en het Barro 
zullen de Nota Ruimte, de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid en de Nota 
Mobiliteit komen te vervallen. 
  
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 22 november 2011 onder aanvaarding van 
een aantal moties door de Tweede Kamer aangenomen en deze treedt begin 2012 (datum 
nog niet bekend gemaakt) in werking. Op 30 december 2011 is het Barro in werking 
getreden.  
 
In het Barro zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van: 
a. Rijksvaarwegen; 
b. Project Mainportontwikkeling Rotterdam;  
c. Kustfundament;  
d. Grote rivieren;  
e. Waddenzee en waddengebied;  
f. Defensie;  
g. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen;  
h. Elektriciteitsvoorziening;  
i. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;  
j. Ecologische hoofdstructuur;  
k. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;  
l. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);  
m. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 
 
Vertrouwen in medeoverheden is de basis voor het decentraliseren van 
beslissingsbevoegdheid. Om die reden bevat deze structuurvisie een beperkter aantal 
nationale belangen dan voorheen en bevat de Amvb Ruimte minder regels dan eerder was 
voorgenomen. Het Rijk gaat er vanuit dat de nationale ruimtelijke belangen die via wet- en 
regelgeving aan andere overheden opgedragen worden door hen goed worden behartigd. 
Waar de Amvb Ruimte bepalingen bevat aangaande gemeentelijke bestemmingsplannen 
gaat het Rijk er vanuit dat deze doorwerking krijgen. Het Rijk zal de bestemmingsplannen 
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dan ook niet (tijdens de vaststellingsprocedure) toetsen op een correcte doorwerking van 
nationale ruimtelijke belangen. Wel zal het Rijk door middel van systeem- of themagerichte 
onderzoeken achteraf nagaan of bestemmingsplannen aan nationale wet- en regelgeving 
voldoen. 
 
De in het Barro geregelde onderwerpen zijn niet van invloed op het voorliggende 
bestemmingsplan. 

2.2.2 Nationaal waterplan 
 
Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet. Het Nationaal Waterplan is 
op 22 december 2009 in de Ministerraad vastgesteld en beschrijft de hoofdlijnen van het 
nationale waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal 
Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen 
van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het 
beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen 
op grond van de KRW. 
 
Bij de ontwikkeling van locaties in de stad wordt ernaar gestreefd dat de hoeveelheid groen 
en water per saldo toeneemt. Dit moet stedelijk gebied aantrekkelijk en leefbaar maken en 
houden. Bij de aanpak van de stedelijke wateropgave wordt rekening gehouden met 
verdergaande verstedelijking en klimaatverandering en zoveel mogelijk aangesloten bij de 
dynamiek van de stad. De combinatie van water en groen biedt volop kansen om het 
stedelijk watersysteem robuuster en klimaatbestendiger te maken.  
 
Het beleid van de bovenstaande nota is doorvertaald naar het beleid van het 
Hoogheemraadschap.  
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2.3 Provinciaal beleid 

2.3.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening 
Structuurvisie 

 
Op 21 juni 2010 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vastgesteld. De structuurvisie is 
uitsluitend zelfbindend. Voor de doorwerking van het in de structuurvisie vastgelegde beleid 
naar de gemeenten toe staan de provincie diverse juridische instrumenten ter beschikking, 
zoals een provinciale ruimtelijke verordening. 
 
Compacte, hoogwaardige en bereikbare steden omringd door aantrekkelijk recreatief groen, 
daar zet Noord-Holland de komende dertig jaar op in. In de structuurvisie geeft de provincie 
aan welke belangen een rol spelen bij de ruimtelijke ordening in Noord-Holland. Hierbij gaat 
het om ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. De provincie 
wil steden optimaal benutten, landschappen open houden en ruimte bieden aan economie 
en woningbouw. De provincie Noord-Holland streeft naar verdere stedelijke verdichting en 
helpt gemeenten bij het optimaliseren van het gebruik van bestaand bebouwd gebied. Vooral 
daar waar het gaat om stationsomgevingen voor bus en trein, bedrijventerreinen, 
ondergronds bouwen en hoogbouw. Het voorliggende bestemmingsplan geeft invulling aan 
deze beleidslijn.  
 
De beoogde bouwplannen ligt volgens de bij de PRVS behorende kaart 1 Bestaand 
Bebouwd Gebied binnen het Bestaand Bebouwd Gebied. Daarom hoeft volgens de PRVS 
geen ontheffing voor de beoogde bouwmogelijkheden te worden aangevraagd.   

2.3.2 Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie 2006 
 
De provincie bepleit om de cultuurhistorische waarden in een vroeg stadium van 
planontwikkeling te inventariseren, bij het ontwerp te gebruiken en bij de vaststelling van 
plannen mee te wegen. In Den Helder, een stad in het al vele eeuwen bewoonde gebied van 
de strandwallen, ligt een krachtige cultuurhistorische basis. De Stelling van Den Helder is 
aangewezen als beschermd stadsgezicht. Deze cultuurhistorische waarden dienen in 
plannen te worden meegewogen en beschermd.  
De provinciale Cultuurhistorische waardenkaart geeft een overzicht van de aanwezige 
cultuurhistorische waarden (door Gedeputeerde Staten vastgesteld 2002). In 2006 is door de 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie 
vastgesteld.  
De gegevens zijn als informatie- en inspiratiebron te hanteren, maar zijn geen 
beoordelingsmaatstaf voor Gedeputeerde Staten bij goedkeuring van bestemmingsplannen 
(Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid). Bij nieuwe ontwikkelingen dienen archeologische 
terreinen waar mogelijk behouden te blijven en ingepast te worden in de nieuwe structuur. 
Terreinen van zeer hoge waarde en van hoge waarde, dienen in bestemmingsplannen te 
worden opgenomen en beschermd. Terreinen van zeer hoge waarde zijn bovendien wettelijk 
beschermd. Bij ontwikkeling geldt dat werkzaamheden die kunnen leiden tot aantasting van 
de aanwezige waarden, vergunningplichtig zijn, aldus de provincie. Archeologische 
overblijfselen moeten door een archeologisch vooronderzoek in een zo vroeg mogelijk 
stadium worden gelokaliseerd. Waardevolle vindplaatsen, die niet behouden kunnen blijven, 
moeten voor de planuitvoering worden onderzocht door opgraving. 
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2.4 Gemeentelijk beleid 

2.4.1 Structuurplan Stadshart Den Helder 2020 
 
het Structuurplan Stadshart Den Helder 2020 is op 15 september 2005 door de 
gemeenteraad vastgesteld.  
Om de positie van Den Helder als regionaal en toeristisch centrum waar te maken, is een 
vitaal en aantrekkelijk stadscentrum een voorwaarde. Versterking van het stadshart, 
uitbreiding van het stadscentrum met Willemsoord en aansluiting bij de aansprekende ligging 
aan het water en de aanwezige cultuurhistorische waarden vormen de uitgangspunten. 
 
Het nieuwe stadscentrum dat zich uitstrekt van het station tot de haven zal gekenmerkt 
worden door een levendig vitaal hart dat door een mix van stedelijke functies en diverse 
activiteiten die aantrekkelijk zijn voor mensen van alle leefstijlen, jong en oud, Heldenaar en 
bezoeker van buiten. In het stadscentrum zal sprake zijn van concentraties van stedelijke 
functies: winkels, horeca, kantoren, zakelijke dienstverlening, publieke en culturele 
gebouwen, vermaakcentra, onderwijs- en zorgvoorzieningen, watersportgelegenheden, 
markten en evenementen. De woonfunctie zal worden versterkt door het mogelijk maken van 
circa 1.000 woningen in aantrekkelijke woonmilieus in of nabij het stadscentrum. Er wordt 
een fijnmazig netwerk van openbare ruimtes gecreëerd. 
 
Het stadshart zal goed bereikbaar zijn door het stadsverkeer te scheiden van het 
doorgaande verkeer van en naar Texel en door het bieden van aantrekkelijke 
parkeervoorzieningen op de polen van de stadsdriehoek. 

2.4.2 Strategische visie 2020 
 
De strategische visie 2020 is op 21 mei 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Den 
Helder wil haar positie in de regio hernemen door er voor te zorgen dat inwoners en 
bedrijven graag in Den Helder blijven en nieuwe inwoners en  bedrijven zich in Den Helder 
willen vestigen. Het is noodzakelijk dat er weer vitaliteit de stad wordt binnengebracht. Om 
dit te realiseren is het van  groot belang om de woningproductie, onder andere in het 
stadshart, al op de korte termijn te vergroten voor het midden en hogere segment om de 
balans op de woningmarkt terug te brengen. Om te voorkomen dat de geplande woningbouw 
in Julianadorp een beweging  naar het zuiden op gang brengt, moet het stadshart van Den 
Helder weer aantrekkelijk worden met  een goed voorzieningenniveau met kwaliteit en 
diversiteit. Tegelijkertijd moet de economie een flinke  impuls krijgen en de werkeloosheid 
teruggedrongen worden. De sterke kanten van Den Helder als de zee, strand en duinen, rust 
en ruimte en het waardevolle (maritiem) cultuur historisch erfgoed worden gekoesterd. Om 
de stad goed bereikbaar te houden, moet de (hoofd)infrastructuur passen bij de geplande 
woningbouwproductie en bij de economische ontwikkeling. Om dit te bereiken zijn zes 
doelen opgesteld: 
1. Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met de offshore, de haven, kennis & 

technologie (inclusief onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & recreatie en zorg 
wellness als belangrijkste dragers.  

2. Sociale zwakte wordt tegengegaan door inwoners maatschappelijk betrokken te krijgen 
en mee te laten doen aan de samenleving, enerzijds door mensen aan het werk te 
krijgen door aanbieden van opleidingen op diverse niveaus inclusief HBO en voldoende 
aanbod van banen, anderzijds door mensen maatschappelijk te activeren met andere 
activiteiten dan werk.  

3. Den Helder biedt een grote variëteit aan ruim opgezette, groene, woonmilieus die 
tegemoet komt aan de vraag van de (potentiële) inwoners. Er is speciale aandacht voor 
bijzondere woonlocaties en het creëren van mogelijkheden tot wonen aan of op het 
water.  
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4. Toerisme en recreatie worden geprofessionaliseerd, gebaseerd op enerzijds de rust, 
ruimte en natuur in Den Helder en anderzijds op het in de gemeente aanwezige 
(maritiem) cultuur-historisch erfgoed. De kwaliteitsslag beoogt hogere bestedingen in 
deze economische pijler.  

5. Den Helder krijgt een levendig en veilig stadshart door te zorgen voor concentratie van 
stedelijke functies in het stadshart, een aantrekkelijk winkelcentrum met diversiteit en 
kwaliteit, goede en sociaal veilige horeca, kunst, cultuur en evenementen en een goed 
voorzieningenniveau.   

6. De infrastructuur van Den Helder is afgestemd op de functie van centrumgemeente en 
past bij de geplande woningbouwproductie en is passend bij de economische 
ontwikkeling. 

2.4.3 Uitwerkingsplan Stadshart 
 
Het UitwerkingsPlan (UP; 2008 vastgesteld door de gemeenteraad) is één van de 
strategische instrumenten waarmee Den Helder opnieuw op de kaart gezet wordt. Het UP 
vormt het primaire gemeentelijke kader voor de stedelijke vernieuwing van het stadshart. In 
het UP wordt de volgende toekomst voor het stationsgebied beschreven:   

Het stationsgebied is dé entree van de stad. Wie met de trein aankomt in Den Helder wordt 
aangenaam verrast door de groene uitnodiging die de stad biedt. De reiziger loopt vanuit 
het station direct het stadspark in, dat zich uitstrekt van station tot aan het Marsdiep. De 
omgeving van het station toont Den Helder als een moderne stad met een intieme en 
beschutte openbare ruimte. Het nieuwe stadhuis naast het station is het visitekaartje van 
het stadshart. Door het opschuiven van de rooilijn ten opzichte van het huidige station 
wordt aangesloten op de Beatrixstraat. Daardoor is er ruimte voor de bouw van het nieuwe 
stadhuis.  
De intensivering van het programma op de stationslocatie zal bijdragen aan de 
levendigheid van het stationsgebied én van het stadshart als geheel. Het stationsgebied en 
stadshart zullen elkaar programmatisch aanvullen, waardoor de ontwikkeling van het 
stationsgebied een economische impuls geeft aan het stadshart. Door publieke gebouwen 
in het stadshart een prominente plek te geven ontstaat synergie tussen de verschillende 
centrumfuncties. Onder andere een nieuwe bibliotheek, stadhuis en schouwburg zullen een 
positieve bijdrage leveren aan een aantrekkelijk en levendig winkelgebied. Daarnaast 
kunnen deze functies verbindingen tussen gebieden tot stand brengen, waaronder het 
stadshart en Willemsoord.  

Dit is het beeld van de stationsomgeving dat is geschetst in het Uitwerkingsplan Stadshart 
Den Helder. Voor de gebiedsontwikkeling van de stationslocatie is het noodzakelijk  dit beeld 
concreter uit te werken in een Stedenbouwkundig Plan (SP). Het SP geeft een ruimtelijk en 
programmatisch kader voor de gebiedsontwikkeling van de stationslocatie.  
 
De ontwikkeling van het stationsgebied is een belangrijk onderdeel van het UP. De 
doelstellingen voor het stationsgebied zijn: 
1. een verdichting van de open ruimte en aansluiten op de rooilijn van de Beatrixstraat, 
2. station en stadhuis aan het Stadspark 
3. verblijfskwaliteit verbeteren van de openbare ruimte  
4. intensivering van het ruimtegebruik,  
5. het aanhelen van het stedelijk weefsel door ruimtelijke aansluiting op de omgeving 

(Beatrixstraat, Spoorstraat, woonbuurten, Willemsoord en het Marsdiep/Stadspark) 
6. programmatische vervlechting met de rest van het stadshart. 
 
De stationslocatie is één van de stedelijke vernieuwingsgebieden in het Uitwerkingsplan 
Stadshart Den Helder. In de bestaande situatie kent de omgeving van het station een 
onduidelijke menging van intenties, functies en richtingen. De voorruimte voor het station is 
een grote, open ruimte, die onaangenaam is door het gebrek aan oriëntatie, geborgenheid 
en beschutting. Er is een willekeur van richtingen door diverse grootschalige ingrepen vanuit 
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het verleden. Wind en verkeersruimte domineren de beleving van de openbare ruimte. 
Vanuit het station is geen duidelijke relatie zichtbaar tussen de nabijgelegen functies en 
plekken. Op dit moment is het stationsgebied een entree van de stad die niet genoeg recht 
doet aan de kwaliteiten van de locatie.  
Het is echter een plek met volop potentie: het ligt in het hart van de stad, aan het stadspark 
en het winkelhart. Het ligt op het snijpunt van twee dynamische assen; de Beatrixstraat als 
verbindende publieke route tussen de publieke voorzieningen en de recreatieve groene route 
door het Stadspark richting het Marsdiep. 
Het stationsgebied moet niet langer een doorgangsgebied voor reizigers zijn. Het moet een 
gebied worden waar het aangenaam is om te verblijven, zonder dat de reiziger in zijn 
beweging wordt gehinderd. Door het vergroten van de kwaliteit van de openbare ruimte en 
een intensivering van het ruimtegebruik ontstaat er meer levendigheid. Deze strategisch 
gelegen plek (representatief, goed bereikbaar, in het hart van de stad) is de uitgelezen plek 
voor het realiseren van een nieuw stadhuis, gecombineerd met andere voorzieningen. Een 
goede ruimtelijke en programmatische aansluiting op de omgeving is van belang.  

2.4.4 Besluitvorming omtrent nieuwbouw stadhuis 
 
In de vergadering van de gemeenteraad van 16 november 2009 is besloten de 
stationslocatie aan te wijzen als voorkeurslocatie voor een nieuw stadhuis. Op 13 december 
2010 stemde de gemeenteraad in met de voorbereiding van de aanbesteding van het 
stadhuis. Onderdeel van het besluit was dat 200 ondergrondse parkeerplaatsen onder het 
nieuw te bouwen stadhuis worden gerealiseerd en dat sloop van het postkantoor plaatsvindt  
nadat de raad de definitieve business case heeft geaccordeerd en dat er op basis van een 
budgetneutrale exploitatie er definitief met de bouw van het stadhuis gestart gaat  
Worden. Het college werd opgedragen minstens drie gevelontwerpen te leveren waaruit de 
inwoners mogen kiezen. 
 
In het verlengde daarvan is op 6 december 2011 door de gemeenteraad het 
Ambitiedocument nieuwbouw stadhuis vastgesteld. Het ambitiedocument beschrijft de 
belangrijkste uitgangspunten, die in het stedenbouwkundig plan stationsgebied, het 
programma van eisen stadhuis en de aanbestedingsprocedure worden gehanteerd: 
o kantoorfunctie ca. 7.000 m2 bvo  
o parkeervoorziening 200 autoparkeerplaatsen  
o fietsparkeervoorziening medewerkers en bezoekers ca. 189 plaatsen  
o onderdoorgang/passage naar stad 
 
Aan de opdracht van de gemeenteraad om drie gevelontwerpen te leveren waaruit de 
bewoners mogen kiezen is via een uitgebreid participatietraject en een enquête onder de 
Helderse bevolking inhoud gegeven. Met een groep bewoners is nagedacht over hoe het 
stadhuis eruit moet zien. Welke sfeer het heeft, wat voor een type gebouw past bij Den 
Helder en welke materialen daarbij horen. De participatie heeft drie sfeerbeelden opgeleverd. 
De deelnemers van de werksessies waren erg enthousiast over het eindresultaat. Zij zagen 
hun inbreng terug in alle drie de tekeningen. De drie sfeerbeelden zijn voorgelegd aan alle 
inwoners van Den Helder. Door middel van een enquête hebben inwoners kunnen kiezen. 
Meer dan 650 inwoners hebben een stem uitgebracht op een van de sfeerbeelden voor het 
nieuwe stadhuis. Het sfeerbeeld dat is geïnspireerd op het oude station, past volgens 282 
stemmers het beste bij de identiteit van de stad. De uitwerking die is geïnspireerd op de 
gebouwen op Willemsoord kreeg 250 stemmen en de Amsterdamse school 131 stemmen. 
Daarom is het sfeerbeeld, dat is geïnspireerd op het oude station, als uitgangspunt gekozen 
voor het op te stellen beeldkwaliteitplan voor het stationsgebied. 
Na vaststelling van dit ambitiedocument door de gemeenteraad vervolgt het college de 
voorbereiding van de aanbesteding. 
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Naar aanleiding van vaststelling van het Ambitiedocument is met NS Poort overleg gevoerd 
over vier varianten voor de ontwikkeling van stadhuis en station, namelijk:  

model A. bouw stadhuis onafhankelijk van het treinstation  
model B. bouw stadhuis vóór treinstation, geen functionele en/of programmatische 
synergie  
model C. bouw stadhuis vóór treinstation, met functionele en/of programmatische synergie  
model D. bouw stadhuis met sloop van het bestaande treinstation  

Op basis van bestuurlijk overleg met NS Poort is duidelijkheid ontstaan dat de voorkeur 
bestaat voor model D. Naar aanleiding van een multicriteria analyse voor het treinstation zien 
de betrokken partijen van de NS kansen om het functioneren en beleving van de huidige 
stationslocatie en -omgeving te verbeteren door herontwikkeling van het bestaande 
treinstation. In de optiek van de betrokken partijen van de NS is het model D – met sloop van 
het bestaande vastgoed – de meest wenselijke optie om dit te kunnen bereiken. 

2.4.5 Waterplan 
 
Voor dit bestemmingsplan is het beleid van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier zoals omschreven in de nota’s Waterbeheersplan 3, Beheersplan 
Waterkeringen 2006-2010, de keur 2006, de beleidsregels Keurontheffingen 2007 en de in 
2008 vastgestelde leggers voor de primaire waterkeringen van belang.  
 
In het in februari 2005 opgestelde Waterplan Den Helder ‘Waterbreed’ geven de gemeente 
en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier invulling aan de Vierde Nota 
Waterhuishouding en de Nota Ruimte.  
Het Waterplan helpt bij het inzichtelijk maken van de gemeentelijke wateropgave, die nodig 
is om overlast en watertekort op te lossen en bij de optimalisatie van het eigen 
watersysteem.  
 
Het Waterplan neemt het provinciale Waterhuishoudingsplan (WHP II), het waterbeheersplan 
van de waterschappen (WBP II) en de gemeentelijke bestemmingsplannen als vertrekpunt. 
Het Waterplan is het gemeentelijke waterbeleid en bevat de kaders voor het opstellen van 
waterparagrafen in bestemmingsplannen.  
Het doel van het Waterplan ‘Waterbreed’ is het realiseren van een veilig, ecologisch gezond 
watersysteem met een hoge belevingswaarde. In dit plan staan voor de jaren 2005–2015 
gerichte maatregelen waarmee dit kan worden bereikt. Water speelt een belangrijke rol in de 
gemeente Den Helder. De duinen, de binnenduinrand, de poldergebieden, de stad en de 
ligging aan zee maken Den Helder een interessant gebied waar water een belangrijk 
onderdeel is van de ruimtelijke inrichting.  
 
Het scheiden van het watersysteem is één van de kernopgaven om een duurzaam 
watersysteem te bereiken: het watersysteem van de stedelijke kern Den Helder wordt 
opgedeeld in een zuidelijk en noordelijk deel en bovendien losgekoppeld van Polder het 
Koegras. Dit geldt ook voor de duinen en de binnenduinrand en Julianadorp. Hierdoor 
ontstaan vijf gebieden met ieder hun eigen kenmerken en maatregelen. Het gebied Binnen 
de Linie is één van deze vijf en heeft betrekking op het bestemmingplan Stadshart Centrum 
2010.  
 
Daarnaast moet het water schoner worden door baggeren en saneren van de 
riooloverstorten. Dit laatste gebeurt al via het Baggerplan Den Helder en het Gemeentelijk 
Rioleringsplan Den Helder. 
 
Door de verbetering van de waterkwaliteit kunnen ook andere functies sterker worden 
ontwikkeld. Door de hele gemeente moeten bijvoorbeeld kanoroutes aangelegd worden en 
vele kilometers watergang krijgen een kindvriendelijke en natuurvriendelijke oever.  
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De maatregelen van Waterbreed die van belang zijn voor het bestemmingsplan 
‘Stationslocatie 2012’ zijn beschreven in de waterparagraaf. 

2.4.6 Nota Bouwen en parkeren 2011-2016 
 
De Nota Bouwen en Parkeren is vastgesteld op 26 april 2011. Hierin zijn de parkeernormen 
voor de periode 2011-2016 opgenomen. De stationslocatie ligt in de zone ‘centrum’.  
Als basis voor vast te stellen parkeernormen is gebruik gemaakt van de door het CROW 
uitgegeven richtlijnen die in publicatie nummer 182 (3e uitgave) zijn vastgelegd. Hierin zijn de 
kencijfers opgenomen die functioneren als een hulpmiddel bij het bepalen van de 
parkeervraag van een bepaalde voorziening. De parkeerkencijfers zijn gerelateerd aan een 
aantal factoren: 

1. stedelijkheidsgraad: Het CBS heeft de stedelijkheidsgraad van Den Helder 
vastgesteld op ‘sterk stedelijk’; 

2. locatie van de voorziening in de gemeente: De stationslocatie ligt in de zone 
‘centrum’; 

3. type/soort voorziening: In publicatie nummer 182 zijn alle soorten voorzieningen 
gegroepeerd tot 54 typeringen. De door het CROW gemaakte typeindeling wordt in 
de Nota vrijwel geheel overgenomen. Uitzondering daarop vormen de woningen, 
waarvoor meer concrete criteria zijn geformuleerd; 

4. rekeneenheid voor het aantal benodigde parkeerplaatsen: bij woningen wordt 
gekeken naar het aantal woningen dat wordt gerealiseerd, bij winkels en bedrijven 
wordt gemeten aan de hand van het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak 
(bvo). 

 
Uitgangspunt is dat de parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd. Het streven is 
zoveel mogelijk dubbel gebruik van parkeerplaatsen. 
 
In principe worden in bestemmingsplannen parkeernormen opgenomen. Bouwplannen die 
passen binnen het bestemmingsplan moeten voldoen aan deze parkeernormen. De 
parkeernormen zijn dan ook in dit bestemmingsplan opgenomen. 
 
Van de normen kan worden afgeweken indien op een andere wijze wordt voorzien in de 
parkeerbehoefte, bijvoorbeeld indien gebruik kan worden gemaakt van een openbaar 
parkeerterrein of parkeergarage en tegen betaling van een bijdrage in de kosten van aanleg 
dan wel tegen een volledige vergoeding daarvan door storting in het Parkeerbijdragefonds. 
Eerst als het om aantoonbare redenen niet mogelijk is om zelf in de parkeerbehoefte te 
voorzien, zou bekeken kunnen worden of vrijstelling van de parkeernorm onder voorwaarden 
aanvaardbaar is. 
Met het oog op de eventuele bouw van twee garages in het centrum is het 
Parkeerbijdragefonds vooralsnog niet opgenomen in de ‘Nota Bouwen en Parkeren’. Over 
het Parkeerbijdragefonds zal te zijner tijd separaat een besluit worden genomen. Tot die tijd 
wordt het instrument buiten gebruik gesteld omdat niet aan de voorwaarden die hieraan 
gesteld moeten worden voldaan kan worden. Het bestemmingsplan maakt mogelijk dat, 
wanneer over het Parkeerbijdragefonds een besluit is genomen daarvan gebruik kan worden 
gemaakt.  
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2.4.7 Parkeervisie Den Helder 2009 
 
Uitgangspunt voor de parkeervisie vormt het door de Raad vastgestelde Uitwerkingplan 
Stadshart Den Helder. In de parkeervisie zijn de volgende uitgangspunten voor wat betreft 
het parkeren in het centrum opgenomen:  

- de bestaande parkeervoorzieningen in het centrum worden uitgebreid of 
geherstructureerd;  

- op de uiteinden van de halter in het centrum worden totaal 2 gebouwde 
parkeervoorzieningen (garages) gerealiseerd;  

- de garages kunnen in de toekomst worden uitgebreid als daar vraag naar is;  
- in de garages is capaciteit voor bewoners uit de aangrenzende woonbuurten;  
- straatparkeren wordt in het stadscentrum tot een minimum beperkt.  

  
Het Uitwerkingsplan kenmerkt zich door structurering rondom drie polen: de Kop van de 
Beatrixstraat, het station en Kop van de Keizerstraat.  Hierbinnen is voor het winkelen sprake 
van een ‘haltermodel’ met de polen ‘Kop van de Beatrixstraat’ en ‘Kop van de Keizerstraat’.   
 
De plannen in het Uitwerkingplan leiden op enkele locaties tot het vervallen van parkeren op 
maaiveld. Op de drie polen wordt de realisatie van parkeergarages voorgesteld waarbij één 
garage speciaal voor het nieuwe gemeentehuis op de locatie westelijk naast het station.  
Qua programma zal een toevoeging plaatsvinden van vierkante meters commerciële ruimte 
waaronder winkels, horeca en kantoren (stadhuis). Voorts zullen totaal enkele honderden 
woningen worden toegevoegd (grondgebonden en appartementen). De hoeveelheden per 
fase zijn terug te vinden in het Hoofdstuk Fasering en Uitvoering van het Uitwerkingsplan 
Stadshart.   
Uitgangspunt voor de plannen is het verbeteren van de kwaliteit (aantrekkelijkheid) van het 
Stadshart en daarmee van de stad Den Helder als geheel. Hierdoor zal het bezoek aan het 
centrum naar verwachting toenemen.   
  
In de Parkeervisie is rekening gehouden met de parkeernormen zoals die zijn vastgesteld in 
de gemeentelijke Nota “Bouwen en Parkeren”, die inmiddels is vervangen door de Nota 
“Bouwen en Parkeren 2011-2016”. 

2.4.8 Nota cultuurhistorische waarden 
 
Met de nota Cultuurhistorische Waarden Den Helder wil de gemeente bijdragen aan een 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in Den Helder. Dit wordt bereikt door cultuurhistorisch 
erfgoed te beschermen, te onderhouden en te ontwikkelen. De doelstellingen van de nota 
zijn: 
1. cultuurhistorische waarden in Den Helder inventariseren en documenteren 
2. cultuurhistorische waarden behouden, ontwikkelen of versterken 
3. bewustwording over cultuurhistorie vergroten. 
 
Cultuurhistorie 
 
Bij nieuwe planvorming dient in een zo vroeg mogelijk stadium door inschakeling van de 
monumentencommissie aandacht te zijn voor de cultuurhistorische aspecten. Het zorgvuldig 
omgaan met de cultuurhistorie uit zich ook in het voorkomen van aantasting door sloop of 
herbestemming van historisch waardevolle gebouwen of terreinen.  
Het voorliggende bestemmingsplan gaat uit van de sloop van het postkantoor en het 
stationsgebouw. Beide zijn niet aangewezen als monument of als beeldbepalend pand. 
Sloop van deze gebouwen is dan ook niet in strijd met de Nota Cultuurhistorische Waarden 
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Archeologie 
 
Het doel van het beleid is enerzijds behoud: het reserveren voor de toekomst van 
belangwekkend archeologisch erfgoed in situ (de toekomstwaarde), anderzijds ontwikkeling: 
archeologische waarden een plaats geven in het dynamisch proces ban de ruimtelijke 
ordening. 
In de Nota is aangegeven dat bij het vaststellen van bestemmingsplannen uitdrukkelijk 
aandacht moet worden besteed aan bekende of vermoede archeologische waarden. 
Aangegeven wordt dat op de planverbeelding en in de planregels moet worden voorzien in 
een dubbelbestemming. 
Volgens de Archeologische Beleidsadvieskaart, behorend bij de beleidsnota, ligt het 
plangebied niet binnen een gemeentelijk aandachtsgebied. Wel kunnen archeologische 
waarden aanwezig zijn vanaf 0,5 m beneden maaiveld.  
 
Het archeologieregime wordt in dit bestemmingsplan gerealiseerd door een 
dubbelbestemming (met archeologie als tweede bestemming) op te nemen voor het gehele 
plangebied. De dubbelbestemming bevat een nadere onderzoeksverplichting indien 
bodemverstorende werkzaamheden worden ondernomen. 

2.4.9 Nota toerisme en recreatie 
 
De Nota Toerisme & Recreatie beschrijft hoe de gemeente Den Helder er op toeristisch 
gebied voor staat, en vooral ook in welke richting zij zich wil ontwikkelen. 
 
De Strategische Visie 2020 voor Den Helder stelt als hoofddoel dat de stad moet uitgroeien 
tot dé centrumgemeente van de Kop van Noord Holland. Daarbij hoort een professionele 
toeristische sector die erin slaagt om meer bezoekers en meer bestedingen in de stad te 
genereren. Dat kan alleen als de stad er voor zorgt dat zij genoeg te bieden heeft voor de 
toerist en recreant wat het de moeite waard maakt om de reis er naar toe te ondernemen. Dit 
beleid is in zoverre relevant voor het voorliggende bestemmingsplan, dat een deel van de 
toeristische of recreatieve bezoeker van Den Helder per spoor komt, zodat de uistraling en 
functionaliteit van het station en het Stationsplein een bijdrage kan leveren aan de 
aantrekkingskracht van Den Helder.  
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3 RUIMTELIJKE WAARDEN EN VOORGESTELDE RUIMTELIJKE 
MAATREGELEN 

 
Voor de ontwikkeling is een Stedenbouwkundig Plan (SP) opgesteld. Het integrale SP is als 
bijlage bij deze plantoelichting opgenomen. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. 
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4 OMGEVINGSASPECTEN 
 
In het kader van een bestemmingsplanprocedure dient voor alle milieuaspecten de wettelijk 
noodzakelijke milieu-informatie te worden verzameld. Bij de uitwerking van de plannen wordt 
met de milieusituatie rekening gehouden. Indien nodig worden maatregelen getroffen om de 
milieusituatie in het plangebied te laten voldoen aan de milieunormen. 
 
In het kader van het voorliggende bestemmingsplan heeft een MER-beoordeling 
plaatsgevonden. De beoordeling richt zich in de eerste plaats op de effecten van de 
ontwikkeling van het stadhuis en de kop van de Beatrixstraat (de activiteit) op de omgeving. 
Daarnaast spelen ook de ontwikkeling van het Stadshart en de aanwezigheid van de haven 
een rol bij de verschillende milieuaspecten in het gebied. Ook aan deze invloeden wordt, 
indien dit relevant is voor een bepaald milieuaspect, aandacht besteed.  

4.1 Milieueffectrapportage 
 
Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. In het besluit wordt 
onderscheid gemaakt in MER-beoordelingsplichtige activiteiten en MER-plichtige activiteiten. 
Het aantal situaties waarvoor een m.e.r. verplicht moet worden uitgevoerd is verminderd. Er 
zijn nu meer situaties waar eerst beoordeeld kan worden of een m.e.r. moet worden 
uitgevoerd. Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op 
activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst die beneden de drempelwaarden vallen een toets 
moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. 
Voor deze toets, die dus een nieuw element is in de m.e.r.-regelgeving, wordt de term 
vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.  
 
Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:  
- belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) 

noodzakelijk;  
- belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-

beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.  
De diepgang van de vormvrije m.e.r.-beoordeling hangt af van: 
- de aard van de voorgenomen activiteit;  
- de (gevoeligheid van de) omgeving waarin de activiteit is gesitueerd;  
- de maatschappelijke aandacht voor de activiteit;  
- mate van beschikbaarheid van informatie, bijvoorbeeld over de gevoeligheid van 

gebieden.  
 
Hierna wordt ingegaan op de vraag of er op basis van de huidige regelgeving sprake is van 
MER-beoordelingsplichtige activiteiten in het nieuwe bestemmingsplan voor het 
stationsplein. 
 
Stadsproject  
 
Het ‘stadsproject’ komt niet meer voor op de D-lijst, wel is nu de activiteit ‘aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra 
of parkeerterreinen’ opgenomen in de D-lijst. Het stedelijk ontwikkelingsproject is in de 
Memorie van Toelichting bij het Besluit als volgt beschreven: ‘Bij een stedelijk 
ontwikkelingsproject kan het gaan om bouwprojecten als woningen, parkeerterreinen, 
bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een combinatie daarvan. 
Het bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2012’ kwalificeert hier dus voor. 
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De MER-beoordelingsplicht voor deze activiteit geldt in gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op: 

1°. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2°. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woni ngen omvat, of 
3°. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m 2 of meer. 

 
Oppervlaktes en aantal zoals hiervoor genoemd zijn voor het voorliggende bestemmingsplan 
niet aan de orde. Echter, in artikel 2, vijfde lid onder b van het Besluit bepaalt dat een MER-
beoordeling tóch nodig is wanneer onder de drempelwaarden wordt gebleven maar niet kan 
worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan 
hebben. Dit geldt dus voor activiteiten die voorkomen op de D-lijst maar die onder de 
drempelwaarde blijven en dat is het geval voor het voorliggende bestemmingsplan.  
 
vormvrije MER-beoordeling 
 
Aangezien het voorliggende bestemmingsplan betrekking heeft op een ontwikkeling van 
geringe schaal is een zeer beperkte beoordeling aan de orde. 
 
De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit de bouw van circa 7.000 m2 stadskantoor, 200 m2 
stationsvoorzieningen, een even zo grote horecavoorziening en uitbreiding van het hotel dan 
wel afronding van de winkelstraat, met bijbehorende parkeerplaatsen. Deze ontwikkeling 
leidt niet tot significante nieuwe emissies of nieuwe verkeersaantrekkende werking. Het 
ruimtebeslag is niet bijzonder voor een binnenstedelijke situatie. Er zijn geen gevoelige 
gebieden in de nabijheid die beïnvloed zouden kunnen worden door het bouwplan. Het 
nieuwe project is getoetst op eventuele effecten op alle relevante milieueffecten (zie 
paragrafen hiervoor). 
 
Conclusie 
Het bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van een m.e.r. 
 

4.2 Bodem 
 
PM 

4.3 Archeologie 
 
Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is op 1 
september 2007 de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) in werking 
getreden. Deze nieuwe wet maakt deel uit van de Monumentenwet. De kern van de WAMZ 
is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven. 
De WAMZ verplicht gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te 
houden met de in hun bodem aanwezige waarden. Naast het inventariseren van de te 
verwachten archeologische waarde, zal het bestemmingsplan uiteindelijk, indien nodig (en 
mogelijk), een bescherming moeten bieden voor waardevolle gebieden. Dit kan bijvoorbeeld 
door  het verplicht stellen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 
geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden zoals het afgraven van gronden en overige 
grondbewerkingen.   
 
Een belangrijk algemeen kenmerk van het bodemarchief van Den Helder is de 
alomtegenwoordigheid van de zee, enerzijds de erosieve werking, anderzijds de invloed op 
de bewoning. De bewoningssporen lopen uiteen van Middensteentijd tot de Moderne tijd. De 
oudere bewoningssporen liggen vaak onontdekt, gaaf bewaard onder een diepe laag 
sediment. De 19de-eeuwse forten en de verdedigingswerken van de Atlantikwall zijn 
bekender en tonen meer het maritieme verleden.  
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Uit de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland blijkt dat het 
plangebied geen archeologische waarde wordt toegekend.  

 
Afbeelding: uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart 
 
Syntegra heeft in opdracht van Zeestad een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor 
een terrein in de directe omgeving van het treinstation van Den Helder (Bureauonderzoek 
Stationslocatie te Den Helder, Syntegra, 25 juli 2011; zie bijlage). Op grond van de resultaten 
van het onderzoek wordt voor het plangebied een verkennend booronderzoek geadviseerd 
om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te toetsen. 
Hierbij wordt specifiek gelet op de intactheid van de top van het Hollandveen. Geadviseerd 
wordt om het onderzoek uit te voeren op de locaties waar de bodemverstoring dieper dan 3,0 
m beneden maaiveld zal reiken. 
 
Conclusie 
 
De planontwikkeling kan van invloed zijn op archeologische waarden in Den Helder, zodat 
daaruit als randvoorwaarden voor het bestemmingsplan volgt dat bij nieuwe bebouwing of bij 
bodemverstoringen ten gevolge van werken, niet zijnde bouwen die dieper gaan dan 3 meter 
en met een oppervlakte groter dan 50 vierkante meter een inventariserend veldonderzoek 
moet worden uitgevoerd. Daartoe is voor het gehele plangebied de dubbelbestemming 
‘Waarde – Archeologie’ opgenomen 
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4.4 Ecologie 
 
Flora en Fauna 
 
Voor de bescherming van plant- en diersoorten is de Flora en Faunawet (april 2002) van 
toepassing. Bij beoordeling van de toelaatbaarheid van bouwwerken en/of andere activiteiten 
moet rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen 
planten- en diersoorten op grond van 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 voortplantings- of rustplaatsen dan wel ontworteling 
of vernieling veroorzaakt, zal de betreffende bouwwerkzaamheid c.q. activiteit pas kunnen 
plaatsvinden na ontheffing c.q. vrijstelling op grond van de Flora en Faunawet.  
 
Bij de beoordeling van deze ontheffing c.q. vrijstelling is de vogel-/habitatrichtlijn mede 
toetsingskader. Naast de Flora en Faunawet zijn door het ministerie van LNV de 
zogenoemde ‘Rode Lijsten’ vastgesteld, waarin met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar 
lopende, in Nederland van nature voorkomende planten- en dierensoorten zijn opgenomen. 
 
Grontmij heeft opdracht gekregen om een quick-scan natuur inclusief een 
vleermuizeninventarisatie naar vaste verblijfplaatsen uit te voeren om de (on)mogelijkheden 
met betrekking tot natuur in kaart te brengen. Daarover is op 13 december 2011 
gerapporteerd (Natuurtoets Stationsgebied Den Helder – Toetsing aan de wet- en 
regelgeving van natuur, Grontmij 13 december 2011; zie bijlage).  
 
De voorgenomen werkzaamheden zijn niet van invloed op de instandhoudingdoelstellingen 
van nabij gelegen Natura 2000-gebieden. In dit kader treden geen negatieve effecten op en 
hoeven geen vervolgprocedures in gang te worden gezet.  
 
Het plangebied bevindt zich niet binnen de begrenzing van Ecologische hoofdstructuur, 
ecologische verbindingszone of weidevogelleefgebied. Er is ook geen sprake van externe 
werking op deze gebieden, vervolgprocedure zijn niet noodzakelijk. 
 
Uit het onderzoek blijkt tenslotte dat broedvogels en zoogdieren binnen het plangebied 
kunnen voorkomen, die beschermd zijn onder Flora- en faunawet tabel 2 en 3.  

o Met betrekking tot de broedvogels moeten de verstorende werkzaamheden, zoals de 
kapwerkzaamheden, buiten het broedseizoen uit te voeren. Het broedseizoen is per 
soort verschillend maar over het algemeen wordt de periode 15 maart tot 15 juli 
aangehouden. Indien werkzaamheden wel binnen het broedseizoen plaatsvinden, 
dient voorafgaand te worden geïnventariseerd op broedvogels.  

o Er heeft nader onderzoek naar vleermuizen plaatsgevonden. Binnen het plangebied 
zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen. Gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger maken wel foeragerend/ vliegend gebruik van het 
plangebied. Het plangebied biedt hierbij echter geen belangrijk onderdeel van hun 
leefgebied. De voorgenomen ontwikkeling heeft geen vernietiging/ verstoring van 
leefgebied van beide soorten tot gevolg. Daarnaast geldt dat de te kappen bomen 
niet van wezenlijk belang zijn voor de vleermuizen. Het kappen van de bomen is dan 
ook niet van invloed op de instandhouding van vleermuizen. In dit kader treden geen 
negatieve effecten op en hoeven geen vervolg procedures in gang te worden gezet. 

 
Conclusie  
 
Er is op dit moment geen beschermde flora en fauna aanwezig binnen het plangebied, ook 
geen vleermuizen. Er zijn vanuit de flora en fauna wet daarom geen belemmeringen voor de 
uitvoering van de bouw van het nieuwe stadhuis of de sloop postkantoor. 
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De ontwikkeling heeft evenmin negatieve effecten op de instandhoudingdoelstellingen van 
nabij gelegen Natura 2000-gebieden of de Ecologische hoofdstructuur. 

4.5 Waterparagraaf 

4.5.1 Bodem / grondwater 
 
Invloed van de geplande activiteiten 
 
De geplande activiteiten zelf, de bouw van het stadhuis en de kop van de Beatrixstraat en de 
aanpassingen aan de openbare ruimte, hebben geen belangrijke nadelige gevolgen voor de 
kwaliteit van de bodem en het grondwater.  
De eventueel in het gebied aanwezig bodemverontreinigingen zullen overeenkomstig de 
huidige regelgeving voor bodemverontreiniging worden gesaneerd voor zover de nieuwe 
functies daartoe aanleiding geven. In die zin heeft de voorgenomen ontwikkeling van een 
positief effect op de bodemkwaliteit. 
 
De conclusie is dat de wijzigingen in het plangebied, ten aanzien van het aspect bodem en 
grondwater, geen belangrijke nadelige, maar juist positieve gevolgen heeft voor het milieu.  

4.5.2 Oppervlaktewater 
 
Wateradvies 
 
Het Rijk, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen hebben in februari 2001 de 
startovereenkomst Waterbeheer 21ste eeuw ondertekend. Hiermee hebben deze partijen 
elkaar gecommitteerd om een watertoets toe te passen bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen. Dit is voorts vertaald als verplicht onderdeel van de bestemmingsplantoelichting in 
het Besluit ruimtelijke ordening. De watertoets is een procesinstrument om ruimtelijke 
plannen, zoals bestemmingsplannen en SPvE’s, te toetsen op de mate waarin rekening is 
gehouden met waterhuishoudkundige aspecten.  
Het gaat daarbij om aspecten als voldoende ruimte voor water, voldoende aandacht voor 
effecten op ecologische waterkwaliteit, garanderen van veiligheid (waterkeringen) en het 
voorkomen van te lage of te hoge grondwaterstanden. Den Helder kent geen wateropgave. 
 
