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¥ 
Nota van Beantwoording zienswijzen                                                                  

bestemmingsplan Bloemen en Geleerdenbuurt 2008  

 
 
 
 
De termijn van ter visielegging van het ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008 liep van 
19 december 2008 tot en met 29 januari 2009 
 
Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van art 3.8, lid 1Wro door ons ontvangen zijn. 
(De zienswijzen zijn als bijlage bij deze nota gevoegd.) Als eerste zijn de zienswijzen integraal opgenomen, 
daarna zijn van ambtelijk commentaar voorzien (blauw) en tot slot wordt indien de zienswijzen aanleiding geven 
tot wijzigingen in rood aangegeven hoe deze voorgesteld worden.  
 
 
Van Keulen Makelaars, namens de heer R.E. Selderbeek 
Doorzwin 3637, 
1788NK  Den Helder 
 
Namens de heer R.E. Selderbeek (eigenaar van het pand Hector Treubstraat 59, 1782 HD Den Helder)heeft 
Van Keulen Makelaars zienswijzen ingedient aangaande de volgende punten: 

1. In het ontwerp bestemmingsplan Bloemen en Geleerdenbuurt 2008 wordt het pand Hertog Treubstraat 
59 aangemerkt als "ga", ofwel garages.  
In artikel 13.1 sub f.1 op pagina 36 van 52 van de toelichting staat omschreven dat garages inhoudt: 
"bergingen c.q. autoboxen". Tevens staat in artikel 13.2.1 op dezelfde pagina aangegeven dat:  

a. als gebouw mogen uitsluitend bergingen c.q. autoboxen worden gebouwd;  
b.  bergingen c.q. autoboxen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de  

aanduiding "garage";  
c.  de maximale nokhoogte binnen de aanduiding "garage" mag niet meer dan de binnen  

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

d. Het maximale bebouwingspercentage binnen de aanduiding "garage" mag niet meer  
dan de binnen de aanduiding aangegeven bebouwingspercentage bedragen, indien  
geen bebouwingspercentage staat aangegeven bedraagt het bebouwingspercentage  
100%.  

De voorgenomen bestemming is echter niet in overeenstemming met de huidige situatie  
(welke u tracht vast te leggen conform de aanleiding en het doel van het ontwerpbestemmingsplan)  
alsmede vergunningen welke in het verleden zijn verleend.  

 
Zoals u bekend, en ook besproken in diverse raadsvergaderingen o.a. op 15 maart 2006 en  
5 april 2006, zijn er problemen met betrekking tot de bestemming van de panden Hector  
Treubstraat 59 en 73.  

 
In concreto komt het erop neer dat de heer R.E. Selderbeek door de rechter in het ongelijk  
is gesteld in de door hem gevoerde rechtelijke procedure jegens de Gemeente Den Helder  
en derhalve de woning op korte termijn dient te verlaten. Dit in verband met een strijdig  
gebruik als woonruimte, wat niet past binnen het bestemmingsplan.  
 
Mijn cliënt heeft zich hierbij neergelegd, echter is wel verbaast over het feit dat er nu het  
ontwerp bestemmingsplan opnieuw een fout dreigt te ontstaan door het bestempelen van  
het pand met de bestemming "garage".  
 
Gezien het feit dat cliënt zijn pand niet meer als woning mag gebruiken, is hij voornemens  
het pand te verhuren (of evt. te verkopen) aan een derde om zo zijn financiële schade te  
beperken.  

 
Men heeft tevens in overweging genomen om het bedrijf van cliënt, Alectric  
Installatiebedrijf, weer te huisvesten op deze locatie. Maar beseft zich dat de schaal van  
het bedrijf eigenlijk niet meer past in de huidige woonomgeving, wat zich o.a. uit in  
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parkeerproblematiek, vele verkeersbewegingen etc.  
 
Gezien bovenstaande, plus het feit dat er in het verleden altijd vergunning is geweest voor  
zowel opslag/ verwerkingsruimte- als kantoorruimte, verzoeken wij u om het pand Hector  
Treubstraat 59 in het nieuwe bestemmingsplan aan te duiden met de bestemming  
"Bedrijf", waarbij ook "Kantoor" of "Praktijkruimte" is toegestaan.  

