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1. Inleiding

1.1. Algemeen
Het bestemmingsplan Van Galenbuurt 2009 bestaat uit een plankaart, regels en gaat vergezeld van
een toelichting. Op de plankaart zijn de onderscheiden bestemmingen door middel van kleuren en
tekens aangegeven. De plankaart en de planvoorschriften vormen samen het juridische
toetsingskader voor ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in het plangebied. De toelichting bevat
vooral de aan het plan ten grondslag liggende gedachten.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied is de Van Galenbuurt. De begrenzing van het plan wordt gevormd door het Marsdiep
in het noorden, de Polderweg in het oosten, de Prins Willem Alexandersingel in het westen, de
Joubertstraat in het zuidwesten, Helden der Zeeplein in het noordwesten en de Javastraat in het
zuiden. Het gebied Polderweg, Hertzogstraat, Van Galenstraat en Javastraat behoort niet tot het
plangebied. Dit gedeelte van de Van Galenbuurt wordt opgenomen in het bestemmingsplan Stadshart
West.

Kaart: plangebied (Van Galenbuurt)

Bron: Gemeente Den Helder, Team Planontwikkeling
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1.3 Aanleiding en doel
De gemeente Den Helder heeft besloten om voor de Van Galenbuurt 2009 een nieuw
bestemmingsplan te ontwikkelen. Formeel dient een bestemmingsplan iedere tien jaar integraal te
worden herzien. De thans vigerende bestemmingsplannen zijn Van Galenbuurt (1978), Van
Galenbuurt 1978 1e herziening (1987),Van Galenbuurt 1978 2e herziening (1993), Oud Den Helder -
Kanaalweg 1972 1e herziening (1996) en Oud Den Helder - Kanaalweg 1972. Ook geldt het
Parapluplan beschermd stadsgezicht (grachtengordel) 2004. Een herziening voor het plangebied is
dus op z’n plaats. Met het nieuwe bestemmingsplan kan bovendien worden ingespeeld op het actuele
rijksbeleid en provinciale beleid, evenals de structuurvisie zoals deze is vastgelegd voor het stadshart
2020. Actualisering van het bestemmingsplan moet er toe leiden dat naast een actueel ook een
flexibel bestemmingsplan ontstaat. Het nieuwe plan speelt zoveel mogelijk in op de te verwachte
toekomstige ontwikkelingen.

Het voornemen tot het opstellen van het bestemmingsplan Van Galenbuurt 2009 is opgenomen in het
plan van aanpak ‘actualiseren bestemmingsplannen in de gemeente Den Helder’ van de afdeling
Ruimte, Wonen en Ondernemen van de gemeente Den Helder. In dit plan van aanpak wordt een
meerjarenplanning gegeven voor het actualiseren van bestemmingsplannen voor het gemeentelijke
grondgebied voor de jaren 2003-2013.

 1.4 Geldende bestemmingsplannen
Het bestemmingsplan Van Galenbuurt 2009 is een complete herziening van de geldende plannen die
van toepassing zijn op dit plangebied. Hieronder is aangegeven welk bestemmingsplan (gedeeltelijk)
komt te vervallen bij het van kracht worden van dit nieuwe bestemmingsplan. De data van vaststelling
en goedkeuring zijn eveneens weergegeven.

Kaart: overzicht vigerende bestemmingsplannen die (gedeeltelijk) komen te vervallen

Bron: Gemeente Den Helder, Team Planontwikkeling

- Nummer 1 (zie kaart):

Van Galenbuurt 1978 2e herziening (1993)
Vaststelling 25-01-1995  / Goedkeuring 09-05-1995

Van Galenbuurt 1978 1e herziening (1987)
Vaststelling 06-11-1985 / Goedkeuring 18-03-1987

Van Galenbuurt 1978
Vaststelling 24-09-1980 / Goedkeuring 17-11-1981
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- Nummer 3 (zie kaart):

Oud Den Helder-Kanaalweg 1972 1e herziening (1996), gedeeltelijk
In het plangebied van toepassing op het gebied noord van de Loodsgracht, inclusief het gebied langs de Westgracht ten
noorden van het Nieuwe Kerkplein. Vaststelling 25-02-1998/ goedkeuring 29-09-1998.

Oud Den Helder - Kanaalweg 1972 (1974), gedeeltelijk
Vaststelling 15-08-1973 / goedkeuring 26-02-1974

- Nummer 13 (zie kaart):

Parapluplan beschermd stadsgezicht (grachtengordel) 2004, gedeeltelijk
Vaststelling 15-03-2006 / goedkeuring 17-10-2006

- Met rood aangegeven gebieden (zie kaart):

In het plangebied zijn ook gebieden zonder vigerend bestemmingsplan. Het gaat hierbij om een twee
kleine locaties in de Van Galenbuurt.
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1.5 Leeswijzer
Deze toelichting bestaat uit acht hoofdstukken. In hoofdstuk I worden de begrenzing, de doelstelling
en de vigerende bestemmingsplannen van het plangebied toegelicht.

Na de inleiding wordt in hoofdstuk II een inventarisatie en analyse gemaakt van de
ontstaansgeschiedenis en de bestaande situatie van de Van Galenbuurt. Daarbij wordt onder meer
ingegaan op de functionele en stedenbouwkundige structuur van het plangebied.

In hoofdstuk III wordt het beleidskader op nationaal, provinciaal en lokaal niveau toegelicht, met onder
meer aandacht voor ruimte, wonen, archeologie, verkeer, milieu, groen, water en economie.

De beperkingen, ofwel de randvoorwaarden van het bestemmingsplan, zijn in hoofdstuk IV in beeld
gebracht. Hierin zijn de verplichte toetsen en onderzoeken weergegeven voor milieuaspecten, zoals
geluid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, externe veiligheid, waterbeheer en tenslotte ecologie.

Hoofdstuk V beschrijft de uitgangspunten en de doelstelling van het plan. In dit hoofdstuk wordt
toegelicht welke ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied wenselijk worden geacht. De Van
Galenbuurt heeft een karakteristieke stedenbouwkundige opzet. De nadruk ligt in het plangebied op
beheer.

In hoofdstuk VI zijn de juridische aspecten en de regels beschreven. Daarnaast is een
handhavingparagraaf opgenomen.

De economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is in hoofdstuk VII weergegeven. Ter
afsluiting komt in hoofdstuk VIII het overleg dat in het kader van dit bestemmingsplan is gevoerd
(onder andere op basis van artikel 3.8, lid 1, sub b, Wro) aan de orde.
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2. Beschrijving bestaande situatie
2.1 Ontstaansgeschiedenis
De gemeente Den Helder is vanuit een waddeneiland (het Eijlandt van Huysduijnen) ontstaan. Het
dorpje ‘Huisduinen’ lag aan de westzijde van dit eiland en dateert al uit het begin van de achtste eeuw.
Rond 1500 ontstond op het eiland het gehucht ‘Helder’( of Hellere), circa 1 kilometer ten noorden van
het huidige Oud Den Helder, een plek waar nu zee is. In de loop der eeuwen werden grote delen van
de noord- en westzijde van het eiland verzwolgen door de zee. Hoewel aan de zuidoostzijde van het
eiland in de vijftiende en zestiende eeuw weer nieuwe gronden werden ingedijkt, bleef de zee het land
bedreigen. Omstreeks 1600 waren de eilanden Huisduinen en Callantsoog nog van elkaar gescheiden
door een enorme strandvlakte die in het oosten overging in een waddengebied met platen en geulen.
Op die vlakte kwamen her en der verspreide verstoven duintjes voor. Deze duintjes, ook wel
‘Oogduinen’ genoemd, lagen 3 á 4 km van de kustlijn, vandaar de naam ‘binnenduintjes’ of ook wel
‘nollen’. Op de oude kaarten wordt een zestal vermeld: De Schooten (de tegenwoordige Nollen), de
Garst, Middelzand, Reynke’s zand, Quelderduin (tegenwoordig De Kooy) en Queldering van het
Koegras.

In 1610 werd het eiland door middel van een dijk verbonden met het vaste land. Het kweldergebied
(Buitenveld) dat achter deze dijk lag, kwam nu alleen nog maar onder water te staan via het Marsdiep.
In 1817 werd dit kweldergebied ingepolderd. De gemeente Den Helder bestond vanaf dat moment uit
het voormalige eiland en haar aanpolderingen.

Kaart: ontstaan Den Helder

15e eeuw 16e eeuw      1815

Het Nieuwe Diep, werd vanaf 1781 door de Marine bestemd als oorlogshaven. Ten tijde van de
aanleg van de haven en het kustfront bestond de gemeente slechts uit het vissersdorp ‘Huisduinen’ en
het oude dorp ‘Helder’ (het tegenwoordige Oud Den Helder). Er was naast een kustverdediging ook
dringend behoefte aan een landverdediging. Onder Napoleon, die Den Helder betitelde als het
Gibraltar van het Noorden, werd er begonnen met de aanleg van een ring van forten rondom de stad.
Na de val van Napoleon werd de versterking van Den Helder voortgezet door de Nederlandse
overheid. In 1822 kwam de rijkswerf gereed, die naar koning Willem I ‘Willemsoord’ werd genoemd.
Twee jaar later werd het Noordhollands Kanaal aangelegd en gaf Den Helder een economische
impuls. Het oude Helder werd met het kanaal verbonden door het graven van het Helders Kanaal in
1830. Voor de oorlog kwamen de riolen van Oud Den Helder hierin uit, waardoor de kwaliteit van het
water sterk te wensen overliet. In 1916 werd begonnen met het graven van de Prins Willem Singel
zodat het mogelijk werd het kanaal door te spoelen. Het uiteinde van het Helders Kanaal werd bij de
aanleg van de singel gedempt. Hier werd het Westplein aangelegd, waarin in 1935 het Monument van
de Zeeredders verrees, tegenwoordig het Helden der Zeeplein. Het monument is gebouwd ter
herinnering aan de mensen die hun leven waagden om mensen van zinkende schepen te redden die
voor de kust vergingen. Binnen in het monument zit een carillon. Oorspronkelijk is het oude stadhuis
in 1851 gebouwd als weeshuis. Later in 1926 is het weeshuis omgebouwd tot stadhuis. Om die reden
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werd de ingang veranderd en mooier gemaakt zodat er belangrijke mensen konden worden
ontvangen. Het gebouw werd na verloop van tijd te klein als stadhuis. Nu zitten er kantoren in. Het
gebouw naast het vroegere weeshuis is in 1906 gebouwd. De benedenverdieping was bestemd voor
het burgerlijk armbestuur. Dat waren de mensen die bepaalden of de arme mensen in aanmerking
kwamen voor wat extra geld. Ook beslisten zij of kinderen zonder ouders konden worden opgenomen
in het weeshuis. Op de eerste verdieping had de bouwmeester van de gemeente enkele kamers. Daar
tekende hij de nieuwe gebouwen voor de gemeente Den Helder. Naast dit gebouw staat het
Kantongerecht. Dit pand is in 1892 gebouwd en doet nog steeds dienst als gerechtsgebouw. Op de
eerste verdieping is een rechter gevestigd. In een aanbouw achter het gebouw zelf was een
gevangenis. Daar aan vast was een ommuurde binnenplaats waar de gevangenen werden gelucht.
De gevangenis is nu niet meer in gebruik.

Aan het Helden der Zeeplein lag een steiger voor laden en lossen. Naarmate de bebouwing aan het
Nieuwe Diep toenam, nam het gebruik van deze steiger af. Door de grote afstand tussen Helder en
Nieuwe Diep kwam men bij de ontwikkeling van de stad steeds vaker voor de moeilijke keuze te staan
waar nieuwe voorzieningen zouden moeten worden gehuisvest. Rond 1850 werden de Rooms
Katholieke Kerk en Doopsgezinde Kerk aan de Kerkgracht gebouwd tussen Nieuwe Diep en Helder.
De woningen van de welgestelden concentreerden zich langs het kanaal. Later, rond 1900, groeide er
buiten de poort van de rijkswerf een woonbuurt voor arbeiders. De Spoortstraat, de verbinding tussen
station en werf, kreeg hierbij al snel een centrumfunctie. De stad groeide vervolgens geleidelijk in
westelijke richting, tot voorbij het spoorwegemplacement. Het spoor deelde de stad in tweeën. In de
stegen en achterstraten van het Helderse Kanaal kwamen vooral de arbeiderswoningen terecht.
Rond 1895-1900 werd ten westen van het voormalige station de Van Galenbuurt aangelegd. De Van
Galenbuurt is grofweg in twee fasen tot stand gekomen. De eerste fase vanaf ca. 1890 en de tweede
fase vanaf ca. 1920. Deze met een regelmatig stratenpatroon aangelegde wijk werd bebouwd met
aanééngesloten goedkope woningbouw van één bouwlaag onder kap en noklijn evenwijdig aan de
straat. Zowel de Krugerstraat als de Van Galenstraat, welke laatste een winkelfunctie had in deze
buurt, hadden gemengde bebouwing van goedkope woningbouw van één of twee bouwlagen.
In 1901 werd de Woningwet van kracht waardoor gemeenten met meer dan 10.000 inwoners verplicht
werden een uitbreidingsplan op te stellen. De aanleg van de in het kader van de Woningwet te
bouwen woningbouwcomplexen begon in 1913 met het woningbouwcomplex aan de Cronjéstraat, De
Wetstraat en Polderweg.

Het laatste woningbouwcomplex van vóór de oorlog werd in 1922 rond de Van Galenstraat,
Cronjéstraat en De Wetstraat aangelegd. Dit gedeeltelijk in de stijl van de Amsterdamse School
gebouwde complex (architect Krijnen) kwam tot stand onder woningbouwvereniging Helder en
omvatte tevens een kantoor en twee winkels. Al deze woningbouwcomplexen waren al op het
uitbreidingsplan van 1909 in grote lijnen aangegeven. De gegraven singel doorsneed het ontwerp van
de wijk zoals was vastgelegd in het uitbreidingsplan. In dit plan zette men de kleinschalige verkaveling
van de reeds bestaande bebouwing voort. Dit is echter niet op deze wijze uitgevoerd. De bouwblokken
in de buurt van de Herzog-, Joubert-, en De la Reystraat (rond 1930) hebben een groter oppervlakte
gekregen. Ook de straat kreeg meer aandacht; ruime gebogen straten met trottoirs. Daarnaast zorgde
de aanleg van voortuinen voor meer ‘groen’ in de wijk.

In de periode 1920-1940 hebben als gevolg van het uitbreidingsplan veel bouwactiviteiten
plaatsgevonden binnen de linie van Den Helder. Zo werd rond 1930 de zuidwestzijde van de Van
Galenbuurt uitgebreid met eenvoudige middenstandswoningen. Deze bebouwing liep tot aan de
Lombokstraat. De wijk werd aangelegd met voortuinen en plantsoenen.

In de Tweede Wereldoorlog heeft Den Helder veel te lijden gehad van bombardementen, vooral op en
rond de rijkswerf. De noordkant van het Helders Kanaal is door de Duitsers helemaal afgebroken. Die
ruimte was nodig om de Atlantikwall aan te leggen. De Atlantikwall bestond uit bunkers en andere
verdedigingswerken en liep van Noorwegen tot aan de grens met Spanje. Daarom zie je aan de
noordkant van het kanaal allemaal nieuwe huizen staan. Deze huizen zijn na de Tweede wereldoorlog
gebouwd.

In de tweede helft van de jaren zestig kan de gemeente - eindelijk - de aandacht richten op de sinds
de Tweede Wereldoorlog verpauperde oude wijken. Als een van de eerste Nederlandse gemeenten
brengt Den Helder het begrip stadsvernieuwing. In aanloop tot de stadsvernieuwing werden praktisch
alle ingrijpende vernieuwingsmogelijkheden gesuggereerd. Inclusief het volledig dempen van het
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Helders Kanaal, die door het wegvallen van vrachtvervoer tot aan Oud Den Helder z’n oorspronkelijke
functie verloor. De voordelen van het dichtgooien van het kanaal lagen voor de hand: Ruimte voor
wegen, parkeren en woningbouw en geen kostbare bruggen meer. Het gemeentebestuur besefte
evenwel op tijd dat met het verdwijnen van het Helders Kanaal een van de zeldzame gedeelten
karakteristiek stadsschoon verloren zou gaan. Bovendien kon het kanaal moeilijk worden gemist als
reservoir voor brandbestrijding, als nooduitlaat van het riool en bij het regelen van de
grondwaterstand.

De Van Galenbuurt wordt bij de start van de stadsvernieuwing slachtoffer van haar bewoonbaarheid.
De meeste huisjes, ook van voor 1920, zijn in die tijd nog in redelijke staat. Bovendien zijn er minder
milieuhinderlijke bedrijven. Renovatie zoals in de Visbuurt en in mindere mate in Centrum komt niet of
nauwelijks voor. Pas in de loop van de jaren tachtig wordt erkend dat de leefbaarheid in de Van
Galenbuurt enigszins onder druk staat. Maar in deze periode begint de rijksoverheid de geldkraan
voor stadsvernieuwing dicht te draaien.

2.2 Bestaande situatie

2.2.1 Bewoners1

In de Van Galenbuurt wonen rond de 2.200 inwoners. Het inwonertal is in de laatste jaren redelijk
gelijk gebleven in de buurt. Het aandeel mannen en vrouwen is ongeveer even groot. Ongeveer 22
procent van de bewoners in deze buurt is jonger dan negentien jaar. Dit komt overéén met de rest van
Den Helder. Van de bewoners valt 70 procent in de leeftijdscategorie 20 tot 64 jaar. De groep 65 jaar
en ouder is 8 procent. In Den Helder is dit 15 procent. De Van Galenbuurt is dus een buurt met relatief
weinig ouderen.

2.2.2 Ruimtelijke structuur
De Van Galenbuurt werd vanaf 1895 ten westen van het voormalige station aangelegd. De Van
Galenbuurt is grofweg in twee fasen tot stand gekomen. De eerste fase vanaf ca. 1890 en de tweede
fase vanaf ca. 1920. Deze met een regelmatig stratenpatroon aangelegde wijk werd bebouwd met
aanééngesloten goedkope woningbouw van één bouwlaag onder kap en noklijn evenwijdig aan de
straat. Rond 1930 werd de zuidwestzijde van de buurt uitgebreid. Deze bouwblokken in de buurt van
de Hertog-, Joubert, en De la Reystraat hebben een grotere oppervlakte gekregen. Ook de straat
kreeg meer aandacht; ruime gebogen straten met trottoirs. Daarnaast zorgde de aanleg van
voortuinen en plantsoenen voor meer ‘groen’ in de wijk. De woonstraten hebben veelal een smal
gelijkvloers profiel. De bebouwingsrichting is verschillend, waardoor er regelmatig percelen met de
achterkant aan de openbare ruimte grenzen. De dichtbebouwde woonbuurten worden gekenmerkt
door geschakelde kleinschalige woningen in gesloten bouwblokken. De kleinschaligheid is nog steeds
het meest karakteristieke element van de buurt. De bebouwings- en oriëntatierichting is voornamelijk
oost-west met hoofdzakelijk gesloten bouwblokken.

De Van Galenstraat loopt recht door de buurt van zuid naar noord. Deze straat had een winkelfunctie
in de buurt met gemengde bebouwing van goedkope woningbouw van één of twee bouwlagen. Aan
de noordkant wordt de Van Galenbuurt begrensd door het Helders Kanaal. Langs dit kanaal werden
belangrijke voorzieningen gesitueerd zoals het stadhuis, het gerechtsgebouw en een paar kerken.
Hier staan ook de duurdere woningen. Ten noorden van het Helders Kanaal loopt de Kanaalweg met
daaraan huizen van na de Tweede Wereldoorlog. Daarachter loopt de zeewering.

Herinrichting woonstraten
In 2007 zijn een aantal straten in het plangebied opnieuw ingericht, namelijk de 1e, 2e en 3e

Emmadwarsstraat, de Emmastraat, de Evertsenstraat, de Trompspraat, de Wilhelminastraat en
tenslotte de Witte de Witstraat. De Wilhelminastraat is opengesteld voor verkeer. In de andere straten
zijn ondermeer parkeervakken verplaatst.

1 Bron: Den Helder in cijfers 2007
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2.2.3 Beschermd Stadsgezicht
Het beschermd stadsgezicht Stelling van Den Helder bestaat uit de linies en de forten die behoren tot
de stelling van Den Helder, inclusief een gedeelte van de schootsvelden van de voormalige Rijkswerf
Willemsoord, de havenwerken met de randbebouwing en het Helderse Kanaal en de Prins Willem-
Alexandersingel aan de zuid en zuidoostzijde van Oud Den Helder. De stelling dateert in eerste
aanleg uit de periode van Napoleon. De 19e eeuwse Stelling en de Rijkswerf hebben in grote mate de
stedenbouwkundige ontwikkeling bepaald van Den Helder in de periode tot 1940.

2.2.4 Wonen
De hoofdfunctie van het gebied is Wonen. De Van Galenbuurt bestaat uit in totaal 1407 woningen.
Van de woningen is 22 procent huur en 78 procent koop. In 2004 bedroeg de gemiddelde WOZ-
waarde van de huizen € 63.000,- euro. Deze waarde is in 2007 gestegen naar gemiddeld € 122.000,- .

2.2.5 Werken
Langs de Van Galenstraat en de Polderweg is enige verspreide kleinschalige detailhandel gevestigd,
zoals een buurtwinkel, een afhaalzaak, een dierenspeciaalzaak, een verfspeciaalzaak, een
witgoedspecialist en een ruitersportzaak. Daarnaast is er een aantal dienstverlenende bedrijven in het
plangebied te vinden, onder meer een accountantkantoor en een kapper. Op de hoek bij het
Koningsplein is een bank gevestigd. Een gedeelte van de bedrijfsruimte in de Van Galenbuurt staat
leeg.

2.2.6 Voorzieningen
Langs de kerkgracht staan twee kerken, namelijk een Rooms Katholieke Kerk en een Doopsgezinde
Kerk. Sinds 1 mei 2005 vinden de zittingen van de kantonrechter weer plaats aan de Kerkgracht 4, het
gebouw van het voormalige kantongerecht in Den Helder. Op de Hertzogstraat 7 is het buurthuis De
Beuk te vinden. Hier worden allerlei buurtactiviteiten georganiseerd. Kinderverblijf KDV Wiele Wiele
Stap is gevestigd op Wilhelminastraat 82. Op Emmastraat 103 was Touché gevestigd, maar deze
bar/disco is in 2005 gesloten.

2.2.7 Openbaar vervoer

Trein
Het plangebied ligt op korte afstand van het NS-station Den Helder. Voor de trein geldt hier een
halfuursdienstregeling van en naar Alkmaar, Amsterdam, Utrecht en Arnhem/Nijmegen, waarbij het
traject Den Helder –Alkmaar v.v. is uitgevoerd als stoptreindienst (Den Helder Zuid, Anna Paulowna,
Schagen, Heerhugowaard, Alkmaar Noord).

Bus
Met de bus is het plangebied ontsloten door middel van streekdienstlijn 133 (van en naar Hoorn, via
Hippolytushoef, Den Oever, Wieringerwerf en Middenmeer) en de 158 (van en naar Den Oever, via
het vliegveld, Breezand, Anna Paulowna, Westerland en Hippolytushoef). Het omvangrijke busstation
ligt aan de Parallelweg, direct naast het station. Hier vandaan vertrekken ook de stadsdienstlijnen:

 31 (van en naar Julianadorp, via Nieuw Den Helder),
 33 (van en naar de TESO-veerhaven aansluitend op de boot naar TEXEL),
 Zomerlijn 34 (van en naar Huisduinen);
 35 (van en naar het defensieterrein op de Nieuwe Haven);
 36 (van en naar de Schooten).

Het Gemini ziekenhuis is vanuit het plangebeid per bus bereikbaar. In het plangebied zijn behalve het
busstation haltes aanwezig bij het Koningsplein en de Kanaalweg. Hiermee ligt het merendeel van het
plangebied binnen een straal van 500 meter van een bushalte.

In Noord-Holland Noord is de provincie opdrachtgever voor het stads- en streekvervoer, de uitvoering
gebeurt door Connexxion. De gunning van de concessie aan Connexxion is in samenspraak met de
gemeente gedaan en betreft de periode 2002-2008.
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2.2.8 Verkeer
De Van Galenbuurt wordt ontsloten via de Polderweg, De Kanaalweg en de Javastraat. De Polderweg
doorsnijdt het plangebied van zuid naar noord, de Kanaalweg en de Javastraat doorsnijden de Van
Galenbuurt van west naar oost. Alle andere wegen hebben een functie als woonstraat en
verblijfsgebied. Deze hebben voor het overgrote deel een 30km per uur regime.

2.2.9 Parkeren
In de Van Galenbuurt is de parkeerdruk in de woongebieden over het algemeen groot. Parkeren
buiten de parkeerconcentraties kan langs de Polderweg (deels betaald) en langs de Prins Hendriklaan
(betaald en onbetaald). Daarnaast zijn er, net buiten het plangebied, twee openbare
parkeerconcentraties:

 parkeerterrein Koningsplein (60 plaatsen, vrij parkeren)
 parkeerterrein Polderplein (110 plaatsen, betaald parkeren, laag tarief)

Voor de betaalde parkeerconcentraties kunnen bewoners en mensen die in de binnenstad werken een
vergunning kopen. In het plangebied geldt de verplichting om bij gestapelde nieuwbouw- of
herontwikkelingsprojecten parkeren 'op eigen terrein' te realiseren.
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3. Beleidskader
3.1 Ruimtelijk Beleid

3.1.1 Nota Ruimte
In de Nota Ruimte worden de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid aangegeven voor de periode tot
2020, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur (RHS) van Nederland een belangrijke rol speelt. In de RHS
zijn gebieden en netwerken opgenomen die in belangrijke mate ruimtelijk structurerend zijn. Hierbij
gaat het om elementen van de economie, de infrastructuur en de verstedelijking van Nederland, en
om elementen van de groenblauwe structuur. De belangrijkste economische kerngebieden behoren
hiertoe, maar bijvoorbeeld ook de grote wateren zoals de Waddenzee.

Het ruimtelijk beleid is gericht op:
 de versterking van de internationale concurrentiepositie (oplossen van ruimtelijke knelpunten)
 het bevorderen van krachtige steden en vitaal platteland (bevordering leefbaarheid en

economische vitaliteit in stad en land)
 borging en ontwikkelen van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden (behouden en

versterken natuurlijke, landschappelijke en culturele waarden)
 het borgen van veiligheid (voorkoming van rampen en kustverdediging)

De steden moeten voldoen aan de eisen die bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers aan een
stad stellen: veilig en aantrekkelijk. Het platteland vraagt om ruimte voor een meer functioneel gebruik.
Tussen het bouwen in stedelijke gebieden en het bouwen in het landelijk gebied moet een balans
gevonden worden, zonder te vervallen in starre beleidskaders. Het landelijk gebied moet niet vol lopen
met verstedelijking en de steden moeten aantrekkelijker worden voor bewoners met midden en hoge
inkomens. Het kabinet wil voorkomen dat in de steden een te hoog aandeel van mensen met lage
inkomens ontstaat. Er is vooral vraag naar centrumstedelijke milieus, groenstedelijke milieus en meer
ruimte in en om de woning. Planologische bescherming wordt alleen nog voorgeschreven voor
natuurgebieden (ecologische hoofdstructuur, Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en gebieden die vallen
onder de Natuurbeschermingswet). Niet langer hoeft elke gemeente met voorstellen te komen voor de
rode contouren.

3.1.2 Streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord
Op 25 oktober 2004 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland het streekplan
‘Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord’ vastgesteld.

Beleidslijnen voor inrichting van bestaand stedelijk gebied
Bij de inrichting van bestaande stedelijk gebied hanteert Gedeputeerde Staten de volgende
voorwaarden:

1. Niet alle open ruimten binnen een stedelijk gebied mogen worden bebouwd; wettelijk
beschermde structuren moeten behouden blijven. Ook open of blauw-groene ruimten die een
belangrijke bijdrage leveren aan de stedenbouwkundige of cultuurhistorisch bepaalde
structuur van het stedelijke gebied moeten bij de inpassing van nieuwe functies worden
gerespecteerd. De cultuurhistorische waardekaart is hierbij een inspiratiebron en hulpmiddel
(zie paragraaf 4.4);

2. Plannen en initiatieven gericht op verandering van bestaande stedelijke functies binnen
bestaande bebouwing of door toevoeging van nieuwe bebouwing beoordelen Gedeputeerde
Staten aan de hand van de ruimtelijke situatie ter plaatse. Behoud of versterking van de
ruimtelijke kwaliteit van het gebied is daarbij uitgangspunt. Een beeldkwaliteitplan wordt
aanbevolen, in ieder geval bij projecten groter dan 100 woningen;

3. Binnen het bestaande stedelijk gebied geldt het locatiebeleid;
4. Gemeenten moeten rekening houden met de ecologische verbindingszones die in het

stedelijke gebied lopen;
5. Bij de (her-)inrichting van het stedelijke gebied moeten gemeenten streven naar het beperken

van negatieve invloeden op het oppervlaktewater- en het grondwatersysteem, zowel
kwalitatief als kwantitatief. Een functieverandering of herindeling mag niet leiden tot een groter
aan- en afvoer van water;
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6. De bouwhoogte van bebouwing is niet vastgelegd. Wel moet bij nieuwbouw rekening worden
gehouden met de afstand tot de contour in verband met de visuele effecten op het landelijk
gebied;

7. De regelgeving voor veiligheid, geluid, stank en luchtverontreiniging wordt in acht genomen;
8. Binnen bestaand stedelijk gebied aan de Noordzeekust met de aanduiding ‘zoekgebied voor

waterkering’ is bouwen (herstructurering en nieuwbouw) mogelijk onder de voorwaarde dat
deze:

 niet leiden tot extra schade tijdens stormen;
 een toekomstige landinwaartse versterking van de zeewering niet frustreren.