Ten behoeve van de watertoets dient de toelichting bij een bestemmingsplan te voorzien in 
een waterparagraaf. De ‘Watertoets’ is een verplicht onderdeel voor ruimtelijke plannen die 
effect (kunnen) hebben op het watersysteem. De ‘Watertoets’ is echter niet alleen een toets, 
maar het hele proces van informeren, adviseren en uiteindelijk beoordelen, ofwel toetsen. 
 
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro wordt het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier op haar wateradvies gevraagd. Vooruitlopend daarop wordt in dit 
bestemmingsplan van het volgende uitgegaan:  
o waterkwaliteit: de mogelijkheden voor het afkoppelen van het hemelwater wordt verkend 

en een gescheiden rioolstelsel wordt niet op voorhand uitgesloten; 
o verharding: omdat het verhard oppervlak niet toeneemt is compensatie niet aan de orde; 
o waterkering: de nieuwbouw is buiten de beschermingszone van waterkeringen gelegen, 

zodat er te dien aanzien geen beperkingen vanuit het hoogheemraadschap gelden.  
 
Conclusie 
 
Er kan worden geconstateerd dat het voornemen niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen 
voor het oppervlaktewater. Voorts kan worden vastgesteld dat ook ten aanzien van het 
kwalitatieve wateraspect de plannen geen aanleiding geven tot watercompensatie. 
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4.6 Luchtkwaliteit 
 
Normen luchtkwaliteit 
 
In Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer, worden normen gesteld aan de 
luchtkwaliteit, wat betreft een zestal stoffen. Voor de normen voor zwaveldioxide, 
koolmonoxide, benzeen en lood geldt dat overschrijding daarvan in Nederland nauwelijks 
valt te verwachten. De norm voor stikstofdioxide wordt in Nederland met name in de directe 
omgeving van drukke (snel)wegen overschreden. De norm voor zwevende deeltjes wordt 
eveneens op diverse locaties overschreden. 
 
In de Wet milieubeheer is indirect een koppeling gelegd met ruimtelijke plannen. Deze 
koppeling houdt in dat bij het voorbereiden van ruimtelijke plannen, waaronder een 
bestemmingsplan, de luchtkwaliteit moet worden betrokken in de afwegingen. Met name de 
in de Wet milieubeheer opgenomen ‘grenswaarden’ zijn in dit kader relevant. Grenswaarden 
geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, op een aangegeven moment zoveel 
mogelijk moet zijn bereikt, en waar die kwaliteit al aanwezig is, zoveel mogelijk in stand moet 
worden gehouden. 
 
Om te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarin de grenswaarden worden 
overschreden of bestaande overschrijdingen toenemen, moet bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen getoetst worden aan de grenswaarden. Een eventuele (toename van een) 
overschrijding van deze waarden kan als consequentie hebben dat bepaalde nieuwe 
ontwikkelingen niet mogelijk zijn. 
 
De gevolgen van een ruimtelijk besluit voor de luchtkwaliteit hangen direct samen met de 
eventuele verkeersaantrekkende werking van het plan ten opzichte van het vigerende 
bestemmingsplan dan wel de bestaande toestand. Bij de start van een project moet 
onderzocht worden of het effect relevant is voor de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk 
gemaakt worden, dat luchtkwaliteit ‘niet in betekende mate’ aangetast wordt. Daartoe is een 
algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) vastgesteld 
waarin de uitvoeringsregels zijn vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. ‘Niet 
in betekende mate’ is sinds de inwerkingtreding van het nationaal 
samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) gedefinieerd als 3% van de grenswaarde 
voor NO2 en PM10. 
 
In de “Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)” wordt aangegeven 
op welke manier snel kan worden vastgesteld of de bijdrage van een nieuwbouwproject op 
de luchtkwaliteit valt onder de term 'niet in betekende mate'. De bijlage geeft een harde 
omschrijving van een aantal gevallen. Voor woningbouw geldt bij één ontsluitingsweg een 
aantal van 1.500 nieuwe woningen netto, bij twee ontsluitingswegen geldt een aantal van 
3.000 woningen. Voor de bouw van kantoren geldt bij één ontsluitingsweg een 
bedrijfsvloeroppervlak van 100.000 m2 en bij twee ontsluitingswegen geldt een 
bedrijfsvloeroppervlak van 200.000 m2. 
De vastgestelde grenzen voor woningen en kantoren komen beiden overeen met een 
maximale concentratietoename van 1,2 microgram/m3.  
 
Het voorliggende bestemmingsplan leidt tot de ontwikkeling van het gemeentekantoor met 
een omvang van circa 7.000 m2. Dit oppervlak is aanzienlijk kleiner dan de 
kantoorvloeroppervlakte die NIBM is. De bouw van het stadhuis draagt daarom ‘niet in 
betekenende mate bij’ en kan zonder meer worden gerealiseerd. 
 
Het ‘netto’ begrip bij woningbouwlocaties houdt in dat bij uitbreiding of wijziging van 
bestaande woningbouwlocaties, dan wel bij bouw die bestaande bouw vervangt (na sloop, 
renovatiebouw of vernieuwbouw) alleen de netto toename van het aantal woningen ten 
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opzichte van de eerdere of bestaande situatie in aanmerking wordt genomen. Hieruit volgt 
tevens dat de vervanging van bestaande commerciële voorzieningen door nieuwe kan leiden 
tot de conclusie dat het project NIBM is. Dit is aan de orde voor de vervanging van de 
commerciële ruimten voor het station (bloemenkiosk e.d.). 
 
Het plan maakt tenslotte de uitbreiding van het hotel dan wel de nieuwbouw van niet-
woonfuncties, als dan niet in combinatie met  bovenwoningen mogelijk. Dit is ten dele 
geprojecteerd op bestaande niet-woonfuncties met bovenwoningen. Het oppervlak daarvan 
resp. het woningaantal wat daarbinnen mogelijk is, is gezien de geringe maat van het 
bestemmingsvlak en de gestelde maximale bouwhoogte zodanig gering dat ook hier sprake 
is van ‘niet in betekenende mate bijdragen’. 
 
Gevoelige bestemmingen 
 
Sinds 15 januari 2009 is de AMvB gevoelige bestemmingen van kracht. Het Besluit verbiedt 
op plaatsen waar normen overschreden worden of waar overschrijding dreigt, de 
ontwikkeling van voorzieningen voor kwetsbare groepen in de nabijheid van snelwegen en 
provinciale wegen. In het onderhavige plangebied worden geen nieuwe gevoelige 
bestemmingen gerealiseerd die liggen binnen de invloedssfeer van snelwegen en provinciale 
wegen. 
 
Conclusie 
 
De uitvoering van het plan wordt niet belemmerd door de Wet luchtkwaliteit of de AMvB 
gevoelige bestemmingen.  

4.7 Externe veiligheid 
 
Externe veiligheid inrichtingen 
 
Het ‘Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen’ (BEVI) is op 27 oktober 2004 in werking 
getreden. Het besluit legt veiligheidsnormen op aan inrichtingen waar gevaarlijke stoffen 
worden geproduceerd of opgeslagen (waaronder LPG-tankstations), die een risico vormen 
voor personen buiten het bedrijfsterrein. 
 
In het BEVI is bepaald dat bij het opstellen van ruimtelijke plannen, zoals een 
bestemmingsplan, met zoneringen externe veiligheid rekening gehouden moet worden. Het 
BEVI is alleen van toepassing op ruimtelijke besluiten indien het plangebied binnen het 
invloedsgebied van een BEVI-inrichting ligt (art. 2, lid 2a). Er zijn geen inrichtingen aanwezig 
waarvan het invloedsgebied van een ongeval met gevaarlijke stoffen reikt tot in het 
plangebied. 
 
Externe veiligheid transport 
 
In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) heeft het rijk het beleid 
vastgelegd inzake de afweging van veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. In de circulaire zijn normen opgenomen voor het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico. De circulaire is onder meer van toepassing op 
omgevingsbesluiten, zoals het vaststellen van een bestemmingsplan. 
 
In paragraaf 4.3 van de circulaire wordt beschreven dat alleen bij een overschrijding van de 
oriëntatiewaarde van het groepsrisico of een toename van het groepsrisico 
beslissingsbevoegde overheden het groepsrisico moeten betrekken bij de vaststelling van 
een ruimtelijk besluit. Uit paragraaf 5.2.3 van de circulaire blijkt dat er in principe geen 
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beperkingen aan ruimtegebruik hoeven te worden gesteld in het gebied dat op meer dan 200 
meter van een route of tracé ligt. 
 
Het onderhavige plangebied bevindt zich niet binnen de invloedssfeer van vervoer van 
gevaarlijke stoffen 
 
Externe veiligheid buisleidingen 
 
Het toetsingsgebied van gasleidingen is vastgelegd in de ‘Circulaire Zonering langs 
hogedruk aardgastransportleidingen (ministerie van VROM, 1984)’. De toetsingsafstand 
geeft weer tot op welke afstand schadelijke effecten zijn te verwachten bij een lekkage of 
breuk van een hogedruk aardgasleiding. De toetsingsafstand is volgens de circulaire 
afhankelijk van de druk en diameter van de leiding.  
 
Volgens het provinciale streekplan (kaart 4: geluids- en veiligheidszones en technische 
infrastructuur) zijn er in of nabij het plangebied geen landelijke of regionale leidingenstroken. 
 
Conclusie 
 
De uitvoering van het plan wordt niet belemmerd door externe veiligheidsrisico’s.  

4.8 Geluid 
 
Voor geluidsgevoelige functies zoals wonen zijn in de Wet geluidhinder 
voorkeursgrenswaarden vastgesteld voor de geluidsbelasting op gevels. In de Wet is 
bepaald dat rond of langs autowegen (50 km/uur en sneller), tram- en treinspoorwegen en 
industrieterreinen zones in acht genomen moeten worden.  
 
nieuwe geluidsgevoelige bebouwing 
 
Binnen deze zones is akoestisch onderzoek verplicht wanneer daar op grond van een nieuw 
bestemmingsplan nieuwe geluidsgevoelige bebouwing geprojecteerd wordt. Uit het 
akoestisch onderzoek moet blijken of wordt voldaan aan de wettelijke 
voorkeursgrenswaarden. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe 
geluidsgevoelige bebouwing, zodat op grond daarvan geen aanleiding bestaat tot het 
uitvoeren van akoestisch onderzoek. 
 
Reconstructie van een weg  
 
Voor alle geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van een te wijzigen weg 
moet bij een wijziging van de weg onderzocht worden of er sprake is van “reconstructie” van 
die weg zoals dat is gedefinieerd in de Wgh. Er is sprake van een reconstructie indien uit 
akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstige 
maatgevende jaar zonder maatregelen, met 2 dB of meer wordt verhoogd ten opzichte van  
hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Het toekomstig maatgevende jaar is meestal het tiende 
jaar na de wijziging. 
 
Het bestemmingsplan voorziet in aanpassingen van de Middenweg e de Boerhaavestraat. In 
het rapport ‘Den Helder Stationsgebied - Akoestisch onderzoek’ dat is opgesteld door 
ingenieursbureau Movares (Kenmerk R20216TMEA2- Versie 1.0, 23 februari 2012; zie 
bijlage) zijn de akoestische gevolgen van deze wegaanpassingen voor de bestaande 
geluidgevoelige gebouwen (woningen) in de omgeving bepaald. 

1. Indien de wegen langs het busstation verlegd worden, kan dat akoestisch 
consequenties hebben voor bestaande woningen. In het geval dat de beide rijbanen 
aan de oostzijde van busstation worden gelegd, is er op 5 adressen sprake van 
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reconstructie. De reconstructie kan alleen worden opgelost door middel van het 
toepassen van een stiller wegdek. Indien geen bronmaatregelen kunnen worden 
toegepast moet voor de 5 adressen een hogere waarde aangevraagd worden.  
Het bestemmingsplan voorziet echter niet in het verleggen van de wegen langs het 
busstation, zodat van reconstructie of het vaststellen van hogere waarden geen 
sprake is. 

2. De reconstructie van de Middenweg\Parallelweg heeft niet tot gevolg dat op andere 
wegdelen de geluidbelasting toeneemt met 2 dB of meer. Er zijn dan ook geen 
overige wegdelen die nader onderzocht moeten worden.  

3. De nieuwe Boerhaavestraat heeft in de toekomst ook een maximum snelheid van 30 
km/uur en hoeft daardoor niet getoetst te worden aan de Wgh. De verlegging en 
afsluiting van de weg heeft door de verwachte beperkte geluidbelasting dan ook geen 
akoestische consequenties. 

 
Conclusie 
 
Het bestemmingsplan is niet strijdig met de Wet geluidhinder en leidt niet tot het vaststellen 
van nieuwe hogere. 

4.9 Belemmeringen 
 
Onderzocht is of er andere beperkingen over het plangebied lopen. Als gevolg van de 
nabijheid van het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Het blijkt dat er geen hoogtebeperkingen van 
de invliegtunnels of missed approach vlakken voor vliegverkeer (van Luchthaven Den 
Helder/Maritiem vliegkamp De Kooy) aanwezig zijn, zoals weergegeven in het 
Structuurschema Militaire terreinen. Wel zijn er ‘cirkels’ met hoogtebeperkingen vanuit zowel 
het KNMI als vanuit het belang van het Maritiem Vliegkamp De Kooy. 

4.9.1 KNMI-radar 
 
Boven het plangebied liggen geen straalpaden.  
Op het gebouw Albatros op de Marinekazerne Willemsoord bevindt zich een weerradar van 
het KNMI te De Bilt. Rondom deze radar ligt een cirkelvormige zonering welke van hoog naar 
laag afloopt. Binnen deze zones kunnen alleen statische obstakels worden toegelaten na 
overleg met de beheerder. Bewegende elementen zoals windmolens etc. kunnen niet 
worden toegelaten. Bouwwerken hoger dan de aangegeven hoogten zijn mogelijk, onder 
voorwaarde dat de afmetingen van enig bouwwerk niet breder zijn dan 1 graad gerekend 
vanuit de toren.  
Er gelden voor het plangebied maximale hoogtes van de weerradar en van de vliegbasis van 
meer dan 40 meter, zodat het bestemmingsplan geen belemmering vormt voor de radar. 

4.9.2 Veilige vliegroute 
 
Bij slechtweersomstandigheden moet het voor vliegtuigbemanningen mogelijk zijn onder 
Special VFR-condities van en naar het Maritiem Vliegkamp De Kooy te vliegen. Bij deze 
weersomstandigheden wordt gebruik gemaakt van de visueel waar te nemen kustlijn. De 
vliegroute loopt op circa 100 meter uit de kustlijn, maar kent een ‘veilige marge’ waarbinnen 
bij extreme omstandigheden gevlogen kan worden. De binnengrens van deze veilige marge 
loopt ter hoogte van het plangebied parallel aan de zeedijk langs de binnenzijde van de 
zeedijk. Het gebied van de ‘veilige marge’, in casu de gehele zeedijk, dient gevrijwaard te 
zijn en te blijven van obstakels.  
Het plangebied ligt buiten deze margestrook, zodat daaruit geen belemmeringen 
voortkomen. 
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4.9.3 Obstakelvrije zone 
 
De aanwijzing tot militair luchtvaartterrein en het functioneren als zodanig onder het regime 
van de luchtvaartwetgeving, houdt in dat aan de aard en de hoogte van de bebouwing op en 
om het luchtvaartterrein beperkingen kunnen worden opgelegd.  
Rond het Maritiem Vliegkamp De Kooy Op geldt een obstakelvrije zone. Binnen deze zone is 
geen bebouwing toegestaan die hoger is dan de bij de desbetreffende zone aangegeven 
hoogte. Er gelden voor het plangebied maximale hoogtes van meer dan 40 meter, zodat het 
bestemmingsplan geen belemmering vormt voor de vliegbasis. 
 
 
. 
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5 JURIDISCHE PLANOPZET 

5.1 Algemeen 
 
In voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de komende jaren voor de 
ruimtelijke en functionele gewenste situatie in het plangebied aangegeven. Deze 
uitgangspunten zijn getoetst aan de milieu- en omgevingsaspecten; ook uit deze aspecten 
blijkt een aantal randvoorwaarden naar voren te komen die in het bestemmingsplan zijn 
opgenomen.  
In dit hoofdstuk wordt de inhoud van de bestemmingen (de gebruiks- en 
bebouwingsmogelijkheden) toegelicht en wordt aangegeven hoe de uitgangspunten hun 
juridische vertaling in het eigenlijke plan (regels en plankaart) hebben gekregen. De 
bestemmingen zijn juridisch vastgelegd in de tekst van de regels en in beeld op een 
verbeelding. Verbeelding en regels zijn één geheel en niet afzonderlijk leesbaar.  

5.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland 
 
Op 21 juni 2010 hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (hierna: de Verordening) vastgesteld. Voor de 
doorwerking van het in de Structuurvisie vastgelegde beleid naar de gemeenten toe staan de 
provincie diverse juridische instrumenten ter beschikking.  
 
De Verordening is het aangewezen instrument als het gaat om algemene regels omtrent de 
inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen of projectbesluiten. Uiteraard moet altijd het 
provinciale belang de inzet van de verordening rechtvaardigen. Het is uitgangspunt van de 
wet dat bevoegdheden ter doorwerking van het ruimtelijke beleid zoveel mogelijk proactief 
worden ingezet, maar complementair staan reactieve instrumenten zoals het indienen van 
zienswijzen en zo nodig een reactieve aanwijzing ook ter beschikking om doorkruising van 
provinciaal beleid te voorkomen.  
 
De nu voorliggende Verordening vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma van de 
Provinciale Structuurvisie. In dit uitvoeringsprogramma is aangegeven voor welke 
onderdelen van beleidsdoelstellingen (provinciale belangen) uit de Visie de Verordening als 
algemene regel noodzakelijk is voor de doorwerking van het provinciale ruimtelijke beleid. 
Uitgangspunt is geweest niet meer te regelen dan strikt noodzakelijk. Waar 
sectorregelgeving voldoende werd geacht is dus geen regeling in deze Verordening 
opgenomen.  
 
Ook zijn rijksregels ‘getrapt’ in de Verordening opgenomen. Het betreft de volgende 
onderwerpen (voor zover voor Noord-Holland van belang):  
- bundeling van verstedelijking en locatiebeleid economische activiteiten;  
- rijksbufferzones;  
- ecologische hoofdstructuur;  
- nationale landschappen (inclusief werelderfgoedgebieden Stelling van Amsterdam en de 

Beemster); 
- het kustfundament;  
- het regionaal watersysteem.  
 
De Verordening richt zich op de inhoud van bestemmingsplannen en daarmee op 
gemeenteraden die bestemmingsplannen vaststellen. Het gaat hierbij niet alleen om de 
inhoud van het bestemmingsplan in strikt juridische zin, namelijk de regels en de 
geometrische verbeelding hiervan, maar ook om eisen aan de toelichting bij een 
bestemmingsplan.  
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De Verordening is in werking getreden op 21 juni 2010. Uiterlijk binnen vijf jaar na 
inwerkingtreding moeten de bestemmingsplannen hieraan voldoen.  
 
Hoofdstuk 1 van de Verordening regelt onder meer de provinciale planologische commissie 
en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. De regeling voor de provinciale 
planologische commissie is noodzakelijk nu de Wet ruimtelijke ordening een regeling bij 
verordening voorschrijft (artikel 9.1 Wro). Voor wat betreft werkwijze, taken en samenstelling 
is in de bestaande regeling bij Reglement geen wijziging aangebracht. Hoofdstuk 2 geeft 
regels voor het bestaand bebouwd gebied. Het gaat hier vooral om regels voor werkfuncties 
en grootschalige detailhandel. Hoofdstuk 6 gaat over de Blauwe Ruimte (waterkeringen, 
strandzonering). Hoofdstukken 8 en 9 geven een aantal formeel-juridische bepalingen 
waaronder de ontheffingen, de aanpassingsplicht, overgangs- en slotbepalingen.  
 
Met de inhoud van de Verordening is rekening gehouden bij het opstellen van het 
bestemmingsplan. 

5.3 Systematiek en techniek 
 
Het bestemmingsplan is opgezet volgens de verplichte landelijke Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP 2008). Deze standaard - welke slechts een systematische 
standaardisering betreft en geen inhoudelijke standaard is - is verplicht in het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro). Zo voorziet het SVBP in een standaardopbouw van een 
bestemmingsplan door onder andere:  
- standaardbenamingen van een bestemming en de daarin voorkomende bepalingen 

(bouwregels, aanlegvergunningen, e.d.);  
- de alfabetische volgorde van de begripsbepalingen en bestemmingen;  
- een vaste volgorde van een indeling van een bestemming;  
- een aantal standaardbegrippen;  
- een standaardwijze van meten;  
- vaste kleuren en kleurcodes van een bestemming op de verbeelding;  
- standaardbenamingen van aanduidingen op de digitale verbeelding van het 

bestemmingsplan en in de regels. 
 
In het kader van de huidige wet- en regelgeving is het plan technisch als een digitaal 
raadpleegbare versie uitgevoerd en voldoet het aan de RO standaarden 2008. Het plan kan 
in het informatiesysteem van de gemeente en diverse andere overheden worden ingevoerd 
en worden ontsloten via internet. Er zal een analoge (papieren) versie van het 
bestemmingsplan naast het digitale plan blijven bestaan. Het vaststellen van een digitale 
versie is vanaf 1 januari 2010 verplicht.  
 
De regels bevatten allereerst een bestemmingsomschrijving. Hierin is per bestemming 
uitgewerkt voor welk doel of doeleinden de gronden mogen worden benut. Naast de 
bestemmingsomschrijving zijn in de regels bouwregels, gebruiksregels en regels in verband 
met het verplicht stellen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden opgenomen.  
In de bouwregels zijn - gerelateerd aan de toegelaten gebruiksfuncties - eisen gesteld aan 
de hoogte, aard, nadere situering enzovoorts van gebouwen en bouwwerken.  
De gebruiksregels verbieden bepaalde vormen van gebruik binnen een bestemming 
(specifieke gebruiksregels) dan wel alle gebruik in strijd met de gegeven bestemming 
(algemene gebruiksregels).  
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5.4 Toelichting op de bestemmingen 

5.4.1 Bestemmingen 
 
- Gemengd -  
De watertoren is in dit bestemmingsplan opgenomen, met als uitgangspunt dat het 
bestaande gebruik kan worden gehandhaafd. Dat wil zeggen dat binnen de wateroren één 
woning wordt toegestaan en maatschappelijke voorzieningen (niet zijnde geluidgevoelige 
functies). Het gebruik als klimhal is als sportvoorziening onderdeel de verzamelnaam 
‘maatschappelijke voorzieningen’. 
 
- Horeca -  
Het hotel Wienerhof is overeenkomstig het bestaande gebruik en de bestaande bebouwing 
opgenomen in dit bestemmingsplan  
 
- Maatschappelijk -  
De bestemming ‘Maatschappelijk’ maakt de bouw van het gemeentekantoor mogelijk. Aan 
de nieuwbouw zijn de gemeentelijke, algemeen geldende parkeernormen gekoppeld. Binnen 
de bestemmingsomschrijving wordt voor de duidelijkheid expliciet gemaakt dat het gaat om 
en kantoorfunctie. Daarnaast zijn commerciële voorzieningen (detailhandel, horeca) 
mogelijk. Daarmee wordt ruimte geboden aan de stationsvoorzieningen en wordt de 
mogelijkheid geboden een grand-café in het gebouw te vestigen. Bovendien wordt geregeld 
dat een fietsenstalling kan worden gerealiseerd. Om deze te kunnen exploiteren is ene 
combinatie met reparatie en verkoop mogelijk gemaakt in de regels. De reparatie en verkoop 
staan weliswaar ten dienste van de fietsenstalling (ondergeschikt), niettemin mag de verkoop 
een omvang van maximaal 300 m2 krijgen.  
Tegenover de bestaande woningen aan de Boerhaavestraat worden beperkingen aan de 
bouw- en gebruiksmogelijkheden gesteld. De bouwhoogte is hier gelimiteerd, te weten een 
goothoogte van maximaal 9 meter en een bouwhoogte van maximaal 12,5 meter. De 
bovenste bouwlaag moet onder een hoek van 45 graden terugliggen, in de vorm van een kap 
of een ‘setback’. Daarmee wordt de inbreuk op het uizicht van de woningen aan de 
Boerhaavestraat beperkt. Ook ten aanzien van het parkeren is ter hoogte van de woningen 
een beperking aangebracht. De in- en uitrit van de parkeergarage mag in principe niet voor 
de woningen worden geprojecteerd, behalve na ontheffing onder voorwaarden (zie onder 
‘wro-zone – ontheffingsgebied).  
 
 
- Verkeer -  
Het betreft in het plangebied de Middenweg en de Parallelweg. De verkeersfunctie (met 
bijbehorende inrichting) en de functie van busstation is hier de primaire functie. 
 
- Verkeer-Railverkeer -  
Deze bestemming voorziet in het station en de spoorwegen. Daarvoor benodigde 
bouwwerken zijn toelaatbaar. De bestaande ondergrondse bebouwing, zijnde technische 
ruimten en fietsenstalling, is eveneens expliciet toegestaan. 
 
- Verkeer-Verblijf -  
Het betreft in het plangebied het gehele openbaar toegankelijke, onbebouwd blijvende terrein 
binnen het plangebied. De verkeersfunctie (met bijbehorende inrichting) is hier de primaire 
functie. 
 
- Gemengd - Uit te werken bestemming -   
Het stedenbouwkundig plan gaat er van uit dat de kop van de Beatrixstraat een volwaardige 
stedenbouwkundige beëindiging moet kunnen krijgen. Over de invulling daarvan wordt 
overleg gevoerd met de exploitant van hotel Wienerhof. De concretisering in een bouwplan 



 - 32 -  

en een grondtransactie moet nog volgen, vandaar dat een uit te werken bestemming is 
gekozen. Zolang de bestemming niet is uitgewerkt geldt een bouwverbod. Daardoor wordt de 
principiële aanvaardbaarheid van de nieuwe bestemming (het gebruik) al wel geregeld, maar 
wordt optimale sturingsmogelijkheid behouden om tot een verantwoorde ontwikkeling te 
komen.  
De in de Nota bouwen en parkeren 2011-2016 opgenomen parkeernormen zijn door de 
uitwerkingsregels geïmplementeerd in de bestemming.  
Zo lang het bestemmingsplan voor deze locatie niet is uitgewerkt wordt het bestaande 
gebruik en de bestaande bebouwing gerespecteerd. Er worden enige gebruiks- en 
bouwmogelijkheden geboden om het huidige functioneren van de aanwezige bedrijven niet 
te belemmeren. 

5.4.2 Dubbelbestemmingen 
 
- Waarde - Archeologie -  
In de nota Cultuurhistorie van de gemeente zijn de archeologische waardevolle gebieden 
aangegeven. Op basis van bureauonderzoek is bepaald dat vanaf een diepte van 3 meter 
archeologische waarden kunnen worden aangetroffen. Met de dubbelbestemming wordt voor 
de bekende archeologische gebieden de verplichting opgenomen om bij verstoring van de 
bodem onderzoek te doen naar de (mogelijke) aanwezigheid van archeologische resten in 
de bodem.  
De regels zijn gebaseerd op het ‘nee, tenzij-principe’. Dit houdt in dat er op de gronden niet 
gebouwd mag worden met uitzondering van niet bodemverstorende activiteiten of kleine 
bouwwerken. Onder voorwaarden kan het bevoegd gezag hier met een 
omgevingsvergunning van afwijken. Dit kan echter alleen dan nadat is aangetoond dat het 
verstoren van de bodem niet zal leiden tot een verstoring van de in de bodem aanwezige 
archeologische resten. Als het niet gaat om bouwactiviteiten, maar om andere 
bodemverstorende werkzaamheden is er sprake van een vergunningplicht voor het uitvoeren 
van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden (omgevingsvergunning). Ook 
hierbij dient aan onderzoeksverplichtingen te worden voldaan.  

5.4.3 Gebiedsaanduidingen 
 
- Wro-zone - ontheffingsgebied -   
Omdat de uitwerking van het bouwplan voor het stadhuis nog moet plaatsvinden is de 
optimale ontsluiting van de parkeergarage nog niet onderzocht. Op basis van 
verkeerskundige overwegingen en de betekenis van de gevel van het nieuwe gebouw aan 
de Middenweg is het uitgangspunt dat de in- en uitrit zich zal bevinden in de 
Boerhaavestraat, maar de exacte positie daarvan is daarmee nog niet bepaald. Over de 
aanvaardbaarheid van de positie van de in- en uitrit van de garage is bij voorbaat te stellen 
dat deze zonder meer geprojecteerd kan worden in het geveldeel dat niet tegenover de 
bestaande woningen komt te staan. Er zijn echter ook aanvaarbare oplossingen denkbaar 
waarbij de in- en uitrit wel tegenover de woningen komt te liggen, maar daarvoor gelden 
randvoorwaarden ter bescherming van de belangen en het woonmilieu van de bestaande 
bewoners. Om die reden is het toestaan van een in- en uitrit tegenover de woningen niet bij 
recht toegestaan, maar slechts na afwijking van het bestemmingsplan waaraan 
belangenafweging en toetsing aan randvoorwaarden is gekoppeld. 
 
- ligging van de wegas -  
De ligging van de rijbanen en de as van de wegen is bepalend voor de geluidbelasting op de 
gevels van aanliggende woningen. In paragraaf 4.8 (Geluid) van deze plantoelichting werd al 
beschreven dat een aanpassing van de wegen langs het busstation significante gevolgen 
kan hebben voor de geluidbelasting op de gevels van de woningen langs de Parallelweg. 
Omdat ervoor wordt gekozen de ligging van de rijbanen van de Parallelweg te houden zoals 
ze zijn, is de positie van die rijbanen in het bestemmingsplan vastgelegd door de wegas van 
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beide rijbanen vast te leggen op de planverbeelding. Alleen na onderzoek naar de 
akoestische gevolgen en een weging van de aanvaardbaarheid van die gevolgen kan het 
college van B en W (na wijziging van het bestemmingsplan) een andere wegindeling 
mogelijk maken. 
Ter plaatse van het nieuwe verloop van de Middenweg is geen wegas weergegeven, omdat 
de begrenzing van de bestemming ‘Verkeer’ een de projectie van de bestemming ‘Verkeer-
Verblijf’ in het verlengde van de Beatrixstraat reeds regelt dat de rijbanen verder van de 
woningen komen te liggen dan in de bestaande toestand. 
 
- geluidzone - industrie -  
Over een klein deel van het plangebied is de gebiedsaanduiding ‘geluidzone - industrie’ 
gelegen. Het betreft hier de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Geluidzone 
Industrieterrein Rijkswerf Nieuwe Haven, Nieuwe Diep en Visafslag d.d. 5 maart 1991. Voor 
nieuwe gebouwen geldt dat de geluidsbelasting moet voldoen aan de geldende 
voorkeursgrenswaarde. Is dat niet het geval, dan zal een hogere grenswaarde moeten 
worden vastgesteld.  

5.5 Overige bepalingen 

5.5.1 Algemene afwijkingsregels 
 
Het betreft een flexibiliteitsregeling die noodzakelijk is om op kleine onderdelen met 
omgevingsvergunning te kunnen afwijken van de regels van het plan, bijvoorbeeld 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 regel is slechts toepasbaar onder bepaalde beperkingen, 
zoals bijvoorbeeld het geen onevenredige afbreuk doen aan de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden of percelen.  

5.5.2 Overgangsrecht 
 
Door middel van deze regels kunnen bestaande afwijkingen ten opzichte van het 
bestemmingsplan worden voortgezet, tenzij deze op illegale manier tot stand zijn gekomen.  
Als er geen sprake is van illegale situaties kan de bestaande situatie worden gecontinueerd. 
Ten behoeve daarvan kunnen van het bestemmingsplan afwijkende gebouwen in stand 
worden gehouden en kan van het bestemmingsplan afwijkend bestaand gebruik worden 
voortgezet. 
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6 UITVOERBAARHEID 

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Stationslocatie 2012’ is in het kader van de gemeentelijke 
Inspraakverordening van datum tot en met datum ter inzage gelegd. Tijdens deze periode 
kon een ieder mondeling of schriftelijk een reactie op het plan kenbaar maken. De 
ingekomen inspraakreacties worden opgenomen in een bijlage bij deze plantoelichting.  

6.2 Economische uitvoerbaarheid 
 
In artikel 3.1.6 lid 1 onder f Bro wordt aangegeven dat een bestemmingsplan vergezeld dient 
te gaan van een toelichting, waarin de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan zijn 
neergelegd. 
Als onderdeel van de in paragraaf 2.4.4 genoemde besluitvorming zijn op diverse momenten 
door de gemeenteraad besluiten genomen omtrent de reservering van middelen om de 
kosten van de beoogde investeringen te dekken. 

6.3 Grondexploitatie 
 
Artikel 6.12 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht de gemeenteraad in een aantal, in 
art. 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening aangewezen, gevallen tot het vaststellen van 
een exploitatieplan, tenzij de uitzondering van artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke 
ordening zich voordoet.  
 
Volgens die bepaling kan de gemeenteraad besluiten om van het vaststellen van een 
exploitatieplan af te zien als het verhaal van de exploitatiekosten anderszins is verzekerd, er 
geen noodzaak is de ontwikkeling te faseren en er geen noodzaak is om via een 
exploitatieplan eisen te stellen aan onder meer het bouwrijpmaken van gronden of de 
inrichting van de openbare ruimte. Wat verhaalbare kosten zijn vloeit voort uit artikel 6.13 
Wro.  
 
In de Memorie van Toelichting bij Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de 
grondexploitatie (30 218, nr. 3) staat op pagina 34: ‘In de visie van de regering op het 
gemeentelijk grondbeleid moet een gemeente kunnen kiezen voor verschillende rollen. Ook 
bij actief grondbeleid moeten gemeenten voldoende armslag houden. Bij de gronduitgifte 
worden kosten verhaald via de uitgifteprijs en locatie-eisen gesteld via de 
uitgiftevoorwaarden.’ 
 
Een groot deel van de gronden en opstallen in het plangebied zijn en blijven eigendom van 
de gemeente Den Helder. De voor de realisering van het stadhuis benodigde grond van NS 
Stations wordt in erfpacht  uitgegeven aan de gemeente Den Helder. 
 
Het kostenverhaal is derhalve verzekerd en er wordt voor het bestemmingsplan 
‘Stationslocatie 2012’ daarom geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet 
ruimtelijke ordening vastgesteld. 
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1 Inleiding 

1.1 Opdracht 
 
In opdracht van de gemeente Den Helder is door middel van een risicoanalyse planschade 
onderzocht of er planschade kan worden verwacht door de in het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2012’ mogelijk gemaakte herontwikkeling van het stationsgebied 
met de bouw van een nieuw stadhuis en station. De geldende bestemmingsplannen voorzien niet in 
de bouwmogelijkheden die nu beoogd worden.  
 
In deze risicoanalyse planschade is, aan de hand van de beoordeelde ruimtelijke gevolgen, 
aangegeven of er voor objecten in de omgeving van het project planschade kan worden verwacht. 

1.2 Doel 
 
De voorliggende risicoanalyse planschade is bedoeld om inzicht te krijgen in de ruimtelijke effecten 
van de ontwikkeling op de omgeving en een indicatie te krijgen of er voor de objecten in de omgeving 
sprake kan zijn van planschade.  

1.3 Overwegingen en uitgangspunten 
 
Voor de risicoanalyse planschade gelden de volgende overwegingen en uitgangspunten: 
- Artikel 6.1 Wro:

- 

 in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat het college van  
burgemeester en wethouders een belanghebbende op diens verzoek een naar billijkheid te 
bepalen schadevergoeding toekennen, voorzover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge 
van onder andere de bepalingen van een bestemmingsplan of een ander ruimtelijk besluit 
schade lijdt of zal lijden en de schade redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de 
belanghebbende behoort te blijven en voor zover tegemoetkoming niet voldoende anderszins 
is verzekerd. Er geldt een eigen risico van 2% voor degene die planschade lijdt. Een verzoek 
tot schadevergoeding kan worden ingediend binnen vijf jaar nadat de desbetreffende bepaling 
van het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.  
Gehanteerde basisgegevens:

- 

 voor de risicoanalyse planschade is gebruik gemaakt van de ter 
plaatse geldende bestemmingsplannen ‘Geleerdenbuurt Oost 2001’, ‘Julianaplein 1979’, 
‘Sluisdijk 1998’, Sluisdijk 1974’, de bouwverordening van de gemeente Den Helder en het in 
inspraak gebrachte voorontwerp bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2012’ d.d.14 maart 2012.  
Planologische vergelijking:

1.4 Verantwoording 

 bij de risicoanalyse planschade wordt rekening gehouden met de 
maximale mogelijkheden die het geldende planologische regime biedt. Of deze mogelijkheden 
daadwerkelijk zijn benut wordt buiten beschouwing gelaten. Ten aanzien van de nieuwe 
planologische situatie wordt uitgegaan van de situatie zoals maximaal mogelijk zal zijn 
wanneer het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan verder in procedure wordt gebracht en in 
deze vorm van kracht wordt. 

 
Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat bij de behandeling van eventuele daadwerkelijke 
verzoeken voor schadevergoeding afwijkend van deze risicoanalyse wordt geoordeeld. De redenen 
hiervoor kunnen zijn: 
1. De planvorming voor het plangebied bevindt zich op dit moment nog niet in een definitief 

stadium. Door een wijziging in de planvorming kan er een veranderde situatie ontstaan met 
betrekking tot de ruimtelijke effecten waar in deze risicoanalyse planschade rekening mee is 
gehouden; 

2. De in deze risicoanalyse planschade aangegeven gevolgen van de ruimtelijke effecten zijn 
indicatief; 

3. In deze risicoanalyse planschade is geen rekening gehouden met eventuele argumenten van 
belanghebbenden en met de beleving vanuit het planschadegevoelige object zelf. Er is wel 
getracht om hier een zo goed mogelijk beeld van te vormen; 

4. Zodra de nieuwe planologische regeling waarin de herontwikkeling van de locatie mogelijk 
wordt gemaakt in werking zal zijn getreden bestaat de mogelijkheid voor belanghebbenden 
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om een verzoek om vergoeding van planschade ex artikel 6.1 Wro in te dienen. In dat geval 
zal een schadebeoordelingscommissie de verzoeken beoordelen, mede aan de hand van het 
horen van belanghebbende(n) en een volledige taxatie. Het is daarbij niet uitgesloten dat deze 
schadebeoordelingscommissie tot een ander oordeel komt dan de indicatie die voortkomt uit 
deze risicoanalyse planschade. Verder geldt dat de gemeenteraad in eerste aanleg een 
besluit zal nemen ten aanzien van een planschadevergoedingsverzoek. Eventueel zal het 
laatste oordeel worden gegeven door de Rechtbank of de Raad van State.  

 
De voorliggende risicoanalyse planschade kan enkel worden beschouwd als een indicatie omtrent de 
mogelijkheid van planschade. De risicoanalyse planschade kan niet in de plaats worden gesteld van 
het advies dat door een schadebeoordelingscommissie aan de gemeente zal worden uitgebracht.  
 
Gelet op het voorgaande kunnen er geen mogelijke rechtsgevolgen met betrekking tot 
aansprakelijkheid tegen de opsteller van deze risicoanalyse planschade worden verbonden indien er 
eventueel nadelige gevolgen ontstaan voor de gemeente Den Helder en/of derden doordat een 
schadebeoordelingscommissie, bij een volledige behandeling van planschadeverzoeken, tot een 
ander oordeel komt dan in deze risicoanalyse planschade is aangegeven.  
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2 Plangebied 
 
2.1 Ligging plangebied in de omgeving 
 
Het plangebied ligt in het hart van Den Helder, aan het einde van de spoorlijn naar Alkmaar. De 
stationslocatie ligt naast het winkelhart en zuidelijk van het stadspark. 
 
Hieronder is de stationslocatie in groter verband weergegeven op een satellietfoto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: globale ligging plangebied in groter geheel en ingezoomed 
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2.2 Begrenzing plangebied 
 
De plangrenzen van het voorontwerp bestemmingsplan zijn hieronder op de afbeelding weergegeven. 
Aan de noordzijde wordt de grens gevormd door de noordelijke rand van de Middenweg en het 
stadspark. Aan de oostzijde vormt de entree van de Beatrixstraat tot en met het pand op de 
Beatrixstraat 10 de grens. Ook het busstation valt binnen het plangebied. Daarna volgt de grens aan 
de zuidzijde de kop van de sporen van het Station om vervolgens naar het zuiden langs het spoor te 
lopen. De grens van de voortuinen van de bebouwing aan de Boerhaavestraat vormt de westgrens en 
deze loopt door langs de KPN-locatie om vervolgens via de Vijfsprong naar het stadspark te lopen. 
 

 
Afbeelding: plangrenzen voorontwerp bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2012’ 
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2.3 Beschrijving bestaande situatie 
 
Het plangebied wordt gekenmerkt door de doorgaande verkeersroute over de Middenweg en de 
Parallelweg en door het kopstation van de spoorlijn van Alkmaar naar Den Helder. Op enige afstand 
van de Middenweg, met daartussen een grote open ruimte, staat het stationsgebouw dat beperkt van 
omvang is. Daarnaast staat een klokkentoren. 
 
Oostelijk van het station, tussen de rijbanen van de Parallelweg, bevindt zich het busstation met een 
tweelaags gebouw voor Connexxion en reisinformatie.  
 
Westelijk van het station, aan de Middenweg, staat het voormalige postkantoor. De hoogte van dat 
gebouw is aan de Middenweg circa 12 meter en aan de achterzijde twee bouwlagen minder.  
 
Tussen het station en het postkantoor loopt de Boerhaavestraat, die in eerste instantie van 
ondergeschikt belang lijkt, maar na het passeren van het postkantoor zich opent naar een pleintje met 
parkeervoorzieningen en een taxistandplaats. De weg is, ondanks de uitstraling van een 
buurtontsluitingsstraat, een doorgaande route.  
 
De bebouwing aan de overzijde van de Middenweg bestaat uit een plint met publieksfuncties 
(commercieel) en vier lagen bovenwoningen. Deze bebouwing ligt in het verlengde van de noordgevel 
van de Beatrixstraat. Deze straat maakt deel uit van de hoofdwinkelstructuur van Den Helder. 
Pal tegenover het station staat geen bebouwing: hier is het Julianaplein, het zuidelijke einde van het in 
aanleg zijnde stadspark.  
Aan de noordwestzijde van de Middenweg bevindt zicht tenslotte een monumentale watertoren. 
 

 
Afbeeldingen: Huidige situatie stationslocatie 
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2.4 Planschadegevoelige objecten binnen de invloedssfeer  
 

 
Definitie mogelijke objecten 

Aan de hand van de verbeelding van de bestemmingsplannen zijn objecten geïdentificeerd waarbij, 
vanwege hun ligging nabij het plangebied, beoordeeld dient te worden of de kans op planschade 
aanwezig is. Dit zijn de planschadegevoelige objecten. Deze objecten zijn alle gelegen aan of nabij de 
grenzen van het plangebied. Uitgangspunt voor de bepaling van de planschadegevoelige objecten is 
of vanuit deze objecten zicht op de nieuwbouw bestaat en de ligging van de ontsluitingswegen van het 
project. Ook verkeers- en schaduweffecten kunnen gevolgen hebben voor deze objecten. 
 
In principe zijn alle objecten in de directe omgeving van het plangebied gevoelig voor planschade. In 
volgende afbeelding zijn de relevante objecten weergegeven en met nummers voorzien. 
 

 
Afbeelding: Ligging potentieel planschadegevoelige objecten (rood) 
 
Vanwege hun ligging ten opzichte van de beoogde nieuwe ontwikkelingen ondervinden de locaties 2 
en 3 geen invloed van het bestemmingsplan. Met name de afstand en het beperkte zicht op de 
ontwikkellocatie is bepalend voor deze inschatting. De verkeersafwikkeling verandert ten gevolge van 
het plan voor beide locaties ook niet of nauwelijks. 
Locaties 4 en 5 kunnen invloed ondervinden van de herontwikkellocatie op de kop van de 
Beatrixstraat. Omdat deze herontwikkellocatie een uit te werken bestemming krijgt is een planschade 
beoordeling van deze bestemming echter niet mogelijk. Planschade kan pas ontstaan na uitwerking 
van het bestemmingsplan.  