 
Reactie: 

Ontvankelijkheid: 
De zienswijzen van Van Keulen van 30 december 2008 hebben wij ontvangen op 30 december 2008. 
De zienswijzen zijn derhalve door een belanghebbende binnen de gestelde termijn ingediend, zijn 
gemotiveerd en derhalve ontvankelijk.  
 
Inhoudelijk: 
Zoals uit de reactie van Van Keulen valt te lezen, blijkt dat het huisvesten van een bedrijf op de 
genoemde locatie niet past in de woonomgeving. Om deze reden is ook aan het naastgelegen bedrijf 
Slobsma bv geen bestemming “ Bedrijf” gegeven. Deze locatie Hector Treubstraat 47 is bestemd als 
Wegen-Verblijf met op de gronden de aanduiding “ Garage”. In de voorschriften zijn voor deze locatie 
onder de aanduiding een aantal bedrijfsfuncties opgenomen zodat het gevestigde bedrijf geen 
belemmeringen zou hebben. Van uitbreiding van bedrijfsfuncties is echter geen sprake, dit zou in strijd 
zijn met een goede ruimtelijke ordening.  
Aan het verzoek van Van Keulen Makelaars om de locatie om te zetten naar een bestemming  
“Bedrijven” kan dan ook niet worden tegemoetgekomen. Wel kan voor de genoemde locatie het gebruik 
worden uitgebreid conform de naastgelegen locatie van Slobsma BV. (waarbij ook kantoren zijn 
toegestaan). 
Ten aanzien van het bouwvolume is gekeken naar de bestaande bouwmassa, dit heeft geleid tot het 
voorstellen om de maximale bouwhoogte van het pand haaks op de Hector Treubstraat aan te passen 
tot 8 meter. 
 

X Voorgesteld wordt: 
 de zienswijzen van Van Keulen ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk te volgen door: 

-  artikel 13.1, lid f, sub 2 aan te passen door daar het perceel Hector Treubstraat 59 aan toe te voegen. 
-  de bouwhoogte van het pand op het perceel Hector Treubstraat 59 op de plankaart daar waar  
   noodzakelijk te verhogen naar 8 meter conform de bestaande toestand.   

 
FS Motorenrevisie  
H. Treubstraat 71-73  
1782 HD Den Helder  

 
1. De heer Slobsma van FS Motorenrevisie verzoekt het bestemmingsplan zo aan te passen dat het 

naastgelegen pand Hector Treubstraat 59 gebruikt kan worden om zijn bedrijf en bestaande activiteiten 
uit te breiden. 

 
Reactie: 

Ontvankelijkheid: 
De zienswijzen van FS Motorenrevisie van 7 januari 2009 hebben wij ontvangen op 9 januari 2009. De 
zienswijzen zijn derhalve binnen de gestelde termijn door een belanghebbende ingediend, zijn 
gemotiveerd en derhalve ontvankelijk.  

 
Inhoudelijk: 
De panden die gelegen zijn op het binnenterrein hebben dezelfde bestemming en aanduiding 
gekregen. Dit houd in dat de bestaande activiteiten positief bestemd zijn. Zie ook de reactie op Van 
Keulen makelaars namens de heer R.E. Selderbeek. 

 
X Voorgesteld wordt: 
 de zienswijzen van FS Motorenrevisie ontvankelijk te verklaren en te volgend door: 

-  artikel 13.1, lid f, sub 2 aan te passen door daar het perceel Hector Treubstraat 59 aan toe te voegen. 
 
 
Gemeente Zijpe 
Postbus 5 
1750 AA  Schagerbrug 
 

1. In de toelichting van het ontwerp-bestemmingsplan "Bloemen en Geleerdenbuurt 2008" staat dat in het 
kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro het concept bestemmingsplan d.d. 25 juni 2008 aan 
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verschillende personen en instanties toegestuurd. Ook de gemeente Zijpe wordt genoemd, waarbij 
staat aangeven dat van de gemeente geen reactie op het concept bestemmingsplan is ontvangen.  