3.1.3 Structuurplan Stadshart Den Helder 2020
Het Structuurplan Stadshart 2020, vastgesteld op 15 september 2005, beschrijft op hoofdlijnen wat
nodig is om Den Helder te ontwikkelen tot een levendige woon-, werk- en recreatiestad. Uitbreiding
van het stadscentrum met de Oude Rijkswerf Willemsoord en het optimaal benutten van de ligging
aan het water vormen daartoe de sleutel. Via deze twee sporen krijgt de vernieuwing van het
Stadshart met woningen, winkels en kantoren gestalte. Een belangrijk onderdeel in de plannen is het
realiseren van woonmogelijkheden boven winkels.

Bij het Stadshart worden ook nadrukkelijk de aangrenzende woongebieden betrokken (Van
Galenbuurt, Visbuurt). Het Stadshart kampt met problemen wat betreft de sociale veiligheid en de
kwaliteit van de openbare ruimte. In het kader van het provinciale stimuleringsprogramma
‘Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Den Helder en Kop en Munt’ is in 2000 gestart met de
vernieuwing van de Van Galenbuurt. Door allerlei oorzaken ging deze buurt steeds verder in
leefbaarheid achteruit. Een gemeentelijke projectleider heeft op basis van een interactief proces een
Plan van Aanpak opgesteld. Het gaat hierbij om het aanpakken van bijvoorbeeld de
parkeerproblematiek, de particuliere woningverbetering en de woonomgeving. Maar ook de veiligheid
en de zelfredzaamheid van de buurt zijn onderwerpen in het Plan van Aanpak.

3.1.4 Strategische visie Den Helder 2020
Op 21 mei 2007 heeft de gemeenteraad van Den Helder de Strategische visie 2020 vastgesteld. In dit
plan staat dat Den Helder dé centrumgemeente van de Kop van Noord-Holland is, met goede en
diverse werkmilieus, plezierige en veilige woonmilieus, een breed en kwalitatief goed
voorzieningenniveau, een aantrekkelijk en levendig stadshart en een adequate infrastructuur.
Daarvoor is het nodig dat Den Helder aantrekkelijk blijft voor inwoners, werknemers en toeristen.
Stabilisatie van het inwoneraantal is daarbij het eerste doel, waarna een stijging tot circa 60.000
inwoners wordt nagestreefd.

Om dit te bereiken zijn de volgende doelen gesteld:
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.

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 (inclusief Willemsoord) 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.
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3.1.5 Uitwerkingsplan Stadshart
Op basis van het structuurplan is een uitwerkingsplan opgesteld (vastgesteld op 21 april 2008 door
het college van burgemeester en wethouders). Hierin zijn de voorstellen uit het structuurplan verder
uitgewerkt tot concrete plannen, maar er is ook nieuw beleid ontwikkeld. Bij het station wordt mogelijk
een nieuw stadhuis gebouwd. Verkeers- en parkeervoorzieningen moeten de omgeving rond het
station verkeersluw maken. Voor het vernieuwen van het Koningsplein wordt ingezet op de aanleg van
een stadspark.

3.1.6 Programma openbare ruimte Stadshart
Eind oktober 2007 hebben bewoners van het Stadshart hun wensen kenbaar gemaakt om de
leefbaarheid in het centrumgebied te verbeteren. Meer veiligheid staat bovenaan de wensenlijst, en
een betere ruimtelijke inrichting neemt de tweede plaats in. De wensen voor ‘meer en beter groen’ en
‘herinrichting woonstraten’ zijn vertaald in een aantal concrete voorstellen in het ‘korte termijn
programma openbare ruimte Stadshart’ van Zeestad, dat in december 2007 door de raad is
vastgesteld.

Om het Stadshart een groener karakter te geven is ondermeer geld vrijgemaakt voor het realiseren
van de eerste fase van het Stadspark ter hoogte van de Prins Hendriklaan. Voor de grachten is groot
onderhoud nodig. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met het verbeteren van de kwaliteit,
waaronder het vernieuwen van de bestrating.

3.2 Volkshuisvestingsbeleid

3.2.1 Mensen Wensen Wonen in de 21e eeuw
Het Rijk heeft beleid voor Wonen neergelegd in de nota ‘Mensen Wensen Wonen in de 21e eeuw’.
Deze nota heeft een brede discussie in gang gezet over de toekomst van het wonen in ons land,
waarbij is ingezet op meer keuzevrijheid en zeggenschap, vitaliteit van de woonwijk en
herstructurering van de bestaande woningvoorraad. Speerpunten zijn hierbij het vergroten van
zeggenschap over woning en woonomgeving, het scheppen van kansen voor mensen in kwetsbare
groepen, het bevorderen van Wonen en Zorg op maat, en het verbeteren van het stedelijke
woonklimaat.

De brede maatschappelijke discussie over de nota ‘Mensen Wensen Wonen in de 21e eeuw’ heeft
geleid tot het Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005 met afspraken tussen het ministerie van VROM en
ondermeer provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over:

 Nieuwbouw (meer variatie en kwaliteit in het aanbod van woningen in nieuwbouwwijken en in
de bestaande stad);

 Stedelijke vernieuwing (transformatie van vooral de vroeg naoorlogse wijken en buurten als
grote opgave voor de komende jaren);

 Verkoop huurwoningen (met het oog op een gevarieerde opbouw van wijken en de grote
vraag (van huurders) naar koopwoningen, is een forse investering nodig van de verkoop van
huurwoningen);

 Wonen en Zorg op maat (het tempo bij het ontwikkelen van combinaties van Wonen en Zorg
moet omhoog);

 Energiebesparing (vooral bij bestaande woningen zijn extra maatregelen nodig om de
doelstelling op het gebied van energiebesparing te halen).

3.2.2 Regionale Woonvisie
In Noord-Holland Noord is in het nieuwe streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord het
opstellen van een Regionale Woonvisie als verplichting opgenomen. De provincie geeft de gemeenten
in Noord-Holland Noord veel vrijheid om te bepalen hoeveel en waar men wil bouwen. De provincie
stuurt op onderlinge samenwerking. Binnen de regio’s hebben gemeenten afspraken gemaakt over
waar, hoeveel en wat voor woningen er gebouwd gaan worden. De provincie heeft de regio’s hierin
financieel ondersteund en helpt ook met het doorvertalen van de woonvisies naar concrete afspraken.
Middels een regionale woonvisie stemmen de gemeenten Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel,
Niedorp, Texel, Schagen, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe onderling hun woningbouwplannen beter
op elkaar af.
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Uitgangspunten van de Regionale Woonvisie zijn:
 Voorzien in de autonome woningbehoefte per gemeente, hetgeen neerkomt op de bouw van

2.000 nieuwe woningen in Den Helder;
 Het realiseren van gemengde nieuwbouwprojecten, met daarbij bijzondere aandacht voor

starters en ouderen;
 Conform het Streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (2004) moet een deel van

de woningbouwopgave binnenstedelijk (dat wil zeggen binnen het bestaand stedelijk gebied)
worden ingevuld. De provincie gaat uit van een inspanningsverplichting van 40%. Den Helder
gaat uit van 65% binnenstedelijk.

 Naast toevoegingen aan de voorraad zal ook kwaliteitsverbetering van de voorraad waar
nodig de aandacht hebben. Primair liggen de opgaven voor herstructurering in Den Helder.

3.2.3 Nota Wonen Den Helder
De Nota Wonen is op 10 december 2003 vastgesteld door de gemeenteraad van Den Helder, met als
centrale doelstelling Den Helder opwaarderen tot een kwalitatief hoogwaardige woonstad. De Van
Galenbuurt wordt in de Nota Wonen omschreven als een ‘buurt voor liefhebbers’. De status van deze
buurt is niet hoog, maar er is sprake van een relatief hoge oriëntatie op de buurt en (wellicht daardoor)
veel sfeer en karakter. Deze buurt laat zich het beste omschrijven als oude (volks-)buurt. Vaak is het
een heel goed startermilieu, zoals ook blijkt uit de leeftijdsopbouw. In Den Helder lijken deze buurten
en het centrum wel wat risico’s te hebben. Dat heeft vaak te maken met de toegenomen slonzigheid
van de leefomgeving.

Voor het stadshart is een woonmarktoriëntatie verricht. In en direct om het centrum is in ieder geval
vraag naar 500 woningen. Het structuurplan gaat uit van een maximale versterking van de
woonfunctie in het stadshart, zowel in het stadscentrum als in het aangrenzende gebied. De ambitie is
om het woningbestand per saldo (sloop en nieuwbouw) met circa 1.000 woningen toe te laten nemen.
Versterking van de woonfunctie heeft niet alleen positieve gevolgen voor het voorzieningendraagvlak,
maar draagt ook bij aan de leefbaarheid van het gebied. In het te creëren dijklandschap ten westen
van het Molenplein is bloksgewijze woonbebouwing gepland.

3.3 Cultuurhistorisch beleid

3.3.1 Nota Belvedère
In de Nota Belvedère (juli 1999) geeft het Rijk te kennen dat de cultuurhistorische identiteit van
gebieden sterker richtinggevend moet worden voor de ruimtelijke inrichting. Het rijk streeft naar
ontwikkelingsgericht inzetten van de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten, waarbij vervlechting van
cultuurhistorie in het ruimtelijke ordeningsbeleid uitgangspunt vormt. In de ruimtelijke inrichting dienen
de cultuurhistorische waarden niet alleen herkenbaar te blijven, maar ook te worden verstrekt. De
doelstellingen zijn:

 Het erkennen en herkenbaar houden van cultuurhistorische identiteit;
 Het versterken en benutten van de kwaliteit van cultuurhistorisch waardevolle gebieden;
 Het scheppen van voorwaarden voor initiatieven van derden;
 Het verspreiden van kennis, het toegankelijk maken en stimuleren van inspiratie voor

inrichting en ontwerp;
 Het verbeteren van de samenwerking tussen overheden en derden;
 het beter gebruik maken van bestaand instrumentarium.

3.3.2 Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie 2006
In 2006 heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het beleidskader Landschap en Cultuurhistorie
vastgesteld. Bij nieuwe ontwikkelingen dienen archeologische terreinen zoveel mogelijk behouden te
blijven en ingepast te worden in de nieuwe ruimtelijke structuur. Terreinen van zeer hoge waarde en
van hoge waarde dienen in het bestemmingsplan te worden opgenomen en beschermd. Bij
ontwikkeling geldt dat werkzaamheden die kunnen leiden tot aantasting van de aanwezige waarden
vergunningsplichtig zijn. Archeologische overblijfselen moeten door een archeologisch vooronderzoek
in een zo vroeg mogelijk stadium worden gelokaliseerd. Waardevolle vindplaatsen die niet behouden
kunnen blijven moeten voorafgaand aan de planuitvoering worden onderzocht door opgraving.
De provincie bepleit om bij planontwikkeling de cultuurhistorische waarden in een zo vroeg mogelijk
stadium te inventariseren en bij het ruimtelijk ontwerp zoveel mogelijk in te passen.
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De provinciale Cultuurhistorische waardenkaart (2002) geeft een overzicht van de aanwezige
cultuurhistorische waarden in de Van Galenbuurt. Deze kaart is opgenomen in paragraaf 4.4.

3.3.3 Beleidsnota Cultuurhistorie
In de Beleidsnota Cultuurhistorische waarden Den Helder (2001) geeft de gemeente een algemene
aanzet voor het cultuurhistorische beleid in Den Helder. Het beleid voor de historische
(steden)bouwkunst, archeologie en historische geografie is gericht op het:

 Inventariseren en documenteren van cultuurhistorische waarden;
 Behouden, ontwikkelen of versterken van cultuurhistorische waarden;
 Vergroten van de bewustwording over de cultuurhistorie.

3.3.4 Archeologie
De grachtengordel sluit aan op de historische kern Oud Den Helder. Duidelijk zichtbaar is nog steeds
de oriëntatie op de voormalige Rijkswerf. De in de ondergrond aanwezige archeologische waarden
kunnen informatie geven over de 18e en 19e eeuwse geschiedenis van de stad. Behalve op de
plaatsen waar in de 20e eeuw de bodem diepgaand is verstoord kunnen archeologische waarden in
het gehele gebied verwacht worden. In de jaren vijftig is een deel van dit gebied getransformeerd
waarbij mogelijk de ondieper liggende archeologische waarden beschadigd of verdwenen zijn.
Dergelijke aantasting van het bodemarchief zijn over het algemeen zeer lokaal. Dit dient echter per
locatie te worden vastgesteld. De gemeente Den Helder vindt het van belang dat de cultuurhistorische
identiteit van de Van Galenbuurt zoveel mogelijk behouden blijft. Daarom wordt in dit
bestemmingsplan uitdrukkelijk aandacht besteed aan bekende en vermoede archeologische waarden.

3.3.5 Beschermd stadsgezicht Stelling van Den Helder
Het beschermd stadsgezicht Stelling van Den Helder bestaat uit de linies en forten die behoren tot de
stelling van Den Helder, inclusief een gedeelte van de schootsvelden de voormalige Rijkswerf
Willemsoord, inclusief de havenwerken met randbebouwing en het Helders Kanaal en de Prins Willem
Alexander Singel aan de zuid en zuidoostzijde van Oud Den Helder. De stelling dateert in eerste
aanleg uit de Napoleontische periode. De 19e eeuwse Stelling en de Rijkswerf hebben in grote mate
de stedenbouwkundige ontwikkeling bepaald van Den Helder in de periode tot 1940.

Kaart: begrenzing van het beschermd stadsgezicht

In december 2007 is de Stelling van Den Helder officieel als het beschermd stadsgezicht aangewezen
door de Rijksdienst voor Archeologie Cultuur-landschap en Monumenten. De gemeentelijke
bescherming van het deel van de grachtengordel vindt plaats door middel van het Parapluplan be-
schermd stadsgezicht (Grachtengordel) 2004 en de geldende bestemmingsplannen in Stadshart en
Centrum.
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Voor het plangebied is het volgende van belang. De binnenstad van Den Helder en de Oude Rijkswerf
Willemsoord (ORW) hebben de grachtengordel als gemeenschappelijke deler. De grachtengordel is
door zijn ligging en krachtige structuur één van de belangrijkste beeldbepalende kenmerken van de
stad. Door de maatsystematiek van de bouwblokken onderling en de relatie met de Oude Rijkswerf, is
de grachtengordel zelfs voor Nederlandse begrippen uniek te noemen.
De grachtengordel is ontstaan rondom het noordelijke einde van het Noord-Hollands Kanaal en heeft
in de stad Den Helder een dubbelstructuur vanaf Fort Westoever. De oostelijke structuur staat bekend
als (van zuid naar noord) de Koopvaarders Binnenhaven, de Maritieme Haven, de Westgracht en de
Hoofdgracht. Het Helders Kanaal, dat in het plangebied ligt, vormt de westelijke structuur en stroomt
richting Oud Den Helder. De straten aan het Helders Kanaal kennen een veelheid aan
grachtennamen.

De oorspronkelijke bebouwing van rond 1830 (ten noorden en westen van de Rijkswerf) tot 1865
(zuidelijk deel van de dubbele gracht en het noordelijk deel van het Helders Kanaal) is grotendeels
vervangen door latere invullingen, waarbij maat, schaal en de straatwand grotendeels zijn
gehandhaafd, met uitzondering van de bebouwing langs de Kanaalweg in het plangebied.
Geschiedkundig gezien wordt er een onderscheid gemaakt tussen de bestaande bouwstroken,
waarop individuele panden staan met verschillende architectonische stijlen en uit verschillende
tijdsperioden. Herontwikkeling van één of meer percelen binnen de onaangetaste bouwstroken van de
Grachtengordel zullen volledig moeten voldoen aan de in de genoemde aanwijzing tot beschermd
stadsgezicht gestelde richtlijnen.

Om de juiste richtlijnen voor toekomstige opgaven in dit bestemmingsplan te kunnen formuleren, is er
voor het vigerende Parapluplan een analyse gemaakt van de specifieke kwaliteiten van de
Grachtengordel en zijn bebouwing (zie bijlage 2). De uit deze analyse voortvloeiende richtlijnen zijn
doorvertaald in de juridische regeling van het Parapluplan en zullen in enigszins aangepaste vorm ook
in het voorliggende plan worden opgenomen. Welstandsnormen, zoals die in het Parapluplan nog
aanwezig zijn, zullen zoveel mogelijk in de planvoorschriften worden vermeden. Het bestemmingsplan
zal dus de essentiële ruimtelijke kenmerken van het beschermd stadsgezicht in de planologische
regeling beschermen.

Functies in het beschermde stadsgezicht worden in principe op de normale manier geregeld, zodat in
een beschermd stadsgezicht ook bestemmingen als Bedrijf of Detailhandel zullen voorkomen. Omdat
het een beschermd stadsgezicht betreft, gaat het in eerste instantie echter om het uiterlijk van
gebouwen en de omgeving daarvan. Nadat een gebied is aangewezen als beschermd stads- of
dorpsgezicht moet volgens artikel 36 Monumentenwet 1988 een bestemmingsplan worden opgesteld
dat strekt tot bescherming van dat gebied. Voor alle bouwactiviteiten in het gebied moet dan
vergunning worden aangevraagd. Op basis van toetsing aan het bestemmingsplan kunnen
burgemeester en wethouders het verrichten van deze bouwactiviteiten al dan niet toestaan. Op die
wijze kunnen zij de karakteristieke waarden van zo’n gebied waarborgen.

Overigens blijft ook een bestemmingsplan voor een beschermd stadsgezicht een zaak van
toelatingsplanologie: het geeft slechts ruimtelijke randvoorwaarden, doch geen verplichting tot
realisering. Geregeld zullen onder andere worden:

• de ligging van de gevels, c.q. de situering van gebouwen;
• de bouwhoogten;
• de ligging van de bouwmassa’s;
• de dakhelling en -vorm;
• de goothoogte;
• de nokrichting;
• de inrichting van de openbare ruimte (b.v. tuinmuren, maar ook parkeren);
• het aantal woningen.
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3.4 Verkeer- en parkeerbeleid

3.4.1 Nota Mobiliteit
Deze rijksnota is een verkeerskundige uitwerking van de Nota Ruimte. De beleidsdoelen van de Nota
Mobiliteit zijn, kort samengevat:

 het verbeteren van de internationale bereikbaarheid;
 het verbeteren van de interne en onderlinge bereikbaarheid van nationale stedelijke

netwerken en economische kerngebieden;
 een goed functionerend systeem voor het vervoer van personen en goederen als essentiële

voorwaarde voor economische ontwikkeling;
 het inzetten op proces en technologie-innovatie ter realisering van de beleidsdoelen.

De uitgangspunten bij het realiseren van deze beleidsdoelen zijn betrouwbare reistijden, vlotte en
veilige verkeersafwikkeling binnen de (inter)nationale wettelijke en beleidsmatige kaders van milieu en
leefomgeving.

3.4.2 Het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan
Het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan maakt de keuzes van de provincie duidelijk op het gebied
van verkeer en vervoer. Er staat in welke maatregelen zij in de periode 2007-2013 wil uitvoeren en
wat zij van andere partijen verwacht. Daarnaast geeft het stuk aan hoe de provincie wil omgaan met
de effecten van verkeer en vervoer op veiligheid, milieu, economie, ruimtelijke kwaliteit, natuur en
landschap en water. Lopende plannen voor verbetering van de infrastructuur worden verder
ontwikkeld en waar mogelijk verwezenlijkt. Omdat alleen met de uitbreiding van weginfrastructuur de
groei van het autogebruik niet is bij te houden, worden ook andere beleidsonderdelen geïntensiveerd.
De bedoeling is dat het totaal van netwerken - auto, openbaar vervoer, fiets - efficiënter wordt gebruikt
en alternatieven voor het autogebruik worden gestimuleerd, zodat er meer keuzemogelijkheden
ontstaan.

3.4.3 Verkeer en Vervoer in Den Helder
De gemeente Den Helder heeft als uitgangspunt dat een goede bereikbaarheid een voorwaarde is
voor het behouden en verbeteren van het sociaaleconomische leefklimaat in het stedelijk gebied.  Uit
toeristisch oogpunt is een vlotte doorstroming van het verkeer naar de veerhaven in Den Helder voor
het eiland Texel van substantieel belang. De provincie heeft zich met betrekking tot het plangebied de
opgave gesteld om de doorstroming rijksweg N9 naar stedelijk gebied HAL en Randstad te
verbeteren.

3.4.4 Nota Bouwen en Parkeren (februari 2007)
In de parkeervisie Den Helder (september 2006) zijn uitgangspunten en oplossingsrichtingen
benoemd voor een goede parkeersituatie in Den Helder. De parkeerproblematiek speelt vooral in het
centrum, in de woonbuurten rond het centrum en aan de oostzijde van het centrum rond de
veerhaven. Op basis van de parkeervisie heeft de gemeente de Nota Bouwen en Parkeren opgesteld,
welke is vastgesteld op 28 februari 2007. Bij de plannen voor het stadshart, namelijk inzetten op
centrumontwikkeling en wonen, zal de parkeervraag toenemen. Tegelijk zal de geparkeerde auto een
minder dominante rol in het straatbeeld moeten gaan innemen. Daarom zijn in de plannen voor het
stadshart twee nieuwe parkeergarages opgenomen.

De uitgangspunten op het gebied van parkeren van de gemeente Den Helder zijn:
 Voor alle nieuwbouwprojecten geldt dat het parkeren plaatsvindt op eigen terrein. Dit is in de

bouwverordening vastgelegd. Bij aantoonbare reden is vrijstelling van deze eis mogelijk;
 Bij de parkeernormen is aangesloten bij het ASVV van het CROW van 2004;
 Bij de herinrichting van de openbare ruimte van de oude woonbuurten zoekt de gemeente

naar praktische oplossingen voor de parkeerproblemen.
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3.5 Milieubeleid

3.5.1 Het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4)
In 2001 verscheen de kabinetsnota 'Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid', beter bekend
als het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4). In dit beleidsplan licht het kabinet het te voeren
milieubeleid toe. Volgens het NMP4 moet het lukken binnen 30 jaar te zijn overgestapt naar een
duurzaam functionerende samenleving. Dat gebeurt zoveel mogelijk via energiebesparing en de
inkoop van duurzame energie.

3.5.2 Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006
De provincie Noord-Holland spant zich in voor de verbetering van het milieu in de provincie, zodat
lucht, water en bodem schoner worden. Een schoon milieu is belangrijk, omdat het voor een groot
deel de gezondheid van mensen en de kwaliteit van de natuur bepaalt. Het milieubeleid van de
provincie is opgenomen in het Provinciaal Milieubeleidsplan.

Er zijn drie beleidslijnen vastgesteld:
 Het voorkomen van schade aan de menselijke gezondheid;
 Duurzaam produceren en consumeren;
 De kwaliteit van de leefomgeving zo hoog mogelijk maken.

3.5.3 Nota ‘Minder zorgen voor morgen’
De gemeente Den Helder heeft met de nota ‘Minder Zorgen voor Morgen’ een nota opgesteld over de
realiteit van duurzame ontwikkeling voor bouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Hoewel de
nota (voorjaar 1995) enigszins gedateerd is, zijn de daarin neergelegde principes en aanbevelingen
nog steeds geldend.

Bij nieuwbouwprojecten in het stadshart zullen de aspecten van duurzaam bouwen betrokken worden.
Duurzaam bouwen staat voor een aanpak waarbij in alle fasen van het bouwproces rekening wordt
gehouden met de gevolgen voor het milieu. Deze manier van werken is gericht op het minimaliseren
van negatieve milieueffecten en op het leveren van een positieve bijdrage aan een duurzaam en
aantrekkelijk leefmilieu. Energiebesparing is bij duurzaam bouwen een belangrijk item. Bij de
nieuwbouwprojecten wordt gestreefd naar compacte bouwvormen, gunstige lichttoetreding
en daar waar mogelijk naar zongerichte verkaveling. Teven zullen maatregelen om gebruik te maken
van actieve zonne-energie worden overwogen, overigens voor de historische gebieden in het
stadshart passend binnen de kaders van het beschermd stadsgezicht. Voor nieuwe woningen wordt
gestreefd naar een 10% lagere energieprestatiecoëfficiënt dan vereist in het bouwbesluit. De
nieuwbouw van openbare voorzieningen zal op het gebied van energiebesparing een innovatief
karakter krijgen.

Ook waterbesparing vormt een belangrijk aspect van duurzaam bouwen. Bij de nieuwbouwprojecten
wordt gestreefd naar het zo min mogelijk afvoeren van schoon hemelwater naar de
afvalwaterzuiveringsinstallatie. Afvoer naar het oppervlakte water heeft een positief effect op de
kwaliteit daarvan. Om watergebruik te beperken, zullen bij de nieuwbouwprojecten zoveel mogelijk
waterbesparende voorzieningen geïnstalleerd worden. Te nemen maatregelen worden in het
ontwerpproces van de nieuwbouwprojecten nader uitgewerkt en vastgelegd.

3.6 Groenbeleid

3.6.1 Streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord
In het streekplan ‘Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord’, vastgesteld op 25 oktober 2004, heeft de
provincie voor de inrichting van het bestaand stedelijk gebied als beleidslijn opgenomen dat
gemeenten rekening dienen te houden met de ecologische verbindingszones die in het stedelijk
gebied lopen. Daarnaast heeft de provincie bepaald dat open en blauw-groene ruimten die een
belangrijke bijdrage leveren aan de stedenbouwkundige of cultuurhistorisch bepaalde structuur van
het stedelijk gebied bij de inpassing van nieuwe functies moet worden gerespecteerd.
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3.6.2 Structuurplan Stadshart Den Helder 2020
In het structuurplan Stadshart Den Helder 2020 is aangegeven dat de zeewering en de
grachtengordel voor de groenstructuur van het stadshart beeldbepalend zijn. In het plangebied komt
de groene beleving van de zeewering ten westen van het Koningsplein echter onvoldoende tot uiting.
Dit komt door het aaneengesloten front van bebouwing aan de voet van de dijk. Bovendien is de
zeewering vanuit de aanliggende woongebieden matig bereikbaar. De grachtengordel heeft met zijn
dubbele gracht met groene oevers en waardevolle bomen een statig karakter. Ter hoogte van het
Koningsplein en Nieuwe Kerkplein zijn bij de kerken 'groene rustpunten' aanwezig. Dit geldt ook bij het
monument op het Helden der Zeeplein.

3.6.3 Conceptnota Groen (gemeente Den Helder)
Den Helder is gezegend met veel groen. Opvallend is het open groene landschap met de duinen op
de achtergrond, maar ook het groen van De Stelling, Quelderduyn en de Nollen springen in het oog.
Deze groene gebieden geven structuur aan de stad, liggen daar ook midden in en zijn van grote
waarde voor inwoners en bezoekers van de stad.

In de conceptnota Groen geeft de gemeente Den Helder haar visie op de gewenste ontwikkeling,
inrichting en beheer van het groen in de stad. Daarbij gaat het over het stedelijk groen binnen de stad,
maar ook over het groene landschap in het buitengebied. In de nota staan uitspraken over de
hoofdgroenstructuur en hoe deze behouden en versterkt kan worden, over de manier waarop het
groen duurzaam kan worden beheerd en onderhouden, en hoe en in welke mate groen gebruikt kan
worden voor verschillende doeleinden (natuurbeleving, wandelen, spelen, honden uitlaten etc.).

De doelstelling van de nota is drieledig:
 Het bieden van een raamwerk, waarbinnen keuzes en afwegingen kunnen worden gemaakt in

het kader van ruimtelijke ingrepen die van invloed zijn op het groen, alsmede bij veranderende
maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de functies van het groen;

 Een kader bieden voor een duurzame groenontwikkeling; inrichting, beheer en gebruik van
groen moeten op elkaar zijn afgestemd;

 Het bieden van achtergrondinformatie voor bestuurders, ambtenaren en burgers op het
gebied van stedelijk groen en landschap.

Deze doelstelling vertaalt zich in de volgende ambities:
 In het plangebied een groennorm van 25 – 75 vierkante meter per woning;
 Voor nieuwbouwlocaties geldt een richtlijn van 75 vierkante meter groen per woning;
 Om het spelen te stimuleren moet er voldoende groen in wijken en buurten aanwezig zijn;
 De Stelling van Den Helder en haar schootsvelden, Quelderduyn, de Nollen en de

Huisduinerpolder worden benoemd tot samenhangend kerngroengebied van Den Helder. Dit
betekent het veilig stellen en versterken van de groene ruimten en de samenhang daarin;

 Herinrichting van het groen binnen de plangrenzen van De Stelling: stedelijk groen aan
stadszijde (solitaire bomen en struiken), natuurlijk groen aan de buitenzijde (rietbeplanting,
natuurvriendelijke oevers);

 Het formuleren van een kaderstellend bomenbeleid;
 Het realiseren van een radiale bomenstructuur langs de hoofdwegen.