1 
 

7 
 

6 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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De locaties 1, 6 en 7 ondervinden in potentie het meeste risico op planschade ten gevolge van het 
nieuwe bestemmingsplan. Hieronder staan foto’s van de betreffende locaties. 
 

 
Afbeeldingen: Boerhaavestraat 16 t/m 25 (locatie 1) 
 

 
Afbeeldingen: Middenweg 163 t/m 167 (links, locatie 7) en Beatrixstraat 1 (rechts, locatie 6)  
(NB bovenwoningen zijn geadresseerd als Julianaplein) 
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3 Vigerende planologische regeling 
 
Op dit moment geldend er meerdere bestemmingsplannen voor het plangebied. Op onderstaande 
afbeelding is de begrenzing van deze bestemmingsplannen weergegeven en tevens de grenzen van 
het voorontwerp bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2012’.  
 

 
Afbeelding: geldende bestemmingsplannen en grenzen bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2012’  

      (met groene stippellijn weergegeven) 
 

1. Voor het station en de sporen geldt geen bestemmingsplan, zodat voor die gronden uitsluitend 
de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening van de gemeente Den Helder van 
kracht zijn (rood vlak). 

2. Het postkantoor en de aanliggende gronden alsook een deel van de Boerhaavestraat vallen 
binnen het bestemmingsplan ‘Geleerdenbuurt Oost 2001’ (nr. 60).  

3. Voor de weginfrastructuur en het plein voor het station geldt het bestemmingsplan 
‘Julianaplein 1979’ (nr. 13). 

4. Het hotel Wienerhof en het perceel Beatrixstraat 4-6 vallen binnen het bestemmingsplan 
‘Sluisdijk 1998’ (nr. 14, nummer niet weergegeven op deze afbeelding, roze vlak) 

5. De bestemming van het busstation is geregeld in het bestemmingsplan ‘Sluisdijk 1974’ (nr. 
14a). 

6. Een deel van de Parallelweg en de gronden voor hotel Wienerhof en een strookje grond 
westelijk van het perceel Beatrixstraat 4-6 vallen binnen het bestemmingsplan ‘Sluisdijk 1974’, 
1e

 
 herziening (nr. 14b) 

In de navolgende tekst worden de voor de voorliggende locatie relevante aspecten per 
bestemmingsplan beschreven, waarbij per bestemmingen onderscheid is gemaakt in de toegestane 
functies (wat is het toegestane gebruik) en de bouwvoorschriften (maatvoering en situering 
gebouwen). 
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3.1 Bouwverordening Den Helder 
 
De bouwverordening uit 2010 bevat stedenbouwkundige bepalingen die te vergelijken zijn met de 
bouwregels uit een bestemmingsplan. Op de gronden waar deze analyse betrekking op heeft en waar 
geen bestemmingsplan geldt, staat de bouwverordening bebouwing met een maximale bouwhoogte 
van 15 meter toe. 
 
3.2 Bestemmingsplan Geleerdenbuurt Oost 2001 
 
Het bestemmingsplan is op 1 juli 2003 door de gemeenteraad vastgesteld en op 30 september 2003 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. De voor het nieuwe plan 
relevante gronden zijn bestemd voor ‘maatschappelijke doeleinden’ en ‘verblijfsdoeleinden’.  
 
Toegestane functies 
De voor ‘Maatschappelijke doeleinden’ aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke 
doeleinden, zoals een kerk, een verenigingsgebouw, buurthuizen en schoolgebouwen met daarbij 
behorende bouwwerken en open terreinen, waaronder parkeerplaatsen. Ter plaatse van de 
aanduiding ‘K’ zijn ook kantoren toegestaan. Gronden met de bestemming ‘Verblijfsdoeleinden’ zijn 
bestemd voor rijbanen, parkeervoorzieningen, fiets- en voetpaden, bermen, groen en 
speelvoorzieningen, lantaarnpalen, water en overige op de verblijfsfunctie gerichte functies. 
 

 
Afbeelding: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Geleerdenbuurt Oost 2001 
 
Bouwregels 
Voor ‘Maatschappelijke doeleinden’ bestemde gronden mogen 100% bebouwd worden. De maximale 
bouwhoogte is ter plaatse 9 meter (direct nabij de woningen aan de Boerhaavestraat) tot 12 meter 
(langs de Middenweg).  
Op de gronden die bestemd zijn voor ‘Verblijfsdoeleinden’ mogen alleen bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde worden gebouwd. 
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3.3 Bestemmingsplan Julianaplein 1979 
 
Dit bestemmingsplan is op 4 april 1979 door de gemeenteraad vastgesteld en op 3 juni 1980 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Het bestemmingsplan is 
nog van kracht voor de Middenweg en de gronden ten noorden daarvan.  
 
De voor het nieuwe bestemmingsplan relevante gronden zijn bestemd voor ‘Wegen’, 
‘Voetgangersgebied’, ‘Groenvoorzieningen’, ‘Verkeers- en vervoersdoeleinden’ en ‘Bebouwing voor 
openbare en bijzondere doeleinden en bijbehorende terreinen’.  
 

 
 
‘
 
Wegen’, ‘Voetgangersgebied’, ‘Verkeers- en vervoersdoeleinden’ 

Toegestane functies 
De gronden met genoemde bestemmingen zijn bestemd voor ‘Wegen’ (de Middenweg), 
‘Voetgangersgebied’ (noordelijk van Middenweg) en ‘Verkeers- en vervoersdoeleinden’ (ter plaatse 
van huidig busstation). 
 
Bouwregels 
In genoemde bestemmingen zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan. Binnen de 
bestemming ‘Voetgangersgebied’ is de bouwhoogte daarvan beperkt tot 4,5 meter, binnen ‘Verkeers- 
en vervoersdoeleinden’ niet. 
Binnen de bestemming ‘Wegen’ zijn tevens gebouwen toegestaan, met een maximale goothoogte van 
3,5 meter en een maximum oppervlakte van 20 m2

 

. Over de situering daarvan is slechts bepaald dat 
het gebouw het verkeer niet mag hinderen. 

 
‘Bebouwing voor openbare en bijzondere doeleinden en bijbehorende terreinen’ 

Toegestane functies 
Deze bestemming geldt voor de watertoren, die daarmee is bestemd voor een bejaardenhuis, 
zusterhuis, watertoren, schouwburg annex sociaal-cultureel doeleinden, alsmede als onderdeel van 
deze bebouwing, kantoren en woningen in bijzondere woonvormen, met de daarvoor nodige 
bouwwerken, waaronder dienstwoningen en open terreinen, waaronder parkeerplaatsen. 
 
Bouwregels 
Het bouwvlakte van betreffende gronden mag volledig worden bebouwd. De maximale goothoogte 
bedraagt 36 meter. Op elk bouwperceel is een dienstwoning, waarvan de inhoud niet meer dan 450 
m3 

 

mag bedragen. Op bijbehorende terreinen zijn luifels met een maximale hoogte van 4,5 meter 
toegestaan. Via een binnenplanse vrijstellingsbevoegdheid kan de maximale goothoogte met 10% 
verruimd worden. 
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3.4 Bestemmingsplan Sluisdijk 1998 
 
Dit bestemmingsplan is op datum door de gemeenteraad vastgesteld en op datum goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Het bestemmingsplan is nog van kracht voor 
de locatie van het hotel Wienerhof.  
 
De voor het nieuwe bestemmingsplan relevante gronden zijn bestemd voor ….  
 
Toegestane functies 
… 
 
Bouwregels 
… 
 
NB 
Op het moment van schrijven van deze risicoanalyse was het bestemmingsplan nog niet 
beschikbaar gesteld. Dat de beschrijving hiervan nog moet volgen is echter niet van invloed op 
de conclusies van deze risicoanalyse, omdat het nieuwe bestemmingsplan: 
- op het hotel slechts de bestaande situatie vastlegt en geen nieuwe potentieel planschade 

veroorzakende bestemmingen toekent 
- op het perceel Beatrixstraat 4-6 een uit te werken bestemming toekent, wat nu niet kan 

leiden tot planschade  
 
 
3.5 Bestemmingsplan Sluisdijk 1974 
 
Het bestemmingsplan is op 15 mei 1974 door de gemeenteraad vastgesteld. De voor het nieuwe plan 
relevante gronden zijn bestemd voor ‘Verkeers- en vervoersdoeleinden’ en ‘Wegen’.  
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Toegestane functies 
Gronden met eerstgenoemde bestemming zijn bestemd voor personen- en goederenvervoer en de 
hiervoor benodigde bouwwerken. Gronden met de bestemming ‘Wegen’ zijn bestemd voor openbare 
wegen en daarbij behorende en passende bouwwerken, waaronder kleine gebouwen. 
Bouwregels 
Het gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ten behoeve van het personenvervoer mag niet meer 
bedragen dan 500 m2. Het gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ten behoeve van het 
goederenvervoer mag niet meer bedragen dan 800 m2. De goothoogte voor beide soorten gebouwen 
bedraagt maximaal 6 meter. Het oppervlak van gebouwen in de bestemming ‘Wegen’ mag niet groter 
zijn dan 20 m2 

 
en de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 meter.  

3.6 Bestemmingsplan Sluisdijk 1974 (1e

 
 herziening) 

Dit bestemmingsplan is op datum door de gemeenteraad vastgesteld en op datum goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Het bestemmingsplan is nog van kracht voor 
een deel van de Parallelweg en de gronden voor hotel Wienerhof en een strookje grond westelijk van 
het perceel Beatrixstraat 4-6. 
 
De voor het nieuwe bestemmingsplan relevante gronden zijn bestemd voor ….  
 
Toegestane functies 
… 
 
Bouwregels 
… 
 
NB 
Op het moment van schrijven van deze risicoanalyse was het bestemmingsplan nog niet 
beschikbaar gesteld. Dat de beschrijving hiervan nog moet volgen is echter niet van invloed op 
de conclusies van deze risicoanalyse, omdat het nieuwe bestemmingsplan: 
- op de gronden voor het hotel slechts de bestaande situatie vastlegt en geen nieuwe 

potentieel planschade veroorzakende bestemmingen toekent 
- op de gronde westelijk van het perceel Beatrixstraat 4-6 een uit te werken bestemming 

toekent, wat nu niet kan leiden tot planschade  
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4 Nieuwe planologische regeling 
 
4.1 Voorontwerp bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2012’ 
 
Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in de volgende bestemmingen: 
 

 
‘Gemengd’ 

De watertoren is in dit bestemmingsplan opgenomen, met als uitgangspunt dat het bestaande gebouw 
en gebruik kan worden gehandhaafd. Dat wil zeggen dat binnen de wateroren één woning wordt 
toegestaan en maatschappelijke voorzieningen (niet zijnde geluidgevoelige functies). Het gebruik als 
klimhal is als sportvoorziening onderdeel van de verzamelnaam ‘maatschappelijke voorzieningen’. 
 

 
‘Horeca’ 

Het hotel Wienerhof is overeenkomstig het bestaande gebruik en de bestaande bebouwing 
opgenomen in het bestemmingsplan. 
 

 
‘Maatschappelijk’ 

Toegestane functies 
De bestemming ‘Maatschappelijk’ maakt de bouw van het gemeentekantoor mogelijk. Aan de 
nieuwbouw zijn de gemeentelijke, algemeen geldende parkeernormen gekoppeld. Binnen de 
bestemmingsomschrijving wordt voor de duidelijkheid expliciet gemaakt dat het gaat om en 
kantoorfunctie. Daarnaast zijn langs de Middenweg commerciële voorzieningen (detailhandel, horeca) 
mogelijk. Daarmee wordt ruimte geboden aan de stationsvoorzieningen en wordt de mogelijkheid 
geboden een grand-café in het gebouw te vestigen. Bovendien wordt geregeld dat een fietsenstalling 
kan worden gerealiseerd. Om deze te kunnen exploiteren is een combinatie met reparatie en verkoop 
mogelijk gemaakt in de regels. De reparatie en verkoop staat ten dienste van de fietsenstalling 
(ondergeschikt), zodat de verkoop een omvang van maximaal 300 m2

 
 mag hebben.  

Bouwregels 
De hoofdmassa van het stadhuis annex station ligt parallel aan de Middenweg en heeft een 
basishoogte van maximaal 16 meter. Tegenover het Julianaplein kan een accent tot 23 meter hoogte 
worden gerealiseerd met een maximum oppervlak van 420 m2

Tegenover de bestaande woningen aan de Boerhaavestraat wordt eveneens bebouwing toegelaten. 
De goothoogte bedraagt hier maximaal 9 meter en de bouwhoogte van maximaal 12,5 meter. De 
bovenste bouwlaag moet onder een hoek van 45 graden terugliggen, in de vorm van een kap of een 
‘setback’ teneinde de inbreuk op het uitzicht van de woningen aan de Boerhaavestraat te beperken. 
Ook ten aanzien van de in- en uitrit voor het parkeren tegenover de woningen een beperking 
aangebracht. De in- en uitrit van de parkeergarage mag in principe niet voor de woningen worden 
geprojecteerd, tenzij na afwijking van het bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.6 Wro en onder 
voorwaarden. Deze afwijking vergt een afzonderlijk besluit van het college van B en W en is geen 
direct (bouw)recht. 

.  

 

 
‘Verkeer’ en ‘Verkeer-Verblijf’ 

De bestemming ‘Verkeer’ betreft in het plangebied de Middenweg en de Parallelweg. De 
verkeersfunctie (met bijbehorende inrichting) en de functie van busstation is hier de primaire functie. 
Ter plaatse van de Parallelweg veranderen de rijbanen niet ten opzichte van de bestaande situatie. 
De ligging van deze rijbanen is op de verbeelding en in de planregels vastgelegd omdat het 
bestemmingsplan het anders mogelijk zou maken dat beide rijbanen (van en naar de Middenweg) 
dicht bij de bestaande woningen zouden kunnen worden gelegd, wat tot een grotere geluidbelasting 
op die woningen zou leiden. De rijbanen van de Middenweg komen wel anders te liggen, namelijk 
zuidelijker dan in de bestaande situatie. De rijbanen zijn begrensd door de grens tussen de 
bestemming ‘Verkeer’ en ‘Verkeer-Verblijf’. 
De bestemming ‘Verkeer-Verblijf’ is geprojecteerd in het verlengde van de Beatrixstraat en is een 
voortzetting van de in het bestemmingsplan ‘Stadshart Centrum 2010’ vastgelegde bestemming van 
de Beatrixstraat. Het voetgangersgebied domineert in de inrichting, mar autoverkeer is eveneens 
toegelaten.   
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‘Verkeer-Railverkeer’ 

Deze bestemming voorziet in het station en de spoorwegen. Daarvoor benodigde bouwwerken, zoals 
een luifel met een hoogte van 10 meter, zijn toelaatbaar. De bestaande ondergrondse bebouwing, 
zijnde technische ruimten en fietsenstalling, is eveneens expliciet toegestaan. 
 

 
‘Gemengd - Uit te werken bestemming’ 

Het stedenbouwkundig plan gaat er van uit dat de kop van de Beatrixstraat een volwaardige 
stedenbouwkundige beëindiging moet kunnen krijgen. Over de invulling daarvan wordt overleg 
gevoerd met de exploitant van hotel Wienerhof. De concretisering in een bouwplan en een 
grondtransactie moet nog volgen, vandaar dat een uit te werken bestemming is gekozen. Zolang de 
bestemming niet is uitgewerkt geldt een bouwverbod.  
De in de Nota bouwen en parkeren 2011-2016 opgenomen parkeernormen zijn door de 
uitwerkingsregels geïmplementeerd in de bestemming.  
Zo lang het bestemmingsplan voor deze locatie niet is uitgewerkt wordt het bestaande gebruik en de 
bestaande bebouwing gerespecteerd. Er worden enige gebruiks- en bouwmogelijkheden geboden om 
het huidige functioneren van de aanwezige bedrijven niet te belemmeren. De daartoe toegelaten 
bouwmogelijkheden zijn slechts toegelaten na afwijking van het bestemmingsplan zoals bedoeld in 
artikel 3.6 Wro. Deze afwijking vergt een afzonderlijk besluit van het college van B en W en is geen 
direct (bouw)recht. 
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4.2 Planologische vergelijking 
 
De verandering van planologisch regime wordt gevormd door de gronden met de nieuwe bestemming 
‘Maatschappelijk’, waar voor een groot deel wel maar ook voor een groot deel nog geen bebouwing 
toegelaten was. In volgende afbeelding zijn de relevante verschillen van het nieuwe plan met de 
vigerende plannen weergegeven (gele lijnen). 
 

 
Afbeelding: Uitsnede verbeelding voorontwerp bestemmingsplan Stationslocatie (gedateerd 13 maart 2012) en 
verschillen met geldende plannen en bouwverordening (gele lijnen) 
 
Ter plaatse van het postkantoor staat het geldende bestemmingsplan reeds kantoorbebouwing tot 12 
meter (zijde Middenweg) en 9 meter (zijde Boerhaavestraat toe). De Bouwverordening maakt mogelijk 
dat ter plaatse van de spoorwegen en het station gebouwen tot 15 meter hoogte worden gebouwd.  
 
Nieuwe bebouwing wordt mogelijk gemaakt recht tegenover de woningen Boerhaavestraat 16-22, 
dichterbij dan de Bouwverordening reeds toestond maar met een lagere hoogte: 9 meter goothoogte, 
onder 45 graden oplopend tot 12,5 meter bouwhoogte. 
De nieuwe bebouwing langs de Middenweg kan hoger worden dan de nu reeds toegestane bouw-
hoogten: 16 meter met een accent tot 23 meter in plaats van de huidige 12 respectievelijk 15 meter. 
Bovendien kan deze nieuwe bebouwing dichter bij de bebouwing aan de overzijde van de Middenweg 
komen: de afstand van gevel tot gevel wordt verkleind van circa 50 meter naar circa 40 meter. 
 
Een vermindering van bouwmogelijkheden is aan de orde ter plaatse van de geprojecteerde nieuwe 
aansluiting van de Boerhaavestraat op de rotonde: de daar bestaande bouwmogelijkheid van 9 tot 12 
meter hoogte komt te vervallen ten behoeve van de verkeersbestemming. 

9 
 

12 
 

V 
 

M 
 

Bouwverordening 
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5 Beoordeling gevolgen wijziging planologische regime 
 
Als gevolg van de gewijzigde planologische situatie kunnen er voor de adressen Boerhaavestraat 16 
t/m 25, Middenweg 163 t/m 167 (en bovenwoningen geadresseerd Julianaplein) en Beatrixstraat 1 (en 
bovenwoningen geadresseerd Julianaplein) ruimtelijke effecten ontstaan die kunnen leiden tot 
planschade. De ruimtelijke effecten die in het kader van planschade dienen te worden beoordeeld zijn: 

1. beperking uitzicht; 
2. beperking privacy; 
3. schaduwwerking; 
4. toename en overlast van verkeersbewegingen; 
5. overige hinder en milieuaspecten. 

 
In het navolgende wordt nader op de ruimtelijke effecten ingegaan.  
 
5.1 Beperking uitzicht 
 
Een eventuele beperking van het uitzicht kan optreden indien de toegestane bouwhoogte toeneemt 
en/of de afstand van nieuwe bebouwing tot planschadegevoelige objecten afneemt.  
 

 
Beoordeling 

In voorliggende situatie zijn beide veranderingen van toepassing. Het nieuwe plan maakt nieuwe 
bebouwing mogelijk die dichter bij de bestaande woningen komt te liggen (Middenweg en 
Boerhaavestraat), waarbij ook de bouwhoogte toe kan nemen (Middenweg).  
 
Boerhaavestraat 
 
Voor de objecten in de Boerhaavestraat geldt dat direct tegenover deze objecten, waar voorheen 
geen bebouwing was toegestaan nu wel bebouwing mogelijk is. De nieuwbouw kan op een afstand 
van minimaal 22 meter van de bestaande bebouwing gerealiseerd worden. De goothoogte mag hier 
maximaal 9 meter en de bouwhoogte maximaal 12,5 meter bedragen. De bovenste bouwlaag moet 
onder een hoek van 45 graden terugliggen, in de vorm van een kap of een ‘setback’. Bij de 
planschadegevoelige objecten is het effect op de woningen met nr. 16 t/m 22 het grootst. Bij de 
hogere nummers neemt het effect vanwege de ligging ten opzichte van de nieuwbouw af.  
 
De afstand tot de nieuwbouw van 22 meter en de maximale bouwhoogte van 9 tot 12,5 leidt ertoe dat 
het uitzicht verminderd kan worden.  
Achter de mogelijke gevelrooilijn van de toekomstige bebouwing is nu de bouwverordening (zie vorige 
afbeelding) van de gemeente Den Helder van toepassing. Deze maakt gebouwen met een 
bouwhoogte van 15 meter op betreffende gronden in mogelijk, hoewel op een grotere afstand tot de 
bestaande bebouwing (circa 33 tot 50 meter afstand). De vermindering van het uitzicht is hierdoor 
beperkt. 
 
Middenweg / Beatrixstraat 
 
Tegenover de objecten aan de Middenweg en de Beatrixstraat (en bovenwoningen) is in de huidige 
situatie al bebouwing met een bouwhoogte van 12 tot 15 meter toegestaan. In de nieuwe situatie 
neemt deze met 4 tot (ter plaatse van het accent) 9 meter toe, waardoor het uitzicht in de toekomst zal 
veranderen. De afstand tot de nieuwbouw is met 40 meter of meer zodanig dat het effect op de 
bestaande bebouwing beperkt is. Het hoogteaccent is bovendien tegenover het Julianaplein 
geprojecteerd, waar geen bebouwing staat. Er is met de situering reeds rekening gehouden met een 
beperking van de invloed op de bestaande woningen. Bovendien is de maximale oppervlakte van het 
accent kleiner dan het maatvoeringsvlak dat op de planverbeelding staat aangegeven: het oppervlak 
is in de planregels gemaximeerd op 420 m2

 
.  

 
Conclusie 

Planschade vanwege een beperking van het uitzicht is voor de woningen aan de Boerhaavestraat 
mogelijk maar aan de Middenweg / Beatrixstraat naar verwachting niet aan de orde. 
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5.2 Beperking privacy 
 
Een eventuele beperking van de privacy van omliggende woningen en tuinen kan optreden door een 
wijziging van de toegestane functies, een toename van de toegestane bouwhoogte en/of het 
toegestane programma/bouwvolume en/of een afname van de afstand van nieuwe functies en 
bebouwing tot planschadegevoelige objecten. 
 

 
Beoordeling 

Boerhaavestraat  
 
Momenteel hebben de gronden tegenover de woningen aan de Boerhaavestraat een 
verkeersbestemming met wegen en parkeerplaatsen en er bevindt zich hier een taxistandplaats. De 
Boerhaavestraat is voorts een route van en naar het station en is een doorgaande weg via de 
Brakkeveldweg naar de Waddenzeestraat en de Nieuweweg. De Boerhaavestraat heeft daardoor 
meer verkeer en publiek dan een gemiddelde buurtontsluitingsweg. Bovendien is zeer nabij de 
woningen de bestemming Maatschappelijk reeds toegelaten (bestemmingsplan Geleerdenbuurt Oost 
2001) wat in potentie al tot grote bezoekersintensiteiten kan leiden. 
 
De nieuwe bebouwing tegenover de woningen aan de Boerhaavestraat betreft de functies 
stadskantoor en/of parkeergarage. De intensiteit van bezoekers / voorbijgangers kan daardoor 
veranderen, maar dit leidt niet noodzakelijkerwijs tot minder privacy dan de huidige planologische en 
feitelijke situatie mogelijk maakt. De afstand van 22 meter tussen de bestaande en nieuwe bebouwing 
heeft daarop geen significante invloed. Bestaande weginfrastructuur is dichter bij de woningen 
gelegen. 
 
Middenweg / Beatrixstraat 
 
Gezien het karakter van de Middenweg als hoofdontsluitingsroute in Den Helder, de publieke functie 
van het stationsplein en postkantoor, alsook de grote afstand van de nieuwe bebouwing tot de 
bestaande, leidt het nieuwe bestemmingsplan niet tot vermindering van de privacy van de 
(boven)woningen aan de Middenweg en Beatrixstraat. 
 
Hier speelt ook dat in de huidige situatie al maatschappelijk voorzieningen met een bouwhoogte van 9 
tot 12 meter mogelijk is. Een toename of wijziging van het programma is vergeleken met het in de 
huidige situatie mogelijke programma ook gering van omvang. Het gaat reeds om een 
binnenstedelijke locatie met een station, hoofdwegen en diverse centrumfuncties, waaronder ook 
maatschappelijke functies en kantoren.  
 

 
Conclusie 

Een beperking van de privacy is niet aan de orde. Er zal daarom geen sprake zijn van planschade 
door een aantasting van de privacy. 
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5.3 Schaduwwerking 
 
Schaduwwerking kan net als bij de beperking van het uitzicht optreden indien de toegestane 
bouwhoogte toeneemt en/of de minimale afstand van nieuwe bebouwing tot planschadegevoelige 
objecten afneemt.  
 

 
Beoordeling 

Boerhaavestraat  
 
De 15 meter hoge bebouwing is toelaten op grond van de Bouwverordening geeft in maart / 
september om 08.00 uur wat meer schaduw dan wat het nieuwe bestemmingsplan kan veroorzaken, 
er treedt dus een verbetering op.  
In de overige gemodelleerde maanden (december en juni) is er geen significant verschil.  
 
Op de onderstaande afbeeldingen is als illustratie de schaduwwerking op 21 maart / september om 
08.00 uur van de geldende bestemmingsplannen (boven) en in de nieuwe situatie (onder) 
weergegeven. 
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Middenweg / Beatrixstraat 
 
Voor de bovenwoningen aan de Middenweg is er in de winter enige toename van de schaduwwerking 
te verwachten tussen 12.00 en 14.00 uur. Voor de bovenwoningen aan de Beatrixstraat is er geen 
noemenswaardig effect aan de orde. 
 
Op de onderstaande afbeeldingen is als illustratie de schaduwwerking op 21 december om 12.00 uur 
van de geldende bestemmingsplannen (boven) en in de nieuwe situatie (onder) weergegeven. Op 
deze dag en dit tijdstip is het grootste effect waarneembaar. 
 

 
 
 

 
 
In de overige maanden en op de andere tijdstippen zijn er geen negatieve effecten voor de 
bovenwoningen aan zowel de Middenweg als de Beatrixstraat. 
 

 
Conclusie 

Allen de bovenwoningen aan de Middenweg ondervinden in de winter gedurende enkele uren (tussen 
12.00 en 14.00 uur) een toename van schaduw. In deze maanden is zon echter meer uitzondering 
dan regel en het betreft slecht een kort deel van het jaar, een kort deel van de dag. Deze toename van 
schaduwwerking is daarom zeer beperkt. 
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5.4 Toename en overlast van verkeersbewegingen 
 

 
Beoordeling 

Boerhaavestraat  
 
Momenteel hebben de gronden tegenover de woningen aan de Boerhaavestraat een 
verkeersbestemming met wegen en parkeerplaatsen en er bevindt zich hier een taxistandplaats. De 
Boerhaavestraat is voorts een route van en naar het station en is een doorgaande weg via de 
Brakkeveldweg naar de Waddenzeestraat en de Nieuweweg. De Boerhaavestraat heeft daardoor 
meer verkeer dan een gemiddelde buurtontsluitingsweg. Bovendien is zeer nabij de woningen de 
bestemming Maatschappelijk reeds toegelaten (bestemmingsplan Geleerdenbuurt Oost 2001) wat in 
potentie al tot grote bezoekersintensiteiten kan leiden. 
 
De nieuwe bebouwing tegenover de woningen aan de Boerhaavestraat betreft de functies 
stadskantoor en/of parkeergarage. De intensiteit van bezoekers / voorbijgangers kan daardoor 
veranderen, maar dit leidt niet noodzakelijkerwijs tot meer verkeer dan de huidige planologische en 
feitelijke situatie mogelijk maakt. De afstand van 22 meter tussen de bestaande en nieuwe bebouwing 
heeft daarop geen significante invloed. Bestaande weginfrastructuur is dichter bij de woningen 
gelegen. 
 
De in- en uitrit van de mogelijke parkeervoorzieningen mag niet bij recht tegenover de woningen in de 
Boerhaavestraat gerealiseerd worden, waardoor het bestemmingsverkeer van de parkeervoorziening 
geen extra overlast zal veroorzaken voor deze objecten. In de huidige situatie is hier echter al een 
parkeerterrein met taxistandplaats toegestaan. 
Indien de in- en/of uitrit van de garage wel tegenover de woningen zou komen te liggen, dan kan dat 
alleen na toepassing van de afwijkingsbevoegdheid ex artikel 3.6 Wro. Als dat leidt tot planschade, 
ontstaat dat pas ten gevolge van de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid en niet reeds nu bij 
vaststelling van dit bestemmingsplan. 
 
Middenweg / Beatrixstraat 
 
Gezien het karakter van de Middenweg als hoofdontsluitingsroute in Den Helder en de bestaande 
maatschappelijke bestemming / kantoorfunctie ter plaatse van het postkantoor (met bijbehorende 
potentiële bezoekersintensiteiten) leidt de toevoeging van het stadskantoor met pareergarage niet tot 
significant grotere verkeersintensiteiten op de Middenweg of de Parallelweg. Het plan leidt ten aanzien 
van verkeer dan ook niet tot planschaderisico met betrekking tot de panden aan de Middenweg en de 
Beatrixstraat. 
 
Hier speelt ook dat in de huidige situatie al maatschappelijk voorzieningen met een bouwhoogte van 9 
tot 12 meter mogelijk is. Een toename of wijziging van het programma is vergeleken met het in de 
huidige situatie mogelijke programma ook gering van omvang. Het gaat reeds om een 
binnenstedelijke locatie met een station, hoofdwegen en diverse centrumfuncties, waaronder ook 
maatschappelijke functies en kantoren.  
 

 
Conclusie 

Planschade vanwege een toename van verkeer is naar verwachting niet aan de orde. 
 
5.5 Overige hinder en milieuaspecten 
 
Bij overige hinder en milieuaspecten gaat het om mogelijke hinder door geluid, stank en gevaar door 
bedrijven en voorzieningen.  
 

 
Beoordeling 

Boerhaavestraat  
 
De functie van stadskantoor is op zichzelf geen hinderlijke functie en is in centraal stedelijke omgeving 
normaal. Bovendien is de maatschappelijke bestemming, waaronder het gebruik als kantoor, reeds 
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toegestaan ter plaatse van het postkantoor. De nieuwe bestemming leidt daarom wat de 
kantoorfunctie betreft niet tot meer overlast. 
 
De in- en uitrit van de mogelijke parkeervoorzieningen mag niet bij recht tegenover de woningen in de 
Boerhaavestraat gerealiseerd worden, waardoor het bestemmingsverkeer van de parkeervoorziening 
geen extra overlast zal veroorzaken voor deze objecten. In de huidige situatie is hier echter al een 
parkeerterrein met taxistandplaats toegestaan. 
Indien de in- en/of uitrit van de garage wel tegenover de woningen zou komen te liggen, dan kan dat 
alleen na toepassing van de afwijkingsbevoegdheid ex artikel 3.6 Wro. Als dat leidt tot planschade, 
ontstaat dat pas ten gevolge van de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid en niet reeds nu bij 
vaststelling van dit bestemmingsplan. 
 
De nieuwe bebouwing schermt de bestaande woningen enigszins af van de spoorweg en het station. 
De geluidoverlast van remmende en stationerende treinen en mensen op het perron wordt daardoor 
beperkt.  
 
Middenweg / Beatrixstraat 
 
De functie van stadskantoor is op zichzelf geen hinderlijke functie en is in centraal stedelijke omgeving 
normaal. Bovendien is de maatschappelijke bestemming, waaronder het gebruik als kantoor, reeds 
toegestaan ter plaatse van het postkantoor. De nieuwe bestemming leidt daarom wat de 
kantoorfunctie betreft niet tot meer overlast. 
 
De nieuwe bebouwing schermt de bestaande woningen enigszins af van de spoorweg en het station. 
De geluidoverlast van remmende en stationerende treinen en mensen op het perron wordt daardoor 
beperkt.  
 

 
Conclusie 

Dit aspect heeft geen planschade tot gevolg. Voor de woningen is juist vermindering van overlast 
vanwege het spoor en het station te verwachten. 
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6 Conclusie 
 
Er is sprake van een vermindering van uitzicht voor de woningen aan de Boerhaavestraat, maar deze 
is beperkt. De nieuwe bouwmogelijkheden leiden echter ook tot een (geringe) vermindering van 
schaduw op de woningen aan de Boerhaavestraat en de nieuwe bebouwing leidt tot afscherming van 
geluid van en zicht op de spoorweg en het station. De beperkte vermindering van het uitzicht wordt 
daardoor tenminste gedeeltelijk gecompenseerd door enige verbeteringen van de planologische 
situatie, zodat per saldo niet verwacht hoeft te worden dat een waardedaling (als die er al is) van meer 
dan 2% ontstaat voor de woningen. 
 
De toename van schaduwwerking voor de bovenwoningen aan de Middenweg is beperkt. De nieuwe 
bouwmogelijkheden leiden voorts ook tot enige afscherming van geluid van de spoorweg en het 
station. De beperkte vermindering van het uitzicht wordt daardoor tenminste gedeeltelijk 
gecompenseerd door enige verbetering van de planologische situatie, zodat per saldo niet verwacht 
hoeft te worden dat een waardedaling (als die er al is) van meer dan 2% ontstaat voor de woningen. 
 
Voor het overige zijn en geen significante effecten op de planologische situatie voor de 
bovenwoningen aan de Middenweg, de Beatrixstraat en de woningen aan de Boerhaavestraat. 
 
Gelet op de voorgaande hoofdstukken is het risico nihil dat het nieuwe bestemmingsplan leidt tot 
planschade die voor tegemoetkoming in aanmerking komt. 
 



Risicoanalyse planschade voorontwerp bestemmingsplan ‘Stationslocatie 2012’, 14 mei 2012 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Gemeente Den Helder heeft, in samenwerking met Zeestad bv, voornemens om het  

Stationgebied van Den Helder opnieuw in te richten. Onderdeel hiervan is dat het postkantoor 

wordt gesloopt en dat hier het nieuwe gemeentehuis wordt gesitueerd. Grontmij is gevraagd om 

een quick-scan natuur inclusief een vleermuizeninventarisatie naar vaste verblijfplaatsen uit te 

voeren om de (on)mogelijkheden met betrekking tot natuur in kaart te brengen. 

 

De natuurwetgeving schrijft voor om, voorafgaand aan een ontwikkeling, een inschatting te ma-

ken van de natuurwaarden van het plangebied en mogelijke effecten hierop veroorzaakt door 

de voorgestane ontwikkelingen. In deze quick-scan natuur wordt, op basis van bestaande in-

formatie en een oriënterend veldbezoek, een inschatting gemaakt van de natuurwaarden van 

het plangebied en de mogelijke relaties die er liggen met de omgeving. De quick-scan geeft in-

zicht in de noodzaak tot het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Flora- en fauna-

wet, een Natuurbeschermingswet vergunning, ‘Nee, tenzij…’- toets EHS dan wel de noodzaak 

tot het uitvoeren van nadere inventarisaties of effectbeoordelingen. De quick-scan vormt daar-

mee de basis voor eventuele verdere procedures of vervolgonderzoek in het kader van de wet- 

en regelgeving voor de natuur.  

 
1.2 Het plangebied 

Het Stationsgebied bevindt zich in het centrum van Den Helder. Station Den Helder vormt het 

eindpunt van het spoortraject Noord-Holland. Naast het station bevindt zich ook bebouwing van 

o.a. de watertoren, het postkantoor en een aantal winkels op de hoek van de Beatrixstraat, na-

melijk Viswereld, Naturel en Hotel Wienerhof. Deze winkels bevinden zich buiten de begrenzing 

van het plangebied. Het voormalige postkantoor staat in de huidige situatie leeg en zal vermoe-

delijk worden gesloopt. In figuur 1 is de ligging van het plangebied globaal weergegeven en in 

figuur 2 zijn foto’s van het plangebied opgenomen. 
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Figuur 1: Ligging plangebied Stationsgebied Den Helder (rood). 

 

  
 

  
Figuur 2: Foto’s van het plangebied d.d. 30-09-2011. Linksboven= voormalig postkantoor 

met watertoren, rechtsboven= voorzijde voormalige postkantoor, linksonder= naastgele-

gen station Den Helder en rechtsonder= parkeerterrein Boerhaavestraat. 
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1.3 Voorgenomen ontwikkeling 

Het stationsgebied in Den Helder zal worden herontwikkeld. Dit houdt in dat hier een nieuw ge-

meentehuis wordt gesitueerd en het opbaar gebied wordt opgeknapt door het kappen van enke-

le bomen en realiseren van nieuwe parkeerplaatsen. De volgende werkzaamheden worden bin-

nen deze natuurtoets getoetst: 
1.  Het slopen van het oude Postkantoor; 
2.  Kappen van bomen (grote populieren); 
3.  Omvormen van braakliggend terrein in parkeerterrein; 
4.  Het bouwen van het gemeentehuis (incl. de mogelijkheid tot ondergronds twee  
 parkeerlagen). 
  
Uit studie van de gemeente is gebleken dat het slopen van het bestaande postkantoor goedko-
per en functioneler is dan het in gebruik nemen van het postkantoor als stadhuis. Onder het 
nieuwe stadhuis zal een parkeergarage worden gesitueerd. 
 
Er zijn nog geen schetsen of tekeningen van de toekomstige situatie beschikbaar. 
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2 Wet- en regelgeving van natuur 

2.1 Inleiding 

De natuurbeschermingswetgeving in Nederland valt uiteen in gebiedsbescherming en in  

soortenbescherming. Gebiedsbeschermende wetgeving voorziet in bescherming van aangewe-

zen natuurgebieden en wordt geregeld in de nieuwe gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998. 

Soortenbescherming is vastgelegd in de Flora- en faunawet. Deze wet ziet toe op bescherming 

van soorten planten en dieren zowel binnen als buiten beschermde natuurgebieden. Daarnaast 

zijn er ook beleidsmatig beschermde gebieden en soorten. 

 
2.2 Natuurbeschermingswet 

Handelingen die leiden tot (significante) negatieve effecten op de natuurwaarden binnen Natura 

2000-gebieden mogen niet plaatsvinden zonder vergunning (artikel 19d, eerste lid). 

Voor alle Natura 2000-gebieden worden beheerplannen opgesteld, waarin wordt vastgesteld 

hoe en wanneer de doelen voor een gebied gehaald worden (instandhoudingdoelstellingen). 

Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden (landbouw, recreatie, waterbeheer), die geen 

significante schade toebrengen aan de natuurwaarden, worden in een beheerplan opgenomen. 

Voor deze activiteiten dient een toetsing bestaand gebruik te worden uitgevoerd, waarbij de be-

staande activiteiten ingedeeld zijn in één of meerdere categorieën:  
1. Gebruiksvorm in beheerplan zonder wijzigingen/maatregelen; 
2. Gebruiksvorm in beheerplan met wijzigingen/maatregelen; 
3. Gebruiksvorm niet in beheerplan, vergunningsprocedure; 
4. Gebruiksvorm niet in beheerplan.  

 

Als het project niet is vermeld in het beheerplan en niet kan worden beschouwd als “bestaand 

gebruik”, betekent dat na moet worden gegaan in hoeverre een vergunning nodig is door middel 

van een voortoets. Het toetsingsschema in bijlage 3 van de Natuurbeschermingswet geeft de te 

nemen stappen weer, doch om één en ander wat te verduidelijken daarom een korte toelichting.  

 

De voortoets geeft een indicatie of de geplande werkzaamheden leiden tot (significante) nega-

tieve effecten op de gekwalificeerde habitattypen en habitatsoorten aan de hand van checklists 

van het Regiebureau Natura 2000. De volgende uitkomsten zijn mogelijk: 
1. Geen te verwachten negatieve effecten, een vergunning is niet nodig.  
2. Negatief, niet significant effect verwacht. In deze situatie wordt een verslechteringtoets 

voorgeschreven. Dit is een verdiepingslag van de voortoets met tevens hierin een voor-
stel voor mitigerende maatregelen. Deze toets heeft twee uitkomsten: 

a. De verslechtering is aanvaardbaar, de vergunning wordt door bevoegd gezag 
verleend. 

b. De vergunning is niet aanvaardbaar, de vergunning wordt geweigerd. 
 

3. Significant negatief effect verwacht. In deze situatie wordt een passende beoordeling 
voorgeschreven. Op basis van de beste wetenschappelijke kennis en het nemen van 
mitigerende maatregelen worden alle aspecten van de activiteit op zichzelf en in combi-
natie van cumulatieve activiteiten of plannen getoetst. De passende beoordeling heeft 
drie uitkomsten: 

a. Er treedt geen verslechtering op, een vergunning is niet nodig. 
b. Er treedt een niet significante verslechtering, vergunning wordt verleend. 
c. Er treedt een significant effect op, dan wordt een ADC-toets voorgeschreven 

bestaande uit een onderzoek naar Alternatieven, Dwingende redenen van groot 
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openbaar belang en Compensatie van de verloren gaande waarden. Er zijn dan 
twee situaties: 

i. Het voldoet aan de ADC-voorwaarden, vergunning wordt verleend. 
ii. Het voldoet niet hieraan, vergunning wordt geweigerd. 

 
2.3 Natuurbeleid 

De Nota Ruimte vervangt het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) en geeft het beleidskader 

voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord toekomstig grondgebruik in het landelijke 

gebied in onder andere de vorm van Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een sa-

menhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het netwerk wordt ge-

vormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. De 

EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt. 

 

De afweging voor ingrepen in de EHS gaat volgens het ‘nee, tenzij principe’. In onderstaand 

schema is dit stapsgewijs weergegeven. Indien bij een ingreep schade wordt aangericht aan 

een EHS gebied dient dit in ieder geval gemitigeerd te worden. De resteffecten aan verlies in 

kwaliteit en oppervlak dient te worden gecompenseerd. 

 

Schema 1: Het ”nee, tenzij"-principe van het compensatiebeginsel. 

 
 
2.4 Flora- en faunawet 

Ter bescherming van de Nederlandse flora en fauna is sinds 1 april 2002 de Flora- en faunawet 

van kracht. Deze wet is gericht op de duurzame instandhouding van soorten planten en dieren. 

De Flora- en faunawet vervangt o.a. de Vogelwet, de Jachtwet en de soortbescherming uit de 

oude Natuurbeschermingswet 1968. In de Flora- en faunawet zijn (nagenoeg) alle van nature in 

het wild voorkomende amfibieën, zoogdieren en vogels beschermd. Daarnaast is een beperkt 

aantal plantensoorten en ongewervelden beschermd. Voor soorten die vallen onder de be-

scherming van de Flora- en faunawet gelden de volgende verbodsbepalingen: 

 

Artikel 8 

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 

verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op eni-

gerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

 

Artikel 9 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te ver-

wonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

 

Artikel 10 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te ver-

ontrusten. 

 

Artikel 11 

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 

dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te 

halen, weg te nemen of te verstoren. 
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Artikel 12 

Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoe-

ken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

Vrijstelling en ontheffing 

Conform artikel 75 is het mogelijk om in bepaalde gevallen ontheffing of vrijstelling te verlenen 

van de verbodsbepalingen genoemd in artikelen 8 t/m 11 en 13. Sinds het vrijstellingsbesluit 

van 23 februari 2005 kent de Flora- en faunawet drie beschermingsniveaus, veelal aangeduid 

met tabel 1, tabel 2 en tabel 3. De bescherming van de broedvogels heeft een apart bescher-

mingsregime en zijn sinds 25 augustus 2009 onderverdeeld in de categorieën 1 tot en met 5 en 

overige soorten. 