 De gemeente Zijpe heeft echter nooit een concept bestemmingsplan ontvangen. Wij verzoeken u 
derhalve de toelichting op dit punt aan te passen. 

 
Reactie: 

Ontvankelijkheid: 
De zienswijzen van de gemeente Zijpe van 5 januari 2009 hebben wij ontvangen op 7 januari 2009. De 
zienswijzen zijn derhalve binnen de gestelde termijn door een belanghebbende ingediend, zijn 
gemotiveerd en derhalve ontvankelijk.  
 
Inhoudelijk: 

 Het plan is inderdaad niet als concept aan de gemeente Zijpe toegestuurd, reden hiervoor is dat de 
afstand tussen het plangebeid en het grondgebied van de gemeente Zijpe zo groot is dat er geen 
belangen van de gemeente Zijpe geschaad kunnen worden. 

  
X Voorgesteld wordt de zienswijzen van de gemeente Zijpe ontvankelijk te verklaren en te volgend door: 
 -  De gemeente Zijpe te schrappen in hoofdstuk 5.1 van de toelichting als zijnde een gemeente die   
         betrokken was bij het vooroverleg ex. Artikel 3.1.1 Bro.  
 

 
Woningstichting Den Helder 
Postbus 90 
1780 AB  Den Helder 
 

 
Op uw brief van 22 december 2008, kenmerk AU08.13156, behorend bij net concept bestemmingsplan 
Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008 doen wij u hierbij onze zienswijze toekomen.  
 
1. Brede school Pasteurstraat "Poolster"  

In het concept bestemmingsplan is opgenomen de geplande nieuwbouw aan de Pasteurstraat. Hierbij 
is echter een aantal zaken niet juist weergegeven, waardoor voor de nieuwbouw het bestemmingsplan 
opnieuw gewijzigd zou moeten worden. Het bouwplan van de nieuwbouw is ingediend op 30 mei 2008 
en is door de Welstand Commissie reeds akkoord bevonden. In het ontwerp bestemmingsplan zijn de 
contouren van de nieuwbouw aangehouden, echter de hoogtes als vermeld op blad nr. 1 d.d. 6 juni 
2008 zijn niet overeenkomstig het ingediende plan.  
De juiste hoogtes, gemeten vanaf Peil, dienen te zijn:  

a.   gymzaal 10,25 m (op de tekening aangegeven als 12 m)  
           b.   school 6,90 m (op de tekening aangegeven als 8,0 m)  

c. kantoor/school 13.30 m (op de tekening aangegeven als 10,0 m)  
    
In onze brief d.d. 1 augustus 2008, referentie TE/KC/00531-08vb hebben wij reeds aangegeven het 
nieuwbouwplan in te passen in het bestemmingsplan. In het antwoord hierop d.d. 22 december 2008 
staat aangegeven dat het nieuwbouwplan is ingepast in het concept bestemmingsplan, wat echter niet 
conform bovenstaande gegevens en afspraken heeft plaatsgevonden. Hiertegen moeten wij dan ook 
bezwaar maken.  

 
Het ingediende bouwplan is op verzoek en in overeenstemming met de gemeentelijke diensten tot 
stand gekomen en past binnen het beleid van de provincie en past in het strategisch plan Den Helder 
2015. In de door ons aangeleverde en door uw dienst onderschreven ruimtelijke onderbouwing is 
ruimschoots ingegaan op het in te passen bouwplan voor maatschappelijke doeleinden.  
Verwijzend naar de ruimtelijke onderbouwing wordt de gemeentelijke visie t.a.v. de ontwikkeling voor 
de brede school en de totaalproblematiek rond huisvesten van de scholen enz. aangegeven.  
Tevens worden in de onderbouwing de gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden en de 
noodzaak van locatiekeuze uitgebreid verwoord, waarbij ook melding wordt gemaakt van de 
maatschappelijke- en economische belang en haalbaarheid.  
 
Wij menen dat het ingediende bouwplan niet is opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan dat ter 
visie ligt ondanks dat hiervoor zou worden zorg gedragen.  
Tegen deze manier van werken maken wij dan ook bezwaar en dienen deze zienswijze in. Dit temeer 
daar een onderbouwing op meerdere onderdelen voor het bouwplan is aangegeven.  