3.7 Kust- en waterbeleid

3.7.1 EU-Aanbeveling geïntegreerd beheer van kustgebieden

De EU-aanbeveling betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van
kustgebieden in Europa, die is gericht op:

1.  bescherming van het kustmilieu;
2. erkenning van de bedreiging van kustgebieden door de klimaatveranderingen;
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;
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5.  duurzame economische mogelijkheden en werkgelegenheid;
6.  een functionerend maatschappelijk en cultureel systeem in de lokale gemeenschappen;
7.  voldoende voor het publiek toegankelijke gebieden zowel voor 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.

3.7.2 Richtlijn over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico
De Europese richtlijn over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico van 23 oktober 2007
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.

3.7.3 Nota Ruimte
Voor de Waddenzee geldt dat natuur en landschap duurzaam moeten worden beschermd en
ontwikkeld en dat het unieke open landschap behouden moet blijven.

Voor de kust als onderdeel van de nationale ruimtelijke hoofdstructuur heeft het rijk de doelstelling: het
waarborgen van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee met behoud van de (inter)nationale
ruimtelijke waarden waarbij de gebiedspecifieke identiteit een belangrijke kernkwaliteit is.
Het ontwikkelingsperspectief is gericht op behoud van het kustfundament en op sterkte houden van de
zeewering.

In het kader hiervan dienen provincies en gemeenten de grens vast te stellen van het bestaande
bebouwd gebied en deze grens op te nemen in het bestemmingsplan.

Tevens moet in het bestemmingsplan bouwbeleid ingevoerd worden op grond van de volgende
hoofdlijnen:

 Binnen de bestaande aaneengesloten bebouwing van kustplaatsen gelden beperkingen aan
nieuw- en verbouw (‘ja, mits principe’) op de waterkering, waarbij de voorwaarden worden
ingevuld vanuit waterwetgeving;

 Buiten het bestaande bebouwde gebied van kustplaatsen en strand wordt in het
kustfundament in principe geen uitbreiding van bebouwing toegestaan (‘nee, tenzij’- principe)

3.7.4 PKB Derde Nota Waddenzee
De Tweede kamer heeft op 31 oktober 2006 de Derde Nota Waddenzee aangenomen. Hierop is de
PKB-procedure afgerond met het verschijnen van deel 4 van de nota in januari 2007. De
hoofddoelstelling voor de Waddenzee is de duurzame bescherming en ontwikkeling van de
Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap.

Om dit te bereiken is het beleid gericht op de duurzame bescherming en/of een zo natuurlijk mogelijke
ontwikkeling van:

 De waterbewegingen en de hiermee gepaard gaande geomorfologische en bodemkundige
processen;

 De kwaliteit van water, bodem en lucht; de water- en bodemkwaliteit dient zodanig te zijn dat
verontreinigingen slechts een verwaarloosbaar effect hebben op flora en fauna;

 De flora en de fauna;

en tevens op behoud van:
 De landschappelijke kwaliteiten, vooral rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid.

Tevens worden de in de bodem aanwezige archeologische waarden beschermd.

Met betrekking tot bebouwing geldt dat er in de Waddenzee geen bebouwing mag worden opgericht of
geplaatst, met uitzondering van:

 Tijdelijke bebouwing ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en monitoring;
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 Bouwwerken noodzakelijk voor de veiligheid van het scheepsvaartverkeer in de Waddenzee;
 Bouwwerken voor alternatieve mosselzaadbronnen;
 Bouwwerken voor een adequate afwatering van het vaste land;
 Wadwachtposten;
 De bovengenoemde uitzonderingen op zeewaartse havenuitbreiding.

Nieuwe bebouwing in de nabijheid van de Waddenzee mag alleen plaatsvinden binnen de
randvoorwaarden van het nationaal ruimtelijk beleid, en dient qua hoogte aan te sluiten bij de
bestaande bebouwing in het buitengebied, en te passen bij de aard van het landschap. Een
uitzondering op de hoogtebepaling wordt gemaakt voor havengerelateerde en stedelijke bebouwing in
onder andere Den Helder. Hier geldt echter wel dat nieuwe bebouwing zoveel mogelijk moet worden
ingepast in de huidige skyline.

3.7.5 Derde Kustnota
Het Nederlandse kustbeleid is beschreven in de Derde Kustnota (2000). In de nota wordt aangegeven
dat met name bebouwing van permanente aard een obstakel kan vormen voor een duurzame
bescherming tegen overstroming door de zee en voor een zo natuurlijk mogelijke kustontwikkeling.
Een versnelde stijging van de zeespiegel maakt dit vraagstuk alleen maar nijpender. In 1997 is
daarom beleid geformuleerd om te voorkomen dat de kust sluipenderwijs wordt volgebouwd. Nieuwe
permanente bebouwing in de kust kan uitsluitend plaatsvinden binnen gebieden met aaneengesloten
bebouwing. Buiten deze gebieden is in principe geen nieuwe permanente bebouwing toegestaan.
Alleen als het een zwaarwegend maatschappelijk belang betreft en de voorgestelde activiteit
redelijkerwijs nergens anders kan plaatsvinden, kan hiervan worden afgeweken.

In de Leidraad Zee- en Meerdijken (1999) is aangeven hoe met bebouwing bij dijken moet worden
omgegaan:

 waar thans geen bebouwing op of langs de dijk (binnen de invloedssfeer) aanwezig is, zou die
niet moeten worden toegestaan; de invloedssfeer omvat de dijk zelf en de gronden ter
weerszijde, die de stabiliteit van het dijklichaam waarborgen;

 waar wel bebouwing binnen de invloedszone is, moet bij voorkeur ruimte worden geschapen;
dit kan bijvoorbeeld door bij grote verbouwingen, die nagenoeg neerkomen op nieuwbouw, of
bij vernieuwingen van panden, de eis te stellen dat buiten de invloedszone gebouwd moet
worden.

3.7.6 Beleidslijn voor de kust
De beleidslijn kust is een uitwerking van het rijksbeleid voor de waterveiligheid uit de Derde Kustnota
en de Nota Ruimte. De beleidslijn bevat een kader voor de toetsing van ingrepen of activiteiten met
een ruimtebeslag. Tevens geeft de beleidslijn inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van de
verschillende overheden voor de ruimtelijke ordening, de waterveiligheid en de natuur in het
kustfundament

3.7.7 Vierde nota waterhuishouding (NW4) 1998
De Vierde Nota Waterhuishouding is een regeringsbeslissing van december 1998.
Het streefbeeld van de NW4 is een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde en duurzame
watersystemen in stand te houden of te brengen. In de derde nota is onder de noemer integraal
waterbeheer een nieuwe strategie uitgezet, die als uitgangspunt neemt dat de na te streven doelen
voor het waterbeheer alleen door een integrale benadering kunnen worden bereikt. In de vierde nota
wordt de ingezette beleidslijn voortgezet en aangepast vanwege nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen, de voorgaande bodemdaling, de verwachte klimaatverandering en andere factoren.
Men pleit daarom voor meer samenhang tussen het beleid voor water, ruimtelijke ordening en milieu,
gericht op de verschillende belangen als veiligheid, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening,
transport, recreatie en visserij. Het beleid van deze nota vormt ook de basis van de watertoets, die het
Besluit op de Ruimtelijke Ordening voor alle ruimtelijke plannen voorschrijft.

Met betrekking tot de stedelijke watersystemen gaat het om de volgende doelstellingen:
 Verbinden van het netwerk van watersystemen met het groene netwerk ter verkrijging van

ecologische verbindingen tussen stad en omliggend gebied;
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 Minimaliseren van verontreinigingen zoals overstorten en diffuse verontreinigingen ter
verkrijging van een goede kwaliteit van water en waterbodem;

 Het hemelwater niet meer direct afvoeren, maar vasthouden in het oppervlaktewater,
infiltreren in de bodem en/of gebruiken voor specifieke doeleinden;

 Zo veel mogelijk gesloten houden van waterkringlopen.

3.7.8 Strategische Visie Hollandse Kust 2050
De waterkering bij het plangebied wordt gevormd door de zeewering en de havendijk. In het
Strategische Visie Hollandse Kust 2050, in 2002 opgesteld in opdracht van de provincies Noord-
Holland en Zuid-Holland, wordt gesteld dat de in de jaren zeventig opgehoogde zeedijk voldoende
stevig is om extreme weersomstandigheden te kunnen doorstaan. In de toekomst (2050 – 2100) wordt
onder ongunstige omstandigheden verwacht dat de zeedijk respectievelijk 30 en 80 cm opgehoogd
moet worden. In verband met de stabiliteit van de zeedijk mag niet binnen een zone van vijf meter van
de teen van de dijk worden gebouwd. De invloedszone waarvoor bouwbeperkingen gelden is groter.
De provincie wil het watersysteem in 2015 veilig en op orde hebben. Het watersysteem moet daarbij
tevens kunnen inspelen op verwachte klimaatveranderingen en bodemdaling rond het jaar 2050. Dat
betekent dat het watersysteem daartoe vanaf 2015 verder op orde wordt gemaakt.

Voor Noord-Holland Noord wil de provincie de hoofddoelstelling realiseren door middel van een
evenwichtig pakket aan maatregelen. Voor wateroverlast betekent dat de inzet op fijnmazige en
kleinschalige oplossingen, waarbij problemen moeten worden opgelost waar zij ontstaan.
Om te voorkomen dat nieuwe ruimtelijke functies voor extra waterproblemen zorgen, wordt de
watertoets gehanteerd. Als indicatie voor de oplossing van waterproblemen kan voor nieuwe stedelijk
uitleglocaties worden uitgegaan van een benodigde ruimte aan oppervlaktewater van gemiddeld 11%.
De feitelijk beschikbare ruimte voor water is in hoge mate afhankelijk van de mate van verharding
van oppervlak, veldhoogte, grondsoort, rioleringen en regenwaterafvoersystemen. Uitwerking is een
zaak van de waterbeheerder en de regio.

Problemen dienen zoveel mogelijk te worden opgelost waar ze ontstaan. Dit betekent dat:
 De initiatiefnemer van een activiteit óók verantwoordelijk is voor de oplossing van eventuele

waterproblemen. Dit geldt overigens ook voor problemen van waterkwaliteit;
 De provincie uitgaat van waterneutraal bouwen voor de herinrichting van bestaand stedelijk

gebied en voor nieuwe uitleglocaties stedelijk gebied;
 Waterneutraal bouwen betekent dat functieverandering of herinrichting van het gebied niet

leidt tot een groter aan- en afvoer van water en tot verslechtering van de waterkwaliteit. Hierbij
moet ook rekening worden gehouden met toekomstige klimaatverandering. Waterneutraal
bouwen betreft zowel voor het oppervlaktewater- als het grondwatersysteem;

 Problemen niet worden afgewenteld.

De oplossing moet daarbij in eerste instantie binnen het plangebied worden gezocht. Daarnaast wordt
de oplossing gezocht om ook te zoeken in de ontwikkeling van bijvoorbeeld (waterrijke)
recreatiegebieden aan de rand van het plangebied. Als dit vanuit wateroogpunt voldoende efficiënt is,
kan de oplossing ruimtelijk ook gezamenlijk op bovenlokaal niveau worden gezocht.

3.7.9 Waterbeleid Hoogheemraadschap

Waterbeheersplan 3
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in 2006 een nieuw waterbeheerplan (WBP3)
vastgesteld. Het plan beschrijft de uitgangspunten en strategische doelen voor het waterbeheer voor
de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2009. De volgende thema’s komen in het
WBP3 aan de orde: het beheer van het watersysteem, de aanpak van lozingen (bronaanpak) en
ruimte voor water nu en in de toekomst.

De inhoud van het plan is gebaseerd op reeds vastgesteld beleid zoals:
 Het provinciale Waterplan 2006-2010;
 De uitgangspunten van de Europese Kaderrichtlijn Water;
 Het door het bestuur van het hoogheemraadschap opgestelde Meerjarenbeleidskader.

De strategische doelen uit het WBP3 zijn:
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 Het hoogheemraadschap beheert het water onder dagelijkse omstandigheden integraal,
volgens de provinciale verordening en de vigerende wetgeving;

 In 2009 voldoet de kwaliteit van het water in het gehele beheersgebied minimaal aan de
waterkwaliteit van 2000, conform het provinciaal beleid (Provinciaal Waterplan);

 In 2009 zijn voor circa tachtig procent van de gebieden met een wateropgave met de provincie
Noord-Holland, de grondbezitters en gemeenten procesafspraken gemaakt.

Keur 2006
De regels voor het beheer, gebruik en onderhoud van waterstaatswerken zijn opgenomen in een
speciale verordening van het hoogheemraadschap: de Keur. Particulieren, bedrijven en andere
overheden zijn verplicht zich aan de Keur te houden. Als de regels niet worden nageleefd, is het
hoogheemraadschap genoodzaakt maatregelen te nemen. Zonodig kan het hoogheemraadschap op
kosten van de overtreder eventuele schade aan dijken, watergangen of wegen herstellen.

De regels in de Keur zijn onder te verdelen in twee categorieën: gebodsbepalingen en
verbodsbepalingen. Met de geboden (‘u moet’) worden derden verplicht het aan hen toegewezen
onderhoud aan waterstaatswerken uit te voeren. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het
onderhouden van walkanten en het schoonhouden van sloten. De verboden (‘u mag niet’) zijn er om
te voorkomen dat wijzigingen worden aangebracht in waterstaatswerken, waardoor ze niet (goed)
meer functioneren. Zo is het bijvoorbeeld verboden om zonder toestemming van het
hoogheemraadschap een steiger in het water aan te leggen.

In de Keur staan ook enkele gedoogplichten beschreven. Eigenaren van een stuk land met of in de
buurt van een waterstaatswerk dienen medewerkers en machines van het hoogheemraadschap op
hun percelen toe te laten voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. Eigenaren van land dat
als waterbergingsgebied is aangewezen, zijn verplicht om tijdelijke waterberging op dat land toe te
staan.

Beleidsregels Keurontheffingen 2007
Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap heeft, volgens artikel 29, lid 1 van de Keur, de
bevoegdheid ontheffingen van gebods- en verbodsbepalingen in de artikelen 5 tot en met 20 te
verlenen. Aan het gebruik van deze bevoegdheid verbinden wet- en regelgeving, jurisprudentie en de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de eis dat wordt gehandeld volgens een vaste lijn. Door
het schriftelijk vastleggen en bekendmaken van afwegingen en toetsingscriteria in beleidsregels
voldoet het hoogheemraadschap aan deze eis. Dit geldt ook ten aanzien van het verlenen van
ontheffingen met betrekking tot verbodsbepalingen in nationale wetgeving en provinciale
verordeningen, voor zover het hoogheemraadschap hiertoe is bevoegd.

3.7.10 Structuurplan Stadshart Den Helder 2020
De noordgrens van het plangebied ligt aan het water. Het Marsdiep en Het Nieuwe Diep vallen deels
in het plangebied. Beide hebben een belangrijke functie voor de scheepvaart (zowel beroepsvaart als
pleziervaart). Het oppervlaktewater in het plangebied wordt gevormd door het Helders Kanaal
(gracht). Het Helders Kanaal heeft vooral een landschappelijke waarde, die in het zuidelijk deel door
de aanwezigheid van woonboten/-arken wordt aangetast. De gebruikswaarde van de gracht wordt
beperkt door de aanwezigheid van vaste bruggen met een lage doorvaarthoogte.

3.7.11 Kaderrichtlijn Water
De kaderrichtlijn heeft tot doel landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater te
beschermen om:
1. van water afhankelijke ecosystemen in stand te houden en te verbeteren;
2. de beschikbaarheid van water veilig te stellen en het duurzaam gebruik te bevorderen;
3. het aquatisch milieu in stand te houden en te verbeteren door het voorkomen van verontreiniging;
4. de gevolgen van overstroming en droogte te beperken.

De kaderrichtlijn bevat tevens een instrumentarium om deze doelstellingen te bereiken.
Het beleid van de kaderrichtlijn wordt geïmplementeerd in de Waterwet, die momenteel in ontwikkeling
is.
Ten aanzien van het plangebied kan worden gesteld dat middels de watertoets dit europees afdoende
afgewogen is met betrekking tot het plangebied.
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3.8 Economisch beleid

3.8.1 Kadernota detailhandel ‘Naar kwaliteit en dynamiek’
In de kadernota detailhandel ‘Naar kwaliteit en dynamiek’, vastgesteld op 17 september 2007, heeft
de gemeente Den Helder haar detailhandelbeleid vastgelegd. In de Helderse detailhandelsstructuur
gaat het om zoeken naar versterking en evenwicht. Versterking is nodig om de kwaliteit van
winkelgebieden waar mogelijk te verbeteren. Tevens moet er sprake zijn van een winkelstructuur
waarin dynamiek voldoende kan worden opgevangen en wensen van ondernemingen kunnen worden
gehonoreerd. Dit speelt met name op het punt van schaalvergroting. De hoofddoelstelling van het
detailhandelsbeleid is het creëren van een evenwichtige, hoogwaardige en duurzame
detailhandelsstructuur.  Eén van de centrale principes van de winkelplanning is ‘de juiste winkel op de
juiste plaats’. Het aanbod in de binnenstad moet compacter en gevarieerder worden.

3.8.2 Economisch actieplan Den Helder 2005
Uit het economisch actieplan Den Helder 2005 blijkt dat het huidige areaal aan kantoren in Den Helder
het kleinste van de grotere steden in de nabije regio is. De voorraad kantoren is niet alleen beperkt,
maar ook sterk verouderd. Het aandeel kantoornieuwbouw ligt in de stad erg laag. Het huurprijsniveau
voor kantoorruimte in Den Helder is aan de lage kant, met als belangrijkste oorzaak daarvoor de
sterke veroudering. Den Helder kent weinig schaarste op haar kantorenmarkt.

Daarnaast is in het economische actieplan aangegeven dat door de bijzondere ligging van Den Helder
en de sterke aanwezigheid van de marine met haar eigen voorzieningen en cultuur er voor zorgen dat
de stad in belangrijke mate op zichzelf is gericht. Normaal trekt een stad van 60.000 inwoners nogal
wat bestedingen van omliggende dorpen en kleinere steden aan, maar in Den Helder is dit minder het
geval. De forse uitbreiding van Den Helder buiten de linie heeft ervoor gezorgd dat de stedelijke
functies en vooral ook de winkelvoorzieningen sterk gespreid zijn over een groot gebied. Dit wordt als
een zwak punt van het voorzieningenniveau van de stad gezien. Inwoners beoordelen een deel van
de voorzieningen als minder aantrekkelijk. Ontwikkelingsplannen voor het stadshart moeten daar
verandering in brengen.
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3.9 Beleid op het gebied van Toerisme & Recreatie
In juni 2008 heeft de gemeenteraad de Nota Toerisme & Recreatie vastgesteld. De nota beoogt het
maken van een kwaliteitsslag in toerisme en recreatie welke moet leiden tot hogere bestedingen en
meer werkgelegenheid in de sector. De kwaliteitsslag moet gemaakt worden op basis van de beleving
van natuur, rust en zee enerzijds en het (maritiem) cultuurhistorisch erfgoed anderzijds.
Als basis voor de toeristische samenwerking en activiteiten in de gemeente zijn daarvoor drie
toeristische profielen voor Den Helder gedefinieerd: Spannend Den Helder, Maritiem Den Helder en
Gezond Den Helder. In de nota wordt aangegeven dat het evenementen(subsidie)beleid (zoals
vastgelegd in de beleidsnota evenementenbeleid ‘Den Helder gevierd!’ en in de ‘Uitvoeringsnota
Evenementen’) wordt herijkt. Evenementen die het meest bijdragen aan de gewenste toeristische
profilering van Den Helder en die een regionale uitstraling hebben, moeten zich in positieve zin
kunnen onderscheiden van andere evenementen.

(Mogelijke) evenementenlocaties in de Van Galenbuurt:
1. De grachten worden op dit moment niet gebruikt voor evenementen, maar ze bieden wel

goede mogelijkheden voor Maritieme kijkevenementen, kanowedstrijden, drakenbootraces en
watersurvivals;

2. De dijk is een geschikt terrein voor grootschalige evenementen en kan dienen als tribune voor
toeschouwers van water en- of landevenementen;

3. Het Koningsplein is in gebruik als kermisterrein en als terrein voor muziekuitvoeringen.

3.10 Horecabeleid
In de concept horeca structuurvisie Den Helder (opgesteld in 2003) is aangegeven dat er in de
toekomst in het Stadshart behoefte is aan 70 tot 75 horecabedrijven. In het Stadshart zijn momenteel
ongeveer 90 horecabedrijven gevestigd, dus is er sprake van een overschot. De gemeente Den
Helder acht verder de volgende ontwikkelingen wenselijk:

 Met name het aantal kroegen zal af moeten nemen, om de kwaliteit van de gemiddelde kroeg
te laten stijgen;

 Aan de Koningstraat-Noord, net buiten het plangebied, vindt een ingrijpende sanering van het
horeca-aanbod plaats. Ongeveer 80 procent van het aanbod zal hier verdwijnen. In de
toekomst blijft er een kwalitatief sterk horecacluster met een gemengd profiel over, dat beter
past in de kleinschalige karakter van de (woon)omgeving;

 Op het Julianaplein, ook net buiten het plangebied, krijgt de horeca een meer prominente rol
dan in de huidige situatie. Vanwege het grootschalige, stedelijke karakter is hier ruimte voor
horeca die hier op inspeelt.

3.11 Coffeeshopbeleid
In het op 2 maart 2006 vastgestelde Lokaal Integraal Veiligheidsprogramma 2006 – 2009 heeft de
gemeente Den Helder aangegeven dat er diverse redenen zijn om het lokale coffeeshopbeleid op
onderdelen tegen het licht te houden. Het nieuwe beleid is vastgelegd in de Nota ‘Herijking lokaal
softdrugsbeleid’. Dit beleid gaat onder meer uit van het terugdringen van het aantal coffeeshops van
vier nu, naar drie in de toekomst. Deze coffeeshops zijn niet gevestigd:

 Binnen een loopafstand van 500 meter van een onderwijsinstelling, of andere plekken waar
jongeren samenkomen;

 Binnen een straal van 250 meter van een andere coffeeshop;
 In straten met (nagenoeg) uitsluitend een woonfunctie;
 In concentratiegebieden van horeca-inrichtingen en winkels.
 Growshops en smartshops worden onder werking van een gemeentelijk vergunningstelsel

gebracht. De APV wordt hierop aangepast.

Voor het bestemmingsplan betekent dit dat coffeeshops niet vastgelegd moeten worden op een vaste
bestemming, maar dat de vestiging via een verordening plaats moet vinden. Op deze wijze is
verplaatsing mogelijk indien teveel overlast wordt veroorzaakt, zonder dat het bestemmingsplan moet
worden gewijzigd. Wel moeten de panden waar nu een coffeeshop is gevestigd een
horecabestemming hebben.
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4 Beperkingen
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de beperkingen voor (mogelijke) ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied in
beeld gebracht. Hierin zijn de verplichte toetsen en onderzoeken weergegeven voor milieuaspecten,
zoals geluid, trillingen, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, externe veiligheid, waterbeheer en tenslotte
ecologie.

4.2 Milieu

(geluid, lucht- en bodemkwaliteit, externe veiligheid, milieuzoneringen, water en ecologie)

4.2.1 Geluid
Tijdens de voorbereiding tot vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dient een akoestisch
onderzoek te worden ingesteld naar de geluidbelasting van woningen, alsmede van andere
geluidgevoelige gebouwen binnen het plangebied, zonder de invloed van maatregelen die de
geluidoverdracht beperken. Door team Planontwikkeling van de Gemeente Den Helder is daarom een
onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting ten gevolge van de wegen in de directe omgeving van
het plangebied. Het onderzoeksrapport is opgenomen als bijlage C bij de Planregels.

De wegen, die in het bezit zijn van een zone (artikel 74, lid 1 Wet geluidhinder, Wgh) en invloed
hebben op de woningen in het plangebied zijn: Prins Hendriklaan, Kanaalweg, Polderweg en
Javastraat. De overige wegen binnen het plangebied zijn reeds 30 km wegen overeenkomstig artikel
74. lid 2, sub b, Wgh en hebben derhalve geen zone.

Wegverkeer
Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de gevels van
de bestaande bebouwing in het gebied maximaal 66 dB Lden bedraagt (incl. aftrek ex art. 110g Wgh).
De voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden wordt overschreden maar de maximaal toelaatbare
grenswaarde van 68 dB voor bestaande situaties wordt niet overschreden. Voor de bestaande
bebouwing hoeven geen hogere waarden te worden vastgesteld.

Het bestemmingsplan is conserverend, behoudens de locatie aan de Kerkgracht 1. Sinds juni 2004
rust er een woonbestemming op dit pand wat voorheen dienst deed als gemeentehuis. De
geluidbelasting op de gevel van dit pand is in 2019 minder dan 48 dB(A) en voldoet derhalve aan de
voorkeursgrenswaarde.

4.2.2 Luchtkwaliteit

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

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

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

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

Plangebied
Los van bovenstaande heeft in 2007 de Grontmij b.v. onderzoek uitgevoerd naar luchtkwaliteit in de
gemeente Den Helder, verwoord in de ‘rapportage Luchtkwaliteit 2006’. Uit de berekeningen blijkt dat
geen overtreding van de normen plaats zal vinden. Bij de berekening is uitgegaan van zeer
ongunstige situaties (extreme meteorologische omstandigheden, waardoor de concentratie van de
onderzochte stoffen hoog zijn). Hierdoor kan ervan worden uitgegaan dat de concentraties
waarschijnlijk nog lager zullen zijn.
De enige nieuwe ontwikkelingen zijn erin gelegen dat het bedrijf gelegen achter de Krugerstraat 99
wordt getransformeerd naar appartementen/woningen. Gezien de kleinschaligheid van het gebied en
de beperkte bouwhoogten blijft het aantal mogelijk te realiseren woningen/appartementen ruim onder
de norm zoals gesteld in het besluit NIBM. Hierdoor vormt luchtkwaliteit geen belemmering voor de
amovatie van de locatie achter Krugerstraat 99.
Samengevat er kan in redelijkheid worden aangenomen dat de ontwikkelingen in het plangebied niet
zullen leiden tot een nadeliger luchtkwaliteit (er worden geen nieuwe verkeer genererende projecten
van enige omvang gerealiseerd), zodat hieraan voor het plangebied geen gevolgen behoeven te
worden verbonden, zoals ook blijkt uit recente jurisprudentie.

4.2.3 Bodemkwaliteit

Bodemopbouw
Door sterk wisselende afzettingsomstandigheden, vanwege de ligging nabij de kustlijn, en de
opeenvolgende koude en warme perioden tijdens het pleistoceen, is de geologische opbouw van het
gebied wisselend van karakter.

Globaal ziet de bodemopbouw er zo uit:
1 de bovenste 2 à 3 meter van het profiel bestaat in hoofdzaak uit zeer fijn tot matig fijn zand. In

de profielen kunnen kleilensjes voorkomen van enkele decimeters dik. Lokaal kan er sprake
zijn van afwijkingen op het algemene beeld: in sommige profielen is bijvoorbeeld sprake van
een nagenoeg geheel kleiige of venige toplaag. Ook kan dit ondiepe zandige pakket tot
diepten van meer dan 2 à 3 m-mv (m-mv betekent meter – maaiveld) voorkomen, bijvoorbeeld
wordt op diverse locaties het ‘ondiepe zand’ tot circa 6 m-mv wordt aangetroffen.

2. vanaf circa 2 à 3 m-mv tot circa 5 à 7 m-mv bevindt zich een heterogeen pakket waarin klei-
en veenlagen de overhand hebben. Zandige inschakelingen en bijmengingen komen in deze
laag in meer of mindere mate eveneens voor, waardoor de doorlatendheid lokaal sterk kan
variëren.

3. onder de bovengenoemde kleiige en venige afzettingen wordt tot circa 10 à 13 m-mv
voornamelijk fijn zandige afzettingen aangetroffen. Bij enkele van de dieper uitgevoerde
boringen wordt op circa 10 à 13 m-mv een veenlaag van enkele decimeters aangetroffen.
Deze veenlaag komt evenwel niet overal voor.

TNO-NITG heeft op 6 november 2000 een ‘slechte grondenkaart’ van Den Helder gemaakt. Deze
kaart is van belang in verband met de bepaling van de draagkracht van de bodem binnen het gebied.
Op basis van deze kaart kan worden gesteld dat het onderhavige plangebied bestaat uit zandgrond
(geel gekleurd op de kaart).
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‘Slechte grondenkaart’ van Den Helder

Bron: gemeente Den Helder, Team IB

Voor de bepaling van een globaal grondwaterniveau is gebruik gemaakt van de bodemonderzoeken
die in het gebied zijn gedaan. Het grondwaterniveau bevindt zich doorgaans op een diepte tussen 0,5
en 1,5 m-mv. Het gebied maakt geen deel uit van een grondwater- of beschermingsgebied.