 

tabel 1 Algemene soorten Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen, onderhoud en beheer 

geldt een vrijstelling. Er hoeft voor deze activiteiten geen 

ontheffing aangevraagd te worden. 

tabel 2 Overige soorten Wat betreft beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkelin-

gen geldt een vrijstelling, mits wordt gewerkt volgens een 

door de minister van LNV (thans EL&I) goedgekeurde ge-

dragscode. Is er geen gedragscode dan moet ontheffing 

aangevraagd worden, deze valt onder de lichte toets (geen 

aantasting van de duurzame instandhouding van de soort).  

tabel 3 Soorten, genoemd in 

bijlage IV van de Habi-

tatrichtlijn en in bijlage 

1 van de AMVB 

Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Voor 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt ten aanzien van 

deze soorten dat er altijd een ontheffing moet worden aan-

gevraagd waarvoor een uitgebreide toets geldt. De onthef-

fingsaanvraag valt onder de zware toets: 1) er is sprake van 

een bij de wet genoemd belang, 2) er is geen alternatief, 3) 

doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhou-

ding van de soort. Voor beheer en onderhoud is wel vrijstel-

ling mogelijk indien gewerkt wordt volgens een goedgekeur-

de gedragscode. 

 Vogels Vogels vormen een aparte categorie. Vogels worden vooral 

negatief geraakt in hun broedperiode. Voor het verstoren 

van nesten wordt over het algemeen geen ontheffing ver-

leend tijdens het broedseizoen. Van een aantal soorten zijn 

vogelnesten en bijbehorend functionele leefgebied jaarrond 

beschermd en staan op de ‘Aangepaste lijst jaarrond be-

schermde vogelnesten’ van het ministerie van EL&I. Het 

betreffen broedvogelsoorten van de beschermingscatego-

rieën 1 t/m 4 en in bepaalde gevallen ook van de bescher-

mingscategorie 5. Een ontheffingsaanvraag voor het aantas-

ten van deze verblijfplaatsen zal getoetst worden aan de 

zware toets (als bij tabel 3).Bescherming van broedvogels 

uit categorie 5 is jaarrond van toepassing indien ecologische 

omstandigheden dat rechtvaardigen. Dit is bijvoorbeeld het 

geval als de soort lokaal zeldzaam is, als er bij een versto-

ring geen alternatieve nestlocaties beschikbaar zijn of als 

het aanbieden van een alternatieve (kunstmatige) nestloca-

tie niet mogelijk is.  
 

In de quick-scan wordt getoetst welke verbodsbepalingen overtreden kunnen worden bij de uit-

voering van het plan. Afhankelijk van het beschermingsniveau van de soort zal voor de overtre-

ding van de verbodsbepaling al dan niet een ontheffing aangevraagd te worden en of volgens 

een goedgekeurde gedragscode gewerkt moeten worden. 
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Coalitie biodiversiteit 2010 

Natuur staat op veel plaatsen in Nederland en ook elders onder druk. Door het intensieve 

gebruik van onze omgeving verdwijnen steeds meer soorten. Maar een gezond ecosysteem 

wordt juist gekenmerkt door een hoge biodiversiteit. Deze rijkdom aan soorten is voor men-

sen van groot belang. Grontmij levert een bijdrage aan het behoud van soortenrijkdom en 

maakt deel uit van de Coalitie Biodiversiteit 2010.  

 

Natuur komt niet alleen voor in natuurgebieden, maar grote diversiteit wordt ook vaak aange-

troffen in tuinen, parken en bouwterreinen! Om de natuurwaarden te behouden en te ver-

sterken hebben het rijk en de provincies herstelopgaven geformuleerd. Het voornemen is om 

de achteruitgang van de biodiversiteit stop te zetten. Hiertoe heeft de Coalitie Biodiversiteit 

2010 het Verdrag van Amersfoort ondertekend. De coalitie bestaat uit provincies, gemeen-

ten, NGO’s en bedrijven. Grontmij Nederland B.V. tekenende in november 2009 als eerste 

advies- en ingenieursbureau het Verdrag van Amersfoort en behoort tot de Coalitie Biodiver-

siteit 2010.  

 

Door het Verdrag te ondertekenen geeft de ondertekenaar aan zich actief te zullen inspan-

nen om de biodiversiteit te verhogen. Grontmij neemt dan ook graag het initiatief binnen pro-

jecten om zoveel mogelijk aan de biodiversiteit bij te dragen. Hierbij kunt u denken aan het 

opzetten van ecologische knelpuntenanalyses, het adopteren van een voor de gemeente 

karakteristieke plant- of diersoort en natuurbeheerplannen voor parken en bedrijfsterreinen. 

Deze projecten richten zich niet alleen op natuurgebieden maar ook op binnenstedelijke wij-

ken, industrieterreinen, kantorenpark of intensieve agrarische gebieden. Vaak kunnen door 

kleine aanpassingen of toevoegingen in een project, zoals aangepast bermbeheer, speciale 

armaturen van lichtmasten, faunapassages en natuurvriendelijke oevers, al winst worden 

behaald voor de biodiversiteit. Onder de aanbevelingen geven wij dan ook alvast een voor-

schot op de mogelijkheden om in het kader van dit project de biodiversiteit te versterken! 
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3 Inventarisatie natuurwaarden 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de aanwezige natuurwaarden in het plangebied beschreven. Vervol-

gens worden de effecten van de geplande werkzaamheden op deze natuurwaarden uitgewerkt. 

Negatieve effecten kunnen in algemene zin bestaan uit: 

• vernietiging: leefgebied/vaste verblijfplaatsen verdwijnen; 

• verstoring: planten of dieren, hun verblijfplaats of voedselgebied ondervindt verstoring 

als gevolg van werkzaamheden of gebruik; 

• versnippering: migratie van soorten wordt bemoeilijkt, waardoor populaties worden 

geïsoleerd; 

• vermesting: het voedselrijker worden van voedselarme situaties; 

• verdroging: het droger worden van natte situaties; 

• verontreiniging: afvoeren van afvalstromen. 

 
3.2 Inventarisatiemethode 
3.2.1 Bronnenonderzoek 

Het bronnenonderzoek heeft als doel een overzicht te krijgen van de beschikbare informatie 

met betrekking tot het voorkomen van beschermde soorten en gebieden in het plangebied en 

omgeving. Hierbij maken we gebruik van diverse ecologische atlassen en internetbronnen (zie 

literatuurlijst voor een overzicht).  

Voor de ligging van de EHS, weidevogelgebieden en andere provinciale natuurgebieden is ge-

bruikt gemaakt van de website van de provincie. Informatie over Natura2000- gebieden en Be-

schermde Natuurmonumenten is afkomstig uit de gebiedendatabase van het ministerie van 

EL&I.  

 

In de Literatuurlijst is het complete overzicht van geraadpleegde bronnen weergegeven. 

 
3.2.2 Oriënterend veldbezoek 

Tijdens het oriënterend veldbezoek is het Stationsgebied van Den Helder 30 september 2011 

bezocht. Tijdens dit veldbezoek is op basis van expert- judgement, vastgesteld of geschikt habi-

tat aanwezig is voor beschermde soorten. Dit veldbezoek is uitgevoerd door ecoloog S. Rood-

zand. Een deel van het spoortraject maakt ook onderdeel uit van het plangebied. Dit deel is 

vanaf de perrons en ‘zijlijn’ beschouwd. Aangezien er geen ingrepen zijn voorzien op het spoor, 

was het niet noodzakelijk om daadwerkelijk het spoor te betreden. Naast dit oriënterend veldbe-

zoek heeft een uitgebreid vleermuizenonderzoek plaatsgevonden.  
 
3.2.3 Vleermuizenonderzoek 

Het postkantoor zal worden gesloopt, deze bebouwing bezit enkele elementen welke het ge-

bouw geschikt maken voor verblijfplaats van vleermuizen. Aangezien op basis hiervan vleer-

muizenverblijf niet kan worden uitgesloten, heeft nader onderzoek naar vaste verblijfplaatsen 

van vleermuizen plaatsgevonden. 

 

De inventarisaties naar vleermuizen zijn te verdelen in onderzoek naar zomerverblijven en 

kraamkolonies, paarverblijven en zwermplaatsen, winterverblijven en vliegroutes en foerageer-

gebieden. De methode en resultaten staan per onderzoeksperiode beschreven.  

De inventarisaties naar vleermuizen worden met behulp van een zogenaamde batdetector uit-

gevoerd. Er is gewerkt standaard met de Petersson D240X of een vergelijkbare detector, 
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waarmee (vertraagde) opnamen kunnen worden gemaakt ten behoeve van eventuele analyse 

achteraf. De inventarisaties hebben plaatsgevonden conform het Vleermuisprotocol 2011
1
.  

 
Zomer- / kraamverblijven  

In de periode van 15 mei – 15 juli 2011 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid 

van zomerverblijven en kraamverblijven van vleermuizen in het onderzoeksgebied. Het onder-

zoeksgebied is driemaal bezocht. Twee van de bezoeken hebben plaatsgevonden in de vroege 

morgen, van circa drie uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst. Eén bezoek heeft plaatsgevon-

den in de avond van zonsondergang tot circa drie uur na zonsondergang. Een overzicht van 

deze bezoeken is opgenomen in tabel 1 

 

Tabel 1: Overzicht inventarisatieronden 
Datum Tijd Weersomstandigheden 

15-06-2011  22:02-01:02  14°C, windkracht 2, droog, licht bewolkt  
30-06-2011  02:23-05:23  14°C, windkracht 2, droog, licht bewolkt  
16-07-2011  02:40-05:40  15°C, windkracht 3, droog, bewolkt  
02-08-2011  03:03-06:03  15°C, windkracht 2, droog, helder  
16-08-2011  21:03-00:03  17°C, windkracht 3, droog, licht bewolkt  
08-09-2011  20:12-23:12  15°C, windkracht 3, droog, bewolkt  

 
Paarverblijven en zwermplaatsen  

In de periode van 15 juli – 15 september is het onderzoeksgebied driemaal onderzocht. Eén 

bezoek heeft plaatsgevonden in de vroege morgen en twee bezoeken in de late avond -nacht. 

Een overzicht van deze bezoeken is opgenomen in tabel 1. 

 
Vliegroutes en foerageergebied  

Simultaan met het onderzoek naar zomer- en kraamverblijven, paarverblijven en zwermplaat-

sen is ook onderzoek verricht naar de eventueel in het projectgebied aanwezige vliegroutes en 

foerageergebieden van vleermuizen in het onderzoeksgebied. 

 

Winterverblijven  

Tijdens het onderzoek naar paarverblijven en zwermplaatsen is geïnventariseerd naar zwer-

mende vleermuizen bij potentiële winterverblijven aanvullend inpandig onderzoek is onnodig 

gebleken. 

 

De resultaten van de vleermuizeninventarisatie staan beschreven onder paragraaf 3.5.1. 

 
3.3 Natuurbeschermingswet 

Binnen een straal van vier kilometer van het plangebied bevinden zich de Natura 2000-

gebieden Noordzeekustzone, Duinen Den Helder- Callantsoog en Waddenzee. In figuur 3 is de 

ligging van de Natura 2000-gebieden weergegeven. Binnen deze straal bevinden zich geen 

overige Natura 2000-gebieden of Beschermde Natuurmonumenten. 

 

De voorgenomen werkzaamheden vinden binnen het centrumgebied van Den Helder plaats en 

bestaat onder andere uit sloop van postkantoor en kappen van bomen en realisatie van de 

nieuwbouw van het nieuwe gemeentehuis. Deze werkzaamheden zijn niet van invloed op de 

instandhoudingdoelstellingen van de drie Natura 2000-gebieden. Plaatselijk zal er enige versto-

ring van geluid/ trillingen optreden, maar dit is lokaal en heeft geen invloed op de instandhou-

dingdoelstellingen van de nabij gelegen Natura 2000-gebieden. 

De voorgenomen werkzaamheden vinden buiten de invloedsfeer van de Natura 2000-gebieden 

Noordzeekustzone, Duinen Den Helder- Callantsoog en Waddenzee plaats. In dit kader treden 

geen negatieve effecten op en hoeven geen vervolg procedures in gang te worden gezet. 

 

                                                                  
1
 Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur 2011. Vleermuis-

protocol 2011, 30 maart 2011 
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Figuur 3: Ligging Natura 2000-gebieden (rood) binnen straal van 4 km van het plange-

bied. 

 
3.4 Ecologische Hoofdstructuur 

Het plangebied bevindt zich buiten de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), 

Ecologische verbindingszones (EVZ) en weidevogelleefgebied, zie figuur 4. De voorgenomen 

werkzaamheden hebben ook geen externe werking op de wezenlijke kenmerken en waarden 

van de EHS. In dit kader treden geen negatieve effecten op en hoeven geen verdere procedu-

res in gang te worden gezet. 

 

 

Waddenzee 

Duinen Den Helder- Cal-

lantsoog 

Noordzeekustzone 
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Figuur 4: Ligging Ecologische Hoofdstructuur rondom plangebied (rood) (bron: Struc-

tuurvisie vastgesteld door PS 21 juni 2010). 

 
3.5 Flora 

Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit verhard oppervlakte van bebouwing en bestrating. Tij-

dens het veldbezoek is op het verzoek van Gemeente Den Helder tijdens het veldbezoek (30-

09-2011) oriënterend geïnventariseerd op muurvegetatie nabij het spoor. Op het spoor van per-

ron 1 en 2 is redelijk veel (pionier)vegetatie aanwezig. Spoor 3, 4 en 5 is redelijk recent opge-

knapt, hier is tussen het grind/ stenen nauwelijks vegetatie aanwezig. Op de muurtjes van het 

station en de bebouwing van het voormalige postkantoor zijn geen (zwaar) beschermde muur-

planten/ varens aangetroffen. 

De vegetatie tussen de rails is niet op soort/ naam gebracht, echter vinden hier ook geen werk-

zaamheden plaats en zal de vegetatie gewoon blijven behouden. Wel wordt mogelijk plaatselijk 

tijdelijk een bronbemaling toegepast. Bronbemaling kan plaatselijk van verdroging veroorzaken. 

Aangezien hier alleen pioniersoorten van een droge ondergrond zijn aangetroffen en geen 

waarnemingen bekend zijn van beschermde soorten, treedt in dit kader geen negatieve effecten 

op. daarnaast geldt dat na de werkzaamheden de bronbemaling wordt verwijderd en de oude 

situatie op het spoor, weer wordt hersteld. 

 

  
Figuur 5: Vegetatie op het spoor tussen perron 1 en 2. 

 
3.6 Zoogdieren 

Het plangebied bevindt zich in het centrum van Den Helder en bestaat grotendeels uit verhard 

oppervlakte met bebouwing en infrastructuur. Het centrum biedt voor algemene kleine zoogdie-

ren zoals egel, mol en huisspitsmuis geschikt leefgebied. Dit zijn alle algemene soorten van 

tabel 1 Flora- en faunawet. Naast deze algemene soorten maken naar verwachting ook vleer-

muizen gebruik van het plangebied.  
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Alle vleermuizen zijn in Nederland zwaar beschermd onder tabel 3 Flora- en faunawet. Vleer-

muizen kunnen vliegend en foeragerend gebruik maken van het gebied maar maken mogelijk 

ook gebruik van de bebouwing als vaste verblijfplaats. De functionaliteit van vliegroute en jacht-

biotoop blijft gehandhaafd. Bij sloop van vaste verblijfplaats, wordt deze functionaliteit wel aan-

getast. 

 

Soorten die hier voor kunnen komen zijn gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwerg-

vleermuis. Watervleermuis, meervleermuis, rosse vleermuis en tweekleurige vleermuis worden 

hier minder snel verwacht, maar komen in de regio wel voor. 

 
3.6.1 Vleermuizenonderzoek 

Aangezien de bebouwing in potentie geschikt is voor verblijfplaatsen van vleermuizen, heeft er 

nader onderzoek naar vaste verblijfplaatsen van vleermuizen plaatsgevonden. In deze para-

graaf worden de resultaten van de vleermuizeninventarisatie beschreven. 

 

Zomer- en kraamverblijfplaatsen 

Er zijn geen zomer- en/ of kraamverblijven aangetroffen in het plangebied. Tijdens de kraamtijd 

wordt er door één individu van de gewone dwergvleermuis gefoerageerd in en nabij het plange-

bied (zie figuur 6). Dit individu vertoonde geen band met de bebouwing of begroeiing in het 

plangebied. Er is dan ook geen kraamverblijf aanwezig in het plangebied. De resultaten staan 

weergegeven op figuur 6. 

 

Paarverblijven en zwermplaatsen 

Er zijn geen paarverblijven en/ of zwermplaatsen aangetroffen in het plangebied. Er zijn in deze 

periode twee vleermuissoorten waargenomen: de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. De 

gewone dwergvleermuis foerageert in het gebied, de laatvlieger betrof slechts één overvliegend 

individu. Deze individuen vertoonden geen band met de bebouwing of begroeiing in het plange-

bied. Er zijn geen zwermplaatsen aangetroffen. De resultaten staan weergegeven op figuur 6. 

 
Vliegroutes en foerageergebied 

Binnen het projectgebied zijn er geen typische vaste vliegroutes waargenomen. Er zijn binnen 

het projectgebied waarnemingen gedaan van foeragerende vleermuizen. Dit betrof één individu 

van de gewone dwergvleermuis. Het plangebied bevat echter geen belangrijk foerageergebied 

voor vleermuizen. 

 

Winterverblijfplaatsen 

Het onderzoek naar winterverblijfplaatsen heeft zich toegespitst op de inventarisatie naar 

zwermplaatsen. Er zijn hierbij geen zwermplaatsen aangetroffen. Door het gehele jaar is bij elke 

inventarisatie maximaal één individu van de gewone dwergvleermuis (en één overvliegende 

laatvlieger) waargenomen en zijn er geen verblijfplaatsen aangetroffen. De combinatie van deze 

gegevens zorgt dat aanvullend onderzoek naar winterverblijven niet nodig is. 

 

Het leefgebied van vleermuizen bestaat uit een netwerk van verschillende verblijfplaatsen, 

waartussen zij vliegen en foerageren. Binnen het plangebied zijn echter geen verblijfplaatsen 

aangetroffen, de soorten verblijven elders in Den Helder. Daarnaast lijken de vleermuizen geen 

gebruik te maken van de (te kappen) bomen binnen het plangebied. 

De voorgenomen ontwikkelingen vinden in principe slechts overdag plaats. Overdag verblijven 

vleermuizen buiten het plangebied, in dit kader treden dan ook geen negatieve effecten op. 

Daarnaast geldt dat het plangebied, stationgebied van Den Helder, in de huidige situatie reeds 

is verlicht en de vleermuizen zich hierbij blijkbaar niet aan storen tijdens het foerageren. Indien 

werkzaamheden toch (deels) ’s avonds of ‘s nachts plaats vinden treden er alsnog geen nega-

tieve effecten op.  

 

Samengevat kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling heeft geen negatie-

ve effecten op de vleermuizen.



Inventarisatie natuurwaarden 

 

 

319740, revisie 01

Pagina 16 van 20

 

 

 

 
Figuur 6: Resultaten vleermuizeninventarisatie stationsgebied Den Helder. 

 
3.7 Vogels 

In de bomen en bosschages in het openbaar groen kunnen diverse vogels tot broeden komen. 

Het gaat hierbij hoofdzakelijk om algemene zangvogels zoals fitis, tjiftjaf, merel, zanglijster, 

heggemus, koolmees, pimpelmees, vink, roodborst en ringmus.  

Alle vogels genieten bescherming onder Flora- en faunawet. Verstoring van broedende vogels 

en broedsel is niet toegestaan. Verstoring van broedvogels treedt op wanneer er tijdens de 

broedperiode (circa 15 maart – 15 juli) werkzaamheden plaatsvinden, waardoor broedgevallen 

worden verstoord, zoals vergraven van terrein waar grondbroeders nestelen. Het verstoren van 

broedsel (inclusief broedende vogels, nesten en eieren) is niet toegestaan (Flora- en faunawet).  

 

Indien desondanks werkzaamheden in het broedseizoen plaatsvinden, dient voorafgaand te 

worden vastgesteld of er broedvogels aanwezig zijn. Indien er geen broedvogels aanwezig zijn, 

kunnen de werkzaamheden worden voortgezet. Anderzijds worden broedlocaties gemarkeerd 

(op kaart) en blijven deze ongemoeid tot het moment de nesten zelfstandig zijn verlaten. 

 

Tijdens de inventarisaties rondes in de ochtend ten behoeve van de vleermuizen is ook gelet op 

het voorkomen van broedvogels in/ rond de bebouwing. Hierbij zijn geen broedvogels met jaar-

rond beschermde nesten zoals huismus en/of gierzwaluw aangetroffen.  
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Deze worden hier dan ook niet verwacht. Wel zijn tijdens het onderzoek vaste rustplaatsen van 

stadsduiven op het oude volksuniversiteitsgebouw waargenomen. Deze zijn buiten het broed-

seizoen niet beschermd. 

 
3.8 Vissen 

Binnen het plangebied en in de directe omgeving hiervan bevinden zich geen waterelementen 

en biedt dan ook geen geschikt leefgebied voor vissen. In dit kader treden geen negatieve ef-

fecten op en hoeven geen vervolgprocedures in gang te worden gezet. 

 
3.9 Amfibieën en reptielen 

Binnen het plangebied en in de directe omgeving hiervan bevinden zich geen waterelementen 

en biedt dat ook geen optimaal leefgebied voor amfibieën. Mogelijk dat plaatselijk een winter-

verblijf van de gewone pad wordt aangetroffen. Dit is een algemeen soort (tabel 1) waarvoor 

een algehele vrijstelling geldt. 

Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied voor zwaar beschermde amfibieën en/of reptie-

len en worden hier dan ook niet verwacht. In dit kader treden geen negatieve effecten op. 

 

Het duingebied van Den Helder vormt het habitat van de rugstreeppad. Leefgebied van deze 

soort bestaat uit zandige terreinen met pionierbegroeiing en ondiepe waterpartijen voor voort-

plantingsbiotoop. Het plangebied biedt in de huidige situatie geen geschikt habitat voor de rug-

streeppad. Indien het terrein bouwrijp wordt gemaakt, door zand op te brengen kan echter 

plaatselijk wel geschikt biotoop ontstaan. Met name wanneer zich regenplassen hebben ontwik-

keld, biedt dit geschikt voortplantingsbiotoop voor de rugstreeppad. De rugstreeppad is zwaar 

beschermd onder tabel 3 Flora- en faunawet en wordt in Noord-Holland vrij regelmatig aange-

troffen op bouwterrein. Indien tijdens de bouw het terrein is gekoloniseerd, kan de soort tijdens 

de werkzaamheden worden verstoord, beschadigd en/of gedood. Om kolonisatie tijdens de rea-

lisatie te voorkomen kan het terrein worden afgeschermd met zogenaamde paddenschermen, 

zie bijlage 1. Deze maatregel is vooralsnog niet noodzakelijk. 

 
3.10 Overige soorten 

Er zijn geen waarnemingen bekend van overige zwaar beschermde diersoorten. Gezien de in-

richting van het terrein met de vele verharding en bebouwing worden deze hier ook niet ver-

wacht. In dit kader is geen nader onderzoek noodzakelijk en treden geen negatieve effecten op. 

 
3.11 Samengevat 

Uit de literatuurgegevens en oriënterende veldbezoek blijkt dat er geen beschermde soorten in 

het plangebied en directe omgeving voorkomen. Dit is met uitzondering van de vleermuizen.  

Op grond van het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat er voldoende informa-

tie beschikbaar is om de toetsing aan de Flora- en faunawet uit te kunnen voeren. Er zijn daar-

om geen aanvullende veldbezoeken nodig. 

 

Uit het nader onderzoek naar vleermuizen is naar voren gekomen dat gewone dwergvleermuis 

en laatvlieger foeragerend/ vliegend voorkomen binnen het plangebied, zie tabel 2. Er zijn tij-

dens dit onderzoek geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen.  

 

Tabel 2: Beschermde soorten waargenomen in het plangebied en omgeving en soorten 

die mogelijk in het gebied voorkomen op grond van habitatgeschiktheid 

Soort Soortgroep Voorkomen vastge-

steld? 

Geschikt habitat 

aanwezig? 

Categorie Flora- en 

faunawet 

gewone dwergvleermuis vleermuizen ja foerageergebied tabel 3 

laatvlieger vleermuizen ja vliegroute tabel 3 
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4 Toetsing & conclusies 

 
4.1 Toetsing 

Natuurbeschermingswet 

De voorgenomen werkzaamheden zijn niet van invloed op de instandhoudingdoelstellingen van 

nabij gelegen Natura 2000-gebieden. In dit kader treden geen negatieve effecten op en hoeven 

geen vervolgprocedures in gang te worden gezet. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Het plangebied bevindt zich niet binnen de begrenzing van Ecologische hoofdstructuur, ecolo-

gische verbindingszone of weidevogelleefgebied. Er is ook geen sprake van externe werking op 

deze gebieden, vervolgprocedure zijn niet noodzakelijk. 

 

Flora- en faunawet 

Het plangebied biedt geschikt biotoop voor verschillende soorten van tabel 1 Flora- en fauna-

wet. In het kader van ruimtelijke ingrepen geldt voor alle tabel 1 soorten een algehele vrijstellin-

gen van verbodsbepalingen van Flora- en faunawet. 

 

Uit de voorliggende hoofdstukken blijkt dat broedvogels en zoogdieren binnen het plangebied 

kunnen voorkomen, die beschermd zijn onder Flora- en faunawet tabel 2 en 3. 

• Met betrekking tot de broedvogels moeten de verstorende werkzaamheden, zoals de 

kapwerkzaamheden, buiten het broedseizoen uit te voeren. Het broedseizoen is per 

soort verschillend maar over het algemeen wordt de periode 15 maart tot 15 juli aan-

gehouden. Indien werkzaamheden wel binnen het broedseizoen plaatsvinden, dient 

voorafgaand te worden geïnventariseerd op broedvogels. 

• Er heeft nader onderzoek naar vleermuizen plaatsgevonden. Binnen het plangebied 

zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen waargenomen. Gewone dwergvleer-

muis en laatvlieger maken wel foeragerend/ vliegend gebruik van het plangebied. Het 

plangebied biedt hierbij echter geen belangrijk onderdeel van hun leefgebied. De 

voorgenomen ontwikkeling heeft geen vernietiging/ verstoring van leefgebied van bei-

de soorten tot gevolg. Daarnaast geldt dat de te kappen bomen niet van wezenlijk be-

lang zijn voor de vleermuizen. Het kappen van de bomen is dan ook niet van invloed 

op de instandhouding van vleermuizen. In dit kader treden geen negatieve effecten op 

en hoeven geen vervolg procedures in gang te worden gezet. 

 
4.2 Conclusies 

Natuurbeschermingswet 

Er hoeven geen vervolgprocedures in gang te worden gezet. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Er hoeven geen vervolgprocedures in gang te worden gezet. 

 

Flora- en faunawet 

In tabel 3 zijn de conclusies in het kader van de Flora- en faunawet weergegeven. In de tabel is 

voor de tabel 2/3 soorten van de soortgroepen welke binnen het plangebied mogelijk negatieve 

effecten ondervinden van de werkzaamheden, aangegeven of hiervoor aanvullend onderzoek 

en/of ontheffing noodzakelijk is. In de laatste kolom zijn mitigerende maatregelen opgenomen 

welke negatieve effecten voorkomen. 
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Tabel 3: Samenvattend overzicht conclusies Flora- en faunawet van tabel 2/3 soorten. 

Soortgroep Soort Bescherming 

FFW 

Mogelijk  

effect 

Aanvullend  

onderzoek 

noodzakelijk? 

Indien aan-

wezig,  

ontheffing- 

aanvraag  

noodzake-

lijk? 

Mitigatie 

Flora nvt      

Zoogdieren vleermuizen tabel 3 geen nee nee nee 

Vogels broedvogels tabel 2 verstoring nee nee kapwerkzaamheden 

buiten broedseizoen 

uitvoeren 

Vissen nvt      

Amfibieën nvt      

Reptielen nvt      

Overige  nvt      
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Bijlage 1. Rugstreeppad 

1. Instandhouding 

Om de gunstige staat van instandhouding te waarborgen is het van belang dat er na de ingreep 

voldoende voortplantingsmogelijkheden voor de Rugstreeppad resteren. 

 

Ideaal voortplantingswater voor de rugstreeppad ziet er als volgt uit  

• tijdelijke plassen (maximaal 10 promiel zoutgehalte); 

• ruim 1 cm diep, zeer vlak profiel; 

• weinig of geen vegetatie; 

• geheel of grotendeels schaduwvrij, zodat het water gemakkelijk opwarmt door de zon; 

• droge, kale grond in de buurt (om zich in te kunnen graven) 

 

De rugstreeppad heeft een sterke voorkeur voor bovenstaand biotoop om zich voort te planten, 

omdat op die manier predatie van eieren en larven door allerlei waterdieren (met name vissen 

en roofinsecten) uit de weg wordt gegaan. Nieuw gegraven diepere poelen, plassen en sloten 

worden soms ook benut, maar deze zijn vaak na één seizoen ongeschikt vanwege de kolonisa-

tie door plant en dier en ze warmen in de zomer vaak onvoldoende op voor een succesvolle 

(snelle) metamorfose. De opgesomde ideale omstandigheden doen zich voor indien in relatief 

droge gebieden met weinig vegetatie (voorkeursbiotoop!) een regenrijke periode wordt gevolgd 

door een periode met redelijk wat zon (echter niet zoveel dat het water direct weer verdampt). 

Door allerlei aanpassingen is de rugstreeppad in staat deze omstandigheden langdurig (tot tien 

jaar!) af te wachten en dan ‘toe te slaan’ met een enorme reproductie. Deze aanpassingen zijn: 

een zeer lange potentiële legtijd (voorjaar + zomer), een zeer groot aantal eieren per eierleg-

gend wijfje, een zeer korte metamorfosetijd, en bovenal dat de dieren relatief oud kunnen wor-

den (20 jaar).  

 

Mitigerende maatregelen met betrekking tot de rugstreeppad 

• In de periode tussen 15 april en 15 september dienen de werkzaamheden te worden 
omrasterd met een paddenscherm. 

• De ‘binnen’ de afrastering (op het werk) aanwezige rugstreeppadden dienen te worden 
weggevangen en uitgezet. 

• Zo gauw de werkzaamheden op een bepaald deeltraject zijn afgerond dienen de rasters 
en de emmers te worden verwijderd. 

• Het omrasteren en wegvangen van rugstreeppadden dient op onderstaand beschreven 
wijze te worden uitgevoerd. 

 

2 Locatie scherm 

Rugstreeppadden worden aangetrokken door ‘kale rulle grond’, om (‘s nachts) te foerageren en 

om zich (overdag) te kunnen ingraven. Om te voorkomen dat padden op de werkterreinen of het 

eventueel te gebruiken gronddepot afkomen, dient een scherm rondom deze terreinen te wor-

den aangebracht voor de periode dat daar werkzaamheden plaatsvinden. Dit betekent dat het 

scherm ‘mee-verplaatst’ wordt wanneer de werkzaamheden zich verplaatsen.  

 

3 Type schermen 

Als paddenscherm kan folie (landbouwplastic) worden gebruikt. Folie kan worden benut maar 

zal wel ‘gestut’ moeten worden. Folie dient strak gespannen te worden omdat de padden er an-

ders gewoon op klimmen. Daarnaast moet het voldoende sterk te zijn om kans op scheuren te 

voorkomen. De hoogte van het scherm moet minimaal 40 cm bedragen, waarbij folie ca. 10 cm 

wordt ingegraven. Dit ingraven kan het meest eenvoudig gebeuren door het vooraf graven van 

een sleuf. Zoals reeds gemeld kan folie eventueel aan bestaand raster bevestigd worden, voor 

zover aanwezig. Bij verharde oppervlakken is ingraven onmogelijk. Er moet dan op de één of 

andere manier gezorgd worden dat het scherm zó aansluit op de verharding, dat de padden niet 

tussen scherm en bekleding kunnen doorkruipen. Voor een ontwerpschets zie Handreiking 

maatregelen voor de fauna langs weg en water, RWS-DWW, 1995. 



Bijlage 1 : Rugstreeppad (Vervolg 1) 

 

319740, revisie 01

   

 

4 Wegvangen rugstreeppadden 

Om de reeds op de terreinen aanwezige padden weg te vangen, dienen er om iedere 40 m (of 

minder) langs het scherm emmers ingegraven te worden. De emmers moeten aan de ‘binnen’-

zijde langs het scherm worden ingegraven. De diepte van de emmers is minimaal 40 cm en de 

bodem van de emmers heeft voldoende gaatjes zodat het regenwater kan weglopen en er geen 

water in blijft staan. Tussen de rand van de emmer en het gat in de grond mag geen ruimte zijn. 

In de emmers dient beschutting te worden aangebracht in de vorm van een laagje bladeren 

en/of potscherven. Beschutting is van belang om predatie door roofdieren te voorkomen alsme-

de uitdroging door de zon. Tevens moet in iedere emmer een tak of stokje worden gezet, dat 

van de bodem tot boven de rand komt. Dit is noodzakelijk om muizen, die onverhoopt in de 

emmer zijn gevallen, de kans te geven uit de emmer te klimmen. Deze dieren overleven een 

nacht zonder voedsel niet. 

 

5 Uitzetten van gevangen dieren 

De padden zijn actief van zonsondergang tot zonsopgang en bij bewolkt weer ook wel overdag. 

Aangenomen dat de dieren enige tijd in de emmers kunnen overleven, dienen de emmers om 

de dag en wel ’s ochtends bij aanvang van de werkzaamheden te worden gecontroleerd. Ver-

volgens dienen aanwezige padden en eventueel andere dieren direct te worden uitgezet. De 

gevangen dieren dienen buiten het raster te worden uitgezet, op open plekken met voldoende 

schuilmogelijkheden (lage vegetatie, planken, steenhopen etc.).  



4. Akoestisch onderzoek Stationsgebied Den Helder 
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1 Beschrijving van de situatie 

1.1 Aanleiding 

 
De gemeente Den Helder heeft plannen voor de ontwikkeling van een nieuw 
Stadshart. De ambities en plannen voor deze vernieuwing zijn vertaald in het 
Uitwerkingsplan Stadshart. Het Uitwerkingsplan Stadshart bevat een gevarieerd 
programma om Den Helder als maritieme stad op de kaart te zetten. Een van de 
speerpunten van het plan is het verbeteren van de stationszone met als middelpunt 
het nieuwe stadhuis op de plek van het postkantoor. Uitvoering van het plan moet 
ertoe leiden dat nieuwe bewoners, bedrijven, toeristen en recreanten zich 
aangetrokken voelen tot de stad.  
 
In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe stadskantoor en de herinrichting 
van het busstation met omliggende infrastructuur dient de akoestische situatie in 
beeld gebracht te worden. In onderhavig rapport worden de resultaten van het 
akoestisch onderzoek in het stationsgebied van Den Helder besproken. 

1.2 Ligging van het studiegebied 

In figuur 1.1 is de huidige situatie van het stationsgebied in Den Helder 
weergegeven alsmede de globale plangrens. Op de tekening is de scheiding tussen 
de Middenweg en de Parallelweg met een zwarte streep weergegeven.  
 
In de toekomstige situatie zullen er in het gebied enkele nieuwe gebouwen worden 
gerealiseerd, te weten een hotel en een nieuw stadskantoor met aan de zuidwest zijde 
een nieuw gedeelte waarvan de bestemming op dit moment nog onbekend is. De 
locatie van deze gebouwen is in het roze weergegeven in figuur 1.2. Dit betekent dat 
het huidige postkantoor gesloopt wordt. Daarnaast zal de Boerhaavestraat naar het 
westen verlegd worden. De weg zal worden afgesloten ter hoogte van de Jan 
Blankenstraat. 
 
In figuur 1.2 is de toekomstige ligging van de Middenweg, Parallelweg en 
Boerhaavestraat weergegeven. Voor de Parallelweg zijn er in de toekomst twee 
varianten voorzien: 

A. Een situatie waarbij de rijbanen van de Parallelweg om het 
busstation samengevoegd zijn aan de oostzijde van het busstation; 

B. Een situatie waarbij de rijbanen ten oosten en westen van het busstation zijn 
geprojecteerd (overeenkomend met de huidige situatie). 
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Figuur 1.1: Huidige situatie stationsgebied, Den Helder 
 
 

 
Figuur 1.2: Toekomstige situatie stationsgebied, Den Helder 
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Vanuit de Wet geluidhinder is er een geluidsonderzoek vereist om de gevolgen van 
de reconstructie van de twee varianten op akoestisch gebied in deze binnenstedelijke 
situatie inzichtelijk te maken. Hiertoe is er een berekening  uitgevoerd van de 
situatie één jaar voorafgaand aan de reconstructie en van de situatie 10 jaar na 
gereed komen van de reconstructie. Bij een reconstructie van de betreffende 
omgeving in 2012 betekent dit, dat het akoestisch onderzoek de situatie in beeld 
dient te brengen voor 2011 en 2022. De resultaten van het onderzoek zijn getoetst 
aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.  
 
Het onderzoek brengt eveneens de geluidbelastingen in beeld van het 
railverkeerslawaai op de geplande ruimtelijke ontwikkelen.  
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2 Wettelijk kader 

2.1 Wijziging Wet geluidhinder 

Per 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden. 
Voornaamste wijziging hierbinnen is de overgang van grenswaarden op basis van de 
etmaalwaarde (hoogste van dag-, avond- en nachtperiode) naar grenswaarden op 
basis van de Lden (energetisch gemiddeld over dag, avond, nacht). Behalve 
wijzigingen in de Wet geluidhinder is ook het Bouwbesluit aangepast op de nieuwe 
dosismaat. Het verschil tussen de beide dosismaten is tevens verwerkt in de eenheid 
waarin ze worden uitgedrukt. Een etmaalwaarde wordt weergegeven in dB(A) en de 
Lden in dB. Tevens is een aantal besluiten waaronder het Besluit geluidhinder 
spoorwegen (Bgs) en het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen komen te 
vervallen en maken nu onderdeel uit van het Besluit geluidhinder.  

2.2 Het aspect geluid, algemeen 

Het begrip geluidzone is in de Wet geluidhinder (Wgh) geïntroduceerd om de kans 
op geluidsoverlast zo veel mogelijk te voorkomen. De geluidzone kan gedefinieerd 
worden als een aandachtsgebied voor geluid rond of langs een geluidsbron. Binnen 
de zone moet gestreefd worden naar een akoestische optimale situatie. Geluidzones 
worden in de wet voorgeschreven voor verschillende soorten geluidsbronnen, 
namelijk industrie, het wegverkeer, het spoorwegverkeer en bepaalde 
luchtvaartterreinen. Met het stelsel van de zonering wordt een koppeling gelegd 
tussen het beleid voor geluidhinderbestrijding en de ruimtelijke ordening. De 
aandacht hierbij is gericht op zogenaamde geluidsgevoelige bestemmingen zoals 
woningen, scholen, ziekenhuizen en woonwagenstandplaatsen. 
 
In de Wgh wordt gebruik gemaakt van termen als geluidbelasting en grenswaarden. 
De geluidbelasting wordt gemeten of berekend op de gevel van een woning of een 
andere geluidsgevoelige bestemming. Geluid is meestal niet constant, maar 
fluctuerend in de tijd. Daarom wordt het “invallend” geluidsniveau op de gevel van 
de woning, dat wil zeggen zonder reflectie, beoordeeld op het equivalente 
(gemiddelde) geluidsniveau (LAeq). 
 
Voor het bepalen en handhaven van een akoestisch gunstig of nog net aanvaardbaar 
klimaat zijn normen nodig. Voor de eerder genoemde verschillende geluidsbronnen 
worden in de Wgh grenswaarden aangegeven, waarbij een ondergrens 
(voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens (de wettelijk maximaal toelaatbare 
geluidbelasting) gelden. In eerste instantie moet er altijd naar worden gestreefd de 
voorkeursgrenswaarde aan te houden. 
 
Om de geluidbelasting op woningen of andere geluidsgevoelige objecten te 
beperken, kunnen maatregelen worden getroffen. Daarbij zijn drie categorieën te 
onderscheiden, op volgorde van belangrijkheid: 
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• Bestrijding van geluid aan de bron; 
• Maatregelen tussen bron en ontvanger (bijvoorbeeld scherm of wal); 
• Maatregelen bij de ontvanger (isolatie). 

 
In de Wgh zijn voor aanwezige en toekomstige woningen eisen gesteld aan de 
geluidsisolerende eigenschappen van de gevels, die afhankelijk zijn van de 
geluidbelasting. Tevens zijn in het Bouwbesluit voor nieuwe woningen dezelfde 
eisen gesteld als in de Wgh. De eisen zijn dat de gevels van nieuwe woningen 
zodanig moeten worden opgebouwd dat binnenshuis het geluidsniveau niet hoger 
mag zijn dan 33 dB voor wegverkeer.  

2.2.1. Geluidluwe gevel 
Voor het verkrijgen van een ontheffing voor een hogere geluidbelasting is het bij 
nieuwbouw meestal van belang dat de betrokken woningen een geluidsafschermende 
werking hebben ten opzichte van de daarachter geprojecteerde of reeds aanwezige 
bebouwing. Daarnaast is het van belang dat bij het ontwerp van de woningen of 
andere geluidsgevoelige bestemmingen met een hogere geluidbelasting hiermee 
rekening wordt gehouden, door de geluidsgevoelige ruimten zoveel mogelijk aan de 
kant te projecteren waar de laagste geluidbelasting optreedt; de geluidsluwe gevel. 
Voor de geluidsluwe gevel kan dan uiteraard geen hogere waarde worden verleend, 
met andere woorden, de geluidbelasting daarvan dient niet boven de 
voorkeursgrenswaarde uit te komen. 

2.2.2. Dove gevel 
In de Wgh is gedefinieerd wat er onder “gevel” moet worden verstaan.  
  
“Gevel: bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt 
van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak”.  Hierbij zijn een tweetal 
uitzonderingen aangegeven: 
 

1. Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en 
met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidswering die tenminste 
gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 
dB onderscheidenlijk 35 dB(A). 

2. Een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen 
aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige 
ruimte. 

 
Deze ingewikkelde beschrijving is mede bedoeld om geveldelen zonder te openen 
delen te kunnen uitsluiten van toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. 
Een zogenaamde dove gevel is toepasbaar in situaties waar hoge geluidsbelastingen 
optreden. Een interpretatie van deze wetgeving is dat bijvoorbeeld suskasten niet 
zijn toegestaan in een woonkamer grenzend aan een dove gevel maar wel een 
nooddeur in die dove gevel voor zover deze niet grenst aan een geluidsgevoelige 
ruimte. 
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2.2.3. Cumulatie van geluid 
In artikel 110a, lid 6 van de Wet geluidhinder is geregeld dat een hogere waarde 
alleen kan worden toegestaan als de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een 
onaanvaardbare geluidsbelasting. 

2.2.4. Afrondingsregels 
Bij de toetsing aan de grenswaarden van de Wet geluihinder wordt de berekende 
geluidsbelasting, zoals is bepaald in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 
2006, afgerond op een hele decibel. Daarbij wordt een waarde die precies op een 
halve decibel eindigt, afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal. Zo wordt een 
geluidsbelasting van 48,50 afgerond naar 48 dB. Bij het bepalen van het verschil 
tussen twee geluidsbelastingwaarden wordt uitgegaan van de niet-afgeronde 
waarden. 

2.3 Wegverkeerslawaai 

Het wettelijke kader met betrekking tot het wegverkeerslawaai is geregeld in de 
artikelen 74 tot en met 100 in de Wgh. Hieronder volgen enkele algemene 
opmerkingen en wordt het wettelijke kader voor nieuwe situaties gegeven. 

2.3.1. Geluidsbelasting 
Bij wegverkeerslawaai is de geluidbelasting, Lden in dB, voor woningen gelijk aan 
het gewogen gemiddelde van de volgende drie waarden: 
 

• Het equivalente geluidsniveau LAeq in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 
• Het equivalente geluidsniveau LAeq in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur) 

plus 5 dB(A). 
• Het equivalente geluidsniveau LAeq in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) 

plus 10 dB(A). 