 
2. Tuinstraat - Asterplein  

Tevens hebben wij u in onze brief van 1 augustus 2008 verzocht om het bebouwingsvlak van de 
woningen Tuinstraat 35 t/m 85, 32 t/m 50 en Asterplein 2 t/m 8 ruimer op te nemen in het 
bestemmingsplan met eventueel een percentage aan bebouwingsmogelijkheid, evenals 
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bebouwingshoogte. In uw brief van 22 december geeft u aan dat er nog geen overleg met de gemeente 
heeft plaatsgevonden.  
Tevens geeft u aan dat een ruimere bestemming op de gevraagde locaties kan leiden tot een 
schadeclaim wegens waardevermindering van de naastgelegen percelen.  
Betreffende bovengenoemde adressen vindt momenteel onderzoek plaats naar de mogelijke opties, 
inzake renovatie c.q. vervangende nieuwbouw. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan binnen een 
jaar moet worden aangepast, met de daarbij behorende vertraging, hebben wij eerder genoemd 
verzoek ingediend. Van een waardevermindering en het mogelijk indienen van een schadeclaim kan 
nauwelijks sprake zijn daar het merendeel van de omliggende gronden in bezit is van Woningstichting 
Den Helder en waar dit niet het geval is alleen kan worden gesproken over achterkant situaties 
(Bloemstraat even zijde).  
 

3. H.A Lorentzstraat / Pasteurstraat  
Voor het verzoek d.d. 1 augustus 2008 tot een ruimere bestemming van de locatie op de hoek H.A. 
Lorentzstraat / Pasteurstraat met het achterliggende gedeelte wordt aangegeven dat hiertoe eerst een 
concreet plan dient te zijn. Wij menen echter dat door de bestemming middels een vlek aanduiding het 
een ontwikkelingsrichting geeft waarop sneller geparticipeerd kan worden. Wij stellen ons voor dat 
naast dienstverlening en maatschappelijke doelen ook beschermd wonen en zorg toegestaan kan 
worden. Hierbij kan dan als voorbeeld tevens het maximaal toegestane bebouwingspercentage (75%) - 
de goothoogte (6.00 m) en nokhoogte (9.00 m) worden aangegeven.  
Hiermee wordt een richting aangegeven wat is toegestaan waarop de eventuele plannen kunnen 
worden afgestemd en de procedure minder lang gaat duren.  

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn wij altijd bereid een en 
ander nader toe te lichten.  
 
Reactie: 

Ontvankelijkheid: 
De zienswijzen van de gemeente Woningstichting Den Helder van 28 januari 2009 hebben wij 
ontvangen op 29 januari 2009. De zienswijzen zijn derhalve binnen de gestelde termijn door een 
belanghebbende ingediend, zijn gemotiveerd en derhalve ontvankelijk.  

 
 Inhoudelijk: 
 1. Brede school Pasteurstraat 
 Het plan is naar aanleiding van de reacties uit de buurt eind 2009 opnieuw bekekenen en veranderd. 

De basisopzet is gelijk, maar de bouwhoogten en de situering zijn aangepast. Naar aanleiding van dit 
aangepaste plan wordt voorgesteld de bebouwingsvlakken in het bestemmingsplan aan te passen 
alsmede de daarbij behorende bouwhoogte conform de tekening in bijlage 2. Zie ook de reactie op de 
belangenvereniging Indische Buurt. 

 
 2. Tuinstraat- Asterstraat 

Op deze locatie zijn bij ons geen nadere plannen bekend. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is 
het noodzakelijk om bij de voorgestelde plannen een exploitatieplan op te stellen. Met het opstellen van 
zo een plan en de daarvoor benodigde procedure zal het plan opnieuw een half jaar vertraging 
oplopen, hetgeen als onwenselijk gezien wordt om de ontwikkelingen van de Brede school uit te 
kunnen voeren. Voorgesteld zal worden om niet het plan aan te passen, maar om hiervoor te zijner tijd 
na o.a een stedenbouwkundige studie een minibestemmingsplan  op te stellen. 