Bodemkwaliteit
Voor een indruk van de bodemkwaliteit kan worden beschikt over diverse bodemonderzoeken, die
verspreid over het gebied zijn uitgevoerd.

Door middel van de indicatieve en verkennende bodemonderzoeken is een redelijk beeld verkregen
van de milieuhygiënische kwaliteit van de Van Galenbuurt. Daar waar sterke verontreinigingen zijn
aangetroffen is nader bodemonderzoek uitgevoerd en is de bodemverontreiniging in kaart gebracht.
Er hebben enkele bodemsaneringen plaatsgevonden in verband met onacceptabele risico’s.

De gevonden verontreinigingen worden vaak gevonden in bodemlagen met puin, sintels, kooltjes en
dergelijke. Het betreft in de meeste gevallen oud-stedelijke ophooglagen. De verontreinigingen
bestaan uit zware metalen en PAK en zijn immobiel van karakter. Deze ophooglagen zijn kenmerkend
voor het gebied.

Mobiele verontreinigingen, bijvoorbeeld veroorzaakt door een lekkende brandstoftank of een
chemische wasserij, zijn eveneens in de buurt aangetroffen. Gelet op het oud-stedelijk karakter is het
niet ondenkbaar dat plaatselijk de bodem met mobiele stoffen verontreinigd is.
De aangetroffen ondergrondse brandstoftanks zijn óf verwijderd óf gevuld met zand. In één geval is
tevens met olie verontreinigde grond verwijderd. Het is zeer wel mogelijk dat er zich nog onbekende
brandstoftanks in deze buurt bevinden.

Bij de bestemming en/of inrichting van een gebied mogen gevoelige bestemmingen in principe niet
gerealiseerd worden op (sterk) verontreinigde grond. De gemeente ziet hierop toe bij het afgeven van



Bestemmingsplan Van Galenbuurt 2009– TOELICHTING –  februari 2009 pagina 31 van 85

een bouwvergunning. Voorts kunnen er gebruiksbeperkingen gelden voor een bepaald terrein,
bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van isolerende voorzieningen wanneer het een gesaneerd
terrein is waarbij gekozen is voor een isolatievariant. Tenslotte mogen geen situaties geschapen
worden waardoor het nemen van saneringsmaatregelen belemmerd wordt.

De gemeente Den Helder heeft een bodemkwaliteitskaart. Met behulp van deze kaart is het mogelijk
op een verantwoorde wijze grondverzet van ten hoogste licht verontreinigde grond toe te staan. De
Van Galenbuurt is ingedeeld in de zone ‘Binnenstad’. Hergebruik van grond uit deze zone in zowel de
eigen zone als de overige zones is slechts beperkt mogelijk. Hiervoor dient de bodemkwaliteitskaart te
worden geraadpleegd.

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

(Waarnemingen bovengrond)              (Waarnemingen ondergrond)

Bron: gemeente Den Helder, Team IB

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder
(Bijzondere omstandigheden)

(GLOBIS staat voor Geografisch Landelijk Overheids Bodem Informatiesysteem)
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Provinciaal beschermde gebieden
De provincie Noord-Holland heeft in het Provinciaal Milieubeleidsplan aangegeven dat bijzondere
milieu- en bodemkwaliteiten in grondwater- en bodembeschermingsgebieden beschermd moeten
worden. Deze gebieden zijn door de provincie op kaart aangegeven.
Het onderhavige plangebied maakt geen deel uit van een dergelijk gebied.

Het beschermen van aardkundige waarden is ook een van de speerpunten van het provinciale
landschaps- en bodembeschermingsbeleid. In 2004 zijn in totaal 17 gebieden aangewezen als
aardkundig monument voor de provinciale Aardkundige Monumentenlijst. Het plangebied komt op
deze lijst niet voor.

Bommenkaart Den Helder

Bommenkaart Den Helder
(ontploft of onschadelijk gemaakt)

Op de bommenkaart van de gemeente Den Helder zijn de locaties
aangegeven van ontplofte en/ of onschadelijk gemaakte bommen.
Zoals te zien is heeft ook de Van Galenbuurt te maken gehad met
bombardementen. Het risico van nog niet gevonden bommen is
klein, maar niet ondenkbaar.

  Springbom
  Brandbom

1  Bombardement 14 mei 1940
3  Bombardement 24 juni 1940

Bron: gemeente Den Helder, Team IB
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4.2.5 Externe veiligheid

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

In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) zijn door het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in 2001 plannen neergelegd voor de vernieuwing van het beleid
met betrekking tot externe veiligheid. Het provinciale beleid is neergelegd in het Provinciale
Milieubeleidsplan. Deze is erop gericht om te voorkomen dat er nieuwe problemen ontstaan op het
punt van de externe veiligheid. Dit houdt naast een brongericht beleid (verminderen kans op incident
en effecten van een incident) ook een beleid in dat gericht is op terughoudendheid met (kwetsbare)
bebouwing rond risicovolle objecten en vervoersassen. Het is dus noodzakelijk om inzicht te krijgen in
de locaties waar risicovolle activiteiten aanwezig zijn, zodat ter voorkoming van ongevallen en rampen
deze risicobronnen en kwetsbare bestemmingen en objecten (woningen, scholen ziekenhuizen)
zoveel mogelijk worden gescheiden (zonering). Belangrijker voor het kader van externe veiligheid is
de wetgeving op dit gebied.

Circulaire Externe Veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen
Deze circulaire sluit aan bij het besluit Externe Veiligheid, maar maakt er geen onderdeel van uit. Tot
de circulaire Externe Veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen van kracht wordt, geldt de nota
Risiconormering Vervoer gevaarlijke stoffen. Deze nota is opgesteld door het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat en het Ministerie van VROM, 1996. Na vaststelling van de nieuwe circulaire blijven de
volgende circulaires van toepassing:

 Circulaire ‘Zonering langs hogedruk aardtransportleidingen’ opgesteld door het Ministerie van
VROM, 26 november 1984;

 Circulaire “Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering langs transportleidingen
voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2- en K3-categorie’opgesteld door Ministerie van
VROM;

 De veiligheidsafstanden opgenomen in Deel E van het Structuurschema Buisleidingen (TK
17353, nrs 37-38).

Nota Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen
Zolang de nieuwe circulaire EV nog niet is uitgebracht is deze nota nog van toepassing. Deze nota is
opgesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van VROM, 1996.

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
Op 27 mei 2004 is dit besluit in werking getreden. De bedoeling hiervan is het kunnen stellen van
eisen aan risico’s die verbonden zijn aan in het besluit en de bijbehorende Regeling aangewezen
inrichtingen (in de zin van de Wet milieubeheer).

Productie, opslag en verwerking gevaarlijke stoffen
Binnen het plangebied komen geen inrichtingen voor die onder de bovengenoemde richtlijnen vallen.
De 'plofzones' van het munitiedepot en de op het Industrieterrein Oostoever gesitueerde NAM vallen
buiten het plangebied.

Transport gevaarlijke stoffen
In het plangebied is geen route voor het transport van gevaarlijke stoffen.
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4.2.6 Bedrijven- en milieuzoneringen
In het plangebied zijn inrichtingen aanwezig die op grond van de VNG-publicatie ‘Bedrijven
en Milieuzoneringen’ een voorkeursafstand ten opzichte van andere bouwwerken kennen ten gevolge
van geur, stof, geluid en gevaar. De afstand is onder andere afhankelijk van de aard en gebruik van
zowel het de overlastbron als het ontvangende gebouw.

Bedrijven met een zone zijn:
Adres Afstanden in meterSoort bedrijf/activiteit

G
eu

r

st
of

ge
lu

id

ge
va

ar

G
ro

ot
st

e
af

st
an

d

ca
te

go
rie

Van Galenstraat 62
Van Galenstraat 82

Detailhandel voor zover n.e.g. 10 10 1

Joubertstraat 40 Detailhandel vlees en
vleeswaren, wild en gevogelte,
vis, met roken, koken, bakken of
smelten 30 10 10 30 2
Supermarkten, warenhuizen,
hypermarkten, bouwmarkten. 10 301 301 21

Van Galenstraat 71/ 73 Bakker met bakkerij 30 10 10 10 2
Van Galenstraat 46
Van Galenstraat 78
Polderweg 38

Restaurants, cafetaria,
snackbars, viskramen e.d. 30 10 10 30 2

De Ruijterstraat 36
Bothaweg 49

Aannemersbedrijven met
werkplaats: b.o. < 1000 m²

10 30 10 30 2

Hertzoglaan 7 Buurt- en clubhuizen 30 30 2
Krugerstraat 40 handel in auto- en

motorfietsonderdelen en -
accessoires

30 10 30 2

Polderweg 40 cafés, bars, discotheken 10 10 10 1

1. Indien koelinstallatie met ammoniak, anders 10m en categorie 1

Binnen het plangebied wordt gestreefd naar een verdere functievermenging om de levendigheid te
bevorderen. Hiertoe wordt de mogelijkheid geschapen om binnen een woning een gedeelte van de
woning te gebruiken om een aan huis gebonden beroepen uit te oefenen.

4.2.7  Waterbeheer

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

Een watertoets geeft aan wat de gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding in het
betreffende gebied. Zo’n waterparagraaf moet sinds november 2003 worden opgenomen in onder
meer de toelichting bij een bestemmingsplan. Deze verplichting vloeit voort uit het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening 1985 dat op 3 juli 2003 is vastgesteld. Doel van de watertoets is de relatie
tussen planvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te versterken.
Wanneer er bouwplannen zijn, moet hierover volgens de toets eerst worden overlegd met de
betrokken waterbeheerders in de regio. Daarbij moeten alle gevolgen met betrekking tot water tegen
het licht gehouden worden. Dat betekent dat zowel wordt gekeken naar overstromingsgevaar,
wateroverlast, verdroging en waterkwaliteit.

Waterplan Den Helder
Door het opstellen van het Waterplan Den Helder ‘Waterbreed’ (februari 2005) hebben de gemeente
en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier invulling gegeven aan de Vierde Nota
Waterhuishouding en de Nota Ruimte. Het Waterplan maakt de gemeentelijke wateropgave zichtbaar,
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welke nodig is om wateroverlast en watertekort op te lossen. Daarnaast wordt het Helderse
watersysteem geoptimaliseerd. Het Waterplan heeft het provinciale waterhuishoudingsplan (WHP II)
en het waterbeheersplan van de waterschappen (WBP II) als vertrekpunt genomen. Het Waterplan
beschrijft het gemeentelijk waterbeleid en bevat de kaders voor het opstellen van de waterparagrafen
in de bestemmingsplannen.

Het doel van het Waterplan ‘Waterbreed’ is het realiseren van een veilig, ecologisch gezond
watersysteem met een hoge belevingswaarde. In het plan staan voor de jaren 2005 – 2015 gerichte
maatregelen waarmee dit doel bereikt kan worden. De ontwikkeling van het watersysteem is
gebaseerd op twee principes, namelijk:

 Scheiding van waterstromen: Momenteel wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater in vrijwel
de hele gemeente Den Helder sterk beïnvloed door agrarisch water uit Polder het Koegras en
het boezemwater uit het Noordhollands Kanaal waarmee een groot deel van de waterlopen
wordt doorgespoeld. Door de watersystemen van de duinen, de polder en de stad te scheiden
ontstaan mogelijkheden voor gebiedseigen water met gebiedseigen systeemkenmerken.
Doorspoeling van de stad met polderwater wordt stopgezet.

 Stroming van schoon naar vuil: Water dat afstroomt vanuit de duinen is schoon. Momenteel
wordt dit water aan de voet van de duinrand grotendeels gemengd met polderwater dat door
de bollenteelt van mindere kwaliteit is. Door echter het duinwater via natuurgebieden naar de
stedelijke gebieden te laten stromen blijft de kwaliteit van het duinwater over een langer traject
goed, en kunnen de potenties van het schone water meer worden benut.

Scheiding van waterstromen

Huidige situatie Toekomstige situatie

De Van Galenbuurt maakt onderdeel uit van het watersysteem ‘Binnen de Linie’. De belangrijkste
watergangen van Binnen de Linie zijn het Helders Kanaal, de Prins Willem Alexandersingel en de
Liniegrachten. Het water staat in open verbinding met de boezem en heeft dus ook hetzelfde waterpeil
van NAP–0,50m. Wanneer het gemaal De Helsdeur aan- en afslaat is dit merkbaar in de
waterstanden van Den Helder. In de huidige situatie wordt de waterkwaliteit met name bepaald door
de afstroming van neerslagwater en de doorspoeling met water uit Polder het Koegras. In de winter
wordt niet doorgespoeld. De uitwisseling met het Noordhollands Kanaal is gering.

In het noordelijk deel van het watersysteem van Binnen de Linie is de invloed van brak kwelwater
zichtbaar in de waterkwaliteitsmetingen. Dit biedt lokaal kansen voor de ontwikkeling van
zoutminnende natuur. Voor alle hoofdwaterlopen in de stad en in de polder, inclusief de
Schermerboezem, geldt volgens het waterhuishoudingplan van de provincie dat de kwaliteit
‘vissenwater’ wordt nagestreefd. Dit wordt met name bereikt door terugdringen van agrarische
lozingen en ongezuiverde lozingen van huishoudens.

Volgens het Waterplan zal het watersysteem Binnen de Linie worden gescheiden van het
watersysteem ten zuiden van de Linie, met als doel om de uitwisseling van het water te beperken. Het
water in Binnen de Linie is door de hoge kweldruk en de open verbinding met de boezem relatief zout
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en voedselrijk. De watersystemen worden gescheiden door enkele stuwen die 5 cm boven het huidige
streefpeil liggen. Het watersysteem Binnen de Linie blijft in open verbinding staan met de boezem
waardoor niets aan het peil verandert.

De huidige doorspoeling van het stedelijk gebied van Den Helder met agrarisch polderwater van
matige kwaliteit dient geen speciaal doel meer en zal daarom worden stopgezet. Dit gebeurt door het
verwijderen van de doorspoelgemalen in de Doggersvaart en De Schooten. Hierdoor verbetert de
kwaliteit van het stedelijk water en hoeft niet meer nodeloos water te worden verpompt. Het
polderwater wordt niet meer via de stedelijke gebieden van Den Helder terug naar de boezem geleid,
maar direct afgevoerd naar het Noordhollands Kanaal. Actieve doorspoeling moet echter mogelijk
blijven bij calamiteiten of situaties waarin sprake is van een slechte waterkwaliteit (stankoverlast). De
waterkwaliteit wordt verder verbeterd doordat bagger dat boven het keurprofiel ligt verwijderd wordt.

In het plangebied is de bestaande bebouwing aangesloten op een gemengd rioolsysteem. Eventuele
nieuwbouwlocaties in de Van Galenbuurt dienen, waar mogelijk, met een gescheiden rioolsysteem te
worden ingericht. Het rioolsysteem wordt momenteel verbeterd. In delen van het plangebied zijn
verharde oppervlakten van de riolering afgekoppeld, waardoor het aantal overstortingen afneemt. Bij
het afkoppelen van verharde oppervlak wordt zoveel mogelijk een drainerend rioolsysteem toegepast,
waardoor een grondwaterbeheerssysteem ontstaat. Deze maatregel komt voort uit het
rioolbeheerprogramma. Door het optimaliseren van het rioolsysteem zal ook het aantal
riooloverstortpunten verminderen, conform de waterkwaliteitsdoelstelling van het watersysteem. Ook
zullen er, nabij de Postbrug en de Van Galenstraat, grootschalige randvoorzieningen bij de
overblijvende riooloverstorten worden aangebracht, waardoor de waterkwaliteit verbetert. De
mogelijkheden voor verdere afkoppeling in het watersysteem Binnen de Linie en de aanpak van de
grondwateroverlast worden nog onderzocht.

Er is een grote wens om een ‘Rondje Den Helder’ mogelijk te maken voor kleine recreatievaart en
rondvaartboten. Het begin/ eindpunt kan worden gevormd bij het Helden der Zeeplein. Vanaf daar
loopt de route langs de Linie richting het Helders Kanaal, via de Oude Rijkswerf Willemsoord terug
naar het beginpunt. De route moet vrij zijn van obstakels die de doorvaart belemmeren. Daarnaast
kan vanuit het ‘Rondje Den Helder’ een vaarverbinding voor kano’s met Polder het Koegras worden
gemaakt, die aansluit op de fiets- en kanoroute richting Julianadorp. Langs een deel van de
stadsgrachten worden de taluds opnieuw ingericht, of de taluds krijgen een onderhoudsbeurt.
Hierdoor krijgt het water een aantrekkelijke stedelijke inrichting, waardoor waterrecreatie wordt
versterkt.

Voor de lange termijn wordt de haalbaarheid onderzocht om met staande masten door te kunnen
varen tot het eind van de Kerkgracht (Helden der Zeeplein).

Waterkering
De waterkering bij het plangebied wordt gevormd door de zeewering en de havendijk. In de
Strategische Visie Hollandse Kust 2050, in 2002 opgesteld in opdracht van de provincies Noord-
Holland en Zuid-Holland, wordt gesteld dat de in de jaren zeventig opgehoogde zeedijk voldoende
stevig is om extreme weersomstandigheden te kunnen doorstaan. Wel wordt verwacht dat de dijk al
binnen afzienbare termijn onvoldoende hoog zal zijn om de oploopgolven tijdens extreme
omstandigheden op te vangen. Dat kan leiden tot te veel overslag van water over de zeewering,
waardoor de dijk alsnog kan worden ondermijnd. Als het meest extreme klimaatsscenario bewaarheid
wordt, is in 2050 een dijkverhoging nodig van circa 30 cm om de belasting als gevolg van de
zeespiegelstijging en extra stormopzet te weerstaan; voor het jaar 2100 geldt circa 80 cm.
Aanpassingen aan de zeewering van Den Helder zullen doorgevoerd moeten worden. Een beslissing
hieromtrent is nog niet genomen.

Voor zowel de zeewering als havendijk geldt dat in verband met de stabiliteit van de wering
binnendijks binnen vijf meter van de teen van de dijk niet mag worden gebouwd. De invloedszone
waarvoor bouwbeperkingen gelden is groter.
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Indicatieve begrenzingen keurzones

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aangegeven zones zijn nodig om de
huidige waterkering te beschermen (Beheersplan waterkeringen 2006-2010). De waterkering bestaat
zowel uit het grondlichaam als de daarbij behorende kunstwerken zoals keermuren, damwanden en
sluizen. Het beleid van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laat geen onomkeerbare
bebouwing toe op de waterkering, zoals huizen, flats of (ondergrondse) parkeergarages.

In de vrijwaringzone is, in verband met toekomstige versterking van de waterkering, geen verdere
verstedelijking wenselijk. Op basis van het streekplan ‘Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord’ mag
er echter wel in de op bovenstaande kaart weergegeven vrijwaringszone worden gebouwd, omdat de
Van Galenbuurt tot het ‘bestaand stedelijk gebied’ behoort. In het streekplan zijn voor de
Waddenzeekust geen vrijwaringszones opgenomen. Op dit punt is er geen rijksbeleid. Er zal nader
worden bezien of een vrijwaringzone noodzakelijk is.

De beschermingszone is een zone binnen het gebied dat onder werking van de keur of Wbr (Wet
beheer Rijkswaterstaatwerken) valt. De zone bestaat uit stroken grond ter weerszijden van de
kernzone, die daadwerkelijk bijdragen tot het waarborgen van de stabiliteit van de waterkering. De
keur is een verordening met gebods- en verbodsbepalingen van het hoogheemraadschap. Op basis
van de keur is het verboden om in een beschermingszone:
a. afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten;
b. werken met een overdruk van 10 bar of meer te brengen en te hebben;
c. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben.

Daarnaast is in de keur bepaald dat het verboden is in, op, onder of boven waterstaatswerken:
a. werkzaamheden te verrichten;
b. werken of opgaande houtbeplantingen aan te brengen of te hebben;
c. stoffen, voorwerpen of dieren te brengen of te hebben op andere dan daarvoor bestemde plaatsen;
d. activiteiten te houden op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen;
e. zich anders dan als rechthebbende te bevinden indien dat vanwege het dagelijks bestuur op
kenbare wijze is aangegeven;
f. buiten verharde wegen met rij- of voertuigen dan wel lastdieren te rijden of vee te drijven;
g. op andere wijze bemesting toe te passen dan door het dagelijks bestuur is bepaald;
h. waarvoor geen peilbesluit is vastgesteld de waterstand te brengen of te houden op een ander peil
dan door het hoogheemraadschap ter plaatse gewoonlijk wordt aangehouden.

Voor werkzaamheden binnen de beschermingszone geldt dat er een keurontheffing dient te worden
aangevraagd bij het hoogheemraadschap. Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap kan
voor deze verboden ontheffing verlenen.

Voor de eventueel benodigde keurontheffing en of WVO vergunning kunt u contact opnemen met de
afdeling Vergunningen & Handhaving van het hoogheemraadschap of u kunt terecht op onze website
www.hhnk.nl.

http://www.hhnk.nl./
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Waterkwaliteit

In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat het gemengde rioleringssysteem bij eventuele
nieuwbouw binnen de Van Galenbuurt vervangen zal worden door een gescheiden stelsel. Voor de
aanleg van een gescheiden rioolstelsel dient er een WVO vergunning te worden aangevraagd bij het
hoogheemraadschap.

Watertoets
Het plangebied kent door de maaiveldhoogte, en de vrijwel open verbinding van het watersysteem
met de boezem, geen wateropgave. Voor toekomstige nieuwbouw in de Van Galenbuurt wordt een
openwatercompensatie voor verharding aangehouden van 17,7%. Deze compensatie wordt binnen
het plangebied gerealiseerd. Toekomstige nieuwbouwlocaties worden zo mogelijk ingericht met een
gescheiden rioolsysteem, waar mede het regenwater van verharde oppervlakten direct op het
oppervlaktewater van de Linie (boezemwater) wordt geloosd.
Voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel dient er een WVO vergunning te worden aangevraagd
bij het hoogheemraadschap.

In het kader van de watertoets is het bovenstaande besproken met het HHRS, De reactie van het
HHRS in het kader van het art 3.1.1 Bro wordt als afronding gezien van de voor dit plan benodigd
overleg.

4.2.8 Ecologie

Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van
planten- en diersoorten. In de Flora- en faunawet zijn EU-richtlijnen voor de bescherming van soorten
opgenomen (Habitatrichtijn, Vogelrichtlijn) en het internationale CITES-verdrag voor de handel in
bedreigde diersoorten.

De wet regelt onder meer beheer, schadebestrijding, jacht, handel, bezit en andere menselijke
activiteiten die een schadelijk effect kunnen hebben op de aangewezen beschermde soorten. Als bij
werkzaamheden in de openbare ruimte een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten is een
ontheffing of vrijstelling nodig van artikel 75 van de Flora- en faunawet. De minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) kan deze ontheffing verlenen. In de soortendatabase is te zien of
een soort beschermd is.

Bij het verlenen van een ontheffing geldt voor bepaalde soorten een uitgebreide toets en voor andere
soorten een lichte toets. Sommige activiteiten kunnen zonder ontheffing worden uitgevoerd. Dit mag
zelfs als er schadelijke effecten optreden voor beschermde dier- en plantensoorten. Voor de volgende
activiteiten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet:

 Regulier beheer en onderhoud (bijvoorbeeld beheer van infrastructuur, natuurbeheer,
landbouw, bosbouw);

 Regulier gebruik (bijvoorbeeld defensie, recreatie);
 Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (bijvoorbeeld woningbouw, aanleg van infrastructuur,

natuurontwikkeling).

Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 is alleen gericht op gebiedsbescherming. De bescherming van
soorten is geregeld in de Flora- en faunawet. De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005
gewijzigd. Sindsdien zijn de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de
Natuurbeschermingswet verwerkt.

De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet:
 Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden);
 Beschermde Natuurmonumenten;
 Wetlands.

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die
gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de vergunningen,
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maar soms doet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dit.  Met de
gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 is het verschil tussen Beschermde Monumenten en
Staatsnatuurmonumenten vervallen: beide zijn nu Beschermde Natuurmonumenten.
Beschermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden worden opgeheven en
niet langer beschermd als Beschermd Natuurmonument. De natuurwaarden waarvoor het
natuurmonument was aangewezen worden wel in de Natura 2000-aanwijzing opgenomen.

Vogel- en Habitatrichtlijn
De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-
gebieden aangewezen. De al eerder aangewezen Vogelrichtlijngebieden worden daarbij opnieuw
aangewezen. De aanwijzing van Natura 2000-gebieden is in 2007 begonnen en wordt in 2008
afgerond.

Natura 2000-gebieden
De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische
en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief
genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden.
Het ministerie van LNV heeft in 2007 in Nederland 162 Natura-2000 gebieden in concept
aangewezen. Voor Den Helder zijn de volgende gebieden in concept aangewezen: Waddenzee,
Noordzeekustzone en duingebied. De aanwijzingen worden naar verwachting in 2009 definitief
vastgesteld. Voor alle gebieden worden beheerplannen opgesteld. Deze beheerplannen maken
duidelijk welke activiteiten wel en niet mogelijk zijn in en rond die gebieden. Ook staat in de
beheerplannen hoe de doelen gaan worden gehaald.

Ecologische Hoofdstructuur
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) heeft in 1990 de Ecologische
Hoofdstructuur ( EHS) geïntroduceerd. De EHS bestaat uit een netwerk van natuurgebieden. Het doel
van de EHS is de instandhouding en ontwikkeling van deze natuurgebieden, om daarmee een groot
aantal soorten en ecosystemen te laten voortbestaan.

Er moet in gemeentelijke plannen rekening worden gehouden met de wezenlijke waarden en
kenmerken van de EHS. Hiertoe dient het afwegingskader van het Structuurschema Groene Ruimte,
dat thans is opgenomen in de Nota Ruimte, te worden gehanteerd.

Natuuronderzoek
Van de kilometerhokken waarbinnen het bestemmingsplangebied ligt is allereerst nagegaan welke
gegevens beschikbaar zijn via het ‘Natuurloket’ (kilometerhokken X:112 /Y:552,553). De gegevens die
via het natuurloket worden verkregen zijn per kilometerhok.

553

552

                                 112

Flora
Bij de flora inventarisatie door Florum1 is gebleken dat binnen de 2 kilometerhokken 142
plantensoorten zijn aangetroffen. Van deze planten zijn drie soorten op grond van de flora- en
faunawet beschermd, namelijk de Tongvaren, de Schubvaren en de Grote Kaardebol.

De aangetroffen flora is bijna allemaal aangetroffen in het zuidelijke kilometerhok.
De Schubvaren is aangetroffen langs het spoor bij het perron, deze locatie ligt ook buiten het
plangebied. De Tongvaren en de Grote Kaardebol zijn wel aangetroffen binnen het plangebied.

1 Vreeken, B.J. 2004. Floristische gegevens Gemeente Den Helder; toelichting bij het verspreidingsgebied. Rapport 2004.165.
  Stichting FLORON, Leiden met update 060115
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De Tongvaren en Grote Kaardebol zijn wettelijk beschermde soorten, waarbij De Tongvaren en de
Grote Kaardebol bekend staat als minder zeldzaam en vrij algemeen voorkomend. Indien deze
soorten worden aangetroffen op gronden waarop (bouw)werkzaamheden zullen plaatsvinden is een
vrijstelling noodzakelijk. De Grote Kaardebol valt onder een algemene vrijstelling. Voor de Tongvaren
kan vrijstelling worden verleend, mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis van de door LNV
goedgekeurde gedragscode.

Paddenstoelen1

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

Ongewervelden2

Libellen
In het plangebied zijn vier soorten libellen aangetroffen. Alleen de Glassnijder komt voor op de rode
lijst, maar deze is verder niet beschermd. De aangetroffen soorten zijn de Paardenbijter, de
Glassnijder, de Vuurjuffer en de Bruinrode heidelibel.

Sprinkhanen
Binnen het plangebeid zijn geen sprinkhanen aangetroffen.

Weekdieren
Binnen de kilometerhokken zijn twee weekdieren aangetroffen, namelijk de grofgeribde glasslak en de
brakwatermossel, de laatste betreft een kwetsbare soort, maar is niet beschermd.

Bijen
Binnen het plangebied zijn vier bijensoorten aangetroffen. Geen van deze soorten heeft een
beschermde status. De aangetroffen soorten zijn het Vosje, de Steenhommel, de Veldhommel en de
Akkerhommel.

Mieren
Binnen het plangebied zijn geen bedreigde mieren aangetroffen.

Vlinders3

In het plangebied zijn 18 soorten vlinders aangetroffen. Deze soorten zijn niet op grond van de flora-
en faunawet of de habitatrichtlijnen beschermd. De vlinders komen voornamelijk voor in het gebied
van de stelling van Den Helder en direct aanliggende woongebied.