2.3.2. Geluidzones 
In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg van rechtswege een zone heeft. Een 
zone is in feite het akoestische aandachtsgebied waarbinnen de regels van de Wet 
geluidhinder van toepassing zijn. De geluidszone ligt altijd aan weerszijden van de 
weg. De grootte van deze zone is voor de verschillende situaties afhankelijk van het 
aantal rijstroken en de ligging in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied, zie tabel 
2.1. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de bebouwde 
kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de 
zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens. Het stedelijk gebied is het complement hiervan. 
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Tabel 2.1 Overzicht van de zonebreedtes 

Aantal rijstroken 
Zonebreedte [m] 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

Één of twee rijstroken 200 250 

Drie of vier rijstroken 350 400 

Vijf of meer rijstroken 350 600 

De zones hebben geen betrekking op: 
 

• Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;  
• Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 

 

2.3.3. Artikel 99.2 Wgh 
‘Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de reconstructie van een weg zal 
leiden tot een toename van de geluidsbelasting van 2 dB of meer vanwege andere 
wegen dan de te reconstrueren weg of -als een weg gedeeltelijk wordt 
gereconstrueerd- vanwege de niet te reconstrueren gedeelten daarvan, heeft het in 
het eerste lid bedoelde onderzoek tevens betrekking op die andere wegen of de niet 
te reconstrueren gedeelten van de betrokken weg’. 

2.3.4. Aftrek volgens artikel 110g Wgh 
In artikel 110g van de Wgh is geregeld dat de Minister mag bepalen dat een aantal 
decibels van gemeten of berekende gevelbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai mag 
worden afgetrokken, alvorens wordt getoetst aan de wettelijke grenswaarde. De 
achterliggende gedachte is dat door technische ontwikkelingen en het aanscherpen 
van de typekeuringseisen van motorvoertuigen, deze in de toekomst stiller zullen 
worden. De aftrek mag maximaal 5 dB bedragen.  
 
Nadere precisering hiervan is opgenomen in het Reken- en meetvoorschrift 
geluidhinder 2006. Voor wegen waar 70 km/uur of harder gereden mag worden is de 
aftrek 2 dB en voor de overige wegen 5 dB. Hierbij is de representatieve snelheid 
van belang, deze kan in bepaalde gevallen afwijken van de wettelijk toegestane 
snelheid. Bij de berekening van de geluidwering van een gevel is de aftrek niet van 
toepassing. 

2.3.5. Beoordeling per weg 
In de Wgh is opgenomen dat de geluidbelasting per afzonderlijke weg bepaald dient 
te worden. In de meeste gevallen is het duidelijk welke wegvakken als één weg 
moeten worden gezien. In meer complexe situaties is de definitie niet voldoende om 
een eenduidige wegindeling te maken. In de handleiding Akoestisch Onderzoek 
Wegverkeer van september 2004 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is 
een aantal basisprincipes opgenomen dat kan worden toegepast: 
 

• De naam van de weg is bepalend; verschillende wegdelen die dezelfde 
straatnaam hebben, worden gezien als één weg; 

• Op- en afritten worden toegerekend aan de weg met een hogere orde; 
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• Bij ventwegen is de relatie met de naastgelegen hoofdweg van belang. 
Indien er geen op- of afritten naar of van de hoofdweg zijn, anders dan waar 
de hoofd- en ventweg een andere weg kruisen, is de ventweg te beschouwen 
als een afzonderlijke weg. De ventweg maakt dan geen functioneel 
onderdeel uit van de hoofdweg. 

 
Aanvullend op bovenstaande wordt gesteld dat doorgaande wegen die halverwege 
enkel van naam veranderen, maar over dezelfde verkeersintensiteiten en 
wegkarakteristieken blijven beschikken vanuit logisch oogpunt als één weg 
beschouwd moeten worden. 
 
In voorliggend onderzoek zijn de Middenweg en de Parallelweg daardoor als één 
weg beschouwd. Gezamenlijk vormen ze een doorgaande weg waarop de 
intensiteiten en karateristieken niet wijzigen.  

2.3.6. Voorkeurswaarde en hogere waarde 
In artikel 82 tot en met 85 van de Wgh zijn grenswaarden opgenomen met 
betrekking tot de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen. Er geldt voor wegverkeerslawaai een 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB, die in principe niet mag worden overschreden. 
Onder bepaalde voorwaarde mag de geluidsbelasting hoger zijn dan de 
voorkeursgrenswaarde. Deze overschrijding is, afhankelijk van de situatie, 
gelimiteerd en voor een hogere waarde dient ontheffing te worden vastgesteld.  

2.3.7. Aanleg van een nieuwe weg 
De aanleg van een nieuwe weg geldt als een nieuwe situatie in de zin van de Wet 
geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 48 dB. De 
maximaal te ontheffen grenswaarde bedraagt 63 dB voor woningen in stedelijk 
gebied en 58 dB voor woningen in buitenstedelijk gebied. 

2.3.8. Reconstructie van een weg 
Voor alle geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van een te 
wijzigen weg moet bij een wijziging van de weg onderzocht worden of er sprake is 
van “reconstructie” van die weg zoals dat is gedefinieerd in de Wgh. Er is sprake 
van een reconstructie indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting 
vanwege de weg in het toekomstige maatgevende jaar zonder maatregelen, met 2 dB 
of meer wordt verhoogd ten opzichte van hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Het 
toekomstig maatgevende jaar is meestal het tiende jaar na de wijziging. 
 
De hoogst toelaatbare geluidsbelasting is bepaald in artikel 100 van de Wgh. In dit 
artikel wordt onderscheid gemaakt tussen de bestemmingen waarvoor al een hogere 
waarde is vastgesteld en de bestemmingen waarvoor geen hogere waarde is 
vastgesteld. Indien al een hogere waarde is vastgesteld geldt als de hoogst 
toelaatbare geluidsbelasting de laagste waarde van: 
 

• De heersende waarde (1 jaar voor de wijzigingen aan de weg), 
• De eerder vastgestelde waarde. 
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Indien geen hogere waarde is vastgesteld en de heersende waarde bedraagt meer dan 
48 dB, dan geldt de heersende geluidsbelasting (1 jaar voor de wijzigingen aan de 
weg) als de hoogst toelaatbare geluidsbelasting. In alle situatie geldt dat 48 dB de 
ondergrens is van de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. De toename van de 
geluidsbelasting mag niet meer dan 5 dB bedragen, tenzij de geluidsbelasting van 
een gelijk aantal woningen elders, met een ten minste gelijke waarde vermindert. In 
tabel 3.2 zijn de grenswaarden opgenomen die gelden voor bij de reconstructie van 
een weg. 
 
 

Tabel 2.2 Grenswaarden bij reconstructie van een weg 

Situatie Hoogst toelaatbare waarde Maximale grenswaarde 

Niet eerder hogere waarde 
vastgesteld en heersende 
geluidsbelasting <= 53 dB 

De heersende geluidsbelasting met een 
ondergrens van 48 dB 

63 dB stedelijk gebied 
58 dB buitenstedelijk gebied 

Niet eerder hogere waarde 
vastgesteld en heersende 
geluidsbelasting > 53 dB 

De heersende geluidsbelasting 68 dB 

Eerder vastgestelde hogere 
waarde 

De laagste waarde van: 
- heersende waarde (ondergrens 48 dB) 
- eerder vastgestelde hogere waarde 

63 dB stedelijk gebied 
58 dB buitenstedelijk gebied 

 

2.3.9. Sanering 
Als een woning of andere geluidsgevoelige bestemming in 1986 aanwezig was en 
toen al een geluidsbelasting ondervond van meer dan 60 dB(A), dan is sprake van 
een saneringssituatie. De Minister van Infrastructuur en Milieu moet voor 
saneringssituaties eenmalig een zogenaamd saneringsprogramma vaststellen, waarin 
de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel of de grens van het terrein 
wordt vastgelegd. Voor de saneringssituaties waarvoor dit nog niet gebeurd is en 
tevens sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, moet dit alsnog 
gebeuren voordat de weg fysiek gewijzigd kan worden. 

2.3.10. Ontheffing hogere waarde en bevoegd gezag 
Wanneer maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn en het voldoen aan de 
grenswaarden onoverkomelijke bezwaren ontmoet van landschappelijke, 
stedenbouwkundige, vervoerskundige of financiële aard, dan kan bij het bevoegd 
gezag een ontheffing worden gevraagd voor toepassing van een "hogere 
grenswaarde".  
 
In de Wet geluidhinder is vastgesteld dat burgermeester en wethouders van de 
gemeente waarbinnen de activiteit word uitgevoerd bevoegd zijn tot het vaststellen 
van hogere waarden. Bij aanleg of wijziging van rijks- of provinciale wegen zijn 
Gedeputeerde Staten bevoegd.  
 
Een gemeente of provincie kan aanvullende ontheffingsgronden opnemen in hun 
ontheffingsbeleid.  
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De volgende voorbeelden van mogelijke ontheffingsgronden zijn gegeven voor nog 
niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die: 
 

• In een dorp- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen; 
• Door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatig akoestisch 

afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen – in aantal ten 
minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie 
wordt toegekend –, of voor andere gebouwen of geluidsgevoelige 
bestemmingen; 

• Ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of 
bedrijfsgebondenheid; 

• Door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing 
opvullen; 

• Ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing.  
 
In het algemeen wordt alleen ontheffing verleend als zeker gesteld kan worden 
(bijvoorbeeld door maatregelen ter bevordering van de gevelisolatie), dat de 
maximale geluidsniveaus in een woning niet worden overschreden. Dit 
geluidsniveau mag maximaal 33 dB bedragen.  
 

2.3.11. Maximale binnenwaarde 
Indien ontheffing wordt verleend worden aanvullende eisen gesteld voor wat betreft 
de geluidbelasting in de geluidsgevoelige ruimten van de woningen (en andere 
geluidsgevoelige gebouwen). In artikel 111 t/m 114 van de Wgh zijn de bepalingen 
opgenomen met betrekking tot deze binnenwaarden. Er geldt voor woningen in 
beginsel een maximale binnenwaarde van 33 dB of 43 dB voor saneringswoningen. 
Voor de diverse ruimten in geluidsgevoelige gebouwen zijn de te bereiken 
binnenwaarden opgenomen in het Besluit geluidhinder. Tevens stelt het Bouwbesluit 
eisen aan de minimale geluidwering van de externe scheidingsconstructies (gevels, 
dak ed), waardoor het geluidniveau in de woning de genoemde waarden 
gewaarborgd worden. 

2.4 Railverkeerslawaai 

2.4.1. Zones langs spoorwegen 
Ook spoorwegen hebben een geluidszone. Deze zijn vastgelegd in het Besluit 
geluidhinder (Bg). In dit besluit, dat is opgesteld als verlengstuk van de Wgh, is per 
traject een zonebreedte toegewezen. De zonebreedte is een afstand in meters aan 
weerszijden van het spoor en gemeten vanaf de buitenste spoorstaaf. Het 
Stationgebied in Den Helder ligt aan het einde van traject 481. De omschrijving en 
breedte van de zone is weergegeven in tabel 2.3. 
 

Tabel 2.3: Wettelijke zone railverkeer voor het stationsgebied in Den Helder 

Trajectomschrijving Trajectcode    zone [m] 

DEN HELDER - HEERHUGOWAARD 481 200 
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2.4.1. Toelaatbare geluidsbelastingen 
Ook het Bg werkt voor nieuwe situaties met een voorkeurswaarde en een maximale 
grenswaarde. Voor de nieuwbouw van woningen  is de voorkeursgrenswaarde 55 dB 
en de maximale grenswaarde 68 dB. Indien aan de voorkeurswaarde kan worden 
voldaan is er vanwege het spoorweglawaai geen belemmering meer. Bouwen met 
gevelbelastingen (het geluid dat op de gevel komt) hoger dan de voorkeurswaarde 
kan alleen met een speciaal daarvoor verkregen ontheffing, de eerder genoemde 
hogere waarde. 
 



 

R202216TMEA2 / Proj.nr. MR102322 / vrijgegeven / Versie 1.0 /     
 
 

16/26 

3 Uitgangspunten 

De geluidbelasting op de gevels is berekend met het programma Geomilieu versie 
1.81 van leverancier dgmr en bepaald conform Standaard-rekenmethode II van het 
Reken- en meetvoorschrift geluidhinder, bijlage III van 2006. In figuur 3.1 is een 3D 
visualisatie weergegeven uit het geluidsmodel. 
 

 
Figuur 3.1: Visualisatie geluidsmodel  van de toekomstige situatie (variant A) 
 
 In de volgende paragrafen worden de belangrijkste invoerparameters behandeld.  

3.1 Ontwerp toekomstige situatie 

Het ontwerp van het stadshart is nog niet definitief. Voor de ligging van de wegen 
en de nieuwbouw wordt uitgegaan van de laatste tekeningen van het stationsgebied 
aangeleverd door de gemeente: 
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• Stationslocatie-toekomstige-situatie-6euitwerking-parkerenkpn-doorsteek-
naar-rotonde-busstation-handhaven-verzondenAGV-5aug2011.dwg 

• Stationslocatie-toekomstige-situatie-7euitwerking-parkerenkpn-doorsteek-
naar-rotonde-busstation-zonder-rotonde-verzondenAGV-5aug2011.dwg 

• Stationslocatie-den-helder-variant-b-toekomstig.dwg 
 
Volgens het werkboek stationslocatie van West8 zal alle nieuwbouw gerealiseerd 
worden met 5 verdiepingen met een totale hoogte van 20,5 meter. 

3.2 Afbakening onderzoeksgebied 

Voor de afbakening geldt in beginsel datgene wat de Wet geluidhinder stelt met 
betrekking tot de bepaling van de grenzen van het onderzoeksgebied, te weten: 

1. de zone langs de weg en de uiteinden van het werk waar de fysieke 
wijzigingen plaatsvindt verlengd met 1/3 van de zonebreedte.  
De fysieke wijziging vindt plaats vanaf de rotonde bij de watertoren tot aan 
de aansluiting van de Parallelweg met de Ruyghweg. In dit geval betekent 
dat een zone van 200 meter aan beide zijde van de Middenweg\Parallelweg, 
die aan de uiteinden verlengd is met ongeveer 66 meter (figuur 3.1); 

2. de “gevolgen elders” zoals bedoeld in artikel 99.2 van de Wet geluidhinder; 
3. de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van nieuwbouw van 

woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen het stadshart van Den 
Helder. 

3.3 Wegverkeergegevens 

De wegvakgegevens die in het geluidsmodel zijn verwerkt zijn aangeleverd door de 
gemeente Den Helder. Het betreffen de verkeersintensiteiten voor 2011 (1 jaar voor 
wijziging) en 2022 (10 jaar na realisatie). De verkeersintensiteiten zijn berekend 
voor de jaren 2010 en 2020 en verhoogd met een groei van 0,5% per jaar. De 
intensiteiten van de Middenweg en Parallelweg zijn ingevoerd per rijbaan. Een 
overzicht van de verkeersgegevens is weergegeven in Bijlage I.  

3.4 Railverkeergegevens 

De intensiteiten van het railverkeer zijn bepaald met de gegevens afkomstig uit het 
akoestisch spoorboekje (Aswin 2009). Voor de toekomstige situatie is er 
overeenkomstig met de toekomstige geluid productie plafonds (GPP’s) gerekend 
met een gemiddelde van 2006, 2007 en 2008 vermeerderd met een werkruimte van 
1,5 dB. In onderstaande tabel zijn de intensiteiten voor traject 481 weergegeven. 
 
Tabel 3.1 Intensiteiten toekomstige situatie op traject 481 in bakken/uur 

KM tot Dagdeel Cat 2 Cat 3 Cat 8 
1950 1 Dag 0.19 0.03 34.78 
1950 2 Avond 0 0 35.32 
1950 3 Nacht 0.84 0.14 9.6 



 

R202216TMEA2 / Proj.nr. MR102322 / vrijgegeven / Versie 1.0 /     
 
 

18/26 

 

 
Figuur 3.1 Geluidszones van de Middenweg/Parallelweg 

3.5 Overige uitgangspunten 

Bij het vervaardigen van het geluidsmodel is gebruik gemaakt van diverse 
databronnen, te weten: 

• Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
• Stationslocatie-bestaande-situatie-en-hoogten-tov-NAP.dwg 

 
Als bodemfactor is voor de harde bodemgebieden (wegen, bestrating, water etc.) een 
waarde van Bf = 0 en voor zachte bodemgebieden (groenstroken, tuinen etc.) een 
waarde van Bf = 1 aangehouden.  
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4 Resultaten 

De geluidsberekeningen zijn uitgevoerd voor twee toekomstige varianten: 
A. De situatie waarbij de rijbanen van de Parallelweg om het 

busstation samengevoegd zijn aan de oostzijde van het busstation; 
B. De situatie waarbij de rijbanen ten oosten en westen van het busstation zijn 

geprojecteerd (overeenkomend met de huidige situatie). 
 
Bij beide varianten wordt ervan uitgegaan dat er in de Beatrixstraat en de 
Boerhaavestraat (bij de Jan Blankenstraat) een knip is aangebracht voor het 
doorgaand gemotoriseerd verkeer.  
 
In Bijlage III zijn grafische overzichten gepresenteerd van de gemodelleerde 
situaties met de ligging van de waarneempunten in 2011 en de toekomstige situatie 
2022. Die eerste drie situaties zijn de overzichtstekeningen van: 

1. Huidige situatie; 
2. Toekomst, variant A; 
3. Toekomst, variant B. 

 
Daarna is er ingezoomd op de zuidelijke en noordelijke helft van de huidige situatie 
waarbij de waarneempuntnummers ook weergegeven zijn. Tot slot is er een 
overzicht gegeven van variant A, waarbij de waarneempuntnummers op de 
nieuwbouw in de toekomst te zien zijn. 
 
In Bijlage II  zijn voor alle waarneempunten de geluidsbelastingen met betrekking 
tot het wegverkeer gepresenteerd inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g van 
de Wgh. De geluidbelastingen van variant A en B zijn beide weergeven alsmede het 
verschil met de huidige situatie. Geluidsbelastingen lager dan 10 dB onder de 
voorkeursgrenswaarde (48 dB) zijn weggelaten om het geheel overzichtelijk te 
houden.   

4.1 Resultaten wegverkeer, Variant A 

De geluidsberekeningen van variant A, waarbij de rijbanen van de Parallelweg 
beiden aan de oostkant van het busstation lopen, tonen aan dat er op 5 adressen in de 
Basstraat een toename van meer dan 2 dB t.o.v. van de referentie (huidige situatie) 
is. Daardoor is er sprake van een “reconstructie van een weg” zoals bedoeld in de 
Wgh. De geluidstoename wordt veroorzaakt door de toename van  het verkeer op de 
Parallelweg en het samenvoegen van de beide rijbanen aan de oostzijde van het 
station.  
 
De 5 woningen aan de Basstraat behoren tevens tot een blok nog niet gesaneerde 
saneringswoningen. Dit zijn de woningen die een gevel direct aan de Parallelweg 
hebben ( Basstraat 2 - 7, 10, 12 - 15, 17, 23, 25 en 27). De saneringssituaties waarbij 
tevens sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, moeten worden 
opgelost voordat de weg fysiek gewijzigd kan worden. 
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De toename van het geluid kan op deze locaties niet geheel worden weggenomen 
door het toepassen het stillere wegdektype SMA 0\6. Pas bij toepassing van het 
wegdektype dunne deklagen A of vergelijkbaar voldoen de geluidbelastingen aan de 
referentiewaarden. Dit type wekdek beschikt echter niet over de “hardheid” die 
vereist is voor het verwerken van de vele bussen van het aangrenzende busstation.  
 
Een samenvatting van de waarneempunten waarbij sprake is van een reconstructie is 
weergegeven in tabel 4.1 

 
Tabel 4.1 Samenvatting van de waarneempunten waarbij sprake  van een reconstructie 
(geluidbelastingen inclusief 5 dB aftrek volgens art 110g) 
 
Indien alsnog voor variant A gekozen wordt zal voor de 5 bovenstaande adressen 
een hogere waarde aangevraagd moeten worden. Voor deze woningen is het dan ook 
van belang de gecumuleerde geluidbelasting in kaart te brengen. Vanwege de lage 
geluidbelastingen van het spoor en het de te verwachte beperkte relatieve bijdrage 
van de geluidbelasting van overige wegen en industrie zal de gecumuleerde 
geluidbelasting gelijk blijven aan de in deze variant berekende waarde.  

4.2 Resultaten wegverkeer, Variant B 

De geluidsberekeningen van variant B, waarbij de rijbanen net als in de huidige 
situatie ten oosten en westen van het busstation gelegen zijn, laten een maximale 
toename zien van 1.4 dB (wnp 145 op de Middenweg). De woningen aan het aan de 
overzijde gelegen Julianaplein zijn in het verleden reeds betrokken geweest bij een 
saneringonderzoek als gevolg van een reconstructie. De reconstructie van de 
Middenweg leidt in dit geval ook voor de woningen aan het Julianaplaien niet tot 
een “reconstructie van een weg” zoals bedoeld in de Wgh. Er bestaat hierdoor geen 
noodzaak tot een maatregelenafweging om de geluidsbelasting te reduceren. 

WNP adres

waarneem‐
hoogte  
[m]

Huidig  
[dB]

Toekomst 
Var A     
[dB] Verschil

Recon‐ 
structie

Toekomst 
Var A         
(SMA 

Parallelweg)  
[dB]

Verschil 
met 
huidig

Toekomst 
Var A         
(DDL A 

Parallelweg)  
[dB]

Verschil 
met 
huidig

6 Basstraat 15 1.50 57.30 59.10 1.80 ja 58.09 0.79 55.83 ‐1.47
6 Basstraat 15 4.50 57.84 59.44 1.60 ja 58.44 0.60 56.20 ‐1.64
8 Basstraat 17 1.50 57.19 59.17 1.98 ja 58.16 0.97 55.90 ‐1.29
8 Basstraat 17 4.50 57.71 59.47 1.76 ja 58.47 0.76 56.23 ‐1.48
13 Basstraat 25 1.50 57.10 59.25 2.15 ja 58.23 1.13 56.00 ‐1.10
13 Basstraat 25 4.50 57.59 59.59 2.00 ja 58.58 0.99 56.36 ‐1.23
14 Basstraat 27 1.50 56.94 58.97 2.03 ja 57.97 1.03 55.73 ‐1.21
14 Basstraat 27 4.50 57.47 59.29 1.82 ja 58.28 0.81 56.09 ‐1.38
15 Basstraat 29 1.50 49.74 51.67 1.93 ja 50.68 0.94 48.45 ‐1.29
15 Basstraat 29 4.50 50.77 52.70 1.93 ja 51.70 0.93 49.50 ‐1.27

MAATREGELEN
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4.3 Resultaten wegverkeer op nieuwbouw 

Volgens de Wet geluidhinder zijn een kantoor en een hotel niet-geluidsgevoelige 
objecten waarvoor toetsing aan de Wet niet van toepassing is. Bij nieuwbouw van 
kantoren is toetsing van de binnenwaarde in het kader van het Bouwbesluit wel 
noodzakelijk. De maximaal toelaatbare binnenwaarde voor kantoren bedraagt 
conform afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 40 dB. De karakteristieke geluidwering 
van de gevel moet volgens dit Besluit minimaal 20 dB bedragen. Bij een 
geluidbelasting boven de 60 dB (exclusief aftrek artikel 110g Wgh) is derhalve 
nader akoestisch onderzoek naar gevelisolatie noodzakelijk. 
 
De maximale geluidbelasting op de gevel van het nieuw te bouwen stadskantoor 
bedraagt op waarneempunt 305 maximaal 69 dB exclusief aftrek van artikel 110g 
(64 dB inclusief aftrek). Dit betekent dat de minimale geluidwering van de gevel 29 
dB moet zijn (69-40=29). Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het 
ontwerp van de nieuwbouw. 
 
De geluidbelastingen op de gevels van nieuwbouw zijn aan het einde van Bijlage II 
gepresenteerd vanaf waarneempunt 300 voor beide varianten inclusief de 5 dB aftrek 
conform art. 110g. 

4.4 Resultaten railverkeer op nieuwbouw 

Ondanks het feit dat de geprojecteerde nieuwbouw niet als geluidgevoelig 
aangemerkt wordt, is de geluidbelasting vanwege het spoor wel in kaart gebracht. 
Het blijkt dat de geluidbelastingen op alle nieuw te realiseren gevels voldoen aan de 
voorkeursgrenswaarde van 55 dB voor railverkeerslawaai. In tabel 4.2 zijn de 
waarneempunten gepresenteerd met een geluidbelasting vanaf 45 dB. De locatie van 
de waarneempunten ten opzichte van het spoor is weergegeven in figuur 4.1. De 
rode lijnen geven de ligging van de spoorassen weer. 
 
Tabel 4.2 Resultaten railverkeerslawaai vanaf 45 dB 

WNP  adres 

waarneem‐  
hoogte  
[m] 

Toekomst  
[dB] 

315  Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw)  8.0  45.88 
315  Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw)  11.0  46.59 
315  Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw)  14.0  47.14 
316  Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw)  14.0  45.32 
318  Parallelweg (Stadskantoor Nieuwbouw)  14.0  45.47 
313  Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw)  2.0  49.45 
313  Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw)  5.0  52.30 
313  Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw)  8.0  52.66 
313  Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw)  11.0  52.80 
313  Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw)  14.0  52.63 
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WNP  adres 

waarneem‐  
hoogte  
[m] 

Toekomst  
[dB] 

314  Achterzijde (Overig Nieuwbouw)  2.0  46.23 
314  Achterzijde (Overig Nieuwbouw)  5.0  49.07 
314  Achterzijde (Overig Nieuwbouw)  8.0  49.44 
314  Achterzijde (Overig Nieuwbouw)  11.0  49.57 
314  Achterzijde (Overig Nieuwbouw)  14.0  49.63 

> 55 dB 

Figuur 4.1 Ligging waarneempunten ten opzichte van spoor 

4.5 Resultaten van de “gevolgen elders” 

Het akoestisch onderzoek dient ook betrekking te hebben op andere wegdelen als 
redelijkerwijs verwacht mag worden dat daar de geluidsbelasting met 2 dB of meer 
toeneemt als gevolg van de reconstructie (Wgh art. 99 lid 2).   
 
Het verkeer op de Middenweg/Parallelweg neemt in de toekomstige situatie in 
vergelijking met de huidige intensiteit met 11% toe. Dit komt in gelijkblijvende 

Perron 
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omstandigheden ongeveer overeen met 0.5 dB. Deze toename wordt met name 
veroorzaakt door autonome groei. Op de wegdelen buiten de fysieke aanpassing kan 
daarom worden verondersteld dat deze geen toename van 2 dB als gevolg van de 
reconstructie ondervinden. Er zijn derhalve ook geen andere wegdelen in het 
akoestisch onderzoek meegenomen.  

4.6 Verlegging Boerhaavestraat 

De Boerhaavestraat  wordt in de toekomst verlegd naar het westen. De weg zal dan 
aansluiten op de rotonde bij de watertoren en af worden gesloten voor gemotoriseerd 
verkeer ter hoogte van de Jan Blankenstraat (figuur 4.1). De maximumsnelheid 
bedraagt 30 km/uur waardoor de aanleg niet getoetst hoeft te worden aan de Wgh. 
Vanwege een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting echter wel indicatief 
bepaald.  
 
Door de knip bij de Jan Blankenstraat zal de verkeersintensiteit ongeveer met een 
factor 10 afnemen in vergelijking met de huidige situatie. Bij eenzelfde verdeling als 
de Middenweg en een geschatte etmaalintensiteit van 300  motorvoertuigen per  dag 
voldoen de geluidbelastingen op de woningen in de Boerhaavestraat nog steeds aan 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Hierbij zijn de geluidbelastingen exclusief de 
aftrek van art. 110g. 
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Figuur 4.1: De verplaatsing van de Boerhaavestraat in huidige en toekomstige situatie 
 
 
 

Huidig 
Toekomst 

Jan Blankenstraat 
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5 Conclusie 

Het onderzoek naar de toekomstige geluidsbelasting ten gevolge van de 
reconstructie van de Middenweg/Parallelweg rondom het Stationsgebied van Den 
Helder heeft de akoestische situatie in beeld gebracht. Samenvattend volgen daaruit 
de volgende conclusies: 
 

• Indien gekozen wordt voor variant A, met beide rijbanen aan de oostzijde 
van busstation, is er op 5 adressen sprake van reconstructie. De reconstructie 
kan alleen worden opgelost door middel van het toepassen van een stiller 
wegdek. Dit wegdektype moet dan wel over de “hardheid” beschikken om 
het wringende busverkeer te kunnen verwerken. Indien geen 
bronmaatregelen kunnen worden toegepast moet voor de 5 adressen een 
hogere waarde aangevraagd worden.  

• Indien gekozen wordt voor variant B, met de rijbanen van de Parallelweg 
aan weerszijde van het busstation, is er geen sprake van een reconstructie. 
Ten opzichte van variant A komt bij deze variant een deel van het verkeer 
verder van de woningen aan de Basstraat te liggen. Verder 
maatregelonderzoek is dan niet vereist.  

• De geprojecteerde nieuwbouw hoeft niet getoetst te worden aan de Wgh. 
Om aan de maximaal toelaatbare binnenwaarde voor kantoren te voldoen 
van 40 dB is een minimale geluidwering vereist van 29 dB.  

• De toekomstige geluidbelasting op de gevels van de te realiseren 
nieuwbouw ten gevolge van het railverkeer blijft onder de 
voorkeursgrenswaarde van 55 dB. 

• De reconstructie van de Middenweg\Parallelweg heeft niet tot gevolg dat op 
andere wegdelen de geluidbelasting toeneemt met 2 dB of meer. Er zijn dan 
ook geen overige wegdelen die nader onderzocht moeten worden. 

• De Boerhaavestraat heeft in de toekomst een maximum snelheid van 30 
km/uur en hoeft daardoor niet getoetst te worden aan de Wgh. De verlegging 
en afsluiting van de weg heeft door de verwachte beperkte geluidbelasting 
dan ook geen akoestische consequenties.  
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Bijlage I   Verkeersgegevens 

 

Verkeersgegevens "Ontwikkeling Stadhuis stationsgebied"
versie 11 augustus 2011 (bron: bsp Stadshart Centrum 2010)

Straatnaam Middenweg Middenweg 
(gesplitst)

Parallelweg Parallelweg 
(gesplitst)

Wegvak  van vijfsprong vijfsprong middenweg middenweg
tot parallelweg parallelweg sluitdijkstraat sluitdijkstraat

Wegverharding: Fijn dab 0/11 Fijn dab 0/11 Fijn dab 0/11 Fijn dab 0/11

Snelheid [km/h] 50 50 50 50
Soort weg Gem. hoofdweg Gem. hoofdweg Gem. hoofdweg Gem. hoofdweg

Etmaal intensiteit 2010 11783 5892 11783 5892
                            2011 11842 5921 11842 5921
Etmaal intensiteit 2020 13016 6508 13016 6508
                            2022 13146 6573 13146 6573

Gemiddelde daguur % 7.0% 7.0% 7.0% 7.0%
Daguur intensiteit (2022) 920 460 920 460

% lichte voertuigen 95.3% 95.3% 95.3% 95.3%
877 439 877 439

% middelzware voertuigen 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%
26 13 26 13

% zware voertuigen 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%
17 9 17 9

Gemiddelde avonduur % 2.6% 2.6% 2.6% 2.6%
Avonduur intensiteit (2022) 342 171 342 171

% lichte voertuigen 95.8% 95.8% 95.8% 95.8%
327 164 327 164

% middelzware voertuigen 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%
8 4 8 4

% zware voertuigen 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%
6 3 6 3

Gemiddelde nachtuur % 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Nachtuur intensiteit (2022) 92 46 92 46

% lichte voertuigen 96.1% 96.1% 96.1% 96.1%
88 44 88 44

% middelzware voertuigen 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
2 1 2 1

% zware voertuigen 1.9% 1.9% 1.9% 1.9%
2 1 2 1

jaarlijkse groei: 0.5%

Uitgangspunten:
* Beatrixstraat voor doorgaand verkeer afgesloten (reeds in verkeersmodel)
* Effect aansluiting P-terrein tpv KPN gebouw op Vijfsprong of via Middenweg wordt nihil beschouwd
* geen verkeersregelinstallaties
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Bijlage II
Resultaten Stationsgebied, Den Helder
Middenweg en Parallelweg beoordeeld als één doorlopende weg
Alle geluidbelastingen inclusief 5 dB aftrek ex art. 110g

WNP adres

waar-  
neem-   
hoogte  

[m]
Huidig  

[dB]

Toekomst 
Var A     
[dB]

Verschil 
met 

huidig
Recon- 
structie

Toekomst 
Var B     
[dB]

Verschil 
met 

huidig
Recon- 
structie

Toekomst     
Var A         
(SMA 

Parallelweg)   
[dB]

Verschil 
met 

huidig

Recon- 
structie   

opgelost?

Toekomst      
Var A         

(DDL A 
Parallelweg)    

[dB]

Verschil 
met 

huidig

Recon- 
structie    

opgelost?
1 Basstraat 1 1.50 51.59 51.90 0.31 - 51.65 0.06 - 50.88 -0.71 - 48.65 -2.94 -
1 Basstraat 1 4.50 52.85 53.22 0.37 - 52.96 0.11 - 52.21 -0.64 - 50.01 -2.84 -
2 Basstraat 10 1.50 56.98 57.36 0.38 - 57.10 0.12 - 56.32 -0.66 - 53.98 -3.00 -
3 Basstraat 11 1.50 32.10 32.69 0.59 - 32.24 0.14 - 31.54 -0.56 - 30.61 -1.49 -
3 Basstraat 11 4.50 34.33 34.73 0.40 - 34.41 0.08 - 33.62 -0.71 - 32.59 -1.74 -
4 Basstraat 12 1.50 58.49 58.58 0.09 - 58.53 0.04 - 57.54 -0.95 - 55.18 -3.31 -
5 Basstraat 14 1.50 56.05 56.16 0.11 - 56.15 0.10 - 55.09 -0.96 - 52.69 -3.36 -
6 Basstraat 15 1.50 57.30 59.10 1.80 ja 57.62 0.32 - 58.09 0.79 nee 55.83 -1.47 ja
6 Basstraat 15 4.50 57.84 59.44 1.60 ja 58.16 0.32 - 58.44 0.60 nee 56.20 -1.64 ja
7 Basstraat 16 1.50 50.75 50.97 0.22 - 50.97 0.22 - 49.88 -0.87 - 47.42 -3.33 -
8 Basstraat 17 1.50 57.19 59.17 1.98 ja 57.55 0.36 - 58.16 0.97 nee 55.90 -1.29 ja
8 Basstraat 17 4.50 57.71 59.47 1.76 ja 58.06 0.35 - 58.47 0.76 nee 56.23 -1.48 ja
9 Basstraat 18 1.50 44.13 44.37 0.24 - 44.39 0.26 - 43.26 -0.87 - 40.95 -3.18 -

10 Basstraat 19 1.50 33.69 34.07 0.38 - 33.60 -0.09 - 33.03 -0.66 - 31.61 -2.08 -
10 Basstraat 19 4.50 35.22 35.49 0.27 - 35.07 -0.15 - 34.43 -0.79 - 32.98 -2.24 -
11 Basstraat 2 1.50 57.70 58.03 0.33 - 57.73 0.03 - 57.01 -0.69 - 54.74 -2.96 -
11 Basstraat 2 4.50 58.58 58.93 0.35 - 58.66 0.08 - 57.92 -0.66 - 55.68 -2.90 -
12 Basstraat 21 1.50 31.09 31.17 0.08 - 30.96 -0.13 - 30.13 -0.96 - 29.32 -1.77 -
12 Basstraat 21 4.50 32.66 32.45 -0.21 - 32.38 -0.28 - 31.36 -1.30 - 30.49 -2.17 -
13 Basstraat 25 1.50 57.10 59.25 2.15 ja 57.51 0.41 - 58.23 1.13 nee 56.00 -1.10 ja
13 Basstraat 25 4.50 57.59 59.59 2.00 ja 58.01 0.42 - 58.58 0.99 nee 56.36 -1.23 ja
14 Basstraat 27 1.50 56.94 58.97 2.03 ja 57.51 0.57 - 57.97 1.03 nee 55.73 -1.21 ja
14 Basstraat 27 4.50 57.47 59.29 1.82 ja 58.05 0.58 - 58.28 0.81 nee 56.09 -1.38 ja
15 Basstraat 29 1.50 49.74 51.67 1.93 ja 50.32 0.58 - 50.68 0.94 nee 48.45 -1.29 ja
15 Basstraat 29 4.50 50.77 52.70 1.93 ja 51.32 0.55 - 51.70 0.93 nee 49.50 -1.27 ja
16 Basstraat 3 1.50 54.03 54.14 0.11 - 54.00 -0.03 - 53.12 -0.91 - 50.87 -3.16 -
16 Basstraat 3 4.50 55.12 55.25 0.13 - 55.11 -0.01 - 54.25 -0.87 - 52.02 -3.10 -
17 Basstraat 4 1.50 57.45 57.72 0.27 - 57.50 0.05 - 56.69 -0.76 - 54.40 -3.05 -
17 Basstraat 4 4.50 58.37 58.69 0.32 - 58.48 0.11 - 57.66 -0.71 - 55.42 -2.95 -
18 Basstraat 5 1.50 57.94 58.82 0.88 - 58.06 0.12 - 57.80 -0.14 - 55.55 -2.39 -
18 Basstraat 5 4.50 58.59 59.36 0.77 - 58.72 0.13 - 58.35 -0.24 - 56.11 -2.48 -
19 Basstraat 6 1.50 56.94 57.18 0.24 - 56.99 0.05 - 56.13 -0.81 - 53.80 -3.14 -
19 Basstraat 6 4.50 57.94 58.20 0.26 - 58.01 0.07 - 57.17 -0.77 - 54.88 -3.06 -
20 Basstraat 7 1.50 57.63 59.02 1.39 - 57.86 0.23 - 58.02 0.39 - 55.75 -1.88 -
20 Basstraat 7 4.50 58.23 59.46 1.23 - 58.46 0.23 - 58.45 0.22 - 56.20 -2.03 -
21 Basstraat 9 1.50 34.67 34.91 0.24 - 34.73 0.06 - 33.82 -0.85 - 32.39 -2.28 -
21 Basstraat 9 4.50 36.42 36.55 0.13 - 36.42 0.00 - 35.45 -0.97 - 33.99 -2.43 -
22 Beatrixstraat 1 7.50 51.48 48.41 -3.07 - 48.40 -3.08 - 48.39 -3.09 - 48.36 -3.12 -
23 Beatrixstraat 1 7.50 52.99 49.55 -3.44 - 49.54 -3.45 - 49.50 -3.49 - 49.44 -3.55 -
24 Beatrixstraat 10 4.50 49.75 nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt -
24 Beatrixstraat 10 7.50 50.74 nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt -
25 Beatrixstraat 12 4.50 46.13 44.66 -1.47 - 44.64 -1.49 - 44.57 -1.56 - 44.44 -1.69 -
25 Beatrixstraat 12 7.50 49.88 45.66 -4.22 - 45.67 -4.21 - 45.58 -4.30 - 45.44 -4.44 -
26 Beatrixstraat 14 4.50 48.27 44.49 -3.78 - 44.49 -3.78 - 44.48 -3.79 - 44.46 -3.81 -
26 Beatrixstraat 14 7.50 49.51 45.38 -4.13 - 45.37 -4.14 - 45.36 -4.15 - 45.35 -4.16 -
27 Beatrixstraat 16 4.50 48.32 43.96 -4.36 - 43.95 -4.37 - 43.93 -4.39 - 43.92 -4.40 -
27 Beatrixstraat 16 7.50 49.38 44.88 -4.50 - 44.87 -4.51 - 44.84 -4.54 - 44.82 -4.56 -
28 Beatrixstraat 18 4.50 48.32 44.53 -3.79 - 44.51 -3.81 - 44.48 -3.84 - 44.42 -3.90 -
28 Beatrixstraat 18 7.50 49.37 45.39 -3.98 - 45.37 -4.00 - 45.32 -4.05 - 45.25 -4.12 -
29 Beatrixstraat 4 4.50 57.01 nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt -
29 Beatrixstraat 4 7.50 57.27 nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt -
30 Beatrixstraat 6 4.50 49.88 nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt -
30 Beatrixstraat 6 7.50 50.77 nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt -
31 Beatrixstraat 8 4.50 50.04 nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt -
31 Beatrixstraat 8 7.50 50.82 nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt -
32 Boerhaavestraat 16 1.50 42.48 46.26 3.78 - 46.06 3.58 - 45.95 3.47 - 45.48 3.00 -
32 Boerhaavestraat 16 4.50 44.36 46.97 2.61 - 46.79 2.43 - 46.64 2.28 - 46.15 1.79 -
33 Boerhaavestraat 17 1.50 43.28 46.04 2.76 - 45.87 2.59 - 45.66 2.38 - 45.08 1.80 -
33 Boerhaavestraat 17 4.50 44.61 46.81 2.20 - 46.63 2.02 - 46.40 1.79 - 45.73 1.12 -
34 Boerhaavestraat 18 1.50 43.68 46.06 2.38 - 45.91 2.23 - 45.66 1.98 - 45.02 1.34 -
34 Boerhaavestraat 18 4.50 44.89 46.98 2.09 - 46.82 1.93 - 46.53 1.64 - 45.77 0.88 -
35 Boerhaavestraat 19 1.50 43.71 45.85 2.14 - 45.57 1.86 - 45.37 1.66 - 44.59 0.88 -
35 Boerhaavestraat 19 4.50 44.77 46.63 1.86 - 46.34 1.57 - 46.11 1.34 - 45.22 0.45 -
36 Boerhaavestraat 20 1.50 44.01 45.92 1.91 - 45.59 1.58 - 45.43 1.42 - 44.63 0.62 -
36 Boerhaavestraat 20 4.50 44.96 46.66 1.70 - 46.28 1.32 - 46.12 1.16 - 45.18 0.22 -
37 Boerhaavestraat 21 1.50 43.74 45.46 1.72 - 44.97 1.23 - 44.87 1.13 - 43.87 0.13 -
37 Boerhaavestraat 21 4.50 44.69 46.20 1.51 - 45.73 1.04 - 45.57 0.88 - 44.42 -0.27 -
38 Boerhaavestraat 22 1.50 43.52 45.43 1.91 - 44.85 1.33 - 44.84 1.32 - 43.82 0.30 -
38 Boerhaavestraat 22 4.50 44.65 46.21 1.56 - 45.60 0.95 - 45.55 0.90 - 44.34 -0.31 -
39 Boerhaavestraat 23 1.50 44.61 45.88 1.27 - 45.20 0.59 - 45.26 0.65 - 44.17 -0.44 -
39 Boerhaavestraat 23 4.50 45.41 46.55 1.14 - 45.82 0.41 - 45.85 0.44 - 44.56 -0.85 -
40 Boerhaavestraat 24 1.50 44.63 45.71 1.08 - 45.05 0.42 - 45.06 0.43 - 43.91 -0.72 -
40 Boerhaavestraat 24 4.50 45.49 46.46 0.97 - 45.74 0.25 - 45.74 0.25 - 44.36 -1.13 -
41 Boerhaavestraat 25 1.50 44.74 45.85 1.11 - 45.20 0.46 - 45.14 0.40 - 43.86 -0.88 -
41 Boerhaavestraat 25 4.50 45.71 46.71 1.00 - 46.04 0.33 - 45.92 0.21 - 44.37 -1.34 -
42 Boerhaavestraat 26 1.50 44.27 44.73 0.46 - 44.10 -0.17 - 43.65 -0.62 - 41.44 -2.83 -
42 Boerhaavestraat 26 4.50 45.33 46.04 0.71 - 45.41 0.08 - 45.00 -0.33 - 42.81 -2.52 -
43 Boerhaavestraat 27 1.50 45.11 45.71 0.60 - 45.02 -0.09 - 44.70 -0.41 - 42.70 -2.41 -
43 Boerhaavestraat 27 4.50 46.12 46.86 0.74 - 46.26 0.14 - 45.88 -0.24 - 43.82 -2.30 -
44 Boerhaavestraat 28 1.50 44.98 45.66 0.68 - 44.94 -0.04 - 44.67 -0.31 - 42.73 -2.25 -
44 Boerhaavestraat 28 4.50 46.10 46.89 0.79 - 46.23 0.13 - 45.92 -0.18 - 43.86 -2.24 -
45 Boerhaavestraat 29 1.50 45.00 46.00 1.00 - 45.30 0.30 - 45.06 0.06 - 43.19 -1.81 -
45 Boerhaavestraat 29 4.50 46.35 47.34 0.99 - 46.70 0.35 - 46.38 0.03 - 44.39 -1.96 -
46 Boerhaavestraat 30 1.50 44.94 46.02 1.08 - 45.35 0.41 - 45.06 0.12 - 43.23 -1.71 -
46 Boerhaavestraat 30 4.50 46.32 47.36 1.04 - 46.71 0.39 - 46.41 0.09 - 44.41 -1.91 -
47 Boerhaavestraat 32 1.50 44.50 45.71 1.21 - 45.21 0.71 - 44.72 0.22 - 42.70 -1.80 -
47 Boerhaavestraat 32 4.50 46.16 47.17 1.01 - 46.75 0.59 - 46.16 0.00 - 44.05 -2.11 -
48 Boerhaavestraat 33 1.50 44.69 45.83 1.14 - 45.38 0.69 - 44.82 0.13 - 42.78 -1.91 -
48 Boerhaavestraat 33 4.50 46.41 47.31 0.90 - 46.90 0.49 - 46.29 -0.12 - 44.16 -2.25 -
49 Boerhaavestraat 34 1.50 44.93 45.98 1.05 - 45.61 0.68 - 44.95 0.02 - 42.86 -2.07 -
49 Boerhaavestraat 34 4.50 46.61 47.41 0.80 - 47.10 0.49 - 46.39 -0.22 - 44.25 -2.36 -
50 Boerhaavestraat 35 1.50 44.87 45.91 1.04 - 45.58 0.71 - 44.89 0.02 - 42.80 -2.07 -
50 Boerhaavestraat 35 4.50 46.53 47.37 0.84 - 47.05 0.52 - 46.34 -0.19 - 44.19 -2.34 -
51 Boerhaavestraat 36 1.50 45.22 46.14 0.92 - 45.83 0.61 - 45.09 -0.13 - 42.94 -2.28 -
51 Boerhaavestraat 36 4.50 46.74 47.53 0.79 - 47.27 0.53 - 46.49 -0.25 - 44.33 -2.41 -
52 Boerhaavestraat 37 1.50 45.47 46.38 0.91 - 46.12 0.65 - 45.34 -0.13 - 43.16 -2.31 -
52 Boerhaavestraat 37 4.50 46.91 47.70 0.79 - 47.48 0.57 - 46.66 -0.25 - 44.48 -2.43 -
53 Boerhaavestraat 38 1.50 45.74 46.57 0.83 - 46.33 0.59 - 45.52 -0.22 - 43.33 -2.41 -
53 Boerhaavestraat 38 4.50 47.23 47.89 0.66 - 47.70 0.47 - 46.84 -0.39 - 44.65 -2.58 -
54 Boerhaavestraat 39 1.50 45.78 46.61 0.83 - 46.38 0.60 - 45.54 -0.24 - 43.35 -2.43 -
54 Boerhaavestraat 39 4.50 47.23 47.94 0.71 - 47.73 0.50 - 46.89 -0.34 - 44.69 -2.54 -
55 Boerhaavestraat 40 1.50 46.13 46.75 0.62 - 46.56 0.43 - 45.69 -0.44 - 43.48 -2.65 -
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MAATREGELEN