 
 3. H.A. Lorenzstraat/Pateurstraat  
 Voor deze locatie geldt hetzelfde als onder 2. 
 
X Voorgesteld wordt de zienswijzen van De Woningstichting ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk te 

volgenen door: 
 -  De plankaart aan te passen conform bijlage 2 bij deze nota van beantwoording; 
   
 

Belangenvereniging Indische Buurt 
t.a.v. B. Holwerda 
Middenweg 124 
1782 BK  Den Helder 
 

Ontvankelijkheid: 
De zienswijzen van de Belangenvereniging Indische Buurt van 28 januari 2009 hebben wij ingeboekt op 
30 januari 2009. De zienswijzen zijn afgegeven op het gemeentehuis, gezien de verwerkingstijd van 1 
dag is het aannemelijk dat zij zijn afgegeven op 29 januari waardoor zij binnen de gestelde termijn zijn 
ingediend. 
 



Bestemmingsplan Bloemen en Geleerdenbuurt 2008          Nota van Beantwoording                                                                        pagina 5  

 

 

X de zienswijzen van de Belangenvereniging Indische Buurt ontvankelijk te verklaren 
 
 

Zienswijze ta.v. procedurele zaken. 
a. Vorm en kwaliteit reacties Gemeente. 

Het is de gewoonte van de Gemeente om in haar beantwoording de bezwaren in het kort weer te geven 
en daarop te reageren. Ook in dit geval is dat gebeurd. Hierbij wordt echter niet de gehele inhoud van 
het bezwaar weergegeven en is de reactie zelden adequaat omdat op die wijze vele argumenten van 
bezwaarmakers tussen wal en schip vallen. Het heeft er alle schijn van dat dit opzettelijk gebeurt. 
Gewezen wordt op het feit dat dit in strijd is met het gestelde in de Inspraakverordening. 
De reacties hebben verder de neiging om d.m.v. dooddoeners en niet ter zake doende beschouwingen 
de argumenten te omzeilen. Argumenten waarop de Gemeente geen verweer heeft worden domweg 
genegeerd en weggelaten. Soms wordt verwezen naar antwoorden op bezwaren van andere 
bezwaarmakers. 
Omdat deze bezwaren niet beschikbaar zijn (behalve door een samenvatting van de Gemeente) zijn de 
antwoorden niets zeggend. 
Resumerend kan worden gesteld dat de reactie van het College op de zienswijze in het kader van 
artikel 3.1.1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening, ingediend met referte 3 en weergegeven in 
Hoofdstuk 5 van het Concept Bestemmingsplan, kwalitatief ver onder de maat is. 
Blijkbaar werd deze inspraakronde door de Gemeente als verplicht nummer gezien die zeker niet tot 
invloed van bezwaarmakers op het Bestemmingsplan mocht leiden. In strijd met de wet leidt inspraak 
op deze wijze tot niets. 

 
Reactie: 

Ons inziens voldoet de samenvatting aan de door u ingediende zienswijzen. Uw argument dat deze niet 
integraal kunnen worden nagelezen zal worden gecorrigeerd door de Raad voor te stellen uw schrijven 
van 14 augustus 2008 toe te voegen als bijlage 4 van de toelichting van het bestemmingsplan, waarbij 
bij de beantwoording naar deze bijlage gewezen wordt. Op deze wijze kan een ieder integraal 
kennisnemen van uw zienswijzen. Inhoudelijk komen uw argumenten overeen met deze zienswijzen 
welke u in het kader van artikel 3.8, lid 1 Wro heeft ingediend, en waarop in deze nota van 
beantwoording ingegaan wordt. 
 

X Voorgesteld wordt de zienswijzen van de Belangenvereniging Indische buurt gedeeltelijk te volgen 
door: 
-   De zienswijzen welke de vereniging op 14 augustus 2008 heeft ingediend als bijlage 4 bij de 

toelichting van het bestemmingsplan op te nemen  en bij de behandeling van de zienswijzen in 
paragraaf 5.2 te verwijzen naar deze bijlage. 