De aangetroffen vlindersoorten zijn:

Atalanta

Boomblauwtje

Bruin zandoogje

Citroenvlinder

Dagpauwoog

Distelvlinder

Gehakkelde aurelia

Groentje

Groot koolwitje

Heivlinder

Hooibeestje

Icarusblauwtje

Klein geaderd witje

Klein koolwitje

1 Bron: Karteringsbestand Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV), Bewerkt door A.P. van den Berg,
   datum 10 januari 2007
2 Smit, J.T. 2004. Gemeente Den Helder. Levering gegevens ongewervelden. EIS nummer 2004-160.
  Stichting EIS –   Nederland, Leiden.
3 Groenendijk, M. (2002-2006) Dagvlinders in de gemeente Den Helder, Rapport VS2004.036, De Vlinderstichting,
Wageningen.
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Kleine vos

Kleine vuurvlinder

Landkaartje

Zwartsprietdikkopje

Reptielen, Amfibieën en Vissen1

Binnen het plangebied zijn geen beschermde reptielen, amfibieën en vissen aangetroffen.

1 Prudon, B. 2004. AB 009 Den Helder. Levering Reptielen-, Amfibieën- en Vissengegevens. Stichting RAVON, Nijmegen met
actualisatie 2006.
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Vogels1

Bij waarnemingen zijn 23 soorten vogels geconstateerd. Al deze soorten, behalve de soepeend,
genieten een beschermde status in het kader van de flora- en faunawet (broedsels en in de
broedperiode). Voor alle vogels die onder de flora- en faunawet vallen geldt dat een ontheffing nodig
is, waarbij de activiteiten voldoen aan een door het ministerie van LNV gehanteerde gedragscode.

De aangetroffen vogelsoorten zijn:

Braamsluiper

Ekster

Fuut

Gierzwaluw

Heggenmus

Houtduif

Huismus

Kauw

Kokmeeuw

Koolmees

Meerkoet

Merel

Pimpelmees

Scholekster

Soepeend

Spreeuw

Tjiftjaf

Tuinfluiter

Turkse Tortel

Wilde Eend

Winterkoning

Zwarte Kraai

Zwarte Roodstaart

Zoogdieren2

In het plangebied komen de Egel en de Mol voor. Deze twee soorten vallen onder de algemene
vrijstelling van de flora- en faunawet.

Vleermuizen3

Binnen het plangebied zijn de Ruige Dwergvleermuis en de Laagvlieger foeragerend aangetroffen.
Ten aanzien van de laagvlieger kan gesteld worden dat deze overal in Den Helder voorkomt. De
soorten zijn prioritaire soorten, vermeld in de Bijlage II en IV van de Habitatrichtlijn.

Natuurtoets
Op basis van de natuurbeschermingswet (gebiedsbescherming) gelden geen restricties voor het
plangebied. Ook maakt de Van Galenbuurt geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Op
grond van de regelgeving voor de soortenbescherming zijn er ook geen bijzondere restricties aan de
orde. Alleen voor de genoemde vleermuizensoorten geldt een beschermde status, doch aangenomen
mag worden dat de ontwikkelingen in het plangebied geen negatieve gevolgen hebben voor deze
diersoorten. In het bijzonder de foerageergebieden, die vooral aanwezig zijn in de vorm van de
diverse groenvoorzieningen, worden niet aangetast. Binnen het plangebied worden ook overigens
geen ingrijpende wijzigingen voorzien. Daarom is er geen nadere flora- en faunatoetsing nodig voor
de uitvoering van het bestemmingsplan.

1 Klaassen O. 2004. Gemeente Den Helder. Levering vogelgegevens. SOVON rapport AB2004-090, met actualisatie 2006.
SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
2 Gebaseerd op gegevens van de Zoogdierendatabank, NOZON en Provincie Noord-Holland
3  Idem
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4.3 Kabels, leidingen, straalverbindingen en hoogtebelemmeringen

4.3.1 Inleiding
Het provinciale beleid is erop gericht nieuw te leggen leidingen zoveel mogelijk te bundelen met
bestaande of met andere vormen van infrastructuur ten behoeve van een optimaal grondgebruik.
Natuurgebieden (en gebieden met bijzondere waarden) en met te behouden waarden in de bodem,
moeten zoveel mogelijk van aanleg van leidingen worden gevrijwaard.

Leidingen die uitsluitend zijn bedoeld om afzonderlijke percelen van energie of
telecommunicatiemogelijkheden te voorzien behoeven in het bestemmingsplan geen regeling te
krijgen.

Bovengrondse hoogspanningsleidingen kunnen landschappelijk, qua hinder voor vogels en qua
optimaal gebruik van de grond, ongewenst zijn. De inzet van de provincie is dan ook gericht om
bestaande en toekomstige voorzieningen zoveel mogelijk ondergronds te leggen.

4.3.2 Riolering
In het plangebied is een gemengd rioleringsstelsel aanwezig. Het doorvoeren van afvalwater vindt
plaats door middel van vrijvervalleidingen die lozen op rioolgemalen. Overstort vanuit het riool vindt
plaats op het oppervlaktewater. Vanaf de rioolgemalen wordt het afvalwater via persleidingen naar de
afvalwaterzuiveringsinstallatie gevoerd. In het plangebied volgt het rioleringssysteem het wegennet.
Het systeem is verouderd.

Voor het plangebied zijn plannen ontwikkeld om bij werkzaamheden aan de riolering een gescheiden
rioolstelsel te realiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van drainageriolen om zo tevens de
grondwaterstand te verlagen en grondwateroverlast tegen te gaan.

4.3.3 Nutsvoorziening
Drinkwater, elektriciteit, gas, telecom en CAI worden via het hoofdwegennet aangevoerd en via een
ondergronds leidingnet verder over het plangebied gedistribueerd.

4.3.4 Straalpaden
Boven het plangebied liggen geen straalpaden.

4.3.5 Hoogtebelemmeringen

Hoogtebelemmeringen Van Galenbuurt
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Vliegveld
In het luchtruim boven Den Helder zijn funnels ten behoeve van het vliegverkeer van en naar
Luchthaven Den Helder / Marinevliegkamp De Kooy. Door de ligging van de startlandingsbaan zijn de
hoofdfunnels gelegen in noordoostelijke en zuidwestelijke richting. Er liggen geen funnels boven de
Van Galenbuurt. Wel geldt voor een straal van vier kilometer rond het vliegveld de verplichting om
obstakels die hoger reiken dan 46 meter te verlichten (rode obstakelverlichting).

Slechtweerroute De Kooy
In het plangebied is een slechtweerroute van De Kooy gelegen. Bij slechte weersomstandigheden
moet het voor vliegbemanningen mogelijk zijn onder Special VFR-condities van en naar het Maritiem
vliegkamp De Kooy te vliegen. Bij dergelijke weersomstandigheden wordt gebruik gemaakt van de
visueel waar te nemen kustlijn. Deze kustlijn is op het kaartje in de de toelichting (pag 42) weergeven
als een groene lijn. De vliegroute is weergegeven als een rode lijn (ca 100 m vanuit de kustlijn). Op
ca. 200 m van de vliegroute is een blauwe lijn weergegeven. De groene en blauwe lijn zijn als het
ware de “veilige marge” waarbinnen bij extreme weersomstandigheden “veilig” gevlogen kan worden;
het gebied tussen de groene en de blauwe lijn dient gevrijwaard te zijn (en blijven) van obstakels.
De desbetreffende route is gelegen boven gronden met de bestemming Waterstaat-Waterkering.
Op de plankaart is een gebiedsaanduiding Luchtvaartverkeerszone opgenomen. Binnen deze deze
zone dient ontheffing verkregen te worden onder de voorwaarde dat toestemming is verkregen van
het ministerie van Defensie.

KNMI-weerradar
Op basis van de KNMI-weerradar geldt dat in de Van Galenbuurt, op een hoogte van 41 meter
(noordwesten) of 42,5 meter (zuidoosten), een gebouw maximaal 51 meter breed mag zijn. Onder de
41 meter hoogte gelden er voor de KNMI-weerradar geen breedtebeperkingen.

Tweede Structuurschema Militaire Terreinen
De ruimtebehoefte voor militaire doeleinden is vastgelegd in een aparte Planologische Kernbeslissing
(PKB), namelijk het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen (SMT -2, deel 4, 2006) Dit
structuurschema omvat de hoofdlijnen van ruimtelijk beleid voor militaire activiteiten in Nederland en
op het Nederlandse deel van de Noordzee. Van de gemeenten wordt verwacht dat militaire terreinen
en de complexen in bestemmingsplannen worden vastgelegd. Datzelfde geldt voor indirect
ruimtebeslag als radarzones, veiligheidszones en obstakelvrije zones bij vliegvelden. Het
defensiebeleid is gericht op het voorkomen van onaanvaardbaar risico voor de bevolking binnen de
veiligheidszone of binnen onveilig gebied.

Door de hoogtebelemmeringen in het Structuurschema Militaire Terreinen, gelden voor het plangebied
maximale bouwhoogtes die variëren van 90 meter in het noordwestelijke deel tot 60 meter in het
zuidoosten.

Radarobstakelbeheer
Het plangebied is deels gelegen binnen het radarobstakelbeheergebied van De Kooy. Het betreft hier
de zgn Inner Horizontal and Conical Surface en het radarverstoringsgebied. Het bestemmingsplan
bevat geen ontwikkelingen die opname van deze zones rechtvaardigen maar deze zones dienen
eventueel wel betrokken te worden bij eventuele (tijdelijke) ontheffingen.
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4.4 Monumenten en archeologie

Cultuurhistorische Waardenkaart

Bron: Provincie Noord-Holland, 2002

rijksmonumenten
Archeologievlak van waarde
Historische geografielijn of –vlak van waarde
Historische geografielijn van hoge waarde

4.4.1 Historische Geografie
De historische geografie bestudeert de zaken die door de mens in het verleden in het landschap zijn
gecreëerd en die het karakter van een bepaald gebied bepalen. In het gebied komen de volgende
historische geografische lijnen of vlakken voor:

1. De Zeedijk (hoge historische waarde);
2. De Grachtengordel (historische waarde);
3. De vijfsprong – Polderweg (historische waarde).

4.4.2 Monumenten
Monumentenzorg richt zich op de gebouwde monumenten, het onderdeel van de cultuurhistorie dat
van oudsher het meest in de belangstelling staat. Waardevolle panden en objecten worden door de
Monumentenwet 1988 beschermd tegen verval en ingrijpende wijzigingen.

De volgende gemeentelijke monumenten liggen binnen het plangebied:

Straat Huisnummer
Kerkgracht 3
Kerkgracht 49 + 50 (kerk en pastorie)
Van Galenstraat 41

Daarnaast zijn de volgende rijksmonumenten in het plangebied te vinden:

Monument Locatie
Gedenkteken ‘monument voor het reddingswezen’ Helden der Zeeplein
Voormalig stadhuis Kerkgracht 1
Kantongerecht Kerkgracht 4
Rooms Katholieke kerk Kerkgracht 54
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4.4.3 Archeologie
Onder archeologie wordt verstaan de wetenschap van het bestuderen, onderzoeken en documenteren
van sporen en resten van menselijke activiteit in de bodem, teneinde meer te weten te komen over de
bewoningsgeschiedenis van een bepaald gebied. Hiertoe heeft de gemeente Den Helder een
archeologische beleidskaart opgesteld. Deze kan worden gezien als een archeologische attentiekaart
met plaatsen waar archeologische sporen verwacht kunnen worden. Daarnaast heeft de gemeente
Den Helder in de Van Galenbuurt als uitgangspunt dat bij sloop van bestaande bebouwing dient te
worden getoetst of er bouwhistorische of, in de ondergrond, archeologische waarden aanwezig zijn. Is
dit het geval dan dienen deze waarden gedocumenteerd te worden door een archeoloog
respectievelijk bouwhistoricus, opdat informatie over de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad niet
verloren gaat.

Voor het archeologievlak van waarde (zie de cultuurhistorische Waardenkaart) is bepaald dat bij
werken met een oppervlak boven de 50 vierkante meter en dieper dan 35 centimeter onder het
maaiveld rekening gehouden dient te worden met de aanwezigheid van archeologische waarden.
Voor de rest van de Van Galenbuurt geldt dat bij werken met een oppervlak boven de 50 vierkante
meter en dieper dan vier meter onder het maaiveld rekening gehouden dient te worden met de
aanwezigheid van archeologische waarden, alsmede werken van 5000 vierkante meter en 1 meter of
dieper.

Bodemvondsten
Indien onverwacht tijdens grondroerende werkzaamheden wordt gestuit op zaken, waarvan vermoed
kan worden dat zij archeologisch van waarde zijn, dan moet de vondst volgende de Monumentenwet
binnen drie dagen worden gemeld bij de burgemeester, die de minister op de hoogte brengt. In de
praktijk betekent dit dat de verantwoordelijke ambtenaar bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving bij de gemeente de vondst direct meldt bij het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te
Wormer1. Dit is de centrale plaats voor het melden van Noord-Hollandse vondsten. Hier is voldoende
kennis aanwezig om deze vondstmelding verder af te handelen. De vondsten blijven in het geval van
toevalsvondsten eigendom van de vinder.

Gevolgen voor het bestemmingsplan
Op de plankaart worden de gewaardeerde archeologiegebieden op perceelsniveau weergegeven (met
een dubbelbestemming met archeologie als tweede bestemming), waaronder de bestemming
cultuurhistorisch waardevol terrein. Hierbij dient de gekozen hoofdbestemming zich duurzaam te
verhouden tot de archeologische bestemming. In de voorschriften van het bestemmingsplan worden
archeologische begrippen gedefinieerd en archeologische waarden als nevenbestemming
aangegeven. Tevens zijn in de regels de archeologiecriteria opgenomen.

1 Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie Noord-Holland,
   Gebouw Mercurius, Veerdijk 32, 1531 MS Wormer
   voor vondstmelding: tel 075-6474514



Bestemmingsplan Van Galenbuurt 2009– TOELICHTING –  februari 2009 pagina 47 van 85

5. Ontwikkelingen in de Van Galenbuurt
5.1 Inleiding
In het plangebied zullen zich in de nabije toekomst geen grootschalige ingrepen voor gaan doen. De
Van Galenbuurt betreft een bestaand gebied, waarin normaal beheer en continuïteit van functies de
boventoon voeren. Dat is geheel mogelijk binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan, dat
voornamelijk een beheerfunctie zal gaan vervullen.

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

5.3 Wonen
De Van Galenbuurt is een woongebied met daarin verspreid een beperkt aantal voorzieningen. De
hoofdfunctie van het plangebied is en blijft Wonen: het karakter is dan ook in hoofdzaak dat van een
rustige woonwijk met een aantal daaraan toegevoegde andere functies die passen bij dat karakter. Op
het terrein achter Krugerstraat 99 zullen enkele nieuwbouwwoningen/appartementen gerealiseerd
worden. De woning aan de Cornelis Evertsenstraat 31 is al 12 jaar in gebruik voor kamerverhuur. Het
verhuren van maximaal vier kamers in dit pand wordt toegestaan.

Aangezien de buurt voor een groot deel uit kleinere, vooroorlogse woningen bestaat, is soms de
behoefte aan uitbreiding aanwezig. Dit resulteert onder meer in een grote vraag naar dakkapellen. In
principe is dit een aspect dat in de welstand geregeld wordt. Een uitzondering wordt gemaakt voor
dakkapellen over de gehele breedte van de voorgevel: dit wordt gezien als het optrekken van de
goothoogte, een aspect dat wél geregeld wordt in het bestemmingsplan.

Sinds juni 2004 heeft het voormalige gemeentehuis aan de Kerkgracht 1 een woonbestemming. Deze
bestemming is echter nimmer gerealiseerd. Het pand is momenteel in gebruik als kantoor. Daarom
krijgt de locatie Kerkgracht 1 een kantoorbestemming.

5.4 Detailhandel en bedrijvigheid
Het wonen in de Van Galenbuurt is weliswaar de hoofdfunctie, maar dat houdt niet in dat elke vorm
van bedrijvigheid is uitgesloten. Aan huis verbonden beroepen, die duidelijk aan de woonfunctie
ondergeschikt zijn, dienen mogelijk te zijn. De aanwezige voorzieningen en winkels dragen bij aan de
buurteconomie en de leefbaarheid. Wel is er sprake van winkelleegstand in de Van Galenbuurt. Dit
komt onder meer door de concurrentie van het winkelaanbod in het stadshart. De voorgenomen
concentratie van publiekgerichte voorzieningen in de stadsdriehoek betekent dat in de Van Galenbuurt
nog meer detailhandel zal verdwijnen. Daarom is het wenselijk om de detailhandel te clusteren in de
Van Galenstraat, tussen de Wilhelminastraat en de Krugerstraat. Om het clusteren mogelijk te maken
krijgen de winkels in dit gedeelte van de Van Galenbuurt de bestemming ‘detailhandel’. De overige
winkelpanden in de Van Galenbuurt krijgen als hoofdbestemming ‘Wonen’, met een aanduiding
‘detailhandel’.

5.5 Verkeer en Vervoer
Voor de ontsluiting van het stadscentrum wordt in het structuurplan Stadshart Den Helder 2020
uitgegaan van de Middenweg, Polderweg, Kanaalweg, het Molenplein, de Weststraat, Zuidstraat en
de Binnenhaven (het zogenaamde kopmodel). In tegenstelling tot de huidige situatie worden de
Boerhaavestraat, Krugerstraat, het westelijke deel van de Kanaalweg, de Ruyghweg en op termijn ook
de Fabrieksgracht niet meer voor de auto-ontsluiting van het centrumgebied aangewend. De
ontsluiting in de stadsdriehoek zal worden verbeterd door éénrichtingsverkeer-centrumroutes te
creëren, waarlangs kort parkeren mogelijk is. In de rest van de Van Galenbuurt geldt een 30 km/u
regime.
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In het structuurplan Stadshart Den Helder 2020  is aangegeven dat een brug in het verlengde van de
Van Galenstraat en een aansluitende doorgang door de bebouwing langs de Kanaalweg de zeedijk
vanuit de Van Galenbuurt beter bereikbaar maakt.

5.6 Parkeren
In de Van Galenbuurt is de parkeerdruk in de woongebieden over het algemeen groot. Parkeren
buiten de parkeerconcentraties kan langs de Polderweg (deels betaald) en langs de Prins Hendriklaan
(betaald en onbetaald). Daarnaast zijn er net buiten het plangebied twee openbare
parkeerconcentraties:

 parkeerterrein Koningsplein (60 plaatsen, vrij parkeren)
 parkeerterrein Polderplein (110 plaatsen, betaald parkeren, laag tarief)

In het uitwerkingsplan Stadshart wordt voorzien in de aanleg van een Stadspark op deze locaties. Bij
de realisatie van dit buiten dit plangebied gelegen gebied zal dan moeten worden gekeken naar
alternatieve parkeerlocaties.
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6. Juridische aspecten
6.1 Inleiding
Als belangrijkste doelstellingen voor het bestemmingsplan Van Galenbuurt 2009 staat het behouden
van de bestaande karakteristiek voorop. Daarnaast moet de herziening leiden tot eenduidige en
moderne plannen die de kwaliteiten waarborgen, maar tevens flexibiliteit biedt aan gewenste
ontwikkelingen. Vertaling van deze doelstellingen vindt plaats in voorliggend hoofdstuk. Middels het
toelichten van plansystematiek en de verschillende bestemmingen wordt duidelijk welke visie/beleid
als achterliggende gedachte geldt voor de gemaakte keuze in de voorschriften en op de plankaart.

Dit hoofdstuk geldt als (juridische) toelichting op de regels van het bestemmingsplan. Aan bod komen
verschillende bestemmingen die in het plan zijn opgenomen. Met deze bestemmingen wordt invulling
gegeven aan de doelstelling van het bestemmingsplan.

Dit hoofdstuk is te hanteren als een leeswijzer bij de regels: er wordt uitgelegd wat het doel is van de
verschillende bestemmingen, maar ook welke voorschriften er zijn en waar deze toe dienen. Op deze
wijze wordt het bestemmingsplan gemakkelijker te interpreteren.

6.2  Onderdelen van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit de planregels en plankaart met daarbij een toelichting.

De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en
gebouwen en bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing.

De plankaart heeft een ondersteunende rol voor de toepassing van de voorschriften alsmede de
functie van visualisering van de bestemmingen. Op de plankaart worden de bestemmingen
weergegeven, met daarbij harde randvoorwaarden. De plankaart vormt samen met de voorschriften
het voor burgers bindende onderdeel van het bestemmingsplan.

De toelichting heeft geen bindende werking en maakt juridisch ook geen onderdeel uit van het
bestemmingsplan. Wel heeft de toelichting een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing
van het plan en ook bij de uitleg van bepaalde bestemmingen en voorschriften.

6.3 Typen bestemmingsplannen
In de praktijk komen drie soorten bestemmingsplannen voor. Dit zijn beheersplannen,
ontwikkelingsplannen en een mengvorm van de twee typen plannen.

Een beheerplan staat voor een overwegend conserverend bestemmingsplan voor een reeds
ontwikkeld gebied. De bestaande situatie wordt in de meeste gevallen positief bestemd. Omdat de
bestaande situatie het uitgangspunt is, kenmerkt een beheerplan zich door een meer gedetailleerde
plankaart. Bestemmings- en bouwvlakken worden nauwkeurig op de plankaart aangegeven.

Een ontwikkelingsplan kenmerkt zich door een globaler kaartbeeld. Dit type plan wordt gebruikt voor
gebieden die nog geheel of gedeeltelijk ontwikkeld moeten worden en is dus gericht op verandering.

Het bestemmingsplan Van Galenbuurt 2009 vervult in Den Helder hoofdzakelijk een beheerfunctie. Dit
is ook te zien aan het kaartbeeld. Er is zeer gedetailleerd bestemd, per perceel en in sommige
gevallen hebben onderdelen van een perceel zelfs een andere bestemming.

6.4    Systematiek van de planregels
De regels vallen in vier hoofdstukken uiteen. Hoofdstuk 1 bevat de algemene (voor het hele
plangebied geldende) regels. Deze zijn noodzakelijk om de overige voorschriften goed te kunnen
hanteren. Daarbij gaat het om begripsbepalingen en de wijze van meten. Hoofdstuk 2 regelt de
bestemmingen en indien aanwezig dubbelbestemmingen, uit te werken bestemmingen en voorlopige
bestemmingen en het daarop toegestane gebruik. Specifieke aandacht gaat daarbij uit de
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omschrijving van de bestemming, de bouwregels en zogenaamde flexibiliteitbepalingen1. Hoofdstuk 3
bevat de algemene regels, zoals de anti-dubbeltelbepalingen, algemene bouw, - gebruiks, -
ontheffingsregels alsmede de algemene procedureregels. Hoofdstuk 4 tenslotte behelst de
overgangs- en slotregels, hierin wordt het overgangsrecht en de slotregel verwoord. In deze alinea
worden alle voorschriften nader toegelicht.

Figuur 1: schematische weergave van de systematiek van de planregels. De in oranje weergegeven vlakken zijn optioneel, en
gelden niet voor elke bestemming.

1 Flexibiliteitbepalingen vallen uiteen in vrijstellingen, wijzigingsbevoegdheden en uit te werken.
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6.4.1 Inleidende regels

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

Begripsbepalingen (artikel 1)
In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij de toetsing
aan het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen
toegekende betekenis. Voor zover in de planregels begrippen worden gebruikt die niet in dit artikel
vermeld staan, wordt aangesloten bij het normaal spraakgebruik of relevante wetgeving.

Wijze van meten (artikel 2)
Dit artikel geeft aan hoe hoogtematen en andere maten die bij het bouwen in acht genomen dienen te
worden, bepaald moeten worden. Hieronder valt tevens de wijze van peilbepaling.

6.4.2  Bestemmingsregels

6.4.2.1     Algemeen
In Hoofdstuk 2 ‘Bestemmingsregels’ komen de verschillende bestemmingen aan de orde. Per
bestemming is de volgende opzet aangehouden, namelijk:

Bestemmingsomschrijving: een omschrijving van de functies die op gronden met een
specifieke bestemming zijn toegestaan. Tevens voorziet de bestemmingsomschrijving in een
opsomming van de fysieke elementen die onderdeel uitmaken van de inrichting van de
gronden. De aard van de toegelaten fysieke elementen op de gronden vloeit (rechtstreeks)
voort uit de toegelaten functies op grond van de bestemmingsomschrijving.
Bouwregels: regels die aangeven op welke plek gebouwd mag worden en welke afmetingen
het gebouw mag dan wel moet hebben.

Naast de bovengenoemde onderdelen, die bij iedere bestemming beschreven worden, bevatten een
aantal bestemmingsplanbepalingen ook nog de volgende flexibiliteitsbepalingen om op gewenste/
toekomstige ontwikkelingen gemakkelijk in te kunnen spelen:

Ontheffing: hierin wordt bepaald dat burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen
van de op de grond toegelaten functies, de voorzieningen of de bouwregels. In de ontheffing
zijn voorwaarden opgenomen waaraan voldaan dient te worden om de ontheffing te kunnen
verlenen.
Wijziging: in artikel 9 zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen.

Daarnaast kennen een aantal bestemmingen nog aanvullende bepalingen die het gebruik van de
gronden en bouwwerken nader regelen:

Nadere eisen: hierin kunnen burgemeester en wethouders op grond van een aantal kwalitatief
omschreven criteria, zoals woonsituatie, straat- en bebouwingsbeeld en verkeersveiligheid
aanvullende eisen stellen aan de bouwregels. De nadere eisen zien dan ook op incidentele
gevallen om bepaalde ‘gaten’ op te vullen.
Aanlegvergunning: bij een bestemmingsplan kan worden bepaald dat het verboden is binnen
een (bij het plan aan te geven) gebied bepaalde werken die geen bouwwerken zijn of
bepaalde werkzaamheden uit te voeren zonder vergunning van burgemeester en wethouders.
Dit is om te voorkomen dat een terrein minder geschikt wordt voor de realisering van de
desbetreffende bestemming of ter handhaving en bescherming van die bestemming.
Voorbeelden zijn afgraven, ophogen, verharden etc. van gronden of het slopen van een
karakteristiek gebouw. Dit wil niet zeggen dat, als een werk niet aanlegvergunningsplichtig is,
het dan is toegestaan. Het aanleggen kan dan altijd nog in strijd zijn met de algemene
gebruiksbepalingen en/of een specifiek gebruiksverbod. In de paragraaf betreffende
aanlegvergunningen is altijd een toetsingscriterium opgenomen aan welke waarden getoetst
dient te worden bijvoorbeeld landschappelijke en natuurlijke waarden van een terrein.
Gebruiksregels: in dit onderdeel kan worden aangegeven welke vormen van gebruik men in
ieder geval strijdig acht met de bestemming. Het is niet de bedoeling om alle mogelijke
strijdige gebruiksvormen te noemen, maar met name die, waarvan het juist niet op voorhand
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duidelijk is dat deze in strijd zijn met de bestemming.  Het hoeft dan ook niet te gaan om
vormen van gebruik die logischerwijs in strijd zijn met de bestemming. Het is bijvoorbeeld
mogelijk om in de ene agrarische bestemming het kamperen strijdig te verklaren en in de
andere niet.

Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste functies in het plangebied en de wijze waarop ze
in de voorschriften zijn opgenomen.

6.4.2.2     Bestemmingen
Het bestemmingsplan Van Galenbuurt 2009 bevat de volgende bestemmingen:

1. Bedrijf
2. Bedrijf-Nutsvoorziening
3. Cultuur en ontspanning
4. Detailhandel
5. Dienstverlening
6. Groen
7. Kantoor
8. Maatschappelijk
9. Tuin
10. Verkeer
11. Verkeer_verblijfsgebied
12. Wonen
13. Wonen-Woongebouw

1. Bedrijf
De in het plangebied voorkomende bedrijven zijn allemaal positief bestemd. Indien het bestaande
bedrijf ophoudt te bestaan, kan alleen een bedrijf dat past binnen dezelfde categorie of lager zich op
de locatie vestigen van de bedrijven die op de lijst zijn benoemd. Ten behoeve van gewenste
flexibiliteit is een vrijstellingsmogelijkheid opgenomen voor bedrijven die niet in categorie A en B staan
aangegeven, maar die naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met zulke bedrijven.

Bij het toestaan van bedrijven is gekeken naar bijlage 4 van de VNG handleiding waarin staat
opgenomen de staat van bedrijfsactiviteiten functievermenging. De bijbehorende tabel is aan de
voorschriften verbonden als maatgevend om bestaande bedrijvigheid wel en niet toe te staan. Daarbij
wordt de toegestane bedrijvigheid beperkt tot de categorieën A en B.

Categorie A houd in “activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat deze
aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het bouwbesluit voor scheiding
tussen woningen en bedrijven zijn daarbij toereikend”
Categorie B houd in “Activiteiten die in gemengde gebieden kunnen worden uitgeoefend, echter met
een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en
andere gevoelige functies dienen plaats te vinden.”

De enige bestemming Bedrijven binnen het plangebied is gelegen aan de Ruijterstraat 36. Het
bebouwingsvlak voldoet aan categorie A en B. Categorie C bedrijven (De activiteiten zoals genoemd
onder B, waarbij vanwege de relatief grote verkeersaantrekkende werking een ontsluiting op de
hoofdinfrastructuur is aangewezen) zijn niet wenselijk gezien de afwezigheid om ter plekke te
parkeren.