55 Boerhaavestraat 40 4.50 47.45 48.00 0.55 - 47.81 0.36 - 46.94 -0.51 - 44.72 -2.73 -
56 Boerhaavestraat 41 1.50 46.15 46.81 0.66 - 46.66 0.51 - 45.75 -0.40 - 43.54 -2.61 -
56 Boerhaavestraat 41 4.50 47.45 48.04 0.59 - 47.88 0.43 - 47.00 -0.45 - 44.77 -2.68 -
57 Boerhaavestraat 42 1.50 46.34 47.01 0.67 - 46.89 0.55 - 45.94 -0.40 - 43.70 -2.64 -
57 Boerhaavestraat 42 4.50 47.64 48.24 0.60 - 48.10 0.46 - 47.18 -0.46 - 44.94 -2.70 -
58 Boerhaavestraat 43 1.50 46.28 46.85 0.57 - 46.74 0.46 - 45.78 -0.50 - 43.54 -2.74 -
58 Boerhaavestraat 43 4.50 47.55 48.08 0.53 - 47.96 0.41 - 47.02 -0.53 - 44.77 -2.78 -
59 Boerhaavestraat 44 1.50 46.17 46.82 0.65 - 46.71 0.54 - 45.75 -0.42 - 43.50 -2.67 -
59 Boerhaavestraat 44 4.50 47.50 48.07 0.57 - 47.96 0.46 - 47.01 -0.49 - 44.74 -2.76 -
60 Boerhaavestraat 45 1.50 46.40 47.03 0.63 - 46.89 0.49 - 45.95 -0.45 - 43.69 -2.71 -
60 Boerhaavestraat 45 4.50 47.66 48.25 0.59 - 48.09 0.43 - 47.19 -0.47 - 44.91 -2.75 -
61 Boerhaavestraat 46 1.50 46.24 46.92 0.68 - 46.79 0.55 - 45.85 -0.39 - 43.57 -2.67 -
61 Boerhaavestraat 46 4.50 47.59 48.18 0.59 - 48.04 0.45 - 47.10 -0.49 - 44.84 -2.75 -
62 Boerhaavestraat 47 1.50 46.29 46.92 0.63 - 46.77 0.48 - 45.83 -0.46 - 43.57 -2.72 -
62 Boerhaavestraat 47 4.50 47.63 48.17 0.54 - 48.03 0.40 - 47.10 -0.53 - 44.82 -2.81 -
63 Boerhaavestraat 50 1.50 46.09 46.52 0.43 - 46.41 0.32 - 45.43 -0.66 - 43.11 -2.98 -
63 Boerhaavestraat 50 4.50 47.42 47.83 0.41 - 47.72 0.30 - 46.75 -0.67 - 44.43 -2.99 -
64 Boerhaavestraat 51 1.50 46.27 46.86 0.59 - 46.69 0.42 - 45.75 -0.52 - 43.44 -2.83 -
64 Boerhaavestraat 51 4.50 47.55 48.13 0.58 - 47.95 0.40 - 47.05 -0.50 - 44.76 -2.79 -
65 Boerhaavestraat 52 1.50 46.05 46.68 0.63 - 46.56 0.51 - 45.58 -0.47 - 43.27 -2.78 -
65 Boerhaavestraat 52 4.50 47.42 47.99 0.57 - 47.88 0.46 - 46.92 -0.50 - 44.61 -2.81 -
66 Boerhaavestraat 53 1.50 45.78 46.36 0.58 - 46.24 0.46 - 45.26 -0.52 - 42.96 -2.82 -
66 Boerhaavestraat 53 4.50 47.15 47.69 0.54 - 47.57 0.42 - 46.63 -0.52 - 44.31 -2.84 -
67 Boerhaavestraat 54 1.50 45.86 46.32 0.46 - 46.23 0.37 - 45.23 -0.63 - 42.94 -2.92 -
67 Boerhaavestraat 54 4.50 47.16 47.66 0.50 - 47.54 0.38 - 46.58 -0.58 - 44.29 -2.87 -
68 Boerhaavestraat 55 1.50 45.70 46.25 0.55 - 46.05 0.35 - 45.14 -0.56 - 42.78 -2.92 -
68 Boerhaavestraat 55 4.50 47.03 47.58 0.55 - 47.40 0.37 - 46.49 -0.54 - 44.16 -2.87 -
69 Boerhaavestraat 56 1.50 45.52 46.02 0.50 - 45.92 0.40 - 44.90 -0.62 - 42.56 -2.96 -
69 Boerhaavestraat 56 4.50 46.85 47.36 0.51 - 47.26 0.41 - 46.29 -0.56 - 43.96 -2.89 -
70 Boerhaavestraat 57 1.50 45.50 45.97 0.47 - 45.91 0.41 - 44.87 -0.63 - 42.52 -2.98 -
70 Boerhaavestraat 57 4.50 46.76 47.25 0.49 - 47.15 0.39 - 46.16 -0.60 - 43.85 -2.91 -
71 Boerhaavestraat 58 1.50 45.52 45.84 0.32 - 45.77 0.25 - 44.72 -0.80 - 42.40 -3.12 -
71 Boerhaavestraat 58 4.50 46.68 47.06 0.38 - 46.98 0.30 - 45.98 -0.70 - 43.67 -3.01 -
72 Boerhaavestraat 59 1.50 45.39 45.91 0.52 - 45.82 0.43 - 44.81 -0.58 - 42.49 -2.90 -
72 Boerhaavestraat 59 4.50 46.54 47.05 0.51 - 46.96 0.42 - 45.98 -0.56 - 43.67 -2.87 -
73 Boerhaavestraat 60 1.50 45.62 46.01 0.39 - 45.88 0.26 - 44.89 -0.73 - 42.56 -3.06 -
73 Boerhaavestraat 60 4.50 46.69 47.07 0.38 - 46.94 0.25 - 45.99 -0.70 - 43.68 -3.01 -
74 Boerhaavestraat 61 1.50 45.01 45.49 0.48 - 45.42 0.41 - 44.39 -0.62 - 42.09 -2.92 -
74 Boerhaavestraat 61 4.50 46.15 46.61 0.46 - 46.50 0.35 - 45.52 -0.63 - 43.21 -2.94 -
75 Boerhaavestraat 62 1.50 45.07 45.45 0.38 - 45.37 0.30 - 44.36 -0.71 - 42.04 -3.03 -
75 Boerhaavestraat 62 4.50 46.20 46.58 0.38 - 46.48 0.28 - 45.50 -0.70 - 43.18 -3.02 -
76 Boerhaavestraat 63 1.50 45.07 45.60 0.53 - 45.47 0.40 - 44.48 -0.59 - 42.16 -2.91 -
76 Boerhaavestraat 63 4.50 46.16 46.64 0.48 - 46.51 0.35 - 45.55 -0.61 - 43.21 -2.95 -
77 Boerhaavestraat 64 1.50 44.44 45.00 0.56 - 44.87 0.43 - 43.88 -0.56 - 41.56 -2.88 -
77 Boerhaavestraat 64 4.50 45.53 46.06 0.53 - 45.93 0.40 - 44.96 -0.57 - 42.63 -2.90 -
78 Boerhaavestraat 65 1.50 44.55 45.11 0.56 - 45.01 0.46 - 44.02 -0.53 - 41.73 -2.82 -
78 Boerhaavestraat 65 4.50 45.59 46.12 0.53 - 46.01 0.42 - 45.03 -0.56 - 42.71 -2.88 -
79 Boerhaavestraat 66 1.50 44.15 44.66 0.51 - 44.58 0.43 - 43.55 -0.60 - 41.25 -2.90 -
79 Boerhaavestraat 66 4.50 45.18 45.66 0.48 - 45.56 0.38 - 44.57 -0.61 - 42.24 -2.94 -
80 Brakkeveldweg 10 1.50 42.34 43.07 0.73 - 42.80 0.46 - 41.94 -0.40 - 39.68 -2.66 -
80 Brakkeveldweg 10 4.50 43.34 43.95 0.61 - 43.74 0.40 - 42.87 -0.47 - 40.56 -2.78 -
81 Brakkeveldweg 12 1.50 42.47 42.94 0.47 - 42.70 0.23 - 41.83 -0.64 - 39.56 -2.91 -
81 Brakkeveldweg 12 4.50 43.40 43.81 0.41 - 43.63 0.23 - 42.72 -0.68 - 40.45 -2.95 -
82 Brakkeveldweg 14 1.50 42.05 42.48 0.43 - 42.32 0.27 - 41.35 -0.70 - 39.09 -2.96 -
82 Brakkeveldweg 14 4.50 42.99 43.39 0.40 - 43.25 0.26 - 42.29 -0.70 - 40.01 -2.98 -
83 Brakkeveldweg 16 1.50 41.64 42.14 0.50 - 42.01 0.37 - 41.02 -0.62 - 38.79 -2.85 -
83 Brakkeveldweg 16 4.50 42.56 43.08 0.52 - 42.98 0.42 - 42.01 -0.55 - 39.76 -2.80 -
84 Brakkeveldweg 18 1.50 41.66 42.37 0.71 - 42.23 0.57 - 41.26 -0.40 - 39.00 -2.66 -
84 Brakkeveldweg 18 4.50 42.61 43.30 0.69 - 43.18 0.57 - 42.22 -0.39 - 39.95 -2.66 -
85 Brakkeveldweg 2 1.50 43.41 44.07 0.66 - 43.88 0.47 - 42.94 -0.47 - 40.66 -2.75 -
85 Brakkeveldweg 2 4.50 44.41 45.01 0.60 - 44.85 0.44 - 43.91 -0.50 - 41.61 -2.80 -
86 Brakkeveldweg 20 1.50 41.46 42.27 0.81 - 42.17 0.71 - 41.17 -0.29 - 38.91 -2.55 -
86 Brakkeveldweg 20 4.50 42.43 43.12 0.69 - 43.04 0.61 - 42.05 -0.38 - 39.82 -2.61 -
87 Brakkeveldweg 22 1.50 40.75 41.51 0.76 - 41.18 0.43 - 40.39 -0.36 - 38.17 -2.58 -
87 Brakkeveldweg 22 4.50 41.70 42.43 0.73 - 42.16 0.46 - 41.35 -0.35 - 39.12 -2.58 -
88 Brakkeveldweg 24 1.50 40.88 41.57 0.69 - 41.40 0.52 - 40.44 -0.44 - 38.22 -2.66 -
88 Brakkeveldweg 24 4.50 41.82 42.51 0.69 - 42.36 0.54 - 41.44 -0.38 - 39.25 -2.57 -
89 Brakkeveldweg 26 1.50 40.91 41.54 0.63 - 41.36 0.45 - 40.42 -0.49 - 38.21 -2.70 -
89 Brakkeveldweg 26 4.50 41.87 42.48 0.61 - 42.35 0.48 - 41.41 -0.46 - 39.23 -2.64 -
90 Brakkeveldweg 28 1.50 40.85 41.78 0.93 - 41.48 0.63 - 40.65 -0.20 - 38.40 -2.45 -
90 Brakkeveldweg 28 4.50 41.80 42.64 0.84 - 42.39 0.59 - 41.56 -0.24 - 39.37 -2.43 -
91 Brakkeveldweg 30 1.50 40.14 41.37 1.23 - 41.07 0.93 - 40.24 0.10 - 38.04 -2.10 -
91 Brakkeveldweg 30 4.50 41.10 42.20 1.10 - 41.95 0.85 - 41.13 0.03 - 38.98 -2.12 -
92 Brakkeveldweg 32 1.50 40.17 41.14 0.97 - 40.96 0.79 - 40.02 -0.15 - 37.81 -2.36 -
92 Brakkeveldweg 32 4.50 41.12 41.97 0.85 - 41.83 0.71 - 40.90 -0.22 - 38.73 -2.39 -
93 Brakkeveldweg 34 1.50 39.40 40.60 1.20 - 40.33 0.93 - 39.47 0.07 - 37.28 -2.12 -
93 Brakkeveldweg 34 4.50 40.34 41.42 1.08 - 41.16 0.82 - 40.33 -0.01 - 38.16 -2.18 -
94 Brakkeveldweg 36 1.50 39.17 40.42 1.25 - 40.04 0.87 - 39.31 0.14 - 37.14 -2.03 -
94 Brakkeveldweg 36 4.50 40.07 41.18 1.11 - 40.87 0.80 - 40.11 0.04 - 37.94 -2.13 -
95 Brakkeveldweg 38 1.50 39.36 40.52 1.16 - 40.16 0.80 - 39.39 0.03 - 37.23 -2.13 -
95 Brakkeveldweg 38 4.50 40.24 41.26 1.02 - 40.96 0.72 - 40.20 -0.04 - 38.06 -2.18 -
96 Brakkeveldweg 4 1.50 43.19 43.96 0.77 - 43.71 0.52 - 42.83 -0.36 - 40.54 -2.65 -
96 Brakkeveldweg 4 4.50 44.16 44.90 0.74 - 44.67 0.51 - 43.81 -0.35 - 41.49 -2.67 -
97 Brakkeveldweg 40 1.50 39.47 40.52 1.05 - 40.18 0.71 - 39.41 -0.06 - 37.24 -2.23 -
97 Brakkeveldweg 40 4.50 40.35 41.31 0.96 - 41.03 0.68 - 40.24 -0.11 - 38.12 -2.23 -
98 Brakkeveldweg 42 1.50 39.91 40.81 0.90 - 40.49 0.58 - 39.67 -0.24 - 37.51 -2.40 -
98 Brakkeveldweg 42 4.50 40.78 41.60 0.82 - 41.34 0.56 - 40.54 -0.24 - 38.45 -2.33 -
99 Brakkeveldweg 44 1.50 39.86 40.61 0.75 - 40.34 0.48 - 39.50 -0.36 - 37.32 -2.54 -
99 Brakkeveldweg 44 4.50 40.74 41.40 0.66 - 41.17 0.43 - 40.35 -0.39 - 38.26 -2.48 -

100 Brakkeveldweg 46 1.50 39.77 40.64 0.87 - 40.34 0.57 - 39.51 -0.26 - 37.37 -2.40 -
100 Brakkeveldweg 46 4.50 40.64 41.38 0.74 - 41.14 0.50 - 40.34 -0.30 - 38.29 -2.35 -
101 Brakkeveldweg 6 1.50 42.84 43.65 0.81 - 43.38 0.54 - 42.51 -0.33 - 40.22 -2.62 -
101 Brakkeveldweg 6 4.50 43.84 44.57 0.73 - 44.34 0.50 - 43.48 -0.36 - 41.17 -2.67 -
102 Brakkeveldweg 8 1.50 42.48 43.32 0.84 - 43.05 0.57 - 42.19 -0.29 - 39.91 -2.57 -
102 Brakkeveldweg 8 4.50 43.48 44.24 0.76 - 44.00 0.52 - 43.14 -0.34 - 40.84 -2.64 -
103 Gravenstraat 1 1.50 58.89 59.66 0.77 - 59.19 0.30 - 58.70 -0.19 - 56.58 -2.31 -
103 Gravenstraat 1 4.50 59.18 60.16 0.98 - 59.66 0.48 - 59.22 0.04 - 57.11 -2.07 -
103 Gravenstraat 1 7.50 58.98 60.07 1.09 - 59.51 0.53 - 59.13 0.15 - 57.08 -1.90 -
104 Hector Treubstraat 31 aa 1.50 32.67 32.57 -0.10 - 33.11 0.44 - 32.30 -0.37 - 32.16 -0.51 -
104 Hector Treubstraat 31 aa 4.50 34.15 33.77 -0.38 - 34.33 0.18 - 33.43 -0.72 - 33.20 -0.95 -
105 Hector Treubstraat 31 ab 1.50 32.32 32.46 0.14 - 32.78 0.46 - 32.18 -0.14 - 32.05 -0.27 -
105 Hector Treubstraat 31 ab 4.50 33.65 33.67 0.02 - 34.03 0.38 - 33.30 -0.35 - 33.07 -0.58 -
106 Hector Treubstraat 31 ac 1.50 32.06 32.17 0.11 - 32.36 0.30 - 31.88 -0.18 - 31.73 -0.33 -
106 Hector Treubstraat 31 ac 4.50 33.60 33.55 -0.05 - 33.73 0.13 - 33.19 -0.41 - 32.95 -0.65 -
107 Hector Treubstraat 31 ad 1.50 31.86 32.02 0.16 - 32.26 0.40 - 31.73 -0.13 - 31.59 -0.27 -
107 Hector Treubstraat 31 ad 4.50 33.48 33.47 -0.01 - 33.75 0.27 - 33.11 -0.37 - 32.89 -0.59 -
108 Hector Treubstraat 31 ae 1.50 34.64 35.59 0.95 - 35.73 1.09 - 35.46 0.82 - 35.40 0.76 -
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108 Hector Treubstraat 31 ae 4.50 35.95 36.72 0.77 - 36.88 0.93 - 36.56 0.61 - 36.47 0.52 -
109 Hector Treubstraat 31 af 1.50 35.25 36.19 0.94 - 36.25 1.00 - 36.08 0.83 - 36.03 0.78 -
109 Hector Treubstraat 31 af 4.50 36.36 37.07 0.71 - 37.12 0.76 - 36.90 0.54 - 36.81 0.45 -
110 Hector Treubstraat 31 ag 1.50 35.57 37.25 1.68 - 37.31 1.74 - 37.16 1.59 - 37.12 1.55 -
110 Hector Treubstraat 31 ag 4.50 36.54 37.87 1.33 - 37.96 1.42 - 37.75 1.21 - 37.68 1.14 -
111 Hector Treubstraat 31 ah 1.50 35.41 37.05 1.64 - 37.09 1.68 - 36.96 1.55 - 36.92 1.51 -
111 Hector Treubstraat 31 ah 4.50 36.15 37.54 1.39 - 37.58 1.43 - 37.39 1.24 - 37.32 1.17 -
112 Hector Treubstraat 31 ai 1.50 35.99 36.21 0.22 - 36.30 0.31 - 36.12 0.13 - 36.06 0.07 -
112 Hector Treubstraat 31 ai 4.50 36.72 36.74 0.02 - 36.86 0.14 - 36.59 -0.13 - 36.50 -0.22 -
113 Hector Treubstraat 31 ak 1.50 35.65 36.59 0.94 - 36.65 1.00 - 36.49 0.84 - 36.44 0.79 -
113 Hector Treubstraat 31 ak 4.50 36.25 37.00 0.75 - 37.07 0.82 - 36.84 0.59 - 36.74 0.49 -
114 Hector Treubstraat 31 al 1.50 32.61 32.48 -0.13 - 32.58 -0.03 - 32.02 -0.59 - 31.78 -0.83 -
114 Hector Treubstraat 31 al 4.50 34.24 33.95 -0.29 - 34.12 -0.12 - 33.43 -0.81 - 33.07 -1.17 -
115 Hector Treubstraat 31 am 1.50 32.59 32.55 -0.04 - 32.66 0.07 - 32.09 -0.50 - 31.85 -0.74 -
115 Hector Treubstraat 31 am 4.50 34.28 34.07 -0.21 - 34.25 -0.03 - 33.54 -0.74 - 33.17 -1.11 -
116 Hector Treubstraat 31 an 1.50 32.42 32.40 -0.02 - 32.38 -0.04 - 31.94 -0.48 - 31.69 -0.73 -
116 Hector Treubstraat 31 an 4.50 34.13 33.93 -0.20 - 33.97 -0.16 - 33.38 -0.75 - 33.03 -1.10 -
117 Hector Treubstraat 31 ao 1.50 32.51 32.31 -0.20 - 32.30 -0.21 - 31.85 -0.66 - 31.61 -0.90 -
117 Hector Treubstraat 31 ao 4.50 34.20 33.89 -0.31 - 33.95 -0.25 - 33.35 -0.85 - 32.99 -1.21 -
118 Hector Treubstraat 31 ap 1.50 32.58 32.41 -0.17 - 32.43 -0.15 - 31.92 -0.66 - 31.69 -0.89 -
118 Hector Treubstraat 31 ap 4.50 34.28 34.02 -0.26 - 34.11 -0.17 - 33.49 -0.79 - 33.13 -1.15 -
119 Hector Treubstraat 31 aq 1.50 32.85 33.05 0.20 - 32.87 0.02 - 32.50 -0.35 - 32.04 -0.81 -
119 Hector Treubstraat 31 aq 4.50 34.41 34.48 0.07 - 34.48 0.07 - 33.91 -0.50 - 33.42 -0.99 -
120 Hector Treubstraat 31 ar 1.50 33.85 34.05 0.20 - 33.25 -0.60 - 33.39 -0.46 - 32.61 -1.24 -
120 Hector Treubstraat 31 ar 4.50 35.14 35.17 0.03 - 34.69 -0.45 - 34.54 -0.60 - 33.80 -1.34 -
121 Hector Treubstraat 31 as 1.50 34.52 33.51 -1.01 - 33.14 -1.38 - 32.89 -1.63 - 32.23 -2.29 -
121 Hector Treubstraat 31 as 4.50 36.79 34.74 -2.05 - 34.56 -2.23 - 34.15 -2.64 - 33.51 -3.28 -
122 Hector Treubstraat 31 at 1.50 35.04 32.91 -2.13 - 32.84 -2.20 - 32.37 -2.67 - 31.88 -3.16 -
122 Hector Treubstraat 31 at 4.50 37.45 34.28 -3.17 - 34.31 -3.14 - 33.74 -3.71 - 33.25 -4.20 -
123 Hector Treubstraat 31 av 1.50 34.87 32.08 -2.79 - 32.27 -2.60 - 31.63 -3.24 - 31.39 -3.48 -
123 Hector Treubstraat 31 av 4.50 36.96 33.65 -3.31 - 33.86 -3.10 - 33.18 -3.78 - 32.85 -4.11 -
124 Jan Blankenstraat 11 1.50 36.89 38.03 1.14 - 36.79 -0.10 - 36.99 0.10 - 35.09 -1.80 -
124 Jan Blankenstraat 11 4.50 37.37 38.64 1.27 - 37.50 0.13 - 37.62 0.25 - 35.73 -1.64 -
125 Jan Blankenstraat 13 1.50 36.40 37.57 1.17 - 36.18 -0.22 - 36.55 0.15 - 34.69 -1.71 -
125 Jan Blankenstraat 13 4.50 37.12 38.45 1.33 - 37.16 0.04 - 37.41 0.29 - 35.58 -1.54 -
126 Jan Blankenstraat 15 1.50 36.30 38.32 2.02 - 36.39 0.09 - 37.28 0.98 - 35.31 -0.99 -
126 Jan Blankenstraat 15 4.50 37.31 39.01 1.70 - 37.38 0.07 - 37.97 0.66 - 36.02 -1.29 -
127 Jan Blankenstraat 16 1.50 35.79 35.38 -0.41 - 34.56 -1.23 - 34.61 -1.18 - 33.61 -2.18 -
127 Jan Blankenstraat 16 4.50 36.44 36.28 -0.16 - 35.56 -0.88 - 35.51 -0.93 - 34.51 -1.93 -
128 Jan Blankenstraat 17 1.50 36.26 37.93 1.67 - 36.45 0.19 - 36.87 0.61 - 34.95 -1.31 -
128 Jan Blankenstraat 17 4.50 37.53 39.09 1.56 - 37.78 0.25 - 38.04 0.51 - 36.08 -1.45 -
129 Jan Blankenstraat 18 1.50 35.99 35.59 -0.40 - 34.90 -1.09 - 34.81 -1.18 - 33.75 -2.24 -
129 Jan Blankenstraat 18 4.50 36.58 36.46 -0.12 - 35.83 -0.75 - 35.67 -0.91 - 34.62 -1.96 -
130 Jan Blankenstraat 19 1.50 36.74 38.37 1.63 - 36.73 -0.01 - 37.32 0.58 - 35.32 -1.42 -
130 Jan Blankenstraat 19 4.50 38.10 39.78 1.68 - 38.15 0.05 - 38.74 0.64 - 36.70 -1.40 -
131 Jan Blankenstraat 20 1.50 36.47 36.32 -0.15 - 35.41 -1.06 - 35.51 -0.96 - 34.29 -2.18 -
131 Jan Blankenstraat 20 4.50 36.98 37.07 0.09 - 36.23 -0.75 - 36.27 -0.71 - 35.08 -1.90 -
132 Jan Blankenstraat 21 1.50 38.19 39.70 1.51 - 38.38 0.19 - 38.64 0.45 - 36.54 -1.65 -
132 Jan Blankenstraat 21 4.50 39.47 40.96 1.49 - 39.65 0.18 - 39.91 0.44 - 37.75 -1.72 -
133 Jan Blankenstraat 22 1.50 36.49 36.82 0.33 - 35.96 -0.53 - 36.01 -0.48 - 34.71 -1.78 -
133 Jan Blankenstraat 22 4.50 37.05 37.52 0.47 - 36.69 -0.36 - 36.69 -0.36 - 35.42 -1.63 -
134 Jan Blankenstraat 23 1.50 38.64 39.99 1.35 - 38.75 0.11 - 38.93 0.29 - 36.86 -1.78 -
134 Jan Blankenstraat 23 4.50 40.18 41.49 1.31 - 40.41 0.23 - 40.46 0.28 - 38.34 -1.84 -
135 Jan Blankenstraat 24 1.50 35.69 36.92 1.23 - 36.07 0.38 - 36.01 0.32 - 34.51 -1.18 -
135 Jan Blankenstraat 24 4.50 36.52 37.77 1.25 - 37.07 0.55 - 36.86 0.34 - 35.41 -1.11 -
136 Jan Blankenstraat 26 1.50 34.05 35.40 1.35 - 35.63 1.58 - 34.57 0.52 - 33.37 -0.68 -
136 Jan Blankenstraat 26 4.50 35.16 36.47 1.31 - 36.62 1.46 - 35.64 0.48 - 34.48 -0.68 -
137 Jan Blankenstraat 28 1.50 35.89 35.80 -0.09 - 35.97 0.08 - 34.93 -0.96 - 33.66 -2.23 -
137 Jan Blankenstraat 28 4.50 36.64 36.88 0.24 - 37.06 0.42 - 36.04 -0.60 - 34.85 -1.79 -
138 Javastraat  121-171 W 1.50 55.84 56.21 0.37 - 56.21 0.37 - 56.21 0.37 - 56.21 0.37 -
138 Javastraat  121-171 W 4.50 56.57 56.94 0.37 - 56.94 0.37 - 56.95 0.38 - 56.94 0.37 -
138 Javastraat  121-171 W 7.50 56.80 57.17 0.37 - 57.18 0.38 - 57.18 0.38 - 57.17 0.37 -
138 Javastraat  121-171 W 10.50 56.74 56.99 0.25 - 56.99 0.25 - 56.99 0.25 - 56.99 0.25 -
139 Javastraat 121-171 O 1.50 56.01 56.23 0.22 - 56.25 0.24 - 56.24 0.23 - 56.22 0.21 -
139 Javastraat 121-171 O 4.50 56.80 57.03 0.23 - 57.03 0.23 - 57.02 0.22 - 57.02 0.22 -
139 Javastraat 121-171 O 7.50 56.98 57.19 0.21 - 57.19 0.21 - 57.18 0.20 - 57.18 0.20 -
139 Javastraat 121-171 O 10.50 56.97 57.12 0.15 - 57.14 0.17 - 57.12 0.15 - 57.11 0.14 -
140 Javastraat 89 tm 119 2.00 53.14 53.53 0.39 - 53.56 0.42 - 53.53 0.39 - 53.53 0.39 -
140 Javastraat 89 tm 119 5.00 54.16 54.57 0.41 - 54.58 0.42 - 54.57 0.41 - 54.56 0.40 -
140 Javastraat 89 tm 119 8.00 54.53 54.93 0.40 - 54.94 0.41 - 54.92 0.39 - 54.92 0.39 -
140 Javastraat 89 tm 119 11.00 54.74 55.05 0.31 - 55.07 0.33 - 55.04 0.30 - 55.04 0.30 -
140 Javastraat 89 tm 119 14.00 54.73 55.02 0.29 - 55.04 0.31 - 55.01 0.28 - 55.01 0.28 -
140 Javastraat 89 tm 119 17.00 54.56 54.76 0.20 - 54.78 0.22 - 54.75 0.19 - 54.74 0.18 -
141 Julianaplein  45 tm 91 W 4.50 57.64 56.63 -1.01 - 56.56 -1.08 - 56.33 -1.31 - 55.82 -1.82 -
141 Julianaplein  45 tm 91 W 7.50 57.72 56.92 -0.80 - 56.85 -0.87 - 56.60 -1.12 - 56.09 -1.63 -
141 Julianaplein  45 tm 91 W 10.50 57.63 56.93 -0.70 - 56.87 -0.76 - 56.63 -1.00 - 56.10 -1.53 -
141 Julianaplein  45 tm 91 W 13.50 57.31 56.86 -0.45 - 56.80 -0.51 - 56.54 -0.77 - 56.03 -1.28 -
142 Julianaplein 45 tm 91 M 4.50 56.09 54.16 -1.93 - 54.30 -1.79 - 53.91 -2.18 - 53.49 -2.60 -
142 Julianaplein 45 tm 91 M 7.50 56.29 54.50 -1.79 - 54.68 -1.61 - 54.27 -2.02 - 53.87 -2.42 -
142 Julianaplein 45 tm 91 M 10.50 56.22 54.56 -1.66 - 54.75 -1.47 - 54.32 -1.90 - 53.94 -2.28 -
142 Julianaplein 45 tm 91 M 13.50 56.06 54.53 -1.53 - 54.71 -1.35 - 54.28 -1.78 - 53.91 -2.15 -
143 Julianaplein 45 tm 91 O 4.50 54.81 52.56 -2.25 - 52.57 -2.24 - 52.42 -2.39 - 52.21 -2.60 -
143 Julianaplein 45 tm 91 O 7.50 55.09 53.11 -1.98 - 53.10 -1.99 - 52.97 -2.12 - 52.76 -2.33 -
143 Julianaplein 45 tm 91 O 10.50 55.09 53.27 -1.82 - 53.28 -1.81 - 53.14 -1.95 - 52.96 -2.13 -
143 Julianaplein 45 tm 91 O 13.50 54.97 53.31 -1.66 - 53.31 -1.66 - 53.18 -1.79 - 52.99 -1.98 -
144 Middenweg  oost 122 tm 167 4.50 57.42 58.15 0.73 - 58.17 0.75 - 58.13 0.71 - 58.11 0.69 -
144 Middenweg  oost 122 tm 167 7.50 57.58 58.27 0.69 - 58.28 0.70 - 58.23 0.65 - 58.21 0.63 -
144 Middenweg  oost 122 tm 167 10.50 57.59 58.18 0.59 - 58.19 0.60 - 58.15 0.56 - 58.11 0.52 -
144 Middenweg  oost 122 tm 167 13.50 57.43 58.03 0.60 - 58.07 0.64 - 58.00 0.57 - 57.98 0.55 -
145 Middenweg west 122 tm 167 4.50 56.53 57.95 1.42 - 57.96 1.43 - 57.94 1.41 - 57.91 1.38 -
145 Middenweg west 122 tm 167 7.50 56.79 58.11 1.32 - 58.12 1.33 - 58.10 1.31 - 58.07 1.28 -
145 Middenweg west 122 tm 167 10.50 56.92 58.02 1.10 - 58.03 1.11 - 58.00 1.08 - 57.98 1.06 -
145 Middenweg west 122 tm 167 13.50 56.95 57.76 0.81 - 57.77 0.82 - 57.73 0.78 - 57.70 0.75 -
146 Parallelweg (restaurant) 5 1.50 58.40 nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt - nvt nvt -
147 Parallelweg 101 1.50 50.65 51.11 0.46 - 51.11 0.46 - 50.08 -0.57 - 47.75 -2.90 -
147 Parallelweg 101 4.50 52.42 52.88 0.46 - 52.88 0.46 - 51.84 -0.58 - 49.57 -2.85 -
148 Parallelweg 103 1.50 50.20 50.67 0.47 - 50.67 0.47 - 49.63 -0.57 - 47.31 -2.89 -
148 Parallelweg 103 4.50 51.96 52.43 0.47 - 52.43 0.47 - 51.41 -0.55 - 49.13 -2.83 -
149 Parallelweg 105 1.50 49.72 50.18 0.46 - 50.18 0.46 - 49.14 -0.58 - 46.85 -2.87 -
149 Parallelweg 105 4.50 51.48 51.95 0.47 - 51.95 0.47 - 50.92 -0.56 - 48.66 -2.82 -
150 Parallelweg 107 1.50 49.16 49.62 0.46 - 49.62 0.46 - 48.58 -0.58 - 46.30 -2.86 -
150 Parallelweg 107 4.50 50.92 51.39 0.47 - 51.39 0.47 - 50.36 -0.56 - 48.10 -2.82 -
151 Parallelweg 109 1.50 48.93 49.40 0.47 - 49.40 0.47 - 48.38 -0.55 - 46.12 -2.81 -
151 Parallelweg 109 4.50 50.65 51.13 0.48 - 51.13 0.48 - 50.10 -0.55 - 47.87 -2.78 -
152 Parallelweg 67 1.50 59.05 59.35 0.30 - 59.34 0.29 - 58.35 -0.70 - 56.14 -2.91 -
152 Parallelweg 67 4.50 59.53 59.84 0.31 - 59.81 0.28 - 58.84 -0.69 - 56.63 -2.90 -
153 Parallelweg 69 1.50 59.07 59.50 0.43 - 59.46 0.39 - 58.50 -0.57 - 56.30 -2.77 -
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153 Parallelweg 69 4.50 59.54 59.95 0.41 - 59.91 0.37 - 58.97 -0.57 - 56.76 -2.78 -
154 Parallelweg 7 1.50 57.55 57.92 0.37 - 57.45 -0.10 - 56.99 -0.56 - 54.84 -2.71 -
154 Parallelweg 7 4.50 57.86 58.91 1.05 - 58.29 0.43 - 57.99 0.13 - 55.87 -1.99 -
154 Parallelweg 7 7.50 57.94 58.93 0.99 - 58.34 0.40 - 58.02 0.08 - 55.91 -2.03 -
155 Parallelweg 71 1.50 59.09 59.57 0.48 - 59.54 0.45 - 58.57 -0.52 - 56.38 -2.71 -
155 Parallelweg 71 4.50 59.54 59.99 0.45 - 59.96 0.42 - 59.00 -0.54 - 56.81 -2.73 -
156 Parallelweg 73 1.50 59.16 59.68 0.52 - 59.66 0.50 - 58.70 -0.46 - 56.50 -2.66 -
156 Parallelweg 73 4.50 59.58 60.07 0.49 - 60.05 0.47 - 59.09 -0.49 - 56.90 -2.68 -
157 Parallelweg 75 1.50 58.29 58.82 0.53 - 58.82 0.53 - 57.82 -0.47 - 55.65 -2.64 -
157 Parallelweg 75 4.50 58.65 59.17 0.52 - 59.17 0.52 - 58.18 -0.47 - 56.00 -2.65 -
158 Parallelweg 77 1.50 57.38 57.88 0.50 - 57.88 0.50 - 56.91 -0.47 - 54.72 -2.66 -
158 Parallelweg 77 4.50 57.99 58.50 0.51 - 58.50 0.51 - 57.51 -0.48 - 55.32 -2.67 -
159 Parallelweg 79 1.50 56.80 57.30 0.50 - 57.30 0.50 - 56.30 -0.50 - 54.11 -2.69 -
159 Parallelweg 79 4.50 57.58 58.07 0.49 - 58.07 0.49 - 57.08 -0.50 - 54.89 -2.69 -
160 Parallelweg 81 1.50 56.14 56.63 0.49 - 56.63 0.49 - 55.64 -0.50 - 53.44 -2.70 -
160 Parallelweg 81 4.50 57.10 57.58 0.48 - 57.58 0.48 - 56.58 -0.52 - 54.41 -2.69 -
161 Parallelweg 83 1.50 55.48 55.96 0.48 - 55.96 0.48 - 54.95 -0.53 - 52.75 -2.73 -
161 Parallelweg 83 4.50 56.61 57.09 0.48 - 57.09 0.48 - 56.08 -0.53 - 53.89 -2.72 -
162 Parallelweg 85 1.50 54.92 55.38 0.46 - 55.38 0.46 - 54.38 -0.54 - 52.15 -2.77 -
162 Parallelweg 85 4.50 56.17 56.65 0.48 - 56.65 0.48 - 55.63 -0.54 - 53.43 -2.74 -
163 Parallelweg 87 1.50 54.31 54.77 0.46 - 54.77 0.46 - 53.77 -0.54 - 51.52 -2.79 -
163 Parallelweg 87 4.50 55.68 56.14 0.46 - 56.14 0.46 - 55.13 -0.55 - 52.92 -2.76 -
164 Parallelweg 89 1.50 53.74 54.20 0.46 - 54.20 0.46 - 53.19 -0.55 - 50.92 -2.82 -
164 Parallelweg 89 4.50 55.22 55.67 0.45 - 55.67 0.45 - 54.66 -0.56 - 52.43 -2.79 -
165 Parallelweg 9 1.50 58.25 58.93 0.68 - 58.39 0.14 - 58.03 -0.22 - 55.93 -2.32 -
165 Parallelweg 9 4.50 58.66 59.62 0.96 - 59.06 0.40 - 58.75 0.09 - 56.69 -1.97 -
165 Parallelweg 9 7.50 58.60 59.61 1.01 - 59.03 0.43 - 58.73 0.13 - 56.71 -1.89 -
166 Parallelweg 91 1.50 53.22 53.69 0.47 - 53.69 0.47 - 52.67 -0.55 - 50.39 -2.83 -
166 Parallelweg 91 4.50 54.76 55.22 0.46 - 55.22 0.46 - 54.22 -0.54 - 51.98 -2.78 -
167 Parallelweg 93 1.50 52.70 53.16 0.46 - 53.16 0.46 - 52.14 -0.56 - 49.84 -2.86 -
167 Parallelweg 93 4.50 54.30 54.77 0.47 - 54.77 0.47 - 53.76 -0.54 - 51.49 -2.81 -
168 Parallelweg 95 1.50 52.17 52.64 0.47 - 52.64 0.47 - 51.60 -0.57 - 49.30 -2.87 -
168 Parallelweg 95 4.50 53.82 54.28 0.46 - 54.28 0.46 - 53.26 -0.56 - 51.00 -2.82 -
169 Parallelweg 97 1.50 51.65 52.11 0.46 - 52.11 0.46 - 51.06 -0.59 - 48.76 -2.89 -
169 Parallelweg 97 4.50 53.34 53.82 0.48 - 53.82 0.48 - 52.77 -0.57 - 50.51 -2.83 -
170 Parallelweg 99 1.50 51.17 51.65 0.48 - 51.65 0.48 - 50.60 -0.57 - 48.29 -2.88 -
170 Parallelweg 99 4.50 52.90 53.37 0.47 - 53.37 0.47 - 52.35 -0.55 - 50.08 -2.82 -
171 Polderweg 172-234 O 1.50 51.26 51.78 0.52 - 51.80 0.54 - 51.75 0.49 - 51.72 0.46 -
171 Polderweg 172-234 O 4.50 52.64 53.09 0.45 - 53.11 0.47 - 53.07 0.43 - 53.06 0.42 -
171 Polderweg 172-234 O 7.50 53.07 53.46 0.39 - 53.47 0.40 - 53.43 0.36 - 53.40 0.33 -
171 Polderweg 172-234 O 10.50 53.31 53.57 0.26 - 53.59 0.28 - 53.55 0.24 - 53.52 0.21 -
172 Polderweg 172-234 Z 1.50 55.53 55.78 0.25 - 55.78 0.25 - 55.76 0.23 - 55.77 0.24 -
172 Polderweg 172-234 Z 4.50 56.46 56.72 0.26 - 56.73 0.27 - 56.71 0.25 - 56.71 0.25 -
172 Polderweg 172-234 Z 7.50 56.68 56.87 0.19 - 56.88 0.20 - 56.86 0.18 - 56.86 0.18 -
172 Polderweg 172-234 Z 10.50 56.74 56.83 0.09 - 56.83 0.09 - 56.82 0.08 - 56.81 0.07 -
173 Ruyghweg (bedrijf) 1, 1a, 1b 1.50 45.34 45.82 0.48 - 45.79 0.45 - 44.79 -0.55 - 42.64 -2.70 -
173 Ruyghweg (bedrijf) 1, 1a, 1b 4.50 46.90 47.35 0.45 - 47.37 0.47 - 46.35 -0.55 - 44.21 -2.69 -
174 Ruyghweg 10 1.50 46.18 46.62 0.44 - 46.63 0.45 - 45.60 -0.58 - 43.54 -2.64 -
174 Ruyghweg 10 4.50 47.38 47.82 0.44 - 47.83 0.45 - 46.82 -0.56 - 44.74 -2.64 -
175 Ruyghweg 12 1.50 45.64 46.14 0.50 - 46.13 0.49 - 45.12 -0.52 - 43.07 -2.57 -
175 Ruyghweg 12 4.50 46.79 47.27 0.48 - 47.27 0.48 - 46.27 -0.52 - 44.21 -2.58 -
176 Ruyghweg 14 1.50 44.99 45.47 0.48 - 45.48 0.49 - 44.45 -0.54 - 42.41 -2.58 -
176 Ruyghweg 14 4.50 46.11 46.57 0.46 - 46.57 0.46 - 45.56 -0.55 - 43.52 -2.59 -
177 Ruyghweg 16 1.50 44.42 44.94 0.52 - 44.96 0.54 - 43.95 -0.47 - 41.93 -2.49 -
177 Ruyghweg 16 4.50 45.43 45.94 0.51 - 45.95 0.52 - 44.93 -0.50 - 42.89 -2.54 -
178 Ruyghweg 18 1.50 44.04 44.57 0.53 - 44.59 0.55 - 43.57 -0.47 - 41.60 -2.44 -
178 Ruyghweg 18 4.50 45.02 45.52 0.50 - 45.55 0.53 - 44.51 -0.51 - 42.51 -2.51 -
179 Ruyghweg 1c 1.50 29.65 30.15 0.50 - 29.98 0.33 - 29.05 -0.60 - 27.33 -2.32 -
179 Ruyghweg 1c 4.50 31.25 31.78 0.53 - 31.58 0.33 - 30.69 -0.56 - 29.00 -2.25 -
180 Ruyghweg 2 1.50 50.70 51.15 0.45 - 51.15 0.45 - 50.16 -0.54 - 48.04 -2.66 -
180 Ruyghweg 2 4.50 52.12 52.58 0.46 - 52.57 0.45 - 51.57 -0.55 - 49.45 -2.67 -
181 Ruyghweg 20 1.50 43.89 44.44 0.55 - 44.43 0.54 - 43.44 -0.45 - 41.47 -2.42 -
181 Ruyghweg 20 4.50 44.73 45.26 0.53 - 45.25 0.52 - 44.26 -0.47 - 42.25 -2.48 -
182 Ruyghweg 22 1.50 43.77 44.33 0.56 - 44.31 0.54 - 43.32 -0.45 - 41.34 -2.43 -
182 Ruyghweg 22 4.50 44.53 45.06 0.53 - 45.06 0.53 - 44.05 -0.48 - 42.05 -2.48 -
183 Ruyghweg 24 1.50 43.22 43.74 0.52 - 43.73 0.51 - 42.71 -0.51 - 40.73 -2.49 -
183 Ruyghweg 24 4.50 43.93 44.41 0.48 - 44.42 0.49 - 43.40 -0.53 - 41.39 -2.54 -
184 Ruyghweg 3 1.50 38.92 39.37 0.45 - 39.36 0.44 - 38.35 -0.57 - 36.31 -2.61 -
184 Ruyghweg 3 4.50 40.07 40.50 0.43 - 40.49 0.42 - 39.49 -0.58 - 37.45 -2.62 -
185 Ruyghweg 4 1.50 47.99 48.44 0.45 - 48.44 0.45 - 47.45 -0.54 - 45.33 -2.66 -
185 Ruyghweg 4 4.50 49.41 49.86 0.45 - 49.86 0.45 - 48.86 -0.55 - 46.75 -2.66 -
186 Ruyghweg 5 1.50 38.99 39.45 0.46 - 39.44 0.45 - 38.43 -0.56 - 36.40 -2.59 -
186 Ruyghweg 5 4.50 40.07 40.51 0.44 - 40.50 0.43 - 39.51 -0.56 - 37.47 -2.60 -
187 Ruyghweg 6 1.50 47.44 47.86 0.42 - 47.88 0.44 - 46.87 -0.57 - 44.76 -2.68 -
187 Ruyghweg 6 4.50 48.83 49.24 0.41 - 49.26 0.43 - 48.24 -0.59 - 46.15 -2.68 -
188 Ruyghweg 7 1.50 39.00 39.44 0.44 - 39.44 0.44 - 38.43 -0.57 - 36.41 -2.59 -
188 Ruyghweg 7 4.50 40.02 40.45 0.43 - 40.45 0.43 - 39.44 -0.58 - 37.41 -2.61 -
189 Ruyghweg 8 1.50 46.73 47.22 0.49 - 47.22 0.49 - 46.21 -0.52 - 44.13 -2.60 -
189 Ruyghweg 8 4.50 48.01 48.50 0.49 - 48.50 0.49 - 47.51 -0.50 - 45.43 -2.58 -
190 Schoolstraat 10 1.50 35.85 35.84 -0.01 - 36.14 0.29 - 34.71 -1.14 - 33.20 -2.65 -
190 Schoolstraat 10 4.50 38.22 38.37 0.15 - 38.67 0.45 - 37.26 -0.96 - 35.77 -2.45 -
191 Schoolstraat 2 1.50 42.27 42.43 0.16 - 42.47 0.20 - 41.35 -0.92 - 39.22 -3.05 -
191 Schoolstraat 2 4.50 44.34 44.52 0.18 - 44.58 0.24 - 43.46 -0.88 - 41.38 -2.96 -
192 Schoolstraat 4 1.50 39.33 39.48 0.15 - 39.54 0.21 - 38.35 -0.98 - 36.41 -2.92 -
192 Schoolstraat 4 4.50 41.83 41.97 0.14 - 42.07 0.24 - 40.89 -0.94 - 38.98 -2.85 -
193 Schoolstraat 6 1.50 37.60 37.78 0.18 - 37.94 0.34 - 36.69 -0.91 - 35.00 -2.60 -
193 Schoolstraat 6 4.50 39.91 40.03 0.12 - 40.22 0.31 - 38.95 -0.96 - 37.27 -2.64 -
194 Schoolstraat 8 1.50 37.08 37.14 0.06 - 37.39 0.31 - 36.01 -1.07 - 34.34 -2.74 -
194 Schoolstraat 8 4.50 39.36 39.39 0.03 - 39.70 0.34 - 38.28 -1.08 - 36.64 -2.72 -
195 Sluisdijkstraat 120 1.50 39.84 40.28 0.44 - 40.27 0.43 - 39.25 -0.59 - 37.20 -2.64 -
195 Sluisdijkstraat 120 4.50 41.27 41.70 0.43 - 41.71 0.44 - 40.69 -0.58 - 38.63 -2.64 -
196 Sluisdijkstraat 131 1.50 32.24 32.55 0.31 - 32.48 0.24 - 31.29 -0.95 - 30.40 -1.84 -
196 Sluisdijkstraat 131 4.50 34.35 34.63 0.28 - 34.61 0.26 - 33.41 -0.94 - 32.37 -1.98 -
197 Sluisdijkstraat 133 1.50 32.11 32.64 0.53 - 32.43 0.32 - 31.38 -0.73 - 30.50 -1.61 -
197 Sluisdijkstraat 133 4.50 34.30 34.83 0.53 - 34.62 0.32 - 33.59 -0.71 - 32.55 -1.75 -
198 Sluisdijkstraat 135 1.50 31.94 32.28 0.34 - 32.29 0.35 - 31.02 -0.92 - 30.14 -1.80 -
198 Sluisdijkstraat 135 4.50 34.18 34.52 0.34 - 34.51 0.33 - 33.29 -0.89 - 32.27 -1.91 -
199 Sluisdijkstraat 137 1.50 31.65 32.08 0.43 - 31.84 0.19 - 30.81 -0.84 - 29.93 -1.72 -
199 Sluisdijkstraat 137 4.50 34.08 34.49 0.41 - 34.34 0.26 - 33.25 -0.83 - 32.20 -1.88 -
200 Sluisdijkstraat 139 1.50 42.49 42.94 0.45 - 42.93 0.44 - 41.93 -0.56 - 39.88 -2.61 -
200 Sluisdijkstraat 139 4.50 44.15 44.59 0.44 - 44.58 0.43 - 43.58 -0.57 - 41.54 -2.61 -
201 Sluisdijkstraat 139a 1.50 44.63 45.09 0.46 - 45.07 0.44 - 44.07 -0.56 - 41.96 -2.67 -
201 Sluisdijkstraat 139a 4.50 46.31 46.77 0.46 - 46.76 0.45 - 45.74 -0.57 - 43.65 -2.66 -
202 Sluisdijkstraat 141 1.50 45.68 46.14 0.46 - 46.14 0.46 - 45.11 -0.57 - 42.97 -2.71 -
202 Sluisdijkstraat 141 4.50 47.37 47.80 0.43 - 47.80 0.43 - 46.80 -0.57 - 44.66 -2.71 -
203 Sluisdijkstraat 143 1.50 46.96 47.40 0.44 - 47.40 0.44 - 46.38 -0.58 - 44.18 -2.78 -
203 Sluisdijkstraat 143 4.50 48.59 49.04 0.45 - 49.04 0.45 - 48.03 -0.56 - 45.84 -2.75 -
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204 Torenstraat 1 1.50 53.15 53.22 0.07 - 53.30 0.15 - 52.15 -1.00 - 49.75 -3.40 -
204 Torenstraat 1 4.50 54.68 54.77 0.09 - 54.83 0.15 - 53.73 -0.95 - 51.41 -3.27 -
205 Torenstraat 1 1.50 56.23 56.40 0.17 - 56.40 0.17 - 55.35 -0.88 - 52.95 -3.28 -
205 Torenstraat 1 4.50 57.26 57.44 0.18 - 57.43 0.17 - 56.40 -0.86 - 54.07 -3.19 -
206 Torenstraat 10 1.50 32.57 32.99 0.42 - 32.94 0.37 - 31.69 -0.88 - 30.62 -1.95 -
206 Torenstraat 10 4.50 35.56 35.89 0.33 - 35.88 0.32 - 34.61 -0.95 - 33.54 -2.02 -
207 Torenstraat 11 1.50 37.67 37.99 0.32 - 37.94 0.27 - 36.84 -0.83 - 35.13 -2.54 -
207 Torenstraat 11 4.50 40.00 40.18 0.18 - 40.17 0.17 - 39.05 -0.95 - 37.35 -2.65 -
208 Torenstraat 16 1.50 33.09 33.52 0.43 - 33.50 0.41 - 32.28 -0.81 - 31.05 -2.04 -
208 Torenstraat 16 4.50 36.58 37.02 0.44 - 37.01 0.43 - 35.74 -0.84 - 34.64 -1.94 -
209 Torenstraat 18 1.50 32.41 32.79 0.38 - 33.07 0.66 - 31.51 -0.90 - 30.40 -2.01 -
209 Torenstraat 18 4.50 36.23 36.62 0.39 - 36.80 0.57 - 35.32 -0.91 - 34.23 -2.00 -
210 Torenstraat 2 1.50 55.94 56.12 0.18 - 56.16 0.22 - 55.08 -0.86 - 52.75 -3.19 -
210 Torenstraat 2 4.50 56.81 56.98 0.17 - 57.00 0.19 - 55.95 -0.86 - 53.66 -3.15 -
211 Torenstraat 28 1.50 31.40 31.83 0.43 - 32.00 0.60 - 30.59 -0.81 - 29.47 -1.93 -
211 Torenstraat 28 4.50 34.56 35.01 0.45 - 35.19 0.63 - 33.73 -0.83 - 32.67 -1.89 -
212 Torenstraat 3 1.50 48.71 48.98 0.27 - 48.95 0.24 - 47.89 -0.82 - 45.52 -3.19 -
212 Torenstraat 3 4.50 50.67 50.98 0.31 - 50.95 0.28 - 49.92 -0.75 - 47.64 -3.03 -
213 Torenstraat 30 1.50 29.82 30.24 0.42 - 30.63 0.81 - 29.00 -0.82 - 27.81 -2.01 -
213 Torenstraat 30 4.50 33.12 33.58 0.46 - 33.97 0.85 - 32.28 -0.84 - 31.23 -1.89 -
214 Torenstraat 32 1.50 31.72 32.04 0.32 - 32.09 0.37 - 30.93 -0.79 - 29.42 -2.30 -
214 Torenstraat 32 4.50 33.31 33.60 0.29 - 33.66 0.35 - 32.46 -0.85 - 30.96 -2.35 -
215 Torenstraat 4 1.50 50.89 51.13 0.24 - 51.14 0.25 - 50.10 -0.79 - 47.78 -3.11 -
215 Torenstraat 4 4.50 51.91 52.13 0.22 - 52.14 0.23 - 51.11 -0.80 - 48.84 -3.07 -
216 Torenstraat 5 1.50 49.67 49.87 0.20 - 49.87 0.20 - 48.80 -0.87 - 46.41 -3.26 -
216 Torenstraat 5 4.50 51.62 51.81 0.19 - 51.80 0.18 - 50.74 -0.88 - 48.44 -3.18 -
217 Torenstraat 5A 1.50 47.11 47.33 0.22 - 47.33 0.22 - 46.25 -0.86 - 43.93 -3.18 -
217 Torenstraat 5A 4.50 49.20 49.39 0.19 - 49.41 0.21 - 48.34 -0.86 - 46.08 -3.12 -
218 Torenstraat 9 1.50 34.67 35.04 0.37 - 34.84 0.17 - 33.80 -0.87 - 32.50 -2.17 -
218 Torenstraat 9 4.50 37.26 37.52 0.26 - 37.38 0.12 - 36.29 -0.97 - 34.97 -2.29 -
300 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 2.00 nvt 45.52 nvt nvt 45.52 nvt nvt 45.41 nvt - 45.21 nvt -
300 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 5.00 nvt 46.73 nvt nvt 46.73 nvt nvt 46.60 nvt - 46.41 nvt -
300 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 8.00 nvt 47.70 nvt nvt 47.69 nvt nvt 47.57 nvt - 47.38 nvt -
300 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 11.00 nvt 47.87 nvt nvt 47.87 nvt nvt 47.75 nvt - 47.57 nvt -
300 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 14.00 nvt 47.64 nvt nvt 47.62 nvt nvt 47.55 nvt - 47.40 nvt -
301 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 2.00 nvt 47.68 nvt nvt 47.63 nvt nvt 47.46 nvt - 47.12 nvt -
301 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 5.00 nvt 49.03 nvt nvt 48.99 nvt nvt 48.82 nvt - 48.47 nvt -
301 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 8.00 nvt 49.80 nvt nvt 49.73 nvt nvt 49.57 nvt - 49.21 nvt -
301 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 11.00 nvt 49.84 nvt nvt 49.79 nvt nvt 49.62 nvt - 49.28 nvt -
301 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 14.00 nvt 49.42 nvt nvt 49.44 nvt nvt 49.27 nvt - 49.04 nvt -
302 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 2.00 nvt 55.44 nvt nvt 55.42 nvt nvt 55.40 nvt - 55.34 nvt -
302 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 5.00 nvt 56.05 nvt nvt 56.05 nvt nvt 56.01 nvt - 55.94 nvt -
302 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 8.00 nvt 56.23 nvt nvt 56.23 nvt nvt 56.16 nvt - 56.09 nvt -
302 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 11.00 nvt 56.15 nvt nvt 56.16 nvt nvt 56.09 nvt - 56.01 nvt -
302 Beatrixstraat (Hotel Nieuwbouw) 14.00 nvt 55.92 nvt nvt 55.98 nvt nvt 55.88 nvt - 55.82 nvt -
303 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 2.00 nvt 60.65 nvt nvt 60.57 nvt nvt 60.02 nvt - 58.78 nvt -
303 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 5.00 nvt 60.86 nvt nvt 60.82 nvt nvt 60.23 nvt - 59.05 nvt -
303 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 8.00 nvt 60.64 nvt nvt 60.60 nvt nvt 60.02 nvt - 58.89 nvt -
303 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 11.00 nvt 60.29 nvt nvt 60.27 nvt nvt 59.69 nvt - 58.59 nvt -
303 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 14.00 nvt 59.89 nvt nvt 59.88 nvt nvt 59.31 nvt - 58.22 nvt -
304 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 2.00 nvt 60.98 nvt nvt 60.60 nvt nvt 60.08 nvt - 58.21 nvt -
304 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 5.00 nvt 61.08 nvt nvt 60.73 nvt nvt 60.21 nvt - 58.41 nvt -
304 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 8.0 nvt 60.82 nvt nvt 60.43 nvt nvt 59.97 nvt - 58.22 nvt -
304 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 11.0 nvt 60.31 nvt nvt 59.95 nvt nvt 59.48 nvt - 57.78 nvt -
304 Parallelweg (Hotel Nieuwbouw) 14.0 nvt 59.85 nvt nvt 59.48 nvt nvt 59.03 nvt - 57.38 nvt -
305 Parallelweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt 63.66 nvt nvt 63.74 nvt nvt 62.84 nvt - 61.09 nvt -
305 Parallelweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt 63.25 nvt nvt 63.17 nvt nvt 62.43 nvt - 60.74 nvt -
305 Parallelweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt 62.48 nvt nvt 62.26 nvt nvt 61.70 nvt - 60.05 nvt -
305 Parallelweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt 61.67 nvt nvt 61.34 nvt nvt 60.90 nvt - 59.33 nvt -
305 Parallelweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 14.0 nvt 60.93 nvt nvt 60.51 nvt nvt 60.16 nvt - 58.62 nvt -
306 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt 62.08 nvt nvt 62.09 nvt nvt 62.00 nvt - 61.85 nvt -
306 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt 61.86 nvt nvt 61.86 nvt nvt 61.76 nvt - 61.60 nvt -
306 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt 61.30 nvt nvt 61.29 nvt nvt 61.19 nvt - 61.01 nvt -
306 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt 60.62 nvt nvt 60.62 nvt nvt 60.50 nvt - 60.31 nvt -
306 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 14.0 nvt 59.92 nvt nvt 59.92 nvt nvt 59.80 nvt - 59.60 nvt -
307 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt 61.81 nvt nvt 61.83 nvt nvt 61.80 nvt - 61.80 nvt -
307 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt 61.69 nvt nvt 61.70 nvt nvt 61.69 nvt - 61.65 nvt -
307 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt 61.21 nvt nvt 61.22 nvt nvt 61.19 nvt - 61.17 nvt -
307 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt 60.60 nvt nvt 60.60 nvt nvt 60.58 nvt - 60.55 nvt -
307 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 14.0 nvt 59.99 nvt nvt 60.01 nvt nvt 59.98 nvt - 59.94 nvt -
308 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt 62.25 nvt nvt 62.25 nvt nvt 62.25 nvt - 62.25 nvt -
308 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt 62.14 nvt nvt 62.14 nvt nvt 62.15 nvt - 62.13 nvt -
308 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt 61.68 nvt nvt 61.68 nvt nvt 61.66 nvt - 61.65 nvt -
308 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt 61.05 nvt nvt 61.05 nvt nvt 61.05 nvt - 61.04 nvt -
308 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 14.0 nvt 60.43 nvt nvt 60.43 nvt nvt 60.42 nvt - 60.41 nvt -
309 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt 60.52 nvt nvt 60.52 nvt nvt 60.52 nvt - 60.52 nvt -
309 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt 60.63 nvt nvt 60.63 nvt nvt 60.63 nvt - 60.63 nvt -
309 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt 60.42 nvt nvt 60.42 nvt nvt 60.42 nvt - 60.42 nvt -
309 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt 60.06 nvt nvt 60.06 nvt nvt 60.06 nvt - 60.06 nvt -
309 Middenweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 14.0 nvt 59.64 nvt nvt 59.64 nvt nvt 59.63 nvt - 59.63 nvt -
310 Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt 54.01 nvt nvt 54.00 nvt nvt 53.99 nvt - 53.99 nvt -
310 Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt 54.56 nvt nvt 54.56 nvt nvt 54.55 nvt - 54.54 nvt -
310 Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt 54.71 nvt nvt 54.71 nvt nvt 54.70 nvt - 54.69 nvt -
310 Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt 54.72 nvt nvt 54.72 nvt nvt 54.71 nvt - 54.70 nvt -
310 Boerhaavestraat (Stadskantoor Nieuwbouw) 14.0 nvt 54.59 nvt nvt 54.59 nvt nvt 54.58 nvt - 54.57 nvt -
311 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 2.0 nvt 51.00 nvt nvt 51.00 nvt nvt 50.97 nvt - 50.95 nvt -
311 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 5.0 nvt 52.01 nvt nvt 52.00 nvt nvt 51.98 nvt - 51.97 nvt -
311 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 8.0 nvt 52.35 nvt nvt 52.34 nvt nvt 52.32 nvt - 52.31 nvt -
311 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 11.0 nvt 52.48 nvt nvt 52.48 nvt nvt 52.47 nvt - 52.44 nvt -
311 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 14.0 nvt 52.41 nvt nvt 52.42 nvt nvt 52.41 nvt - 52.38 nvt -
312 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 2.0 nvt 45.79 nvt nvt 45.60 nvt nvt 45.57 nvt - 45.26 nvt -
312 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 5.0 nvt 46.48 nvt nvt 46.34 nvt nvt 46.29 nvt - 46.01 nvt -
312 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 8.0 nvt 47.41 nvt nvt 47.25 nvt nvt 47.20 nvt - 46.92 nvt -
312 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 11.0 nvt 47.69 nvt nvt 47.61 nvt nvt 47.54 nvt - 47.32 nvt -
312 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 14.0 nvt 47.73 nvt nvt 47.77 nvt nvt 47.66 nvt - 47.56 nvt -
313 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 2.0 nvt 44.72 nvt nvt 43.94 nvt nvt 43.65 nvt - 41.40 nvt -
313 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 5.0 nvt 46.17 nvt nvt 45.57 nvt nvt 45.12 nvt - 42.89 nvt -
313 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 8.0 nvt 47.59 nvt nvt 47.06 nvt nvt 46.57 nvt - 44.35 nvt -
313 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 11.0 nvt 48.82 nvt nvt 48.16 nvt nvt 47.81 nvt - 45.60 nvt -
313 Boerhaavestraat (Overig Nieuwbouw) 14.0 nvt 48.91 nvt nvt 48.60 nvt nvt 47.90 nvt - 45.70 nvt -
314 Achterzijde (Overig Nieuwbouw) 2.0 nvt 41.76 nvt nvt 40.68 nvt nvt 40.71 nvt - 38.51 nvt -
314 Achterzijde (Overig Nieuwbouw) 5.0 nvt 43.99 nvt nvt 42.97 nvt nvt 42.95 nvt - 40.75 nvt -
314 Achterzijde (Overig Nieuwbouw) 8.0 nvt 47.19 nvt nvt 46.02 nvt nvt 46.21 nvt - 43.95 nvt -
314 Achterzijde (Overig Nieuwbouw) 11.0 nvt 48.84 nvt nvt 47.85 nvt nvt 47.88 nvt - 45.67 nvt -
314 Achterzijde (Overig Nieuwbouw) 14.0 nvt 49.67 nvt nvt 48.89 nvt nvt 48.69 nvt - 46.49 nvt -
315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt 39.02 nvt nvt 39.10 nvt nvt 37.93 nvt - 35.96 nvt -
315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt 42.00 nvt nvt 41.92 nvt nvt 40.94 nvt - 38.87 nvt -
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315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt 47.12 nvt nvt 45.89 nvt nvt 46.09 nvt - 43.76 nvt -
315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt 48.99 nvt nvt 47.63 nvt nvt 47.99 nvt - 45.73 nvt -
315 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 14.0 nvt 49.58 nvt nvt 48.70 nvt nvt 48.57 nvt - 46.35 nvt -
316 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt 50.52 nvt nvt 48.85 nvt nvt 49.52 nvt - 47.19 nvt -
316 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt 52.29 nvt nvt 50.70 nvt nvt 51.30 nvt - 49.13 nvt -
316 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 14.0 nvt 52.51 nvt nvt 52.02 nvt nvt 51.51 nvt - 49.35 nvt -
317 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt 51.83 nvt nvt 52.75 nvt nvt 50.84 nvt - 48.69 nvt -
317 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt 52.02 nvt nvt 53.71 nvt nvt 51.03 nvt - 48.90 nvt -
317 Achterzijde (Stadskantoor Nieuwbouw) 14.0 nvt 52.14 nvt nvt 53.63 nvt nvt 51.14 nvt - 49.02 nvt -
318 Paralleweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 2.0 nvt 58.65 nvt nvt 61.05 nvt nvt 57.67 nvt - 55.51 nvt -
318 Paralleweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 5.0 nvt 58.95 nvt nvt 60.84 nvt nvt 57.97 nvt - 55.81 nvt -
318 Paralleweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 8.0 nvt 58.35 nvt nvt 59.75 nvt nvt 57.36 nvt - 55.19 nvt -
318 Paralleweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 11.0 nvt 58.01 nvt nvt 59.04 nvt nvt 57.03 nvt - 54.87 nvt -
318 Paralleweg (Stadskantoor Nieuwbouw) 14.0 nvt 57.63 nvt nvt 58.39 nvt nvt 56.65 nvt - 54.50 nvt -