 
 

b. Afspraken met de Gemeente ta.v. de procedures. 
Bij het overleg tussen de Belangenvereniging Indische Buurt en de Gemeente m.b.t. het project Brede 
School dat op 4 juni 2008 een aanvang nam, werd aangegeven dat de planologische procedures niet 
eerder dan in het najaar zouden beginnen. E.e.a. werd ook met de nieuwsbrief, die door de Gemeente 
naar aanleiding van het overleg werd opgesteld en die door de Belangenvereniging in de buurt werd 
verspreid, bekend gesteld. Een paar weken later werd desondanks in het Stadsnieuws een 
inspraakprocedure aangekondigd t.a.v. het betreffende Bestemmingsplan. Het wordt door de 
Belangenvereniging onjuist geacht dat door de Gemeente is afgeweken van de afgesproken en bekend 
gestelde termijnen van de procedures. 
Dit schaadt het vertrouwen en voedt de gedachte van de omwonenden dat er toch niet naar hen 
geluisterd wordt, hetgeen waarschijnlijk ook waar is. In de reactie van de Gemeente wordt gesteld dat 
het de Raad en het College vrij staat een bestemmingsplanprocedure op te starten wanneer zij dit 
nodig achten. Dit antwoord geeft aan dat de Gemeente zich niet gebonden acht aan afspraken, 
toezeggingen en bekendmakingen. De Gemeente heeft blijkbaar willens en wetens gehandeld in strijd 
met de afspraken. Door deze handelswijze zal de Gemeente, terecht, nooit vertrouwen krijgen bij de 
burgers van Den Helder. 

 
Reactie: 

De bovengenoemde bekendmaking had betrekking op het bouwplan welke voor de Breede School, was 
ingediend. Het opstellen van een bestemmingsplan staat hier los van. De gemeenteraad van Den 
Helder heeft bij besluit van 8 maart 2007 Nr. 028/RWO (2007) het plan van aanpak “Actualiseren van 
bestemmingsplannen 2007 in de gemeente Den Helder” vastgesteld. Dit plan van aanpak welke 
voorziet in de 10 jaarlijkse herziening van alle bestemmingsplannen binnen de gemeentegrenzen van 
Den Helder voorziet in het opstarten van een nieuw bestemmingsplan voor De Bloemen en 
Geleerdenbuurt in 2007 en het vaststellen van het plan in 2008. Door vertragingen als gevolg van het 
invoeren van de Wet ruimtelijke ordening alsmede door de planvorming rondom de Pasteurstraat heeft 
dit plan vertraging opgelopen. Het is dus nimmer willekeur geweest om het bestemmingsplan voor het 
plangebied op te starten. 
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Zienswijze t.a.v. inhoudelijke zaken. 

a.  Gebied Pasteurstraat algemeen. 
In het oude Bestemmingsplan was de bestemming van dit gebied: "Park en Tuinen met openbare en 
bijzondere gebouwen." De gebouwen bestreken in het plan een klein gebied. 
In de praktijk bleef er nog slechts een gebouw over, de huidige "Groene Poolster". De maximale 
goothoogte was 4 meter. Iedereen in de buurt is zeer tevreden met de huidige situatie en wil deze 
bestendigen. 
Het nieuwe Bestemmingsplan wordt conserverend van aard genoemd. Het doel is om de huidige 
situatie vast te leggen, wordt op blz. 24 gesteld. Een planologisch uitgangspunt is dat de situatie voor 
de omwonenden niet verslechtert, aldus een uitspraak op blz. 16. 
Ook wordt nog gewezen op het belang van de groenstructuur, aangegeven als de "centrale 
groenstructuur van de H.A. Lorentzstraat en Pasteurstraat". Op blz. 17 wordt nog gesteld dat er geen 
grootschalige ingrepen gepland zijn. 
In strijd met al deze mooie, geruststellende woorden wordt de omgeving Pasteurstraat bestemd voor 
het bouwen van een Brede School. Het groen verdwijnt vrijwel geheel en daardoor wordt de "centrale 
groenstructuur" verwoest. Bebouwing kan straks plaatsvinden tot op 100% van het gebied. Mocht dit in 
de toekomst het geval zijn dan zal ook het beloofde groen, wat met de realisatie van de Brede School 
zou blijven bestaan, verdwijnen. De bouwhoogte wordt drastisch verhoogd tot maximaal 12 meter. Het 
bestaande karakter wordt niet behouden, zoals op blz. 18 wordt gesteld, het wordt totaal en grondig 
veranderd. Ook op het naastgelegen sportveld verdwijnt ook nog een flinke hoeveelheid groen. 
 