2. Bedrijf-Nutsvoorziening
Onder nutsgebouwen wordt verstaan bebouwing voor kabels, leidingen, riolering, telefooncentrales,
zendmasten, transformator- en elektriciteitshuisjes.

3. Cultuur en Ontspanning
Hieronder valt het gebruik welke zich bezighoud met culturele zaken zoals bijvoorbeeld bioscopen,
musea, een dansschool, evenemententerreinen, theater en wordt aangevuld met ontspanning
waaronder begrepen wordt kinderboerderij, speeltuinen, ateliers en casino’s. Maar ook prostitutie en
seksinrichtingen vallen onder deze bestemming. Omdat prostitutie en seksinrichtingen binnen grote
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delen van De gemeente planologisch niet gewenst zijn wordt dit gebruik veelal van deze bestemming
uitgesloten. Wel is ondersteunende horeca opgenomen voor de bestemmingen.

4. Detailhandel
Detailhandel betreft de winkelvoorzieningen in het plangebied. Deze worden afzonderlijk bestemd
vanwege hun specifieke karakter en hun duidelijke invloed op de omgeving. Binnen het plangebied is
een aantal panden die alleen voor detailhandel gebruikt worden als zodanig bestemd. Gezien de
winkelleegstand is het wenselijk om de detailhandel te clusteren in de Van Galenstraat, tussen de
Wilhelminastraat en de Krugerstraat. Om het clusteren mogelijk te maken krijgen de winkels in dit
gedeelte van de Van Galenbuurt de bestemming ‘detailhandel’. De overige winkel- en kantoorpanden
in de Van Galenbuurt krijgen als hoofdbestemming ‘Wonen’, met een aanduiding ‘detailhandel’.

5. Dienstverlening
Onder de bestemming Dienstverlening vallen bedrijven of instellingen waarvan de werkzaamheden
bestaan uit het verlenen van economische diensten aan derden, waaronder begrepen kapperszaken,
schoonheidsinstituten, banken, adviesbureaus en hypotheekadviseurs. Van dienstverlenende
bedrijven gaat een verkeersaantrekkende werking uit.

6. Groen
Op de plankaart aangegeven gronden met de bestemming ‘Groen’ zijn bestemd voor
groen(voorzieningen), park en plantsoen hieronder vallen bomenrijen, groene ruimten tussen
bebouwing en voor groenstroken langs straten en paden, alsmede fiets- en voetpaden.
Binnen het plangebied zijn op deze wijze de grotere groenelementen vastgelegd die mede bepalend
zijn voor de hoofdgroenstructuur in het plangebied. Hieronder zijn ook zaken begrepen als paden,
speelvoorzieningen en water, mits ondergeschikt aan de hoofdfunctie.

In de voorschriften is voor wat betreft deze bestemming de volgende regeling uitgewerkt. In, op of
boven de gronden met de bestemming ‘Groen’ is het bouwen van gebouwen niet toegestaan.
Verblijfsrecreatie is niet toegestaan.

7. Kantoor
Onder de bestemming Kantoor vallen bedrijven of instellingen waarvan de werkzaamheden bestaan
uit het verlenen van economische diensten aan derden. Er is bij de bestemming kantoren geen sprake
van een verkeersaantrekkende werking.

8. Maatschappelijk
In beginsel worden onder deze bestemming activiteiten gebracht die betrekking hebben op (non profit)
voorzieningen die een maatschappelijk belang dienen. Hieronder vallen o.a. onderwijsinstellingen,
jeugd-/kinder-/naschoolseopvang, zorg en welzijnsinstellingen, religieuze gebouwen, gezondheidszorg
en andere specifieke vormen van maatschappelijke dienstverlening. Maar ook militaire terreinen en
inrichtingen en justitiële inrichtingen vallen hieronder.

9. Tuin
Op het perceel behorende bij de woonhuizen buiten het vlak met de bestemming ‘Wonen’ is de
bestemming ‘Tuin’ gelegd. Aangezien de bestemming ‘Wonen’ alleen op de hoofdbebouwing is
gelegd, zijn de uitbreidingsmogelijkheden (in de zin van bijgebouwen, een en uitbouwen) voor de
woning geregeld in de bestemming ‘Tuin’.

Op de als tuin bestemde gronden kunnen de gevolgen van aan- en uitbouwen en overige bijgebouwen
van invloed zijn op de kwaliteit van de woonomgeving. Binnen de gronden die als Tuin zijn
aangemerkt en vóór de voorgevelrooilijn liggen is plaatsing van aan- en bijgebouwen in principe niet
mogelijk. Voor kleine aan- uitbouwen zoals erkers zijn onder voorwaarden uitzonderingen mogelijk.
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Figuur: schematische weergave van een woning met bebouwingsmogelijkheden. De aan- en bijgebouwen zijn oranje
aangegeven. In het voorbeeld is uitbreiding aan de voorgevel niet mogelijk. Bijgebouwen moeten tenminste 3 meter achter de
voorgevelrooilijn geplaatst worden. bijgebouwen op het erf achter de woning moeten ten minste 5 meter achter de
achtergevelrooilijn geplaatst worden. Zo wordt het straatbeeld behouden en een minimumgrootte van de tuin gegarandeerd. Let
op, dit is een voorbeeld!

In dat gedeelte van het perceel dat áchter de voorgevelrooilijn ligt mag het achtererf deels bebouwd
worden. Daarbij gaat het om dat gedeelte van het perceel dat 3 meter achter de voorgevelrooilijn ligt,
en 3,5 meter vanaf de zijgevel. In de voorschriften wordt het totale oppervlak van alle aan- en
uitbouwen en bijgebouwen samen per woning beperkt. De gezamenlijke oppervlakte van de aan-,
uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 50% van het oppervlakte van het achtererf,
tot een maximale oppervlakte van 45m2. Daarmee wordt voorkomen dat er een te grote bouwmassa
ontstaat op het perceel, omdat dit uit het oogpunt van vormgeving en rechtszekerheid niet gewenst is.
De aan- en uitbouwen dienen binnen de op de plankaart aangegeven aparte aanduiding (categorie 1)
te worden gerealiseerd. De hoogtematen van de aan- en bijgebouwen zijn afgestemd op een minimale
belasting van de buren in verband met de bezonning van de woning. Daarbij is een maximale
goothoogte toegestaan van 3 meter en een nokhoogte van 4,5 meter. Bijgebouwen mogen tevens
gebouwd worden op het achtererf, met een maximale goothoogte van 3 en een dakhoogte van 4,5
meter.

Tot slot worden er regels gegeven met betrekking tot het oprichten van erf- en terreinafscheidingen.

10. Verkeer
De wegen met de bestemming ‘Verkeer’ zijn bestemd voor rijbanen, parkeervoorzieningen, fiets- en
voetpaden, bermen en groenvoorzieningen. De voornaamste functie van de bestemming is echter
gericht op de doorstroming van het verkeer. Deze bestemming is gelegd op die wegen die te boek
staan als wegen voor doorgaand verkeer. Binnen de bestemming zijn kleine gebouwen (zoals
transformatorhuisjes) en bouwwerken geen gebouw zijnde (zoals palen en masten), toegestaan.

11. Verkeer-Verblijfsgebied
Deze bestemming is te vergelijken met die van ‘Verkeer’, met het expliciete onderscheid dat verkeer
hier niet bovengeschikt is aan de verblijfsfunctie in de openbare ruimte. Qua inrichting moet deze
openbare ruimte passen in de woonbuurten: het gaat dan om (woon)straten en pleinen, paden en
bijbehorende voorzieningen zoals bruggen, groen-, parkeer- en speelvoorzieningen. De inrichting van
gebieden met de bestemming verkeers- en verblijfsdoeleinden is redelijk vrij, zij het wel dat de
verkeersfunctie gewaarborgd dient te blijven.

12. Wonen
In principe bestaan de woningen in de bestemming Wonen uit woonhuizen, onder dit begrip wordt
verstaan een gebouw welke bedoeld is voor één afzonderlijk huishouden, in het algemeen
spraakgebruik wordt vaak gesproken over een eengezinswoning. Het gaat daarbij om vrijstaande,
halfvrijstaande en rijtjeswoningen inclusief de bij de woonhuizen behorende aan- en uitbouwen en
bijgebouwen.
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Als uitgangspunt voor de bouwmogelijkheden binnen de bestemming Wonen geldt dat de bestaande
rechten ten aanzien van bouw- en gebruiksmogelijkheden (breedte en diepte van de bouwvlak)
gehandhaafd zijn en dat uitgegaan is van de gebouwde situatie. Met het bouwvlak op de plankaart
wordt direct duidelijk wat de bouwmogelijkheden binnen de bestemming Wonen zijn.

Ten aanzien van de bouwhoogte bij woningen (goot en nok) is er sprake van een grote
verscheidenheid in het plangebied. Er is daarom gekozen om de maximale goot- en nokhoogte
middels een aanduiding op de plankaart op te nemen.

Voor het realiseren van nieuwe woningen is in de regels een parkeereis opgenomen. Deze eis is
opgenomen om parkeerproblemen in de woongebieden te voorkomen. Daarbij kan gedacht worden
aan situaties waarbij parkeerplekken verloren gaan door uitbreiding van bestaande bebouwing, maar
ook aan situaties waarbij door uitbreiding meer behoefte is aan parkeerplaatsen naast de reeds
bestaande plaatsen. Voor deze gevallen is in de regels een tabel opgenomen waarin staat hoeveel
parkeerplaatsen op eigen terrein dienen te worden toegevoegd in geval van uitbreiding van het aantal
woningen. Hierbij is nog een relatie gelegd met de grote van de woning. Tevens is een tabel
opgenomen waarin een inrichting voor een parkeervoorziening is gekoppeld aan een aantal
parkeerplaatsen.

Aan de regels zijn gebruiksregels toegevoegd. Deze verbieden in ieder geval het gebruik van
bijgebouwen voor bewoning. Tevens regelen zij dat het is toegestaan dat een woning voorziet in een
aan huis verbonden beroep (zoals dat van advocaat, of arts e.d. zijn mogelijk, mits deze nevenfuncties
ondergeschikt blijven aan het hoofdgebruik, namelijk wonen) tot een maximum oppervlak van 30%
van het begane grond oppervlak met een maximum van 35m2. Ook qua ruimtelijke uitwerking en
uitstraling dient de nevenfunctie ondergeschikt te zijn aan de woonfunctie.

In de ontheffing voor gebruiksregels is een mogelijkheid opgenomen om dit oppervlak te vergroten
naar maximum 40% van de begane grond met een maximum van 50m2 echter onder een aantal
voorwaarden waaronder een aanvullende parkeerverplichting in de vorm van 1,55 parkeerplaatsen
per 100m2 bruto vloer oppervlak. In alle gevallen wordt de aard van de aan huis verbonden beroepen
gekoppeld aan een lijst welke als bijlage bij het plan is opgenomen.

Om het clusteren van detailhandel in de Van Galenstraat, tussen de Wilhelminastraat en de
Krugerstraat mogelijk te maken krijgen de winkels buiten dit gedeelte van de Van Galenbuurt als
hoofdbestemming ‘Wonen’, met een aanduiding ‘detailhandel’.

13. Wonen-Woongebouw
De bestemming ‘Wonen – Woongebouw’ heeft betrekking op gebouwen met gestapelde woningen en
wordt kenbaar gemaakt met de aanduiding WG (woongebouw). De maximale bouwhoogte van de
woongebouwen is aangegeven in het bouwvlak. Waar in de woongebouwen in de plint ook andere
functies zijn toegestaan zijn specifieke aanduidingen opgenomen. De parkeervoorzieningen ten
behoeve van de woongebouwen zij/kunnen binnen het bouwvlak worden gerealiseerd en zijn niet
apart aangeduid.

6.4.2.3     Dubbelbestemmingen

Archeologisch waardevol gebied (dubbelbestemming)
In de nota cultuurhistorie van de gemeente zijn de archeologische waardevolle gebieden aangegeven.
Deze gebieden zijn mede tot stand gekomen op grond van de Cultuurhistorische waardenkaarten van
de provincie. In de onderliggende bestemmingsplannen is nimmer rekening gehouden met de
archeologie in de bodem. Met het voorschrift worden voor de bekende archeologische gebieden de
verplichting opgenomen om bij verstoring van de bodemonderzoek te doen naar de (mogelijke)
aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.

Het voorschrift is 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. Indien er
bodemverstorende bouwwerken plaatsvinden dan kunnen burgemeester en wethouders hiervoor
vrijstelling verlenen. Dit kunnen zij echter alleen doen dan nadat is aangetoond dat het verstoren van
de bodem niet zal leiden tot een verstoring van de in de bodem aanwezige archeologische resten.
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Beschermd Stadsgezicht (dubbelbestemming)
De gronden welke vallen binnen de bestemming Beschermd stadsgezicht (dubbelbestemming) komen
voort uit het aanwijzingsbesluit tot het beschermde stadsgezicht van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg (RDMZ). In bijlage 2 is de gewenste beeldkwaliteit voor het beschermd stadsgezicht
beschreven. Naar aanleiding hiervan zijn de onderdelen genomen die in voorschriften geregeld
kunnen worden. Uitgangspunt is om de bebouwingssystematiek van de grachtengordel bij eventuele
renovatie-, bouw en verbouwplannen in de Grachtengordel te behouden.

In de nadere voorschriften is de mogelijkheid opgenomen voor burgemeester en wethouder om
nadere eisen te stellen om het behoud van de uitstraling van de grachtengordel te waarborgen.

In de voorschriften is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. De reden om het stelsel op te
nemen komt voort uit de wens om stedenbouwkundige en planologische ongewenste activiteiten
(welke niet onder het begrip bouwen vallen) tegen te gaan.

Tot slot is in het artikel de mogelijkheid voor burgemeester en wethouders opgenomen om voor een
aantal voorschriften binnenplanse vrijstelling te verlenen. Aan deze voorschriften zijn voorwaarden
verbonden waaronder deze verleend moet worden. Tevens zijn procedureregels opgenomen welke
behoren bij het verlenen van de vrijstelling.

Waterstaat- Waterkering (dubbelbestemming)
Door middel van deze bestemming is de zeewering aan de noordzijde van het plangebied bestemd.
Bouwen is slechts toegestaan ten dienste van de bestemming. Diverse werken en werkzaamheden,
waaronder grondwerkzaamheden, zijn gebonden aan een aanlegvergunning.

6.4.3 Algemene regels
De bepalingen van ‘Algemene regels’ vormen de algemene bepalingen van de voorschriften en
bevatten alle bepalingen die nog niet ergens anders zijn ondergebracht. Deze bepalingen zijn van
algemene aard en gelden in principe voor alle bestemmingen

Anti dubbeltelbepaling
In dit artikel wordt geregeld hoe kan worden voorkomen dat er in feite meer wordt gebouwd dan het
bestemmingsplan beoogd, bijvoorbeeld in het geval (onderdelen van) bouwpercelen van eigenaar
wisselen. De regeling is met name van belang met het oog op woningbouw. Door verwerving van een
extra (bouw)perceel of een gedeelte daarvan kunnen de gronden niet meegenomen worden in de
berekening van de bouwmogelijkheden van het nieuwe perceel als de nieuw verworven gronden
reeds meegenomen zijn in de berekening van een eerdere bouwvergunning. Het is dus niet
toegestaan gronden twee keer in te zetten om een bouwvergunning te verkrijgen.

Algemene ontheffingsregels
Dit is een flexibiliteitbepaling met ontheffingsmogelijkheden die voor alle bestemmingsplannen gelden.
In het onderhavige plan gaat het om ontheffingsmogelijkheden voor nutsvoorzieningen,
antennemasten en geringe afwijkingen en maatafwijkingen.

Algemene procedureregels
In dit artikel zijn de procedures opgenomen die gevoerd dienen te worden bij het verlenen van
ontheffingen binnen het bestemmingsplan alsmede een procedurebeschrijving voor het voeren van
een wijzigingsprocedure.

6.4.4 Overgangs- en slotregels
De bepalingen van de ‘Overgangs- en slotregels’ vormen het sluitstuk van de voorschriften en
bevatten de overgangsbepalingen en de aanroeptitel van het bestemmingsplan.

Overgangregels
In dit artikel is geregeld wat de juridische gevolgen zijn voor bouwwerken die al betstaan op het
moment van tervisielegging van het ontwerp van het plan dan wel nadien nog kunnen worden
opgericht overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen van de Woningwet. Ook wordt geregeld
wat de juridische gevolgen zijn van gebruik van de gronden en zich op die gronden bevindende
bouwwerken, dat al plaatsvond vóór de datum waarop het onderhavige bestemmingsplan
onherroepelijk rechtskracht heeft verkregen.
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Bouwwerken
Legale bouwwerken die bestaan op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerp van het plan
mogen gedeeltelijk of geheel worden vernieuwd of veranderd. Ook mogen zij na het tenietgaan  als
gevolg van een calamiteit worden herbouwd, op voorwaarde dat de betreffende bouwvergunning bij
burgemeester en wethouders is aangevraagd binnen achttien weken na de datum van de calamiteit.
Het gaat hierbij niet om illegale bouwwerken die zich op gronden bevinden op het tijdstip van
tervisielegging van het ontwerpplan, maar zijn gebouwd in strijd met het voorheen, tot die datum
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Gebruik
Legaal gebruik van gronden alsmede het gebruik van zich op die gronden bevindende bouwwerken,
dat in strijd is met het toegestane gebruik in het onderhavige plan, maar al plaatsvond vóór de datum
waarop het plan onherroepelijk rechtskracht heeft verkregen, mag worden voortgezet. Het gaat hierbij
om illegaal gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen, tot die datum geldende plan, daaronder
begrepen de overgangsbepalingen van dat plan en waartegen alsnog kan worden opgetreden.

Het is verboden het met het plan strijdige gebruik te wijzigen, tenzij door wijziging van het gebruik de
afwijking van het plan niet wordt vergroot.

Slotregel
Dit artikel geeft de naam van het bestemmingsplan aan : Van Galenbuurt 2009.



Bestemmingsplan Van Galenbuurt 2009– TOELICHTING –  februari 2009 pagina 58 van 85

6.5 Toepassing en handhaving van het bestemmingsplan

Het ontwikkelen van beleid en de vertaling daarvan in een bestemmingsplan heeft geen zin, indien na
de vaststelling van het bestemmingsplan geen handhaving plaatsvindt. Daarom is het belangrijk om
reeds ten tijde van het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te besteden aan de
handhaafbaarheid van de voorgeschreven regels.
Vier factoren zijn van wezenlijk belang voor een goed handhavingsbeleid:
1. Voldoende kenbaarheid van het plan bij degene die het moeten naleven.
2. Voldoende draagvlak voor beleid en regeling van het plan. De inhoud van het plan kan slechts

gehandhaafd worden indien het beleid en de regeling in grote kring ondersteund worden door
de gebruikers van het plangebied. Uiteraard kan niet iedereen zich vinden in elk onderdeel
van het plan. Een algemene positieve benadering van het bestemmingsplan is echter wel
wenselijk.

3. Realistische en inzichtelijke regeling. De juridische regeling moet niet onnodig beperkend of
inflexibel zijn. De bepalingen moeten bovendien goed controleerbaar zijn. Daarom moeten de
voorschriften niet meer regelen dan noodzakelijk is.

4 Actief handhavingsbeleid. Het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende controle
van de feitelijke situatie in het plangebied. Daarnaast moeten adequate maatregelen worden
getroffen indien de voorschriften worden overtreden. Indien dit wordt nagelaten, ontstaat een
grote mate van rechtsonzekerheid.

Hieronder wordt aangegeven hoe is omgegaan met de hierboven genoemde punten:
Ad 1) Het bestemmingsplan is reeds in de pre-concept fase rondgestuurd aan de met handhaving

belaste afdeling met het verzoek hierop commentaar te leveren met het oog op de latere
handhaving van het bestemmingsplan.

Ad 2) Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het bestemmingsplan is het concept
bestemmingsplan op grond van de gemeentelijke inspraakprocedure ter inzage gelegd. Het
doel hiervan is om vooruitlopend op de officiële procedure belanghebbenden te horen om op
deze wijze een breed gedragen plan te krijgen. Ook is er over het bestemmingsplan overleg
geweest met de wijkcoördinator die het plan heeft inbrengt in het wijkoverleg.

Ad 3) Dit is een van de uitgangspunten bij het opstellen van de voorschriften. Met het aanbieden in
de pre conceptfase aan de met handhaving belaste afdeling alsmede de ter inzage legging op
grond van de gemeentelijke inspraakronde wordt dit afgetoetst.

Ad 4) Indien zich strijdige en ongewenste ontwikkelingen of activiteiten voordoen, staat ten behoeve
van de handhaving van het verbod in de Algemene wet bestuursrecht een aantal
bevoegdheden ter bevordering van de naleving van de planvoorschriften ter beschikking. Bij
de toepassing van deze bevoegdheden tot het toepassen van bestuursdwang of het opleggen
van een dwangsom wordt gebruik gemaakt van een opgesteld draaiboek.

De controle op de naleving van het bestemmingsplan wordt uitgevoerd door het team
Handhaving van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (V.V.H.). Nadat een feit
is geconstateerd zal, behoudens spoedeisende gevallen, eerst de overtreder worden
benaderd om aan de overtreding een einde te maken. Dit kan door middel van het staken en
het opheffen van de strijdigheid.

Indien de strijdigheid niet wordt beëindigd, zal aan het dagelijkse bestuur van de gemeente
worden voorgelegd om middels bestuursdwang of door het opleggen van een dwangsom te
bevorderen dat de situatie in overeenstemming wordt gebracht met het bestemmingsplan.
Daartoe zal aan de overtreder een schriftelijke waarschuwing worden verzonden waarin is
vermeld binnen welke termijn de overtreding moet worden beëindigd. Tevens staat in de
waarschuwing vermeld welke actie vanwege de gemeente kan worden verwacht indien de
strijdigheid niet wordt beëindigd. De kosten van het toepassen van bestuursdwang worden
verhaald op de overtreder.
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7. Economische Uitvoerbaarheid
De activiteiten die verband houden met dit bestemmingsplan bestaan voor het grootste deel uit het
consolideren van de bestaande situatie binnen het plangebied. De kosten hiervoor worden gedekt uit
de reguliere beheerbudgetten.

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

Voor de gronden gelegen achter de Krugerstraat 99 waar het bedrijfsbebouwing was gevestigd wordt
in het bestemmingsplan gedeeltelijk getransformeerd naar wonen. Voor deze ontwikkeling zal een
apart exploitatieplan worden opgesteld. Wij gaan er van uit dat het project aan de Krügerstraat
budgettair neutraal wordt gerealiseerd.

Eventuele planschade anders dan door een planschade overeenkomst geregeld komen voor rekening
van de Gemeente Den Helder.

De ontwikkeling van het bestemmingsplan wordt economisch uitvoerbaar geacht.
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8. Overleg en inspraak
8.1  Algemeen
Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is op 20 november 2008
kennisgegeven van het feit dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Julianadorp
Zuid. In deze kennisgeving is aangegeven dat het voornemen in de vorm van het voorontwerp op
grond van de gemeentelijke inspraakverordening artikel 7 ter inzage wordt gelegd, dat het mogelijk is
schriftelijke zienswijzen in te dienen en dat onafhankelijke instanties in de gelegenheid advies uit te
brengen over het dat inspraak op het voorontwerp mogelijk was alsmede Van het voornemen dat

8.2 Inspraak
Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening heeft het bestemmingsplan gedurende zes
weken van 21 november 2008 tot 2 januari 2009 ter inzage gelegen. De inspraak vond plaats volgens
de in de inspraakverordening opgenomen schriftelijke inspraak procedure (artikel 7). Gedurende deze
termijn was het mogelijk schriftelijke reacties, opmerkingen of aanbevelingen ten aanzien van het plan
in te dienen.

Gedurende deze termijn is één zienswijze ingediend.
Het resultaat van de inspraak is als Bijlage 4 bij deze toelichting gevoegd.

8.3 Wettelijk vooroverleg

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening is het voorontwerp
bestemmingsplan Van Galenbuurt 2009 d.d. 17 november 2008 aan de belanghebbende
overheidsinstanties gestuurd.

De lijst van betrokken instanties en de reacties van deze instanties zij in bijlage 3 van deze toelichting
verwerkt.



Bestemmingsplan Van Galenbuurt 2009– TOELICHTING –  februari 2009 pagina 61 van 85

Bijlage 1: vrijstellingen
De onderstaande vrijstellingen van de vigerende bestemmingsplannen zijn vanaf 2000 verleend. Dan
gaat het om verleende vrijstellingen ex. Artikel 15, 17 en 19 WRO.

Bestemmingsplan ‘Van Galenbuurt 1978’
adres omschrijving strijdigheid bouwaanvraag

nr.
d.d.
verlening

soort WRO
vrijstelling

Piet Heinstraat 45 optrekken voorgevel goothoogte BA 2001-0445 16 nov 2001 art 15
M.H. Trompstraat 12 optrekken gevels goothoogte BA 2001-0342 14 jan 2002 art 15
De a Reystraat 37 verb + uitb woning/berging overschr achtergevelrooilijn BA 2001-0119 12 jul 2001 art 19, lid 3
Joubertstraat 95 uitbr woning overschrijding achtergevelbreedte BA 2002-0342 8 feb 2005 art 19, lid 3
Kerkgracht 1 verb woongebouw in 14 appartementen functiewijziging BA 2002-0740 art 19, lid 1
2e Emmadwarsstraat 3 uitbr woning bebouwingsoppervlak BA 2004-0173 28 okt 2004 art 19, lid 3
Krugerstraat 4 verb en uitbr woning functie BA 2004-0193 12 nov 2004 art 19, lid 3
De Ruyterstraat 56 renoveren woning dakhelling en goothoogte BA 2004-0274 12 nov 2004 art 15
Van Galenstraat 45 verb + uitbr woning overschrijding goothoogte BA 2004-0298 12 nov 2004 art 19, lid 3
Piet Heinstraat 50 verb en uitbr woning dakhelling BA 2004-0405 8 feb 2005 art 19, lid 3
Joubertstraat 57 uitbreiding woning overschrijding goothoogte BA 2004-0302 30 nov 2004 art 15
Piet Heinstraat 37 verb woning overschrijding goothoogte BA 2004-0419 17 feb 2005 art 15
De Ruyterstraat 28 optrekken achtergevel overschrijding goothoogte BA 2005-0004 7 jun 2005 art 15
1e Emmadwarsstraat 7 uitbr woning/garage/overkapping functie ambachtsbedrijf BA 2005-0118 7 dec 2005 art 19, lid 3
De Ruijterstraat 57 uitbreiden woning overschrijding goothoogte BA 2005-0421 24 jan 2006 art 15
3e Emmadwarsstraat 4 optrekken gevels woning overschrijding goothoogte BA 2005-0241 17 okt 2005 art 15
Emmastraat 63 optrekken achtergevel dakhelling BL 2005-0536 30 mrt 2006 art 15
PWA Singel ongenummerd realiseren woning en garage functie BA 2005-0305 14 mrt 2006 art 19, lid 2
de la Reystraat 28 optrekken achtergevel overschrijding goothoogte BA 2006-0522 27 mei 2007 art 19, lid 3
Wilhelminastraat 21 vergroten verd van woning overschrijding goothoogte BL 2006-0543 24 ap 2007 art 19, lid 3
Wilhelminastraat 74 uitbreiding woning overschrijding goothoogte BA 2006-0592 30 mei 2007 art 15
Van Galenstraat 92 plaatsen kap woning nokhoogte BA 2007 - 0297 2 okt 2007 art 19, lid 3
Emmastraat 38 uitbreiding woning overschrijding goothoogte BA 2007 - 0212 29 aug 2007 art 15
3e Emmadwarsstraat 9 optrekken voorgevel woning overschrijding goothoogte BA 2007 - 0305 16 nov 2007 art 15
Joubertstraat 5 uitbreiding woning overschrijding goothoogte BA 2007 - 0521 19 feb 2008 art 15
Krugerstraat 57 houden van een reisbureau bestemming (was Wonen) 20 mrt 2008 art 19, lid 3
Joubertstraat 30 optrekken achtergevel overschrijding goothoogte BA 2007 - 0535 10 apr 2008 art 15
1e Emmadwarsstraat  12 plaatsen verdieping op woning overschrijding goothoogte BA 2008 - 0068 29 mei 2008 art 19, lid 3
Joubertstraat 68 optrekken achtergevel overschrijding goothoogte BA 2008 - 0159 24 juli 2008 art 15
Hertzogstraat 8 optrekken achtergevel + plaatsen dakkapel overschrijding goothoogte BA 2008 - 0048  23 juli 2008 art 15