Resultatentabel, Den Helder (07-10-2011).xlsx 6/6 10-10-2011



 

Bijlage III  Grafische overzicht modellen en waarneempunten 

 
 















5. Onderzoek luchtkwaliteit Stationsgebied Den Helder 



 

 2012, Movares Nederland B.V. 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movares Nederland B.V. 
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1 Inleiding 

 
De gemeente Den Helder heeft plannen voor de ontwikkeling van een nieuw 
Stadshart. De ambities en plannen voor deze vernieuwing zijn vertaald in het 
Uitwerkingsplan Stadshart. Het Uitwerkingsplan Stadshart bevat een gevarieerd 
programma om Den Helder als maritieme stad op de kaart te zetten. Een van de 
speerpunten van het plan is het verbeteren van de stationszone met als middelpunt 
het nieuwe stadhuis op de plek van het postkantoor. Uitvoering van het plan moet 
ertoe leiden dat nieuwe bewoners, bedrijven, toeristen en recreanten zich 
aangetrokken voelen tot de stad.  
 
Ten behoeve van het bestemmingsplan voor het te ontwikkelen nieuwe stadshart 
dienen de plannen getoetst te worden aan wettelijke eisen voor de luchtkwaliteit. De 
effecten van de ontwikkeling van het nieuwe stadskantoor en de herinrichting van 
het busstation met omliggende infrastructuur dienen hiervoor in beeld gebracht 
worden te worden. In onderhavig rapport worden de resultaten van het 
luchtonderzoek voor het nieuwe stationsgebied van Den Helder besproken. 
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2 Wettelijk kader 

In dit hoofdstuk wordt het wettelijke kader omschreven waarbinnen het project kan 
worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

2.1 Wet milieubeheer 

De Wet milieubeheer, hoofdstuk 5 titel 2, onderdeel luchtkwaliteitseisen, is op 15 
november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden. Omdat hoofdstuk 5 titel 2 
handelt over luchtkwaliteit staat deze nieuwe titel ook wel bekend als de 'Wet 
luchtkwaliteit'. In het vervolg van deze rapportage wordt voor de leesbaarheid deze 
omschrijving aangehouden. 
 
Met de Wet luchtkwaliteit is de EU-kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de daarbij 
behorende EU-dochterrichtlijnen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. In 
de Wet luchtkwaliteit (Wlk) zijn grenswaarden opgenomen voor onder meer de 
luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10 en PM2,5), 
zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), benzeen (C6H6) en koolmonoxide (CO). Verder zijn 
er voor een aantal stoffen richtwaarden opgenomen in de Wlk. Uit hoofdstuk 5, 
artikel 5.16, lid 2, onder e ,Wm van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) volgt de 
wettelijke plicht om aan te tonen dat uitvoering van het project voldoet aan de 
wetgeving voor luchtkwaliteit. 
 
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is op 1 augustus 
2009 in werking getreden. Als een project al in het NSL is opgenomen, dan is er 
geen aanvullend luchtonderzoek nodig zolang de uitgangspunten overeenkomen met 
de uitgangspunten gehanteerd in het NSL. De aanleg en invloed van het 
Kruisvaarttracé is nog niet opgenomen in het NSL. Er is daarom aanvullend 
onderzoek nodig om aan te tonen dat het Kruisvaarttracé na ingebruikname voldoet 
aan de Wet luchtkwaliteit. 
In de Wm zijn verschillende grondslagen voor deze onderbouwing opgenomen. 
Voor de aanleg en ingebruikname van het Kruisvaarttracé zijn de volgende 
grondslag van belang: 

• Niet leiden tot overschrijden van de grenswaarden. Dit betekent dat 
aannemelijk gemaakt moet worden dat uitvoering van het project niet leidt 
tot een situatie waarbij er grenswaarden worden overschreden (artikel 5.16, 
eerste lid, onder a Wm). Een situatie met concentraties boven de 
grenswaarden is niet toegestaan, een situatie met concentraties onder de 
grenswaarden is dat wel. 

• Niet in betekenende mate bijdragen. Aantonen dat het project niet in 
betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging (artikel 5.16, eerste 
lid, onder c Wm). Onder het vastgestelde NSL geldt als grens voor ‘niet in 
betekenende mate bijdragen’: 3% van de grenswaarde voor de 
jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10. 
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Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 
De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL2007) bevat voorschriften over 
metingen en berekeningen om de concentratie en depositie van 
luchtverontreinigende stoffen vast  te stellen. Verder schrijft de regeling rapportage 
voor van de uitkomsten van metingen en berekeningen. De belangrijkste regels uit 
de Regeling beoordeling luchtkwaliteit zijn hieronder samengevat: 

• De overheid verstrekt elk jaar generieke gegevens (bijv. achtergrondconcentraties, 
emissiefactoren voor weg en dier, dubbeltellingcorrectiegegevens en 
meteorologische gegevens) die gebruikt worden bij het uitvoeren van berekeningen.  

• Het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen gebeurt volgens twee standaard 
rekenmethoden. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in wegen binnen een 
stedelijke omgeving (methode 1) en wegen in het open veld (methode 2).  

• Bij het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen worden de concentraties van 
stikstofdioxide en PM10 in beginsel bepaald op maximaal tien meter van de wegrand.  

• Bij toetsing van een berekende waarde aan een grenswaarde, wordt uitgegaan van 
een afgeronde waarde. Een halve eenheid (0,5) wordt afgerond naar het 
dichtstbijzijnde even getal. 39,5 wordt dus 40 en 38,5 wordt 38.  

De manier waarop het luchtkwaliteitsonderzoek gerapporteerd wordt, moet aan een 
aantal vereisten voldoen. Zo moet in ieder geval worden verantwoord waarom een 
bepaalde rekenmethode wordt toegepast en worden onderbouwd waarom bepaalde 
invoergegevens zijn gebruikt. 

2.2 Grenswaarden 

In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide 
(NO2) en fijn stof (PM10). Overschrijdingen van grenswaarden van de andere stoffen 
komen in Nederland slechts in exceptionele gevallen voor, de grenswaarde voor 
benzeen kan bijvoorbeeld worden overschreden in een parkeergarage. Langs 
rijkswegen en wegen in bebouwde omgeving komt overschrijding van de 
grenswaarden van andere stoffen dan stikstofdioxide en fijn stof niet voor.  
Dit luchtkwaliteitonderzoek richt zich derhalve op de toets van de concentraties fijn 
stof (PM10) en stikstofdioxide aan de grenswaarden.  
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2.2.1. stikstofdioxide 
In Tabel 1-1 zijn de grenswaarden voor stikstofdioxide weergegeven zoals deze 
vanaf 2015 gelden in Nederland. 
 

Tabel 2-1 Grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) 

Toetsingseenheid Grenswaarde Opmerking 
Jaargemiddelde 
concentratie: 

40 µg/m3 Geldig vanaf  01-01-20151 

Uurgemiddelde 
concentratie: 

200 µg/m3 overschrijding maximaal 18 
maal per kalenderjaar toegestaan 
geldig vanaf 01-01-20154 

 
Voor de berekeningen en toetsing is met name de grenswaarde voor de 
jaargemiddelde concentratie relevant. Deze grenswaarde is voor stikstofdioxide 
maatgevend. De grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie wordt pas 
overschreden bij jaargemiddelde concentraties vanaf 82,2 µg/m3. Dergelijke hoge 
concentraties treden in Nederland niet op.  

2.2.2. Fijn stof  
In Tabel 1-2 staan de grenswaarden voor fijn stof PM10. 
 

Tabel 2-2 Grenswaarden voor fijn stof (PM10) 

Toetsingseenheid Grenswaarde Opmerking 
Jaargemiddelde 
concentratie: 

40 µg/m3 geldig vanaf 01-01-20052 
 

24-uurgemiddelde  
concentratie: 

50 µg/m3 overschrijding maximaal 35 
maal per kalenderjaar toegestaan 
geldig vanaf  11-06-20113 

 
Voor de berekeningen en toetsing is met name de grenswaarde voor de 24-
uurgemiddelde concentratie relevant. Deze grenswaarde is voor fijn stof 
maatgevend. De grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde concentratie wordt al 
overschreden bij jaargemiddelde concentraties hoger dan 32,5 µg/m3 (zonder 
toepassing van de zeezoutcorrectie).  
 
De concentraties fijn stof mogen conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
2007 gecorrigeerd worden voor het gedeelte fijn stof dat zich van nature in de lucht 

                                                      
1 De Europese commissie heeft derogatie verleend tot 1 januari 2015. Tot 1 januari 2015 geldt een grenswaarde van 
60 µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie NO2 en een grenswaarde van 300 µg/m3 voor de uurgemiddelde 
concentratie NO2. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de concentraties voor alle zichtjaren vergeleken met de 
grenswaarden voor NO2 die vanaf 1 januari 2015 gelden. Deze grenswaarden zijn strenger dan de grenswaarden die 
vóór deze termijn van kracht zijn. 
2 Voor de noordelijke provincies heeft de Europese commissie geen derogatie verleend voor de jaargemiddelde 
grenswaarde PM10 en blijft de bestaande ingangsdatum van de grenswaarde van kracht. 
3 De Europese commissie heeft derogatie verleend tot 1 juni 2011. Tot 11 juni 2011 geldt een grenswaarde van 75 
μg/m3 voor de etmaalgemiddelde grenswaarde PM10, die maximaal 35 maal per jaar overschreden mag worden. 
Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de concentraties voor alle zichtjaren vergeleken met de etmaalgemiddelde 
grenswaarden voor PM10 die vanaf 11 juni 2011 gelden. Deze grenswaarden zijn strenger dan de grenswaarden die 
vóór deze termijn van kracht zijn. 
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bevindt, als het kwaliteitsniveau hoger is dan de grenswaarde. Voor Nederland heeft 
deze correctie betrekking op het aandeel zeezout in de buitenlucht. De 
zeezoutcorrectie voor de jaargemiddelde concentratie is plaatsafhankelijk en ligt, 
afhankelijk van de locatie in Nederland, tussen de 3 en 7 µg/m3. Voor de gemeente 
Utrecht bedraagt deze aftrek 5 µg/m3. De zeezoutcorrectie voor het aantal dagen per 
kalenderjaar dat de 24-uurgemiddelde concentratie PM10 hoger is dan 50 µg/m3 is 
voor geheel Nederland gelijk, dit bedraagt 6 dagen.  
Vanaf 1 januari 2015 wordt de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn 
stof (PM2,5) van kracht. Tot 1 januari 2015 blijft het toetsen aan deze grenswaarde 
voor PM2,5 buiten beschouwing, ongeacht of het project na die datum een effect 
heeft of kan hebben op de luchtkwaliteit. 
 

2.3 Toetsafstanden en toepasbaarheidbeginsel 

Standaard wordt volgens de RBL2007 getoetst op 10 meter van de wegrand en 
dichterbij indien bebouwing op kortere afstand van de wegrand staat (dan wordt de 
afstand tot de bebouwing aangehouden).  De (standaard) toetsafstand kan naar 
aanleiding van het toepasbaarheidbeginsel worden aangepast als zich op 10 meter 
van de weg locaties bevinden waar: 

- leden van het publiek geen toegang hebben en waar geen vaste bewoning is 
of 

- waar regels betreffende gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen van 
toepassing zijn of 

- als geen sprake is van significante blootstelling (blootstelling gedurende een 
periode die significant is ten opzichte van de middelingstijd van een 
grenswaarde, d.w.z. - een significant deel van - de dag (PM10) respectievelijk 
het jaar (NO2). Overigens is er bij wonen altijd sprake van significante 
blootstelling in relatie tot de jaarnorm en de dagnorm). 
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3 Uitgangspunten, invoergegevens en werkwijze 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitgangspunten en invoergegevens 
behandeld. Tevens wordt in dit hoofdstuk de wijze uiteengezet waarop het 
luchtkwaliteitonderzoek is uitgevoerd. 

3.1 Voorgenomen aanpassing 

In figuur 1.1 is op een luchtfoto van de huidige situatie van het stationsgebied in 
Den Helder het globale plangebied weergegeven. 
 

 
Figuur 1.1: Huidige situatie stationsgebied, Den Helder 
 
 
In de toekomstige situatie zullen er in het gebied enkele nieuwe gebouwen worden 
gerealiseerd, te weten een hotel en een nieuw stadskantoor met aan de zuidwest zijde 
een nieuw gedeelte waarvan de bestemming op dit moment nog onbekend is. De 
locatie van deze gebouwen is weergegeven in figuur 1.2. Dit betekent dat het 
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huidige postkantoor gesloopt wordt. Daarnaast zal het noordelijke deel van de 
Boerhaavestraat naar het westen verlegd worden.  
 
In figuur 1.2 is de toekomstige ligging van de Middenweg, Parallelweg en 
Boerhaavestraat samen met de contouren van de toekomstige bebouwing 
weergegeven. Voor de Parallelweg zijn er in de toekomst twee varianten voorzien: 

A. Een situatie waarbij de rijbanen van de Parallelweg om het 
busstation samengevoegd zijn aan de oostzijde van het busstation; 

B. Een situatie waarbij de rijbanen van de Parallelweg ten oosten en westen 
van het busstation zijn geprojecteerd (overeenkomend met de huidige 
situatie).  

 

 
 
Figuur 1.2: Toekomstige situatie stationsgebied Den Helder, variant A (links) en 
variant B (rechts 

3.2 Varianten en zichtjaren 

Het stationsgebied van Den Helder wordt in 2012 gereconstrueerd. Het onderzoek 
naar de luchtkwaliteit dient plaats te vinden voor het eerstvolgende jaar na 
gereedkomen van het project, in dit geval dus 2013. Tevens wordt er een berekening 
uitgevoerd voor de situatie verder in de toekomst, het jaar 2020. Er wordt een 
berekening uitgevoerd voor zowel de variant met samengevoegde Parallelweg 
(variant A) als de variant met een gesplitste Parallelweg (variant B). 
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3.3 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied beperkt zich tot de volgende wegen met aangrenzende 
bebouwing: 

- De Middenweg vanaf het verkeersplein Javastraat / Polderstraat tot aan de 
Parallelweg, 

- De Parallelweg tussen de Middenweg en de kruising met de Ryughweg,  
- Boerhaavestraat vanaf de Lorentzstraat tot aan de Middenweg. 
 

De zijwegen van de Middenweg en Parallelweg betreft niet-doorgaande wegen 
waarop veelal  ook een maximumsnelheid van minder 50 km/u geldt. Hiervoor 
wordt gewoonlijk geen luchtonderzoek uitgevoerd omdat de kans op overschrijding 
van luchtkwaliteitsnormen niet aanwezig is. Dit geldt normaliter ook voor de 
Boerhaavestraat, maar omdat de as van deze weg wel verplaatst wordt is deze weg 
voor de volledigheid toch meegenomen in het onderzoek. 

3.4 Rekenmodel 

In de Rbl 2007 worden rekenmethoden voorgeschreven voor het bereken van de 
luchtkwaliteit. Standaardrekenmethode 2 (SRM2) wordt gebruikt voor wegen in 
open gebied, standaardrekenmethode 1 (SRM1) wordt gebruikt voor wegen in 
stedelijk gebied. Hierbij mag er nauwelijks sprake zijn van een hoogteverschil 
tussen de weg en de omgeving. De SRM1-rekenmethode is niet geschikt voor het 
berekenen van het effect van afschermingen en is alleen geldig voor het berekenen 
van concentraties tussen weg en bebouwing. De wegen in het onderzoeksgebied van 
dit onderzoek vallen allen binnen het rekenbereik van SRM1. 
De berekeningen zijn uitgevoerd met GeoAir, een grafische implementatie van het 
SRM1 rekenprogramma CARII. 

3.5 Invoergegevens wegen 

3.5.1. Intensiteiten 
 
Voor de intensiteiten van de wegen in het onderzoeksgebied is gebruik gemaakt van 
een cijfers uit een verkeersmodel geleverd door de Gemeente Den Helder. De 
geleverde verkeerscijfers voor het jaar 2020 zijn teruggerekend naar het jaar 2013 
door uit te gaan van 0,5 % groei van de verkeersintensiteit per jaar. De in het 
onderzoek gebruikte intensiteiten zijn weergegeven in Bijlage I. 

3.5.2. Eigenschappen  
 
De eigenschapen van de wegen zijn voor zover van toepassing overgenomen en 
aangevuld uit de Monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl). Deze eigenschappen 
zijn verder aangevuld op basis van de ontwerptekeningen van het gebied en waar 
nodig zijn de wegen in kleinere wegvakken opgedeeld. De ontwerptekeningen zijn 
ook gebruikt voor het bepalen van de toetsafstanden. Deze is op 10 meter van de 
wegrand gesteld, tenzij zich binnen die 10 meter bebouwing met een (publieke) 
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verblijfsfunctie bevindt zoals bijvoorbeeld in het meest noordelijke stuk van de 
parallelweg. De in het rekenmodel gebruikte wegvakken en invoergegevens zijn 
eveneens vermeld in Bijlage I. 

3.6 Achtergrondconcentraties 

 
De meest recente gegevens over de achtergrondconcentratie zoals deze beschikbaar 
worden gesteld door het Planbureau voor Leefomgeving (www.pbl.nl) zijn 
opgenomen in GeoAir. De gehanteerde achtergrondconcentraties voor de 
verschillende wegvakken zijn weergegeven in de tabel in Bijlage I. Dit zijn de 
achtergrondconcentraties inclusief de eventuele bijdrage van het hoofdwegennet. 

3.7 Werkwijze 

De verkeerscijfers en ontwerpen voor het stationsgebied Den Helder zijn verwerkt in 
een model door middel van een Geografisch Informatie Systeem waarbij de wegen 
in kleinere wegvakken zijn gesplitst.  Door middel van GeoAir zijn de concentraties 
van NO2 en PM10 voor deze wegvakken berekend voor de jaren 2013 en 2020. In 
GeoAir zijn naast elkaar liggende wegvakken aan elkaar gekoppeld om tot een juiste 
concentratie te komen. De output kan na verwerking worden gepresenteerd. 
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4 Resultaten 

De hoogste berekende concentraties voor de berekende wegvakken zijn voor de 
verschillende varianten weergegeven in de tabel in Bijlage II. Naast elkaar liggende 
wegvakken geven doordat ze gekoppeld zijn een zelfde maximale concentratie aan. 
Onderstaand worden voor de verschillende varianten en jaren aangegeven waar de 
hoogste concentraties optreden en waar de verschillen optreden. 

4.1  NO2 

De hoogst berekende concentratie NO2 treedt op langs het meest noordelijke deel 
van de Parallelweg (wegvak 2a en 2b in variant A, wegvak 3a en 3b in variant B) . 
Zowel in variant A als in variant B bedraagt de concentratie NO2 hier 22.7 µg/m3 in 
2013. In 2020 bedraagt deze concentratie bij beide varianten 16,0 µg/m3. De 
concentratie is hier wat op hoger dan op de andere wegvakken door de korte 
toetsafstand en het gehanteerde wegtype (street canyon), volgend uit de ligging en 
het type van de geplande bebouwing. De wegbijdrage (concentratie min de 
achtergrondconcentratie) is hierdoor relatief hoog, maar door de lage 
achtergrondconcentraties in Den Helder blijft de totale concentratie ruim onder de 
grenswaarden. 