Daarnaast zal volgens het Bestemmingsplan nog een groot deel van het groen verdwijnen 
voor en achter de Opstandingskerk aan de H.A. Lorentzstraat. Bebouwing kan straks plaats vinden van 
40%, 45% en 50%, naar 50% tot 80%. De maximale bouwhoogte is veranderd van 7m naar 12 m. 
Het aanzicht van de buurt en daarmee het beeldbepalende karakter ondergaat daarmee een volledige 
metamorfose die groen omtovert in een stenen massa. 
Uiteraard is dat niet acceptabel voor de buurt. De omwonenden hebben al voldoende duidelijke 
gemaakt dat ze dit niet willen. Het is ook onbegrijpelijk dat er zoveel mooie woorden worden gebruikt 
om de werkelijke intenties te maskeren. De manier waarop e.e.a. is verwoord komt uitermate cynisch 
over. De werkelijkheid is aantoonbar anders dan de woorden aangeven. Het gebied dient uiteraard de 
huidige bestemming te behouden. 
In de reactie van de Gemeente wordt verwezen naar het antwoord op een andere bezwaarmaker. Er 
wordt gesteld dat in het kader van de planologische procedure voor de bouw van de Brede School 
concreet inzicht zal worden verschaft in de wijze waarop de openbare ruimte rond de school zal worden 
ingericht. 
 
Dit is de standaard ontwijkende reactie van de Gemeente. De zienswijze is duidelijk. Het is ook duidelijk 
dat in de plannen van de Gemeente de groene ruimte vrijwel geheel bebouwd gaat worden en dat daar 
grote bezwaren tegen bestaan. Er is geen ruimte voor vervangend groen van enige omvang. Voor de 
buurt is dat niet acceptabel. De Gemeente gaat daaraan willens en wetens voorbij. Het gestelde 
probleem wordt volledig en op arrogante wijze genegeerd. Het probleem wordt naar de toekomst van 
de bouwplannen verschoven. De bezwaarmakers worden klaarblijkelijk niet voor vol aangezien. 
Deze reactie van de Gemeente heeft geen enkele waarde. 
De zienswijze c.f. referte 3 blijft onverkort van kracht, aangevuld met het hier gestelde. 
 

 
Reactie: 