Bestemmingsplan ‘Van Galenbuurt 1978 1e herziening’
adres omschrijving strijdigheid bouwaanvraag

nr.
d.d.
verlening

soort WRO
vrijstelling

Bothastraat 34 verb + uitbr woning overschrijding goothoogte BA 2004-0474 17 mrt 2005 art 19, lid 3
PWA Singel 53 oprichten kap op garage overschrijding nokhoogte BA 2005-0370 15 feb 2006 art 19, lid 3
Van Galenstraat 10 uitbreiden woning functie bijgebouw BA 2006-0044 29 mei 2006 art 19, lid 3
Krugerstraat 36 vergroten woning overschrijden goothoogte BA 2005-0524 2 mei 2006 art 19, lid 3
Krugerstraat 134 uitbreiding woning overschrijding goothoogte BA 2006-0209 17 okt 2006 art 19, lid 3
Emmastraat 55 uitbreiding woning overschrijding bebouwd oppervlak BA 2006-0554 30 mei 2007 art 19, lid 3
Krugerstraat 36 veranderen berging max. te bebouwen oppervlakte BL 2007 - 0408 13 dec 2007 art 19, lid 3

Bestemmingsplan ‘Van Galenbuurt 1978 2e herziening’
adres omschrijving strijdigheid bouwaanvraag

nr.
d.d.
verlening

soort WRO
vrijstelling

Emmastraat 62 verb + uitbr woning goothoogte BA 2000-0686 23 feb 2001 art 15
Emmastraat 85 optrekken voorgevel goothoogte 14 jun 2001 art 15
Joubertstraat 89 verb + uitbr woning overschreiden bouwdiepte BA 2001-0125 28 jun 2001 art 15
Krugerstraat 119 uitbr woning overschr achtergevelrooilijn BA 2001-0646 31 jul 2002 art 15
Wilhelminastraat 54 verb + uitb woning goothoogte BA 2001-0637 6 mei 2002 art 15
Emmastraat 78 optrekken achtergevel goothoogte BA 2002-0155 9 jul 2002 art 15
Emmastraat 99 verb. + uitbr woning goothoogte BA 2002-0078 20 aug 2002 art 15
Emmastraat 63 optrekken voorgevel goothoogte BA 2002-0679 17 feb 2003 art 15
Kerkgracht 30 + 31 verb woning + kantoorruimte functie en goothoogte BA 2002-0030 18 jul 2002 art 19, lid 3
Van Galenstraat 96 maken extra verd goothoogte BA 2002-0344 6 sep 2002 art 19, lid 3
Emmastraat 75 verb + uitbr woning breedte aanbouw + oppervlak BA 2002-0350 6 jan 2003 art 19, lid 3
Bothastraat 38 uitbr woning goothoogte BA 2002-0703 7 mei 2003 art 15
Wilhelminastraat 70 wijzigen verd woning goothoogte BA 2003-0302 11 sep 2003 art 15
Bothastraat 26 uitbr woning overschrijding achtergevellijn BA 2003-0149 29 sep 2003 art 15
3e Emmadwarsstraat 1 wijzigen voorgevel goothoogte BL 2003-0382 4 dec 2003 art 15
Hertzogstraat 78 uitbr woning goothoogte BA 2003-0420 10 dec 2003 art 15
Emmastraat 1 uitbr woning goothoogte BA 2003-0339 20 nov 2003 art 15
Krugerstraat 14 uitbr woning overschrijding bebouwingsgrens BA 2003-0094 8 sep 2003 art 19, lid 3
Kerkgracht 19 uitbr woning functie tuin BA 2003-0262 29 sep 2003 art 19, lid 3
De La Reystraat 41 uitbr woning breedte aanbouw BA 2002-0550 14 apr 2004 art 19, lid 3
Bothastraat 6 uitbr woning dakhelling BA 2003-0468 21 apr 2004 art 19, lid 3
Emmastraat 67 uitbr woning goothoogte en dakhelling BA 2004-0002 14 mei 2004 art 19, lid 3
De Ruyterstraat 55 optrekken voor en achtergevel goothoogte BA 2004-0043 17 mei 2004 art 15
Wilhelminastraat 52 vergr zolderverd goothoogte BA 2004-0014 8 jul 2004 art 15
De Ruyterstraat 46 vergr zolderverdieping goothoogte BA 2004-0015 15 jul 2004 art 15
Cornelis Evertsenstraat 7 uitbr woning goothoogte BA 2004-0199 28 okt 1004 art 15
Joubertstraat 7 optrekken achtergevel overschrijding goothoogte BA 2006-0189 21 aug 2006 art 15
Emmastraat 57 optrekken voorgevel overschrijding goothoogte BA 2007-0014 6 jun 2007 art 15
Wilhelminastraat 55 optrekken voorgevel overschrijding goothoogte BA 2007-0064 12 juni 2007 art 15
De Ruijterstraat 59 uitbr woning goothoogte en platdak BA 2007-0144 31 jul 2007 art 15
Hertzogstraat 22 uitbreiden woning maximale goothoogte BA 2007- 0335 2 okt 2007 art 15
Wilhelminastraat 81 optrekken voorgevel plat dak BA 20080007 12 mrt 2008 art 15
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Bijlage 2: Analyse beeldkwaliteit beschermd stadsgezicht

2.1 Inleiding
De analyse en visie en op de grachtengordel wordt gegeven van grof naar fijn, van de opbouw van de
bebouwing in de straat (parcelering) naar tot uiteindelijk de uitstraling en opbouw van de gevel.
E.e.a conform de onderstaande opbouw:

Parcelering:
Gebiedseenheden;
Bouwstroken;
Dwarsstraten
Perceelbreedte

Het perceel:
Het aantal te realiseren woningen
Parkeren bij woningen
Bebouwingsbreedte

Het Pand:
Bouwvolume voorzijde
Bouwvolume achterzijde
Profiel Bouwvolume
Erfscheidingsmuren
Verdiepingshoogte
Expressie

Daken:
Dakvormen
Dakkapellen

Gevel
Plastiek en Textuur
Materialisering
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2.2 Parcelering

Onder parcelering wordt verstaan de opbouw en samenhang van de in de straat aanwezige percelen.

2.2.1 Gebiedseenheden
De dubbelstructuur van de Grachtengordel kent diverse gebiedseenheden. Op de onderstaande kaart
zijn deze aangegeven en deze zullen vervolgens afzonderlijk worden behandeld.

Gebied A
De bouwstrook kent een helder onderscheid tussen de (formele) voorzijde en de (informele)
achterzijde. De bebouwing per perceel wordt gekenmerkt door een hogere en grootschaligere
bebouwing aan de voorzijde ten opzichte van een lagere en kleinschaligere bebouwing aan de
achterzijde. Deze opbouw is één van de meest herkenbare kenmerken van de grachtengordel. De
bouwstrook ligt tussen de dubbelstructuur van de beide grachten. De percelen hebben, op een aantal
uitzonderingen na, over de volle diepte dezelfde breedte.
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Gebied B
Ook deze bouwstrook kent een helder onderscheid tussen voorzijde en achterzijde. De bouwstroken
grenzen aan de achterzijde aan een secundaire straat die, vanuit historisch perspectief gezien, meer
als een achterpad functioneert. De bebouwing aan de achterzijde is per perceel kleinschaliger dan de
bouwstroken gelegen tussen de dubbelstructuur van beide grachten. De percelen hebben over de
volle diepte dezelfde breedte.

Gebied C
De verkaveling heeft een gelijkwaardige voor- en achterzijde. De voorzijde is gelegen aan de gracht,
terwijl de achterzijde aan een straat (stadszijde) grenst. De percelen staan niet in elkaars verlengde
en worden aan de voor- en achterzijde gescheiden door een tussenpad.

Gebied D
De percelen langs de gracht zijn onderdeel van een bouwblok en bevatten geen bebouwing aan de
achterzijde. De achterzijde wordt begrensd door een achterpad. Het achterpad zorgt ervoor dat de
bebouwing via de achterzijde bereikbaar blijft. Dit systeem moet worden gehandhaafd.
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Gebied E
De bebouwingsstroken ingeklemd door de Sluisdijkstraat, Janzenstraat en Steengracht botsen in een
hoek op de Grachtengordel. Deze richting is, vanuit historisch oogpunt, afgesneden door de komst
van de Oude Rijkswerf Willemsoord en de Grachtengordel. De bebouwing heeft richting
Grachtengordel een arme uitstraling mede doordat de voornaamste perceelrichting niet haaks op de
grachtengordel is gelegen. Door de doorbraak van de Beatrixstraat is de ruimtelijke samenhang
verbrokkeld en is er een onduidelijke stedenbouwkundige hiërarchie ontstaan van richtingen en
ruimten. Voor deze locaties zal in het nieuwe bestemmingsplan voor het Stadshart een nadere
invulling worden gegeven. Tot dat moment worden de panden behandeld als zijnde beide zijde een
gelijkwaardige voorzijde hebbende. Conform gebied C.

2.2.2 Bouwstroken

Naast de Zeedijk en de Linie is de grachtengordel in Den Helder het langste en meest gestructureerde
element van Den Helder. Door het continue profiel is het een duidelijk herkenbaar en onderscheidend
ruimtelijk element in de stad. Haaks hierop staan de individuele panden van de Grachtengordel. De
individuele panden vormen samen een bebouwingsstrook. Met het water, de taluds, de bomenrij en de
verharding geven de bebouwingsstroken en de autonome gebouwen van algemeen nut (kerken e.d.)
de Grachtengordel zijn profilering.

Samengevat:
- Een bebouwingstrook wordt gevormd door een veelheid van individuele panden.
- De voorgevel van de individuele panden voornamelijk een verticale richting hebben.

2.2.3 Dwarsstraten
De stedenbouwkundige opzet van de Grachtengordel wordt bepaald door de maatsystematiek die
vanuit de Oude Rijkswerf Willemsoord wordt geordend. Daarnaast hebben oude slootpatronen (Van
Galenbuurt, Visbuurt) en de Sluisdijk invloed uitgeoefend op de westelijke structuur van de
Grachtengordel. De heldere maatstructuur is nog steeds is nog steeds te herkennen in de gelijke
lengte van de bebouwingsstroken en de positionering van de dwarsstraten onderling. Zo staan de
dwarsstraten niet in elkaars verlengde. Het zicht wordt daardoor gevangen in het continue profiel van
de gracht.
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Voor twee locaties wordt een uitzondering gemaakt. Het Helderse kanaal maakt namelijk ter hoogte
van het noordelijke punt van de Molenstraat, nabij het oude schoolgebouw een scherpe bocht richting
Oud Den Helder. In de oksel van deze bocht bevindt zich een gebied dat in Den Helder de Doolhof
heet. De twee doorsteken bieden de mogelijkheid tot het “openen” van het huidige gebied. De Doolhof
raakt daardoor zijn gesloten karakter kwijt.

Samengevat:
Doorbraken, extra dwarsstraten, doorgangen of stegen zijn niet toegestaan;

2.2.4 Perceelbreedte
Door de breedte van de aaneengesloten te herontwikkelen locaties te delen door 7,2 wordt het aantal
percelen bepaald dat minimaal gerealiseerd dient te worden op deze locatie. Met het getal van 7,2
wordt bereikt dat de huidige parcelering wordt gehandhaafd. De huidige gemiddelde breedte in de
Grachtengordel is 5,7 meter, schommelend van 5,1 tot en met 6,6 meter. Desondanks dienen de
percelen op de te herontwikkelen locaties, onderling en duidelijk waarneembaar, in breedte te
wisselen.

Eenvormigheid moet in de Grachtengordel worden vermeden. De individualiteit van het pand staat
voorop. Dit wordt onder andere verkregen door de diversiteit in de breedte van het perceel maar ook
door een afwisselende goot- en nokhoogte, verdiepingshoogte, kapvorm en door differentiatie van
materialen en gevelindeling per pand.

Samengevat:
- De totale breedte van een aaneengesloten te herontwikkelen locatie moet worden gedeeld door

7,2. Het getal dat daaruit komt moet naar boven worden afgerond als geheel getal en bepaalt het
minimum aantal te realiseren percelen. (De maximale breedte van één perceel is daardoor 7,2
meter).

- De parcelering van percelen moet leesbaar zijn over de gehele diepte van het perceel. Het
perceel bevat zowel aan de voor- als achterzijde dezelfde breedtemaat.

- Er mogen twee en ten hoogste drie percelen met één en dezelfde breedte naast elkaar liggen, dit
is slechts eenmalig per ontwikkellocatie toegestaan;

- De percelen die aan de betreffende percelen grenzen met één en dezelfde breedte moeten
minimaal 0,9 meter breder of smaller zijn.

- Eén van de twee of drie percelen, met dezelfde breedte, mag niet een hoekperceel betreffen.
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Uitzonderingen op bovengenoemd zijn:
- Herontwikkelingslocaties breder dan 7,2 meter en smaller dan 9,6 meter bestaan minstens uit één

pand. Binnen de zone van 27,0 meter is slechts één perceel breder dan 7,2 meter toegestaan met
een maximale breedte van 11,0 meter.

- De minimale afstand tussen twee percelen breder dan 7,2 meter is 4,5 meter.

2.3 Het perceel

2.3.1 Het aantal te realiseren woningen
Door het oppervlak van het perceel te delen door de getallen 72, resp. 108 wordt het aantal woningen
bepaald dat maximaal, op één perceel, mag worden gebouwd. Zodoende wordt het aantal woningen
in een gezonde verhouding geplaatst ten opzichte van het totaal aanwezige oppervlakte van het
perceel. Wel zal er altijd kritisch naar het architectonische ontwerp worden gekeken om een
onaanvaardbare dichtheid te voorkomen. Het maximaal toelaatbare aantal woningen per perceel is
alleen te verantwoorden als daadwerkelijk woningen met voldoende (woon)kwaliteit gerealiseerd
kunnen worden.
Typologisch gezien kan een pand verschillende verschijningsvormen hebben en dus één of meerdere
woningen bevatten. Daarbij denkend aan bijvoorbeeld een herenhuis of een appartementengebouw.

Samengevat:
- Het totale oppervlakte van één perceel, gelegen in het centrumgebied, moet worden gedeeld

door 72. Het getal dat daaruit voortkomt, moet naar boven (vanaf 0,5) of naar beneden (tot en met
0,5) worden afgerond als geheel getal. De uitkomst bepaalt het maximale aantal woningen wat per
perceel gerealiseerd mag worden.

- Het totale oppervlakte van één perceel, gelegen buiten het centrumgebied, moet worden
gedeeld door 108. Het getal dat daaruit voortkomt, moet naar boven (vanaf 0,5) of naar beneden
(tot en met 0,5) worden afgerond als geheel getal. De uitkomst bepaalt het maximale aantal
woningen wat per perceel gerealiseerd mag worden.

Begrenzing Beschermd Stadsgezicht

Begrenzing centrumgebied

Bebouwing grachtengordel
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2.3.2 Parkeren bij woningen

Ten aanzien van parkeren bij de woningen wordt aangesloten bij de parkeernota van de gemeente
Den Helder. Deze is gebaseerd op het CROW, en gaar uit dat voor nieuwe bouwplannen het parkeren
op eigen terrein wordt gerealiseerd, indien dit niet mogelijk is bestaat de mogelijkheid om via een
bijdrage aan het parkeerfonds toch te voldoen aan de parkeernorm.

2.3.3 Bebouwingsbreedte
Om de opbouw van de bebouwing op het perceel met een hoger en grootschaliger pand aan de
voorzijde ten opzichte van één of meerdere lagere of kleinschaliger(e) pand(en) aan de achterzijde te
vestreken is één enkel pand, aan de achterzijde, nooit breder dan 7,2 meter.

Kenmerkend voor de achterzijde is de informele uitstraling. Het gevoel dat men zich begeeft in een
“binnen(terrein)milieu”. Waar, in tegenstelling tot de voorzijde, de wereld naar binnen drukt. Bij
terugliggende bebouwing aan de achterzijde is er eerst een toegang tot een open ruimte waaraan de
toegang tot het (de) gebouw(en) gesitueerd is. Deze intermediaire zone leent zich goed voor
beplanting. Klimop of een fruitboom geeft het een tuinachtige uitstraling. Een tuin benadrukt immers
het informele karakter. De uitstraling van de benodigde entreeopening is die van een deur of een hek,
niet die van een garage. De achterzijde dient onderdeel te zijn van het architectonische ontwerp.

Om bij een hoekperceel de helderheid van voor- en achterzijde te benadrukken moet de geleding in
de zijgevel tot uitdrukking komen in de verschillende bouwhoogte van de panden aan beide zijden.
Daarbij wordt tevens het naar “naar voren drukken”van de voorgevel benadrukt.

Individuele panden bevatten voornamelijk woningen. Voor de panden gelegen in het zogenaamde
“centrumgebied” zijn ook andere functies mogelijk of een combinatie. Om levendigheid en de sociale
controle te vergroten dienen de bovenverdiepingen dan ook te worden gevrijwaard van opslag en of
relaterende activiteiten. De bijzondere panden zijn voornamelijk gebouwd ten behoeve van het
algemene nut, bijvoorbeeld een praktijkwoning of een pastorie. Ze staan op de rooilijnen van de
bebouwingsstrook maar zijn in aantal minder vaak aanwezig. Voorbeelden van autonome gebouwen
zijn: Het Oude Raadshuis, de voormalige Lutherse Kerk(thans woningen) of de Nieuwe Kerk.

Figuur 1 Oude stadhuis                                                                                                                                  Figuur 2 voormalige Lutherse Kerk

Kijkend naar de Nieuwe Kerk zijn er een aantal wetmatigheden ontdekt ten aanzien van de
maatsystematiek. De Nieuwe Kerk staat namelijk in de as van het dok en het pompgebouw van de
Oude Rijkswerf Willemsoord (tracé regulateur), maar is ook opgenomen in de maatsystematiek van de
Grachtengordel. De Nieuwe Kerk bevat verhoudingen die bekend staan als de “gulden snede”. De
onbebouwde ruimte aan de zuidzijde van de Nieuwe Kerk is daar ook aan ontleend. De hoogte van de
torenspits maakt een 30 graden hoek vanaf de kopbebouwing met de bouwstrook aan de zuidzijde.
Deze compositie zorgt ervoor dat de torenspits van de Nieuwe Kerk duidelijk in het blikveld valt zonder
het hoofd te moeten buigen. Het moge duidelijk zijn dat de open ruimte nooit bebouwd mag worden!
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Samenvatting:
- Elk pand staat aan de voorzijde, over de gehele breedte van het perceel, in de rooilijn;
- De achterzijde wordt minstens gevormd door een gemetselde erfscheidingsmuur van 3,0 meter

hoog, over de gehele breedte van het perceel, staand in de rooilijn;
- Aan de achterzijde van elk perceel één of meer pand(en) bevatten, mits elk pand afzonderlijk

maximaal 7,2 meter breed is.
- Als de perceelsbreedte breder is dan 7,2 meter is men verplicht een vrije doorgang aan de

achterzijde te realiseren van minimaal 1,0 meter breed.
- Als een pand aan de achterzijde wordt gerealiseerd, maar men deze niet op de rooilijn wil

plaatsen, zal de voorruimte (tussen de erfscheiding en het betreffende pand) minimaal 3,0 meter
moeten bedragen;

- Op een hoekperceel moeten panden en/of erfscheidingen altijd in de rooilijn (drie zijden 0 staan,
waarbij de hoek aan de zijkant van de achterzijde minstens wordt gevormd door het pand;

- Het bestemmingsplan laat, naast wonen, een aantal functies toe gekoppeld aan een maximum
aantal m2. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de gebieden die wel of geen
onderdeel zijn van het “centrumgebied”;

- Bovenverdiepingen mogen niet gebruikt worden voor opslag.

Uitzonderingen:
Bijzondere panden in de bebouwingsstroken hebben een grotere breedte, hoogte of introduceren een
voorruimte.
Autonome panden hebben een vrije positie in de Grachtengordel en zijn eerder uitzondering dan regel
(het betreft de drie losstaande panden zuidzijde Helden ter Zeeplein, de twee kerken aan de
Kerkgracht ter hoogte van de Postbrug, de Nieuwe Kerk aan het gelijknamige plein en de Lutherse
Kerk aan de Westgracht ter hoogte van de Derde Molendwarsstraat in het verlengde van de
Breewaterstraat).
De groene open ruimte tussen de Weststraat en de Keizersgracht, gelegen ten zuiden van de Nieuwe
Kerk dient onbebouwd te blijven. De bestaande rooilijn aan de noordzijde blijft ongewijzigd.
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2.4 Het Pand

2.4.1 Bouwvolume voorzijde

Goothoogte
Door het opnemen van een maximale goothoogte van 10,2 meter wordt de goothoogte van de Nieuwe
Kerk nier overschreden. Het zijn dan ook alleen de autonome gebouwen, van algemeen nut, die er
bovenuit mogen steken.

Samengevat:
- De goothoogte van de panden gelegen aan de voorzijde mogen niet hoger zijn dan 10,2 meter;
- Autonome panden hebben als enige een afwijkende goothoogte. In de grachtengordel betekent dit

nagenoeg conservering van de bestaande autonome panden, vertaald in positie en massa.

Bouwhoogte
Om de landschappelijke kwaliteiten van het dijklandschap en het beschermde stadsgezicht te
waarborgen is in het Voorontwerp Structuurplan Stadshart Den Helder 2020, d.d. 1 juni 2004, een
zone met hoogtebeperkingen opgenomen. Deze zone is, vanaf de rand van het Natte Dok, gelegen op
de Oude Rijkswerf Willemsoord, 500 meter breed met oplopende bebouwingshoogte (lees: maximale
nokhoogte). Deze zichtlijn heeft een varhouding van 1: 16,18. De bebouwing langs de Binnenhaven
en de Bassingracht kent echter geen zichtlijn vanaf de Oude Rijkswerf Willemsoord. Om niet afwijkend
te bouwen ten opzichte van de panden staand aan de Zuidstraat wordt dezelfde nokhoogte
gehanteerd. Zodoende zijn alle individuele panden (met daken) niet zichtbaar vanaf de Oude
Rijkswerf Willemsoord met uitzondering van bijzondere autonome gebouwen.

Samengevat:
- De nokhoogte van de panden gelegen aan de Weststraat is maximaal 12,9 meter;
- De nokhoogte van panden gelegen aan de Kerkgracht, Loodsgracht, Molengracht, Westgracht,

Spoorgracht, Bassingracht, Zuidstraat en Binnenhaven is maximaal 16,7 meter.

Uitgezonderd:
- Autonome panden hebben als enige een afwijkende nokhoogte. In de grachtengordel betekent dit

nagenoeg conservering van de bestaande autonome panden, vertaald in positie en massa.
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2.4.2 Bouwvolume achterzijde
De nokhoogte van de bebouwing aan de achterzijde is lager of gelijk aan de nokhoogte van de
bebouwing aan de voorzijde. Daarnaast wordt de nokhoogte bepaald door de zichtlijn vanaf de
overzijde van het Helderse Kanaal. De zichtlijn cultiveert de opbouw van de bebouwing op het
perceel, die wordt gekenmerkt door een hogere en grootschalige bebouwing aan de voorzijde ten
opzichte van een lagere en kleinschalige bebouwing aan de achterzijde. Deze opbouw is één van de
meest herkenbare kenmerken van de Grachtengordel. De zichtlijn heeft tot doel om de achterkant van
het pand(dak), dat aan de voorzijde van het perceel staat, voor een deel in het zicht te houden.

De morfologische analyse heeft aangetoond dat de Molenstraat, sinds zijn ontstaan, functioneert als
secundaire straat. Transformatie tot hoofdstraat is dan ook niet aan de orde. Het is immers de
voorzijde van het perceel die de formele zijde vormt.

Samengevat:
- Het pand en/of de panden aan de achterzijde zijn minimaal één verdieping lager ten opzichte van

de bebouwing aan de voorzijde.
- Voor alle achterzijden geldt een maximum van 75% bebouwd per bouwstrook. De overige 25%

bestaat dan uit een erfscheidingsmuur van minstens 3,0 meter hoog en/of een bebouwing van
maximaal 3,0 meter hoog;

- Langs de Oostslootstraat en Molenstraat mag de bebouwing:
 maximaal 2 bouwlaag met kap bevatten staand in de voorgevelrooilijn.

- Langs de Keizersgracht en de Achterbinnenhaven mag de bebouwing:
maximaal 2 bouwlagen met kap bevatten staand in de voorgevelrooilijn of;
maximaal 3 bouwlagen met een plat dak bevatten, mits dit maximaal 40%
betreft per te herontwikkelen locatie en er een eerlijke, verhoudingsgewijze
verdeling leesbaar is.

Uitzonderingen:
- Op alle hoeken in de Grachtengordel mag, aan de achterzijde, niet terugliggend worden gebouwd;
- Zodra twee of meer naast elkaar liggende percelen terugliggend bebouwing en/of een

terugliggende bovenverdieping bevatten dan moet de bebouwing en/of de bovenverdieping van
elk perceel tenminste 0,5 meter ten opzichte van elkaar verspringen.

- een hoekperceel mag geen plat dak hebben.

2.4.3 Profiel bouwvolume
Het onderscheid tussen het ‘voorhuis’en ‘achterhuis’ vergroot de leesbaarheid, naast schaal en maat.
Tezamen mogen ze niet leesbaar zijn als één gevormde massa. Uit het oogpunt van zontoetreding en
realisatie van buitenruimte zal de afstand tussen de bebouwing groter moeten zijn. Naast
terugliggende bebouwing is het naar binnen drukken van de gevel (lees: plastiek van de achtergevel)
een middel om het achterhuis duidelijk leesbaar te laten zijn.
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Samengevat:
De panden aan de voor- en achterzijde mogen zich niet als één gebouw manifesteren.

2.4.4 Erfscheidingsmuren

De achterzijde dient onderdeel te zijn van het architectonische ontwerp.

Eisen:
- De achterzijde wordt minstens gevormd door een gemetselde erfscheidingsmuur van 3,0 meter

hoog, over de gehele breedte van het perceel, staande in de rooilijn;
- Een hoekperceel bevat minstens een gemetselde erfscheidingsmuur van 3,0 meter hoog, in het

verlengde van de kopgevel van het pand aan de voorzijde;
- Alle soorten openingen aan de achterzijde bevinden zich “in” de erfafscheidingsmuur, en nimmer

op een hoek, tussen twee panden in of tegen een pand aan;
- Het totaal van alle openingen samen mag niet meer zijn dan 50% van de achterzijde per te

herontwikkelen locatie;
- Een doorgang, in de erfscheidingsmuur, is niet breder dan 1,5 meter.
- Deuropeningen in de erfscheidingsmuur mogen niet met kanteldeuren of verticale roldeuren

worden afgesloten;

2.4.5 Verdiepingshoogte

In het ‘centrumgebied’ heeft de begane grondvloer een verdiepingshoogte van minimaal 3,2 meter. De
plattegrond van de begane grond dient dusdanig te zijn dat een bijzondere functie er een plaats kan
krijgen (nu of in de toekomst), onafhankelijk van de erboven gelegen functies. De vestiging van
diverse functies is dan mogelijk en sluit dit niet uit voor de toekomst.

Bij de parcelering van de Grachtengordel speelt ook de breedte-hoogte-verhouding een rol. Zo
hebben architectonisch rijkere panden een verhouding waarbij de bouwhoogte nadrukkelijk groter is
dan de breedte. Dit wordt verkregen door een hogere verdiepinghoogte dan voorgeschreven in het
vigerende bouwbesluit. Daarin staat een verdiepingshoogte van minimaal 2,8 meter, terwijl de
voorkeur uitgaat naar 3,2 meter. Een combinatie is ook goed mogelijk. Zo kan de begane grond een
verdiepingshoogte hebben van 3,2 meter en de overige verdiepingen elk een hoogte van 2,8 meter.
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Algemeen uitgangspunt is dat elk pand en/of perceel zich onderscheidt door een afwisselende
verdiepings- en goothoogte per pand/perceel. Hierdoor wordt zowel de individualiteit evenals de
verticale richting van het pand versterkt. Aan de hand van doorsneden zal de architect dit principe in
de SO-fase laten zien.

De grachtengordel leent zich niet voor grootschalige bedrijfsactiviteiten. De breedte en de individuele
uitstraling en de realisatie van één entreedeur per pand zijn specifieke kwaliteiten die op gespannen
voet staan met grootschalige bedrijfsactiviteiten.

Samengevat:
- In het ‘centrumgebied’heet de begane grond, aan de voorzijde, een verdiepingshoogte van

minimaal 3,2 meter en een indeling die het veranderen naar winkel (bedrijf) of woonruimte op de
begane grond mogelijk maakt;

- Per pand dienen de verdiepings- en goothoogtes te wisselen;
- Binnen de grachtengordel geldt een beperking ten aanzien van de toegestane functies en een

maximalisering van de hoeveelheid bvo’s.

2.4.6 Expressie
Op een aantal uitzonderingen na, bestaat de Grachtengordel uit individuele panden. Zo onderscheidt
elk pand zich van de andere panden, als gedifferentieerd object. Bij twee panden onder één dak
verhoudt het pand zich, door spiegeling, nog steeds prettig. Bij een rij woningen (maximaal 3 panden)
moet de architectuur niet de individualiteit van de woning maar die van het gebouw benadrukken. Het
pand is binnen de Grachtengordel pas succesvol als het zich als één gebouw weet te manifesteren
(analyse heeft uitgewezen dat de beperkte hoeveelheid aanwezige rij woningen niet storend is. Een
onbeperkte toevoeging van een lange rij woningen zou echter geleidelijke transformatie van de
Grachtengordel betekenen). De entreedeur is daarvan een kenmerkend element. Op de begane grond
is het dan ook niet toegestaan om meer dan één entreedeur te realiseren. Deze deur fungeert als deur
naar de woning(en) en bevat de brievenbus(sen) en huisnummer(s) en is geplaatst in de voorgevel.