4.2 PM10 

Ook de hoogst berekende concentraties PM10 treden op langs het meest noordelijke 
deel van de Parallelweg (wegvak 2a en 2b in variant A, wegvak 3a en 3b in variant 
B). Zowel in variant A als in variant B bedraagt de concentratie NO2 hier 21,7 µg/m3 
in 2013. In 2020 bedraagt deze concentratie bij beide varianten 20,3 µg/m3. Dit zijn 
de concentraties waarbij er nog geen gebruik gemaakt is van de zeezoutcorrectie. 

4.3 Onderscheid tussen de varianten 

  
Het ontwerp van de varianten verschilt in de ligging van de Parallelweg langs het 
busstation. Bij variant A zijn de rijbanen samengevoegd en bij variant B zijn deze 
gesplitst en verder van elkaar af gelegen. Dit onderscheid is terug te vinden in de 
berekende concentraties: zowel voor NO2 als voor PM10 zijn de concentraties in het 
wegvak langs het busstation bij variant A (wegvak 1a en 1b) hoger dan in variant B 
(wegvak 2a en 2b). Het grootst is dit verschil bij NO2, namelijk 2,5 µg/m3. Dit zijn 
verschillen die bij concentraties ver onder de grenswaarden niet van invloed zijn. 

4.4 Conclusie 

De luchtkwaliteit langs de beschouwde wegen na reconstructie van het 
stationsgebied van Den Helder voldoet zowel in variant A als in variant B aan de in 
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de Wet luchtkwaliteit gestelde normen voor NO2 en PM10. Het verschil tussen de 
beide varianten is niet dusdanig dat er vanuit het perspectief van de luchtkwaliteit 
een voorkeur is aan te geven voor één van de varianten. 
  
Er kan geconcludeerd worden dat de opname van de reconstructie van het 
stationsgebied van Den Helder in het bestemmingsplan voldoet aan de wettelijke 
eisen op het gebied van luchtkwaliteit. 
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Kenmerken wegvakken 

Variant A 

 

wv nummer straatnaam snelheidstype wegtype boomfactor parkeerbew. 
toetsafstand 

(m) 

1a 
Parallelweg 
Westbaan normaal stadsverkeer éénzijdige bebouwing 1.00 0.00 12.00 

1b 
Parallelweg 
Oostbaan normaal stadsverkeer éénzijdige bebouwing 1.00 0.00 12.00 

2a 
Parallelweg 
Westbaan normaal stadsverkeer 

beb. beide zijden (street 
canyon) 1.00 0.00 5.00 

2b 
Parallelweg 
Oostbaan normaal stadsverkeer 

beb. beide zijden (street 
canyon) 1.00 0.00 10.00 

4a 
Middenweg 

Zuidbaan normaal stadsverkeer bebouwing beide zijden  1.25 0.00 8.50 

4b 
Middenweg 
Noorbaan normaal stadsverkeer bebouwing beide zijden  1.25 0.00 12.00 

5 Boerhaavestraat  normaal stadsverkeer éénzijdige bebouwing 1.00 0.00 13.00 
6 Boerhaavestraat  normaal stadsverkeer bebouwing beide zijden  1.25 0.00 10.00 

 

Variant B 

 

wv nummer straatnaam snelheidstype wegtype boomfactor parkeerbew. 
toetsafstand 

(m) 

1a 
Parallelweg 
Westbaan normaal stadsverkeer éénzijdige bebouwing 1.00 0.00 12.00 

1b 
Parallelweg 
Oostbaan normaal stadsverkeer éénzijdige bebouwing 1.00 0.00 12.00 

2a 
Parallelweg 
Westbaan normaal stadsverkeer éénzijdige bebouwing 1.00 0.00 12.00 

2b 
Parallelweg 
Oostbaan normaal stadsverkeer éénzijdige bebouwing 1.00 0.00 12.00 

3a 
Parallelweg 
Westbaan normaal stadsverkeer 

beb. beide zijden (street 
canyon) 1.00 0.00 5.00 

3b 
Parallelweg 
Oostbaan normaal stadsverkeer 

beb. beide zijden (street 
canyon) 1.00 0.00 10.00 

4a 
Middenweg 

Zuidbaan normaal stadsverkeer bebouwing beide zijden  1.25 0.00 8.50 

4b 
Middenweg 
Noorbaan normaal stadsverkeer bebouwing beide zijden  1.25 0.00 12.00 

5 Boerhaavestraat  normaal stadsverkeer éénzijdige bebouwing 1.00 0.00 13.00 
6 Boerhaavestraat  normaal stadsverkeer bebouwing beide zijden  1.25 0.00 10.00 

 
  



 

 

Intensiteiten 

Gegeven in weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten  

 
straat   variant A variant B verkeersverdeling var A + B (%) 

    2013 2020 2013 2020 licht  middelzw. zwaar 

Parallelweg per richting 6284 6508 6284 6508 95.40 2.70 1.90 

Middenweg per richting 6284 6508 6284 6508 95.40 2.70 1.90 

Boerhaavestraat totaal 3000 3000 3000 3000 94.25 2.68 1.88 

 

Achtergrondconcentraties 

Geldig voor alle wegvakken, in µg/m3 

 
  2013 2020

NO2 15.35 11.8

PM10 20.2 19.8



 

 

Bijlage II 

Resultaten per wegvak. Concentraties gegeven in µg/m3. 

Variant A 
wv 

nummer straatnaam 2013 2020 
    NO2 PM10 NO2 PM10 

1a 
Parallelweg 
Westbaan 20.49 21.22 14.65 19.90 

1b 
Parallelweg 
Oostbaan 20.49 21.22 14.65 19.90 

2a 
Parallelweg 
Westbaan 22.72 21.71 15.95 20.29 

2b 
Parallelweg 
Oostbaan 22.72 21.71 15.95 20.29 

4a 
Middenweg 

Zuidbaan 20.60 21.24 14.72 19.92 

4b 
Middenweg 
Noorbaan 20.60 21.24 14.72 19.92 

5 Boerhaavestraat  16.55 20.42 12.42 19.27 
6 Boerhaavestraat  16.68 20.45 12.49 19.29 

 

Variant B 
wv 

nummer straatnaam 2013 2020 
    NO2 PM10 NO2 PM10 

1a 
Parallelweg 
Westbaan 20.49 21.22 14.65 19.90 

1b 
Parallelweg 
Oostbaan 20.49 21.22 14.65 19.90 

2a 
Parallelweg 
Westbaan 18.02 20.71 13.26 19.50 

2b 
Parallelweg 
Oostbaan 18.02 20.71 13.26 19.50 

3a 
Parallelweg 
Westbaan 22.72 21.71 15.95 20.29 

3b 
Parallelweg 
Oostbaan 22.72 21.71 15.95 20.29 

4a 
Middenweg 

Zuidbaan 20.60 21.24 14.72 19.92 

4b 
Middenweg 
Noorbaan 20.60 21.24 14.72 19.92 

5 Boerhaavestraat  16.55 20.42 12.42 19.27 
6 Boerhaavestraat  16.68 20.45 12.49 19.29 
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Administratieve gegevens 
 

Toponiem   : Stationslocatie 

Plaats    : Den Helder 

Gemeente   : Den Helder 

Provincie   : Noord-Holland 

Projectnummer   : S110139 

Bevoegde overheid  : Gemeente Den Helder 

Opdrachtgever   : Zeestad 

Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 

Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 47.117 

Datum onderzoeksmelding : 15-06-2011 

Onderzoeksnummer (ARCHIS) : 36.939 

Kaartblad   : 9D 

Periode    : ijzertijd – nieuwe tijd 

Oppervlakte   : Circa 32.360 m2 

Perceelnummers   : 159a, 8348, 8351, 8473, 8647, 8804, 8857, 8918, 9069, 9336, 9674,  

  9675, 9789, 9824, 9825, 9866, 10228, 10229 en 10230 

Grond eigenaars / beheerders : Coever beheer bv, Connexxion, Gemeente Den Helder, Hoogenbosch,  

  KPN, NUON, NS Vastgoed, VVE Parallelweg 3 en 5 

Grondgebruik    : bebouwd gebied (o.a. station, postkantoor, winkels, bestrating) 

Geologie   : bebouwd gebied met onder meer station, postkantoor en winkels 

Geomorfologie   : ingesloten strandvlakte 

Bodem    : (geëgaliseerde/verstoorde) beekeerdgronden of vlakvaaggronden 

Documentatie   : de definitieve rapportage zal worden aangeleverd aan de RCE en de 

  Koninklijke Bibliotheek  

 

De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende vier coördinaten: 

 

noordwest X: 112768    Y: 552477  

noordoost X: 112984    Y: 552462   

zuidoost  X: 112971    Y: 552240  

zuidwest  X: 112729    Y: 552294 
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 Samenvatting  
 

Inleiding  
Synthegra heeft in opdracht van Zeestad een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein in 

de directe omgeving van het treinstation van Den Helder (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is 

aanvraag van een bestemmingsplanwijziging in het kader van nieuwbouw (openbare voorzieningen, 

woningbouw en parkeerkelder. De diepte van de toekomstige bodemverstoring zal circa 7 m beneden 

maaiveld bedragen. Tevens zal een palenfundering aangebracht worden tot op een diepte van 20 m beneden 

maaiveld. Daarbij zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden verstoord, dat in dit 

gebied vanaf 50 cm beneden maaiveld1 verwacht kan worden. 

 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  
Op basis van het bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting 

opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen

laat-

paleolithicum  – 

midden-

neolithicum  

 

Zeer laag geërodeerd n.v.t. 

Laat-neolithicum 

– vroege 

middeleeuwen 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

in de top van het 

Hollandveen Laagpakket,  

vanaf een diepte van circa 

3,0 m beneden maaiveld 

 

late 

middeleeuwen – 

nieuwe tijd 

 

laag  vanaf maaiveld 

Tabel 1: Archeologische verwachting per periode. 

 

Conclusie en aanbeveling  
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied een verkennend booronderzoek 

geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te toetsen. Hierbij 

wordt specifiek gelet op de intactheid van de top van het Hollandveen. Geadviseerd wordt om het onderzoek 

uit te voeren op de locaties waar de bodemverstoring dieper dan 3,0 m beneden maaiveld zal reiken. 

 

  

                                                             

1 Breejen e.a. (red.) 2002. 
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1 Inleiding 
 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra heeft in opdracht van Zeestad een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein in 

de directe omgeving van het treinstation van Den Helder (afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is 

aanvraag van een bestemmingsplanwijziging in het kader van nieuwbouw (openbare voorzieningen, 

woningbouw en parkeerkelder). De diepte van de toekomstige bodemverstoring zal circa 7 m beneden 

maaiveld bedragen. Tevens zal een palenfundering aangebracht worden tot op een diepte van 20 m beneden 

maaiveld. Daarbij zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden verstoord, dat in dit 

gebied vanaf 50 cm beneden maaiveld2 verwacht kan worden. 

 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het Verdrag van Malta, waaruit de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg uit 2007 is voortgevloeid, voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch 

onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

versie 3.2.3  

 

De bevoegde overheid, de gemeente Den Helder, heeft een specifiek archeologisch beleid vastgesteld en 

beschikt over een Archeologische Verwachtings- of Beleidsadvieskaart.4 Volgens het vigerende beleid dient 

voor het plangebied een bureauonderzoek opgesteld te worden in de vroegste fase van de planvorming. 

 

De bevoegde overheid, de gemeente Den Helder, heeft de resultaten van het onderzoek getoetst en zal een 

selectiebesluit nemen. 

 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden.  

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 

• Worden in het onderzoeksgebied archeologische vindplaatsen verwacht?  

• Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
   

                                                             

2 Breejen e.a. (red.) 2002. 
3 SIKB 2010. 
4 Breejen e.a. (red.) 2002. 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 
Het plangebied is circa 3,24 ha groot en ligt in de directe omgeving van het treinstation van Den Helder 

(afbeelding 1.1). Het terrein beslaat de Middenweg, de Beatrixstraat, de Boerhaavestraat en het station Den 

Helder. Het terrein wordt aan alle zijden omsloten door bebouwing en in het zuiden grenst het aan de 

spoorverbinding. Het plangebied is bebouwd en verhard. De hoogte van het maaiveld varieert van circa 0,8 tot 

1,1 m +NAP (Normaal Amsterdams Peil).5  

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 

kader (Bron: Topografische Dienst 1998). 

 
   

                                                             

5 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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1.4 Toekomstige situatie plangebied 
Binnen het plangebied zal op circa 4.000 tot 5.000 m2 bebouwing gerealiseerd worden met een bouwdiepte 

van 2 lagen parkeerkelder tot circa 7 m beneden maaiveld. De paalfundering onder de toekomstige 

bebouwing zal tot circa 20 m beneden maaiveld aangebracht worden. Daarnaast zullen parkeerplaatsen en 

openbare voorzieningen gerealiseerd worden. 

 

 
Afbeelding 1.2: Toekomstige situatie binnen het plangebied (Bron: Opdrachtgever) 
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2 Bureauonderzoek 
 

2.1 Methode 
Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 

verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 

relevante (schriftelijke) bronnen. Voor het bureauonderzoek zijn met name gegevens over bekende 

archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied verzameld. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-

geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 

historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 

 

2.2 Landschapsgenese  
Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de 

volgende bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd:  

 

• Geologische Kaart, schaal 1:600.000 

• Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 

• Bodemkaart, schaal 1:50.000 

• Relevante achtergrondliteratuur 

 

Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 

Ondergrond.6 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 

 

Geologie en geomorfologie 
De ontstaanswijze van het gebied hangt nauw samen met de stijgende zeespiegel in het Holoceen (de laatste 

11.755 jaar). De invloed van de zee is, ondanks de voortdurende zeespiegelstijging, echter niet altijd en zeker 

niet overal constant merkbaar geweest. Perioden met een grote mariene invloed (transgressie) werden 

afgewisseld met perioden, waarin de zee zich terugtrok (regressie).7 Volgens de geologische overzichtskaart8 

liggen in het plangebied dan ook holocene afzettingen, die voornamelijk zijn afgezet door de zee. Het betreft 

zeeklei en –zand (Laagpakket van Walcheren, Formatie van Naaldwijk). 

 

In de diepere ondergrond ligt het pleistocene oppervlak, dat bestaat uit dekzand. In de koudste en droogste 

perioden van de laatste ijstijd, het Weichselien (circa 115.000 – 11.755 jaar geleden), met name tijdens het 

Laat-Pleniglaciaal (circa 26.000 – 15.700 jaar geleden) en sommige perioden van het Laat-Glaciaal (circa 

15.700 – 11.755 jaar geleden) was de vegetatie vrijwel verdwenen. Hierdoor kon op grote schaal verstuiving 

optreden en werd dekzand afgezet.9 Dit (vaak lemige) zand is kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 μm), goed 

afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en wordt tot het Laagpakket van Wierden van de Formatie van 

Boxtel gerekend.10  

                                                             

6 De Mulder et al. 2003 en via  www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 

Ondergrond. 
7 Rosing 1995, 16. 
8 TNO Bouw en Ondergrond 2008. 
9 Berendsen 2004, 113. 
10 Berendsen 2004, 190. 
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Onder invloed van de zeespiegelstijging en de daarmee samenhangende stijging van de grondwaterspiegel is 

op het pleistocene oppervlak, dat uit dekzand bestaat, veen gevormd. Dit is de zogenaamde Basisveen Laag, 

behorend tot de Formatie van Nieuwkoop. In de Polder het Koegras, waar het plangebied gelegen is,11 ligt de 

onderkant van de Basisveen Laag op een diepte van circa 4,0 – 6,0 m – NAP (circa 5,0 tot 7,0 m beneden 

maaiveld)12 en is gevormd tijdens het Atlanticum (circa 7020 – 3755 v. Chr.). Ter plaatse van het plangebied 

begon de veengroei relatief laat, pas rond 3850 v. Chr. (midden-neolithicum). 

 

Door mariene erosie is tijdens transgressies in het Atlanticum en Vroeg-Subboreaal het veen op veel plaatsen 

geërodeerd en is het Laagpakket van Wormer, behorend tot de Formatie van Naaldwijk, afgezet, dat bestaat 

uit zeeklei en zeezand.13 Waar het Basisveen nog aanwezig is, bestaat het meestal uit een 1 tot 70 cm dikke 

laag, sterk samengeperst zeggeveen of rietveen. Op grond van paleogeografische kaarten lijkt het plangebied 

in de buurt te liggen van de grens tussen het getijdengebied, waar het Laagpakket van Wormer werd afgezet 

en een veenmoeras, waar de veengroei ononderbroken doorging tot in de middeleeuwen.14 Uit enkele 

pulsboringen tot een diepte van circa 20 m beneden maaiveld, die zijn uitgevoerd vóór de bouw van het 

station, kan worden opgemaakt dat in het plangebied mariene erosie heeft plaatsgevonden.15 In één van deze 

boringen is op een diepte van 19.4 m –NAP zand met schelpengruis aangetroffen, dat in een marien milieu is 

afgezet en vermoedelijk tot het Laagpakket van Wormer behoort. 

 

In het Midden-Subboreaal ontstond achter het strandwallensysteem een lagune, waarin op grote schaal 

veenvorming kon optreden.16 Dit is het Hollandveen Laagpakket, behorend tot de Formatie van Nieuwkoop. 

Het grootste deel van het veenpakket is verdwenen door oxidatie of erosie.17 Uit de diepe boringen die 

rondom het stationsgebouw zijn uitgevoerd blijkt dat er nog een veenpakket met een dikte van 0,5 à 1,5 m in 

de ondergrond aanwezig is. De diepteligging van de top van het veen varieert van 2,25 tot 3,25 –NAP (circa 

3,25 – 4,25 m beneden maaiveld).  

 

Met de vorming van nieuwe zeegaten als het Marsdiep (tussen Den Helder en Texel), het Heersdiep (ter 

hoogte van Julianadorp) en de Zijpe (tussen Callantsoog en Petten) in de late middeleeuwen (12e eeuw), 

kreeg de zee weer meer invloed op het gebied en trad aanvankelijk vooral aan de randen van geulen veel 

erosie op. Hierbij is kalkrijke (zandige) klei afgezet, dat tot het Laagpakket van Walcheren van de Formatie 

van Naaldwijk wordt gerekend. In de Polder Koegras is deze kalkrijke (zandige) klei ook afgezet. Dit materiaal 

is over het algemeen niet volledig gerijpt.18 Het plangebied lag in deze periode in een getijdenlandschap.  

 

                                                             

11 www.julianadorp-parelvandekop.com/het-koegras/koegras.htm. 
12 Top_pleistoceenkaart via www.archis2.archis.nl, het registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor 

Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
13Rosing 1995, 18. 
14 TNO, 2006. 
15 Boorbeschrijvingen geraadpleegd van N.V. Spoorwegenbouw 1957, S.O.no. 492, blad 1 (gemeentelijk archief Den 

Helder). 
16 Haartsen, 2009. 
17 Rosing, 1995, 28. 
18 Rosing, 1995, 29 en 33. 
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Omstreeks 1500 n. Chr. werden als gevolg van de sterke kusterosie enorme pakketten zand afgezet. In de 

Polder Koegras en in het westelijk deel van de Anna Paulownapolder werd via het Heersdiep en mogelijk ook 

het Marsdiep voornamelijk kalkhoudend, fijn zand afgezet. Deze strandafzettingen zijn circa 50 – 150 cm dik, 

waarbij de dikte van het pakket en ook de grofheid van het zand van west naar oost gaand geleidelijk 

afneemt. Deze afzettingen worden ook tot de Formatie van Naaldwijk gerekend. Nadat de zandplaten 

voldoende hoog waren opgeslibd en soms tijdelijk droog vielen, vond verstuiving van het zand plaats. 

Hierdoor ontstonden in de Polder het Koegras veel kleine duintjes, lokaal vaak ‘nollen’ genoemd. De nollen 

zijn afgegraven en geëgaliseerd ten behoeve van de bloembollenteelt en hierdoor bijna allemaal verdwenen.  

Legenda 

3L7 : lage kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten 
4L7 : lage kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten 
12C1 : hoge kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten 
13C1 : hoge kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten 
2M40 : ingesloten strandvlakte 
2M41 : strandvlakte, zandplaat of slik, al dan niet met lage duinen 

Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, 

aangegeven met het rode kader (Bron: Stichting voor Bodemkartering en Rijks Geologische Dienst, 1981). 

 

Het plangebied is niet gekarteerd op de geomorfologische kaart (afbeelding 2.1), omdat het binnen de 

bebouwde kom van Den Helder ligt.19 Op basis van extrapolatie van de begrenzingen op de kaart ligt het 

plangebied naar verwachting op een ingesloten strandvlakte (code 2M40). Het Actueel Hoogtebestand 

Nederland geeft geen aanvullende informatie betreffende het landschap binnen het plangebied. Vanwege de 

                                                             

19 Stichting voor Bodemkartering en Rijks Geologische Dienst, 1981. 
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ligging binnen de bebouwde kom wordt het natuurlijke reliëf (voor zover aanwezig) versluierd door de 

aanwezige bebouwing.20 Het bebouwde gebied van Den Helder is geëgaliseerd en opgehoogd met circa 50 

cm, tot circa 0,75 m +NAP.  
 
Bodem 

Op de Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 (afbeelding 2.2) is het plangebied niet gekarteerd, omdat 

het binnen de bebouwde kom van Den Helder ligt. Ter plaatse van de strandvlakte ten zuiden van de 

bebouwde kom van Den Helder komen grote oppervlakken met vlakvaaggronden in matig fijn zand (code 

Zn50A) voor, die zijn geëgaliseerd (aangegeven met het pijltje naar rechts). Ten westen van het plangebied is 

een zone gekarteerd als beekeerdgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand (code pZg21), die ook 

geëgaliseerd zijn. Naar verwachting kwam oorspronkelijk een van deze twee bodemtypen ook binnen het 

plangebied voor, maar naar verwachting is er binnen (het grootste deel van) het plangebied geen natuurlijk 

bodemprofiel meer aanwezig. 

 

 
Legenda 
Zn50A : vlakvaaggronden in matig fijn zand 
Zn21 : vlakvaaggronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 
Zn30 : vlakvaaggronden in grof zand 
Zd30 : duinvaaggronden in grof zand 
pZg21 : beekeerdgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 
pZn21 : gooreerdgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand 

Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000, aangegeven met het 

rode kader (Bron: DLO-Staring Centrum, 1994).  

                                                             

20 www.ahn.nl 
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2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 
In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische waarden bekend zijn. Hiervoor zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE, de voormalige RACM) geraadpleegd:  

 

• Centraal Archeologisch Archief (CAA) 

• Centraal Monumenten Archief (CMA) 

• Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II) 

 

 

Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

• Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland 

• Archeologische Beleidskaart van de gemeente Den Helder 

• Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH) 

• gegevens van amateur archeologen  

 

Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE geldt voor het plangebied een 

lage archeologische verwachting (bijlage 2). Op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie 

Noord-Holland heeft het plangebied geen archeologische waarde. Deze kaarten zijn indicatief en zullen voor 

het opstellen van een gespecificeerd verwachtingsmodel worden genuanceerd en gepreciseerd, aangezien uit 

deze kaarten niet blijkt wat de aard en ouderdom is van de te verwachten archeologische resten.  

 

Volgens de Archeologische Beleidsadvieskaart (afbeelding 2.4), behorend bij de beleidsnota 

Cultuurhistorische waarden Den Helder21, ligt het plangebied niet binnen een gemeentelijk aandachtsgebied. 

Wel kunnen archeologische waarden aanwezig zijn vanaf 0,5 m beneden maaiveld. Vanwege het 

gedetailleerde schaalniveau en het beleid van de gemeente wordt deze kaart als leidinggevend beschouwd. 

 

Uit de archieven en ARCHIS II van de RCE blijkt dat binnen het plangebied geen archeologische 

monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen aanwezig zijn (bijlage 2). Uit de directe omgeving 

(binnen een straal van 500 m) is één monument, één waarneming en zijn twee onderzoeksmeldingen bekend. 

Uit de gegevens van KICH blijkt dat binnen het plangebied een monumentale bunker aanwezig is in het 

zuidwestelijke deel van het plangebied.22 

 

 
   

                                                             

21 Breejen e.a. (red.), 2002. 
22 www.kich.nl en gemeentelijk archief Den Helder 
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LEGENDA 

oranje : gemeentelijk archeologisch aandachtsgebied 

geel : mogelijke archeologische waarden aanwezig vanaf 0,5 m beneden maaiveld 

Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op de Archeologische Beleidskaart van de gemeente Den Helder, 

aangegeven met het rode kader (Bron: gemeente Den Helder ). 

 

Monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 200 m van het 
plangebied: 

Monumentnummer 14.987  

Op een afstand van circa 165 m ten oosten van het plangebied ligt  een archeologisch monument waar zich 

de resten bevinden  van een door de Fransen gestationeerde omwalling (zie ook afbeelding 2.4, DH3-2). Ze 

waren bezig met de aanbouw van de  dokwerken  aan het Nieuwe Diep. Alleen het gedeelte tussen het  

Nieuwe Diep en de Sluisdijk werd verwezenlijkt. Na 1813 werd het deel niet meer onderhouden en later 

verdween het onder de 19e eeuwse stadsbouw.   

 

Waarnemingsnummer 22.620 

Ten noorden van het plangebied, op een afstand van circa 360 m, zijn vondsten gedaan die dateren  uit de 

vroege middeleeuwen tot de late middeleeuwen. De vondsten werden gedaan op een diepte van -0,2 tot -0,8 

m beneden maaiveld, in een bouwput van de openbare bibliotheek. 

 

Onderzoeksmelding 25.979 

Op een afstand van circa 180 m ten oosten van het plangebied is  een bureauonderzoek uitgevoerd door het 

ARC. Uit de resultaten blijkt dat het onderzoeksgebied is opgedeeld in twee deellocaties. Beide locaties zijn 
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vrijgegeven, tenzij de werkzaamheden dieper dan 3 meter beneden maaiveld zullen reiken. In dat geval 

dienen de bouwwerkzaamheden onder archeologisch toezicht plaats te vinden. 

 

Onderzoeksmelding 36.344 

Op een afstand van circa 400 m ten oosten van het plangebied, grenzend aan onderzoeksmelding 25.979 

werd een bureauonderzoek uitgevoerd door Grontmij. Uit hun rapport blijkt dat in het gebied bodemsanering 

heeft plaatsgevonden. Daar waar de bouwwerkzaamheden dieper reiken dan de bodemsaneringlaag zou 

vervolgonderzoek moeten plaatsvinden.  

 

De Helderse Historische Vereniging is via email benaderd met de vraag of bij hen nog informatie uit het 

plangebied bekend is (die niet bij de RCE is gemeld). Ten tijde van het opstellen van deze rapportage is nog 

geen reactie ontvangen. 
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2.4 Historische ontwikkeling 
Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 

dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 

 

In de Romeinse tijd werd de regio bewoond door Friese stammen en was het Flevomeer (de latere Zuiderzee 

en het huidige IJsselmeer) nog een afgesloten meer.23 Vanaf de vroege middeleeuwen ging de regio tot het 

gewest Texla behoren. Het gewest omvatte onder meer de huidige gemeente Den Helder, delen van de 

huidige gemeenten Zijpe en Anna Paulowna en de eilanden Vlieland en Texel.24 In en bij de huidige stad Den 

Helder zijn meerdere vondsten gedaan die in de vroege middeleeuwen gedateerd zijn. Het betreffen 

nederzettingsresten uit de Merovingische periode. In het zuidwesten van de stad is een terp gevonden uit de 

Merovingische periode. 25       

 

Rond 1500 ontstond er een gehucht op het toenmalige Waddeneiland “het Eijlandt van Huysduijnen” dat circa 

1 km ten noorden van het huidige Den Helder lag. Door de eeuwen heen werd de noord- en westzijde  van het 

eiland aangetast door de zee. In het zuidoostelijke deel van het eiland werd in de 15de en 16de eeuw nieuwe 

grond aangelegd voor nieuwe bewoning, alhoewel de zee nog altijd een bedreiging vormde voor dit gedeelte 

van de eiland.  

 

De naam Den Helder komt voor het eerst voor op een kaart uit 1577 als de Helderbuyert. Deze nederzetting 

volgde het eerdere, door de zee overspoelde vissersdorp op.26 Over de betekenis van deze naam is veel 

gespeculeerd, maar tegenwoordig lijkt men het eens over de verwijzing naar hel, dat een ‘laagliggend’ gebied 

betekent, en buurt, dat verwijst naar een buurtschap of woongroep. Op een kaart uit 1577 is de plaats 

buitendijks weergegeven. Dit lijkt deze verklaring te bevestigen.27  

 

In 1610 werd tussen het eiland en de polder Callantsoog  de Oldenbarneveltdijk  aangelegd om het land te 

beschermen tegen de zee. Later groeide het eiland en het vasteland Holland aan elkaar. Steeds meer 

mensen gingen zich vestigen in het nieuwe gebied, waardoor de nederzetting langzaam groeide tot de stad 

Den Helder. Het gebied werd in de 19e eeuw ingepolderd zodat de Koegras (in het noorden begrensd door de 

Waddenzee en in het zuiden door de Zijpe) polder ontstond.28  

 

Het plangebied ligt bij het stationgebied van Den Helder. Op het verzamelplan uit het begin van de 19e eeuw 

(afbeelding 2.4)29 is te zien dat het plangebied in een onbebouwde zone ligt. Ten oosten zijn de 

vestingwerken herkenbaar en ten noordoosten bevindt zich de haven. Direct ten westen van het plangebied is 

een kruising van wegen aanwezig, waarvan één van de wegen in het zuidwestelijke deel van het plangebied 
                                                             

23 Lendering, 2000, 107. 
24 Blok, 1979, 90. 
25 Schendelaar, 2000, 97-100. 
26 Stenvert e.a. (red.) 2006, 263. 
27 Van Berkel en Samplonius 2006, 186. 
28 www.julianadorp-parelvandekop.com/het-koegras/koegras.htm. 
29 www.watwaswaar.nl Gemeente Helder en Huisduinen. Een verzamelplan beslaat alle minuutplans binnen een gemeente. 

Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die zijn vervaardigd vanaf 1811 en 1812 in navolging van de 

Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen (kadasters) van de gemeenten met hierop aangegeven 

de percelen, perceelnummers en gebouwen. 



Project:              Bureauonderzoek, Stationslocatie te Den Helder 

Projectnummer: S110139 
 

 
© Synthegra bv, Doetinchemseweg 61a, NL-7007 CB Doetinchem  17 van 25 

 

ligt. Uit de gegevens van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)30 blijkt dat de rest van het plangebied 

in gebruik is als weiland. 

 
Afbeelding 2.5: Ligging van het plangebied op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw, aangegeven met 

het rode kader (Bron: www.watwaswaar.nl). 

 

Op de kaart uit circa 1910 (afbeelding 2.6) is het grootste deel van het plangebied heringericht als 

stationsgebied. Binnen het plangebied is een spoorlijn aanwezig, en aan weerszijden van het spoor bevindt 

zich verharding. Ten noorden van het plangebied is bebouwing aanwezig, het betreft de oude 

stationsbebouwing. Het station is in 1865 gebouwd en in gebruik geweest tot 1958, waarna een nieuw station 

op de huidige locatie (afbeelding 1.1) in gebruik is genomen. 

 

 
   

                                                             

30 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die 

betrekking hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en 

de oppervlakte. 
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Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op de kaart uit 1910, aangegeven met het rode kader (Bron: 

Uitgeverij Nieuwland 2005, Noord-Holland, blad 175). 
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Bodemverstoring en bouwkundig onderzoek 

Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse olietanks, 

benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn 

gegaan.31 Wel bevinden zich binnen het plangebied enkele gebouwen met diepe funderingen.  

 

Centraal binnen het plangebied bevindt zich het stationsgebouw dat in 1957 is gebouwd. Het heeft een 

kelderverdieping waarvan het aanlegvlak zich op 3,40 m beneden maaiveld bevindt. De fundering wordt door 

middel van palen ondersteund. De palen hebben een doorsnede van circa 35 cm en een lengte van 12,5 m en 

zijn derhalve tot 15,9 m beneden maaiveld aangebracht.32 Ten noordoosten van het gebouw bevindt zich een 

kloktoren met een fundering die tot 2,30 m beneden maaiveld is aangelegd. Voor zover bekend wordt deze 

fundering niet door één of meerdere palen ondersteund.33  

 

Ten westen van het stationsgebouw bevindt zich het (voormalige) postkantoor. Dit gebouw is gebouwd in 

1964 en beschikt over een kelder onder het hoogbouwgedeelte. In deze kelder bevinden zich een 

fietsenkelder, verwarmingsinstallaties en automatenruimtes,34 zodat aangenomen kan worden dat deze kelder 

tot minimaal 3,50 m beneden maaiveld is gefundeerd. Ook het postkantoor is gebouwd op palen maar de 

exacte diepte waarop de palen zijn aangebracht is niet te achterhalen aan de hand van de beschikbare 

gegevens.35 

 

Ten zuiden van het postkantoor bevindt zich een gebouw van KPN Telecom, dat tot een diepte van 1,3 m 

gefundeerd is.36 Dit gebouw is in 1960 uitgebreid in zuidwestelijke richting, waarbij onder de uitbreiding een 

kelderverdieping is gerealiseerd. Deze kelder is gefundeerd tot circa 3,8 m beneden maaiveld.37 Of dit 

gebouw op palen is gebouwd is niet te achterhalen aan de hand van de beschikbare gegevens.38  

 

Voorts is een monumentale bunker aanwezig binnen het plangebied. Deze bunker bevindt zich ten 

zuidwesten van het postkantoor en is, evenals de watertoren in het noordwestelijke deel, niet nader 

onderzocht omdat deze binnen de toekomstige situatie blijft bestaan.  
   

                                                             

31 www.bodemloket.nl 
32 N.V. Spoorwegenbouw 1957, S.O.no. 492, blad 3, (gemeentelijk archief Den Helder). 
33 N.V. Spoorwegenbouw 1957, S.O.no. 492, blad 6, (gemeentelijk archief Den Helder). 
34 Staatsbedrijf der P.T.T 1964, blad 3 (gemeentelijk archief Den Helder). 
35 Staatsbedrijf der P.T.T 1964, blad 4 (gemeentelijk archief Den Helder). 
36 Rijksgebouwendienst 1938, blad 1 (gemeentelijk archief Den Helder). 
37 P.T.T. Den Helder 1958, blad 2 (gemeentelijk archief Den Helder). 
38 P.T.T. Den Helder 1958, blad 2 en (gemeentelijk archief Den Helder). 
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 
Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  

 

Volgens de Archeologische Beleidsadvieskaart (afbeelding 2.4), behorend bij de beleidsnota 

Cultuurhistorische waarden Den Helder39, ligt het plangebied niet binnen een gemeentelijk aandachtsgebied. 

Wel kunnen archeologische waarden aanwezig zijn vanaf 0,5 m beneden maaiveld. Vanwege het 

gedetailleerde schaalniveau en het beleid van de gemeente wordt deze kaart als leidinggevend beschouwd. 

 

De pleistocene afzettingen zijn binnen het plangebied naar verwachting tot op grote diepte geërodeerd door 

de zee. Op dit vlak waren mogelijk archeologische sporen uit de periode paleolithicum tot en met midden-

neolithicum aanwezig. Op grond van deze informatie wordt aan het plangebied een zeer lage verwachting 

voor deze perioden toegekend.  

 

Vanaf het laat-neolithicum vond er in de regio veenvorming plaats. Deze situatie duurde voort tot en met de 

vroege middeleeuwen. Over het algemeen zijn de omstandigheden in een veenmoeras ongunstig voor 

bewoning, maar uit eerder onderzoek is gebleken dat er lokaal toch bewoning heeft plaatsgevonden. Door 

latere inbraken van de zee, die plaatsvonden vanaf de late middeleeuwen, heeft erosie van het veen 

plaatsgevonden waardoor eventueel aanwezige bewoningssporen kunnen zijn weggevaagd. De 

boorbeschrijvingen die geraadpleegd zijn tonen aan dat in het plangebied Hollandveen aanwezig is. Het is niet 

bekend of de top van het veenpakket intact is. De kans dat er binnen het plangebied bewoningssporen uit de 

periode laat-neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen in het Hollandveen aanwezig zijn wordt klein 

geacht indien de top geërodeerd is. Op basis van de beschikbare informatie is eventuele erosie echter niet 

vast te stellen. De top van het veen wordt verwacht op een diepte van 3,25 – 4,25 m beneden maaiveld, dus 

de bouwwerkzaamheden in het verleden hebben dit niveau mogelijk niet aangetast. Daarom wordt aan het 

plangebied een middelhoge verwachting voor archeologische resten uit deze perioden toegekend. 

 

In de late middeleeuwen neemt de invloed van de zee in het plangebied sterk toe en treedt er grootschalige 

erosie van het veenmoerasgebied op, waarbij  dikke lagen zeezand en –klei afgezet. Deze situatie duurt voort 

tot het gebied wordt ingepolderd. Uit historisch kaartmateriaal uit de 19e en de 20e eeuw blijkt dat het 

plangebied lange tijd uit weiland heeft bestaan en dat het in de 19e eeuw tot het stationsterrein is gaan 

behoren. De bebouwing en verharding binnen het plangebied is in de decennia daarna toegenomen. 

Eventuele archeologische resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd zijn bij de bouw van het station 

waarschijnlijk verloren gegaan. De verwachting voor archeologische resten uit de late middeleeuwen en 

nieuwe tijd wordt op laag gesteld.  

 

 
   

                                                             

39 Breejen e.a. (red.), 2002. 
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Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen

laat-

paleolithicum  – 

midden-

neolithicum  

 

Zeer laag geërodeerd n.v.t. 

Laat-neolithicum 

– vroege 

middeleeuwen 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

in de top van het 

Hollandveen Laagpakket,  

vanaf een diepte van circa 

3,0 m beneden maaiveld 

 

late 

middeleeuwen – 

nieuwe tijd 

 

laag  vanaf maaiveld 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
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3 Conclusies en aanbevelingen 
 

3.1 Inleiding 
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied geldt een zeer lage verwachting voor 

vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum, mesolithicum en het vroeg- en midden-neolithicum, een 

middelhoge verwachting voor nederzettingsresten uit het laat-neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen 

en een lage verwachting voor nederzettingsresten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd.  

 

3.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  
 

• Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 

Naar verwachting ligt het plangebied in een ingesloten strandvlakte. Vanwege de ligging binnen de 

bebouwde kom van Den Helder is het oorspronkelijke bodemprofiel (beekeerdgronden of 

vlakvaaggronden) waarschijnlijk niet meer intact.  

 

• Worden archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied verwacht? 

Indien binnen het plangebied de top van het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop) nog 

intact is, kunnen archeologische resten uit het laat-neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen 

aanwezig zijn.  

 

• Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

Nederzettingsterreinen en huisplaatsen vanaf het neolithicum kunnen in omvang variëren van enkele 

honderden vierkante meters tot meer dan een hectare. Naast fragmenten aardewerk en diepere 

grondsporen kunnen in het veen ook organische artefacten (hout, bot en dergelijke) geconserveerd 

zijn.  

 

• In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 

Het Hollandveen Laagpakket bevindt zich in het plangebied op een diepte vanaf circa 3,0 m beneden 

maaiveld, en zal door de voorgenomen werkzaamheden worden verstoord. Eventueel aanwezige 

resten zullen daarbij verloren gaan.  

 

3.3 Aanbevelingen 
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied een verkennend booronderzoek 

geadviseerd om de bodemopbouw in kaart te brengen en daarmee het verwachtingsmodel te toetsen. Hierbij 

wordt specifiek gelet op de intactheid van de top van het Hollandveen. 

 

Geadviseerd wordt om het onderzoek uit te voeren op de locaties waar de bodemverstoring dieper dan 3,0 m 

beneden maaiveld zal reiken, zoals een parkeerkelder. Er wordt een verkennend booronderzoek aanbevolen 

met een boordichtheid van 6 boringen per hectare.  
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Voor zover de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) het toelaten, zal een 

boorgrid van 40 x 50 m worden gebruikt, waarbij de afstand tussen de raaien 40 m en de afstand tussen de 

boringen 50 m bedraagt. Voor een optimale verdeling van de boringen verspringt het beginpunt van een raai 

25 m ten opzichte van de naastgelegen raai. De exacte boorlocaties zullen worden ingemeten met een 

meetlint.  

 

Er wordt geadviseerd te boren met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm, eventueel aangevuld met 

guts van 3 cm doorsnede. De boringen worden uitgevoerd tot minimaal 25 cm in het Hollandveen Laagpakket. 

Het opgeboorde sediment zal worden verbrokkeld en versneden, lithologisch beschreven conform de NEN 

510440 en bodemkundig41 geïnterpreteerd. 

 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop 

wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 

activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zijn beoordeeld door de bevoegde 

overheid (gemeente Den Helder), die vervolgens een selectiebesluit neemt.  

 

 
   

                                                             

40 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 
41 De Bakker en Schelling 1989. 
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Bijlage 1:    Overzicht van relevante geologische en archeologische 
tijdvakken 

 



Ouderdom
in jaren Chronostratigrafie MIS Lithostratigrafie

Holoceen 1
Formaties: Naaldwijk
(marien), Nieuwkoop
(veen), Echteld (fluviatiel)

Late Dryas
(koud)
Allerød
(warm)

Vroege Dryas
(koud)

Laat-
Weichselien

(Laat-
Glaciaal)

Bølling
(warm)

2

Laat-
Pleniglaciaal

Midden-
Pleniglaciaal

3
Midden-

Weichselien
(Pleniglaciaal)

Vroeg-
Pleniglaciaal 4

5a
5b
5c

Vroeg-
Weichselien

(Vroeg-
Glaciaal)

5d
Eemien

(warme periode) 5e Eem
Formatie

Formatie
van

Kreftenheye

Formatie
van Drente

Saalien (ijstijd) 6

Holsteinien
(warme periode)

Elsterien (ijstijd)

Formatie
van
Urk

Formatie
van Peelo

Formatie
van

Boxtel

Cromerien
(warme periode)

Pre-Cromerien

Formatie
van

Sterksel

Formatie
van

Beegden

11.755

12.745

13.675

14.025

15.700

29.000

50.000

75.000

115.000

130.000

370.000

410.000

475.000

850.000

2.600.000

Overzicht geologische en archeologische tijdvakken



Cal. jaren
v/n Chr.

14C jaren Chronostratigrafie Pollen
zones Vegetatie Archeologische

perioden

Nieuwe tijd
Vb2

Middeleeuwen
Vb1 Romeinse tijd

IJzertijd

Subatlanticum
koeler

vochtiger

Va

Loofbos
eik en hazelaar

overheersen
haagbeuk

veel cultuurplanten
rogge, boekweit,

korenbloem

IVb Bronstijd

Subboreaal
koeler
droger IVa

Loofbos
eik en hazelaar

overheersen
beuk>1% invloed

landbouw
(granen) Neolithicum

Atlanticum
warm

vochtig
III

Loofbos
eik, els en hazelaar

overheersen
in zuiden speelt

linde een grote rol

Boreaal
warmer II

den overheerst
hazelaar, eik, iep,

linde, es

Mesolithicum

Preboreaal
warmer I

eerst berk en later
den overheersend

Late Dryas LW III parklandschap

Allerød LW II dennen- en
berkenbossen

Vroege Dryas open
parklandschap

Laat-
Weichselien

(Laat-
Glaciaal)

Bølling
LW I open vegetatie met

kruiden en
berkenbomen

Laat-Paleolithicum

Midden-
Weichselien

(Pleniglaciaal)

perioden met een
poolwoestijn en

perioden met een
toendra

Vroeg-
Weichselien

(Vroeg-
Glaciaal)

perioden met bos
en perioden met
een subarctisch
open landschap

Eemien
(warme periode) loofbos

Midden-Paleolithicum

Saalien (ijstijd)

Vroeg-Paleolithicum

2650

5000

8000

9000

10.150

10.800

11.800

12.000

13.000

0

815

3755

7020

8240

11.755

12.745

13.675

14.025

15.700

1950

75.000

115.000

130.000

300.000

35.000

8800

5300

4900

2000

800

12
0

450

1500

Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder . (2003). Lithostratigrafie
volgens De Mulder . (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot . (1994). Atmosferische data volgens Stuiver . (1998).
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen.
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).

et al
et al et al et al
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