De architectuur zal te aller tijde niet de individualiteit van de woning maar wel die van het pand
moeten benadrukken. De voorgevel is één architectonisch geheel en het pand staat duidelijk op het
grondvlak. De voorgevel is daarmee het verticale elementen dat op een krachtige horizontale structuur
staat. Deze verticale richting kan als thematiek in de architectuur worden versterkt. Analyse van de
huidige panden toont dat verticale ramen en een hogere verdiepingsvloer een sterk middel kunnen
zijn. In de breedte-hoogte-verhouding speelt de parcelering in het pand, en dus in de gevel, ook een
rol. Door toepassing van één, twee of bijvoorbeeld drie beuken (symmetrie of a-symetrie) in een pand,
afhankelijk van de perceelsbreedte, heeft de ontwerper een ontwerpmiddel in handen om panden een
individuele uitstraling te geven. Deze regel is echter alleen van toepassing aan de voorzijde. De gevel
aan de achterzijde kent geen symmetrie en is eerder neutraal.

Samengevat:
- elk pand is architectonisch te lezen als één gebouw waarbij begane grond en verdieping één

architectonisch geheel vormen;
- Meerdere panden op één en hetzelfde perceel moeten elk worden voorzien van een individuele

uitstraling;
- Elk pand bevat maximaal één entreedeur en ontsluit één of meerdere woningen in het

desbetreffende pand.
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Uitzonderingen:
- Twee panden onder één dak zijn alleen toegestaan door middel van spiegeling.
- Bij drie panden onder één dak dient de architectuur het gebouw als eenheid te benadrukken en

niet de individualiteit van de woning;
- Eén van de twee of drie panden mag geen hoekpand zijn;
- Vier identieke panden of meer, staand naast elkaar zijn niet toegestaan;
- Als een winkelfunctie aanwezig is op de begane grond zijn er twee entreedeuren aan de voorzijde

toegestaan. Eén voor de winkel (tevens verplichte zijde ten nutte van expeditie), de andere ter
ontsluiting van één of meerdere woningen in het betreffende pand.
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2.5 Daken

2.5.1 Dakvormen
Het maken van een kap is uitgangspunt. Desondanks mag er, bij uitzondering, van worden afgeweken
mits het voldoet aan de gestelde richtlijnen. Een plat dak is in de Grachtengordel eerder uitzondering
dan regel.

De maximale hellingshoek bepaalt mede de kwaliteit van het perspectief van de straat. De kapvorm
aan de voorzijde vormt geen geheel met de gevel. De dakrand beëindigt de voorgevel en vangt de
terugliggende kapvorm op. Ook aan de achterzijde is de kapvorm geen onderdeel van de gevel, maar
de overgang is minder prominent. Wisselende kap- en/of dakvormen en nokrichtingen, van naast
elkaar liggende panden, benadrukken de individualiteit. Het is immers een middel om differentiatie te
bewerkstelligen door variatie en aansluiting.

Binnen de Grachtengordel is de uitkragende dakrand met een terugliggende kapvorm het meest
voorkomend. De toepassing van ene voorgevel met daarachter een kapvorm met een noklijn haaks op
de voorgevel dient als architectuur eerder uitzondering dan regel te zijn.

Door de nokrichting, bij een hoekpand, aan de achterzijde haaks op de Grachtengordel te plaatsen
wordt de diepte van het perceel benadrukt. Het verheldert de leesbaarheid van voor en achterzijde en
benadrukt het “naar voren drukken”van de voorgevel.

Om de helderheid van voor- en achterzijde te benadrukken moet de geleding in de zijgevel bij een
hoekperceel ook tot uitdrukking komen in de profilering en de nokrichting.

Samengevat:
- De panden aan zowel de voor- als achterzijde moeten worden voorzien van een kap.
- De hellingshoek is minimaal 10 graden en maximaal 60 graden;
- De kapvorm aan de voorzijde vormt geen onderdeel van de gevel;
- Naast elkaar liggende panden hebben afwisseldende kap- en/of dakvormen;
- Per 6 panden mag slechts 1 pand een noklijn bevatten met een kapvorm haaks op de

Grachtengordel waarbij de voorgevel de baas zal zijn over de kap;
- Een plat dak is alleen toegestaan als de goothoogte minimaal 0,5 meter lager is dan de

goothoogte van de “buren”(bestaand en/of nieuw), mits de “buren” zijn voorzien van een kap;
- De nokrichting van een hoekpand aan de voorzijde loopt evenwijdig met de Grachtengordel;
- De nokrichting van een hoekpand aan de achterzijde staat haaks op de Grachtengordel.

Uitzonderingen:
- Bij toepassing van een lessenaarstaak, bij panden aan de voorzijde, bevindt de nok zich ten alle

tijden aan de voorzijde.
- Een afgetopt zadeldak is niet toegestaan;
- Wanneer de noklijn van de kapvorm haaks staat op de Grachtengordel zal de voorgevel de baas

zijn over de kap;
- Een plat dak is aan de achterzijde toegestaan mits het voldoet aan de richtlijnen hoofdstuk 4.4.2
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2.5.2 Dakkapellen
Een dakkapel maakt geen onderdeel uit van de voor- en/of achtergevel. Een dakkapel is immers een
element in het dakvlak. In die hoedanigheid mag een dakkapel niet dezelfde breedte hebben als het
dakvlak.

Richtlijnen:
- Een (gedeeltelijke) dakopbouw in combinatie met dakramen zijn niet toegestaan;
- Een dakkapel is toegestaan mits deze achter en/of boven de dakrand wordt geplaatst en geen

geheel vormt met de voorgevel;
- Dakkapellen boven elkaar zijn niet toegestaan (gestapelde dakkapellen);
- Eén of meerdere dakkapellen zijn maximaal 2,0 meter breed, maximaal 1,5 meter hoog, minimaal

0,5 meter van de dakrand, noklijn en/of ten opzichte van elkaar geplaatst en beslaan maximaal
25% van een enkel dakvlak.

- Een dakkapel bestaat louter uit een kozijn en wordt direct omgeven door een bij het dak
behorende afdekking.

Uitzonderingen:
- Een dakkapel is, aan de zijkant, alleen toegestaan als deze vanaf de straat niet waarneembaar is.
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2.6 Gevel

2.6.1 Plastiek en Textuur
De voorgevels van de panden aan de voorzijde zijn uitgesproken ‘naar voren drukkend’. De
voorgevels tonen zich namelijk nadrukkelijk aan de gracht. Door architectonische elementen zoals de
uitkragende dakranden en/of een erker wordt dit “naar voren drukken” dezelfde rol (alzijdigheid komt
in de Grachtengordel namelijk niet voor). De achterzijde van het perceel uit zich neutraal en kent ook
geen symmetrische opbouw. Symmetrie is alleen voorbehouden aan de formele voorzijde.Het zijn
specifieke kenmerken van de Helderse Grachtengordel. Daarmee onderscheidt het zich aan de
Amsterdamse Grachtengordel waarmee men het niet mag vergelijken.

Een terugliggende voordeur is een herkenbaar element in Den Helder. Het biedt de bewoner en/of
bezoeker de mogelijkheid om te schuilen tegen de harde zeewind voordat men de woning betreedt.

Bij de aanwezigheid van bebouwing aan de achterzijde is de gevel minder expressief van uiterlijk. Het
“naar voren drukken”van de gevel is alleen aan de voorzijde voorbehouden.

Samenvattend:
- Differentiatie van een gevelvlak is alleen toegestaan door middel van plastiek en/of textuur;
- Alle gevels dienen aan de voorzijde, ongeacht de aan- en/of afwezigheid van een kapvorm, te

worden voorzien van een beëindiging in de vorm van een uitkragende dakrand;
- Aan de achterzijde bevat de gevel minstens een dakrandbeëindiging.
- De voordeur mag alleen aan de voorzijde inpandig worden geplaatst, mits het terugliggende vlak

niet meer is dan de deur zelf (portiek);
- De entreedeur en alle ramen mogen niet naar buiten draaien;
- Een erker is alleen aan de voorzijde toegestaan en beperkt zicht tot maximaal één erker per pand

waarbij de erker niet meer dan 0,5 meter uitsteekt en niet hoger is dan één verdieping;
- Luifels, in- en uitpandige balkons zijn niet toegestaan aan de voor- en achterzijde. Franse balkons

zijn niet toegestaan op de begane grond aan de voor- en achterzijde, evenals loggia’s, balkons,
tuindeuren en/of een tweede entree deur.

Uitzonderingen
- Een zijgevel is vlak en bevat geen uitkragende dakrand(goothoogte);
- De zijgevel van een kopwoning heeft bij voorkeur (kozijn)ramen waarbij de gevel neutraal blijft.
- Franse Balkons zijn wel toegestaan op de verdieping mits de verhouding Frans balkons: ramen

niet groter is dan 1:3.
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2.6.2 Materialisering
In de Grachtengordel herkent men, door de jaren heen beschouwend, in elk pand de architectonische
tijdgeest. Herontwikkeling moet daarom worden aangegrepen als een eigentijdse opgave met respect
voor het bestaande! Het ambitieniveau is immers het toevoegen van nieuwe architectonische parels in
de Grachtengordel.

Algemeen uitgangspunt is dat niet met een kleurverschil een gevelvlak gedifferentieerd wordt, maar
dat de plastiek en textuur is die de differentiatie maakt.

Bij toepassing van baksteen of dakpannen wordt gekeken of de kleur past. Materialen als staal en
glas worden niet uitgesloten. Wel zal in overleg met de architect het materiaal en de kleur nader
worden bepaald. Bij historiserende architectuur moet bij het eerste schetsontwerp gelijktijdig de
detaillering, ornamentiek en materialisering (door middel van monsters) worden gepresenteerd. De
erfscheidingsmuur aan de achterzijde moet worden uitgevoerd in metselwerk en passen bij het
referentiepalet voor de Grachtengordel. Formaat en type zijn nader te bepalen.

Om een opgeruimd en rustig straatbeeld tot stand te laten komen, waarbij de panden goed tot hun
recht komen, wordt om een terughoudende toepassing van reclame gevraagd. Reclame-uitingen
moeten in kleur, vorm en stijl aansluiten bij die van het pand, en zijn ondergeschikt aan de architectuur
en transparant van karakter. Al bij het schetsontwerp wordt er van de architecten verwacht dat zij hun
gevels zowel in aanzicht als in perspectief presenteren. De architecten zullen ook een
woni9ngplattsgrond moeten tonen om de beoogde typologie inzichtelijk te maken. Vanaf het
schetsontwerp tot en met het definitieve ontwerp zal er telkens een doorsnede over het gehele perceel
van de architect worden verlangd waarop de diverse verdiepingshoogten duidelijk worden
aangegeven.

Samenvattend:
- Alle toe te passen materialen moeten, door middel van een complete bemonstering, worden

getoetst door de welstands- monumentencommissie de gemeente, of een speciaal hiervoor
aangewezen persoon;

- Bij toepassing van baksteen en dakpannen moeten deze materialen worden getoetst aan het
bestaande Grachtengordelpalet;

- Erfscheidingsmuren zijn altijd van baksteen;
- Het ontwerp toont gevelbeelden in perspectief en doorsneden, en details die de materialisering en

de differentiatie van materialen, plastiek en/of textuur duidelijk maken;
- Reclame-uitingen zijn ondergeschikt aan de architectuur en transparant van karakter;
- Rolluiken zijn niet toegestaan;
- Transparante rolluiken zijn alleen toegestaan mits achter de gevel geplaatst.



Bestemmingsplan Van Galenbuurt 2009– TOELICHTING –  februari 2009 pagina 79 van 85

Bijlage 3 Vooroverleg
Vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is het concept bestemmingsplan d.d. 17
november 2008  aan de hierna genoemde personen en instanties toegestuurd. Er is verzocht te
reageren voor .

1. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Directie Subsidie, Handhaving en Omgeving, sector Omgeving
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Reactie:
Het voorontwerp geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen

2. VROM inspectie
Regio Noordwest
Postbus 1006
2001 BA Haarlem

 Reactie:
Op uw verzoek om advies ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) over het
voorontwerpbestemmingsplan “Van Galenbuurt 2009”, ontvangen op 19 november 2008, bericht ik u het
volgende.

Het Kabinet heeft op basis van de sturingsfilosofie van de Nota Ruimte en de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
aangegeven het wenselijk te vinden dat de regionale rijksdiensten zoveel mogelijk samenwerken. Besloten is
dat de inspecteur van de VROM-Inspectie Regionale afdeling Noord-West de reactie op
voorontwerpbestemmingsplannen van alle belanghebbende regionale rijksdiensten zal coördineren en zoveel
mogelijk in één rijksreactie zal verwoorden.

Het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan geeft aanleiding tot het maken van de volgende
opmerking(en). De onderwerpen waarop het plan is beoordeeld zijn gebaseerd op de nationale belangen
zoals verwoord in de Realisatieparagraaf  Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid (TK 2007-2008, 31500 nr.
1).

Opmerkingen van Defensie

Slechtweerroute De Kooy
In het plangebied is een slechtweerroute van De Kooy gelegen. Bij slechte weersomstandigheden moet het voor
vliegbemanningen mogelijk zijn onder Special VFR-condities van en naar het Maritiem vliegkamp De Kooy te
vliegen. Bij dergelijke weersomstandigheden wordt gebruik gemaakt van de visueel waar te nemen kustlijn. Deze
kustlijn is op het kaartje in de toelichting (pag 42) weergeven als een groene lijn. De vliegroute is weergegeven als
een rode lijn (ca 100 m vanuit de kustlijn). Op ca. 200 m van de vliegroute is een blauwe lijn weergegeven. De groene
en blauwe lijn zijn als het ware de “veilige marge” waarbinnen bij extreme weersomstandigheden “veilig” gevlogen
kan worden; het gebied tussen de groene en de blauwe lijn dient gevrijwaard te zijn (en blijven) van obstakels.

De desbetreffende route is gelegen boven gronden met de bestemming Waterstaat-Waterkering. De voorschriften
hiervan zijn verwoord in artikel 19 van de planvoorschriften. De bouwregels (artikel 19.2) geven mij geen aanleiding
tot opmerkingen maar op grond van artikel 19.4 is ontheffing van deze bouwregels mogelijk. Ik stel voor artikel 19.4
aan te vullen met letter "b" waarin bijvoorbeeld bepaald wordt dat ontheffing slechts mogelijk is nadat het Ministerie
van Defensie hieromtrent geadviseerd heeft in het kader van deze slechtweerroute.
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Radarobstakelbeheer
Het plangebied is deels gelegen binnen het radarobstakelbeheergebied van De Kooy. Het betreft hier de zgn Inner
Horizontal and Conical Surface en het radarverstoringsgebied. Het bestemmingsplan bevat geen ontwikkelingen die
opname van deze zones rechtvaardigen maar deze zones dienen eventueel wel betrokken te worden bij eventuele
(tijdelijke) ontheffingen.

Opmerkingen Rijkswaterstaat
Op de Toelichting
De implementatie van de Kaderrichtlijn is aanleiding geweest om het Nationaal
Bestuursakkoord Water te actualiseren. Het geactualiseerde akkoord is op 25 juni 2008 ondertekend door de VNG,
het IPO en het rijk. In dit akkoord zijn de inspanningen beschreven om de waterhuishouding tegen de achtergrond van
de Kaderrichtlijn Water en de nieuwe klimaatscenario's op orde te brengen en te houden. Ik adviseer u dit
geactualiseerde bestuursakkoord in de beschrijving op te nemen en als uitgangspunt voor het ontwikkelen en
uitvoeren van ruimtelijke plannen te gebruiken. De tekst van het bestuursakkoord kunt u vinden op de site van de
VNG.
In de beschrijving van het beleid voor de kust ontbreekt nog het Europees beleid, dat is neergelegd in de Aanbeveling
van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van
kustgebieden in Europa en de Europese richtlijn over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico van 23
oktober 2007. Verder ontbreekt nog de beleidslijn voor de kust. Ik zal de doelstellingen van deze beleidsstukken
hieronder samenvatten.

Aanbeveling geïntegreerd beheer van kustgebieden
De EU-aanbeveling betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van
kustgebieden in Europa, die is gericht op:
1. bescherming van het kustmilieu;
2. erkenning van de bedreiging van kustgebieden door de klimaatveranderingen;
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 functionerend maatschappelijk en cultureel systeem in de lokale
gemeenschappen;
7. voldoende voor het publiek toegankelijke gebieden zowel voor 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.
Richtlijn over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico
De Europese richtlijn over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico van 23 oktober 2007 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.

Beleidslijn voor de kust
De beleidslijn kust is een uitwerking van het rijksbeleid voor de waterveiligheid uit de Derde Kustnota en de Nota
Ruimte. De beleidslijn bevat een kader voor de toetsing van ingrepen of activiteiten met een ruimtebeslag. Tevens
geeft de beleidslijn inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende overheden voor de ruimtelijke
ordening, de waterveiligheid en de natuur in het kustfundament
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Watertoets
Dit onderdeel maakt niet duidelijk of het Hoogheemraadschap in het kader van de
watertoets bij de planontwikkeling betrokken is geweest. Voor zover dit niet het geval is, adviseer ik u de toets vóór
de ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan in overleg met het Hoogheemraadschap uit te voeren, het
resultaat daarvan samengevat in dit onderdeel te beschrijven en het advies van de waterbeheerder als bijlage aan het
plan toe te voegen.

Artikel 14 Water
Aan de regels voor de bestemming water zou m.i. een verbod op het verkleinen van profielen van wateroppervlakken
toegevoegd moeten worden. Van dit verbod zouden Burgemeester en Wethouders na instemming van de
waterbeheerder ontheffing kunnen verlenen.

Voor het overige geeft het plan mij geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Overige kwaliteitsopmerkingen
Ik vertrouw er op dat u de opmerkingen op een adequate wijze zal verwerken in voornoemd
bestemmingsplan.

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan het College van Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland en de rijkspartners die opmerkingen hebben gemaakt.

Reactie gemeente

Reactie op opmerkingen Defensie:

Toelichting:
De toelichting wordt aangevuld zodat de informatie van defensie daarin is opgenomen.

Regels:
Artikel 19.4 wordt aangevuld met nummer  "2" waarin bepaald wordt dat voor het bouwen van
bouwwerken gelegen binnen het gebied met een gebiedsaanduiding “Luchtvaartverkeerszone” ,
ontheffing slechts mogelijk is dan nadat een positief advies wordt overlegd van het Ministerie
van Defensie.

Reactie op opmerkingen Rijkswaterstaat:
Toelichting:
De toelichting wordt aangevuld met het gestelde ten aanzien van Aanbeveling geïntegreerd
beheer van kustgebieden en Beleidslijn voor de kust.

De watertoets is uitgevoerd, zie de reactie Hoogheemraadschap.

Regels:
Aan artikel 14 is het verbod op het verkleinen van de profielen van het wateroppervlak
toegevoegd.

3. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 850
1440 AW Purmerend

Reactie:
Algemeen

Het gebied maakt onderdeel uit van de polder Den Helder en ligt binnen het peilgebied 2060-F.
Het vastpeil wordt gehanteerd op NAP —0,5 meter. Het bestemmingsplan heeft een conserverend
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karakter en biedt alleen mogelijkheden tot kleinschalige uitbreidingen van bestaande bouwwerken
en geen mogelijkheid voor nieuwbouw.

1. Waterkwantiteit

Het plan heeft een overwegend conserverend karakter. Binnen het plan worden echter wel
mogelijkheden aangegeven voor substantiële toename van verhard oppervlak. Door deze
toename aan verharding zal neerslag versneld worden afgevoerd van het terrein. Zonder
compenserende maatregelen zal de waterhuishoudkundige situatie hierdoor verslechteren.
Wij adviseren u in de bepalingen voor het verlenen van een aanlegvergunning op te nemen
dat de nadelige gevolgen voor de waterhuishouding als gevolg van de verhardingtoename
worden gecompenseerd door het graven van additioneel wateroppervlak. De grootte hiervan
zal terzijnertijd moeten worden bepaald door het hoogheemraadschap. Hiervoor moet in een
zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming contact worden opgenomen met het
hoogheemraadschap.

2. Waterkwaliteit

In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat het gemengde rioleringssysteem bij eventuele
nieuwbouw binnen de Van Galenbuurt vervangen zal worden door een gescheiden stelsel.
Voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel dient er een WVO vergunning te worden
aangevraagd bij het hoogheemraadschap.

3. Waterkering

In de Keur Hollands Noorderkwartier 2006 worden waterkeringen onderverdeeld in het
waterstaatswerk en de aangrenzende beschermingszones. Op grond van de keur zijn binnen
de begrenzing van het waterstaatswerk en de beschermingszones bepaalde
werkzaamheden/handelingen verboden. Voor werkzaamheden binnen de beschermingszone
geldt dat er een keurontheffing dient te worden aangevraagd bij het hoogheemraadschap. Het
dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap kan voor deze verboden ontheffing verlenen.

Voor de eventueel benodigde keurontheffing en of WVO vergunning kunt u contact opnemen
met de afdeling Vergunningen & Handhaving van het hoogheemraadschap of u kunt terecht
op onze website www.hhnk.nl.

Reactie gemeente:
1. Binnen de bestemmingen Groen wordt de paragraaf aanlegvergunning aangevuld dat bij

een toename van verharding watercompensatie benodigd is.

De bestemming Horeca, Bedrijven, Detailhandel, Kantoor, Wonen, Dienstverlening en
Maatschappelijk bestaan uit bestaande bebouwing met reeds verhard oppervlak Extra
verharding is hierbij niet mogelijk en derhalve heeft het opnemen van een aanlegvergunning
binnen deze bestemmingen geen zin.

Het bestemmingsplan behelst een sterk verstedelijkt gebied de bestemmingen Verkeer, en
Verkeer-Verblijf  behelzen wegen en de direct daarnaast gelegen verharding. Groen komt
voor maar betreft meestal snippergroen van kleinen oppervlaktes. De grote onverharde
oppervlakte zijn allemaal bestemd als Groen.
Verharden van Wegen binnen de aanduiding Waterstaat-Waterkering zal altijd aan het
hoogheemraadschap dienen te worden overlegd ivm de benodigde ontheffing van de keur.
Tevens is het Hoogheemraadschap beheerder van deze gronden. Het opnemen van
aanvullende eisen is daarom overbodig.

De tuinen binnen het plangebeid (bestemming Tuin) zijn bijna allen verhard waarbij het
water direct op de ondergrond wordt geloost, binnen deze bestemming wordt daarom ook
geen aanlegvergunningenstelsel opgenomen. Een tweede reden is dat handhaving op
verharding in tuinen niet realistisch is.

2. Tekst in de toelichting wordt aangevuld;

3. De Tekst van de toelichting wordt aangevuld, deze regeling is al opgenomen in de
dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering

http://www.hhnk.nl./
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4. ProRail
t.a.v. dhr. Ir. J.J.P. Lodder
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

geen reactie ontvangen.

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

VROM-inspectie verzameld en verstuurd reacties namens de andere rijksdiensten. Zie deze
reactie.

6. Ministerie van Economische zaken
Postbus 20101,
2500 EC Den Haag

VROM-inspectie verzameld en verstuurd reacties namens de andere rijksdiensten. Zie deze
reactie.

7. Ministerie van Defensie
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

VROM-inspectie verzameld en verstuurd reacties namens de andere rijksdiensten. Zie deze
reactie.

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

VROM-inspectie verzameld en verstuurd reacties namens de andere rijksdiensten. Zie deze
reactie.

9. Rijkswaterstaat
Postbus 3119
2001 DA Haarlem

VROM-inspectie verzameld en verstuurd reacties namens de andere rijksdiensten. Zie deze
reactie.

10. Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
Postbus 1001
3700 BA Zeist

VROM-inspectie verzameld en verstuurd reacties namens de andere rijksdiensten. Zie deze
reactie.
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Bijlage 4
Inspraak
Het voorontwerp van het bestemmingsplan is in het kader van de gemeentelijke inspraakverordening
met ingang van 21 november 2008 zes weken ter inzage gelegd.

Gedurende deze tijd is er één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is ingediend door Van Keulen
Makelaars, middenweg 154-156, 1782 BL te Den Helder namens hun cliënt de heer A. Klomp en
mevrouw D.M. Klomp-Kuiper wonende aan de Prins Willem Alexandersingel 9, 1782 GM te Den
Helder omtrent het in hun bezit zijnde pand aan de Van Speyckstraat 1.

In het voorontwerpbestemmingsplan wordt het pand aangemerkt als “ga”, ofwel garage.
In artikel 13.1 sub a van de regels staat omschreven dat garages inhoud: “bergingen c.q. autoboxen”
Tevens staat in artikel 13.2 aangegeven dat:

“ b.  ter plaatse van de aanduiding garage, mogen garage en bergingen worden gebouwd;
c. de maximale bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding “garage”mag niet meer dan de in de

aanduiding aangegeven hoogte bedragen, indien geen maximale hoogte staat aangegeven
bedraagt de maximale bouwhoogte 3,5 meter;

d. het maximale bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding “garage” mag niet meer
dan de in de aanduiding gegeven bebouwingspercentage bedragen, indien geen
bebouwingspercentage staat aangegeven bedraagt het bebouwingspercentage 100%.”

De voorgenomen bestemming is echter niet in overeenstemming met de huidige situatie alsmede
gedane toezeggingen in het verleden.

Oorspronkelijk was het pand in gebruik als timmermanswerkplaats, momenteel is het pand echter in
gebruik als opslag- en hobbyruimte voor zowel privé als zakelijk gebruik voor het bedrijf van de
eigenaren, modezaken Red Giant en Sub zero;

Het bovengenoemde object, Van Speyckstraat 1, is onder het vigerende bestemmingsplan ‘Van
Galenbuurt 1978’ aangemerkt als wegen, documentatie ten tijde van de aankoop door eigenaren in
2001 leert dat geen bijzondere vestigingseisen of gebruiksbelemmerende bepalingen waren, maar dat
“rekening gehouden dient te worden met de woonomgeving i.v.m. milieu, parkeren etc.”

Tevens is destijds aangegeven dat er geen bestemmingsplan van kracht was voor dit object en dat
elke gebruiksaanvraag op basis van de algemene bouwverordening zou worden getoetst.

Gezien dat in het verleden is toegezegd door de ambtelijke organisatie dat wonen is toegestaan op
deze locatie (wat overigens niet verwonderlijk is gezien het feit dat ook de aanpalende bebouwing van
zowel de Kerkgracht als Van Speyckstraat de bestemming Wonen heeft), verzoeken de eigenaren de
omissie in het voorontwerp te herstellen en het perceel Van Speyckstraat 1 de bestemming
“Wonen”mee te geven met als aanduiding dat “bedrijf”(Loods, opslag, werkplaats) of  “Kantoor” is
toegestaan.
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Reactie gemeente
Als eerste delen wij u mede dat toezeggingen gedaan door het ambtelijke apparaat blijkens vaste
jurisprudentie geen rechtswaarde hebben en verwijzing daarna geen doel treffen.

Wij hebben uw reactie op het voorontwerp bestemmingsplan opnieuw stedenbouwkundig en
planologisch bekeken. Dit heeft er toe geresulteerd dat wij bereid zijn de van Speyckstraat 1 te
voorzien van de bestemming “Wonen”.

Ten aanzien van de door u gevraagde aanduidingen delen we u mee wij bereid zijn de aanduiding
“kantoor” toe te voegen.

Wij zijn echter niet bereid ter plekke de aanduiding “bedrijf” op te nemende om het mogelijk te maken
een werkplaats te vestigen aangezien de huidige werkplaatsactiviteiten reeds meerdere jaren
beëindigd zijn. De reden hiervan is dat vanuit milieutechnisch oogpunt een minimale afstand van 30
meter dient te worden aangehouden van een bedrijf(werkplaats) tot een milieugevoelige bestemming
(woonhuizen). Ter plekke is deze afstand echter 4 meter.
De afstandseis van 30 meter komt voort uit de VNG richtlijn Bedrijven en Milieuzoneringen die
bepalend voor het toestaan van activiteiten ten opzichte van milieugevoelige bestemmingen. Deze
richtlijn die onder andere door de Raad van Staten als leidend voor afstanden tussen bedrijven en
milieugevoelige bestemmingen wordt gebruikt schrijft een minimale afstand 30 meter voor tussen
werkplaatsen en een dichtstbijzijnde woning.
Wel achten wij zoals ook al uit het voorontwerp bestemmingsplan blijkt opslag gepast en dat het pand
gebruikt wordt als loods. Hiertoe zal de aanduiding “ga” garage gehandhaafd blijven.

Overigens maken wij u erop attent dat bij het vestigen van deze activiteiten u dient te voldoen aan de
bijbehorende parkeereisen.

Resumerend:
De Van Speyckstraat 1 wordt voorzien van:
- de bestemming Wonen;
- de aanduiding “k” ten behoeve van kantoren;
- de aanduiding “ga” ten behoeve van garage/opslag (zijde een loods);