Het oude bestemmingsplan uitbreidingsplan in onderdelen zuid-west vierde herziening is op 10 
december 1963 door gedeputeerde staten goedgekeurd . 
Een uitsnede van de plankaart is op de volgende pagina weergegeven. Hieruit blijkt dat de 
voorgenomen bouwlocatie voor de Breede School aan de Pasteurstraat 6 een grens van bebouwing 
kent met daarin de bestemming “openbare en bijzondere gebouwen” met een bebouwingspercentage 
van 30% en maximale goot- of beboeiinghoogte van 4 meter. Volgens de voorschriften was de 
aanduiding van de gebouwen indicatief.  
De gronden die niet bestemd zijn als “openbaar en bijzonder” hebben de bestemming “tuin en erven”. 
Aan deze bestemming zijn echter geen bebouwingsvoorschriften verbonden (niet in de 4e herziening 
van het uitbreidingsplan noch aan de voorgaande op de 4e herziening hebbende uitbreidingsplannen). 
Hierdoor dient ten aanzien van de maximale bouwhoogte teruggegrepen te worden op de 
gemeentelijke bouwverordening. De bouwverordening geeft aan dat indien een bestemmingsplan geen 
maximale bouwhoogte aangeeft de maximale bouwhoogte 15 meter mag bedragen.  
Aan de Noordzijde is de bestemming “weg” aan deze bestemming zijn ook geen bouwvoorschriften 
verbonden.  
Van de bestemming als “park” is binnen het gebied nimmer sprake geweest. 
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Dat het gebied de afgelopen jaren een beperkte bebouwing kent en braak ligt doet niets af aan de op 
grond van het onderliggende bestemmingsplan geldende bouwrechten.  
Herontwikkeling van de gronden was gezien de onderliggende bestemming te verwachten. Gezien de 
ouderdom van het onderliggende plan en de huidige eisen aan onderwijsgebouwen heeft dit geleid tot 
het plan zoals deze in het ontwerpplan is opgenomen. 
Echter naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het voorontwerpplan in het kader van de 
tervisielegging op grond van de gemeentelijke inspraak en overleg met de buurt is het plan verder 
aangepast. Hierdoor is met name de Gymzaal aan de Pasteurstraat verlaagd en gedraaid om overlast 
te verminderen. (zie bijlage 2 bij deze nota en het voorstel om deze tekening over te nemen op de 
plankaart)  
In het voorontwerp en ontwerp van het bestemmingsplan is altijd sprake geweest van een ontwikkeling 
op deze locatie bij specifieke ruimtelijke ontwikkelingen (blz 17 voorontwerp en ontwerpplan en de 
plankaarten). Van verbloeming om op deze locatie te bouwen is derhalve nimmer sprake geweest. 
 
De Pasteurstraat ter plekke van de Brede school maakt in zoverre deel uit van de groenstructuur dat 
aan de Pasteurstraat een bomenrij staat. Deze bomenrij is een voortzetting van de centrale 
groenstructuur welke langs de H.A. Lorentzstraat loopt en het sportveld (met een groenbestemming 
aan de rand) en aan de Pasteurstraat. De locatie waar de Brede School heeft nooit onderdeel 
uitgemaakt van deze groenstructuur. De enige structuur die van belang is op de ze locatie is de 
bomenrij evenwijdig met de Pasteurstraat die deze straat accentueert. Deze bomenrij is in het ontwerp 
voor deze locatie meegenomen  en wordt door de hoofdvorm van het bouwwerk geaccentueerd. 
Deze bestaat uit een laagbouw van 4 meter (conform de maximale bouwhoogte van het oude plan) 
Pas op een afstand van 42 meter vanaf het hart van de Pasteurstraat wordt een bouwwerk van 3 
bouwlagen gerealiseerd met een maximumhoogte van 10 meter. Haaks Hierop wordt aan de kant van 
de Middenweg de Gymzaal gerealiseerd met aansluitend 2 bouwlagen waardoor de maximale hoogte 
hier 6,5 meter zal worden. Deze bouwmassa ligt op ongeveer 30 meter van de bestaande achtergevels 
van de woningen aan de Middenweg. (Ter illustratie de gemiddelde afstand tussen 2 woningblokken 
met een goot van 6 meter en een nok van 9 meter is 25 meter). Hierbij moet ook in acht worden 
genomen dat op de huidige bestemming tuinen en erven de hoogte 15 meter mag bedragen. 
 
De opmerking dat op het naastgelegen sportveld groen gaat verdwijnen treft ons inziens geen doel. De 
bestemming groen van het plan Bloemen en geleerdenbuurt is namelijk gelijk aan die van de 
bestemming Park Plantsoen en bos van het bestemmingsplan uitbreidingsplan Zuid-West 4e 
herziening, en de bestemming Sportterrein en Sport zijn ook even groot. 
 
Met betrekking tot het mogelijk maken van bebouwing rond en achter de Opstandingskerk aan de 
Lorentzstraat wordt al in het bestemmingsplan Geleerden Buurt Oost 2001 voorzien. De maten en 
afmetingen in het bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt zijn uit dat plan overgenomen. De 
enige wijziging betreft het leggen van de bouwblokken om de bestaande bebouwing daar waar het 
bestemmingsplan Geleerdenbuurt Oost 2001 een gedeelte van de bestaande bouwwerken als 
onbebouwd aangaf. Van nieuw beleid is hier derhalve geen sprake. 
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Ten aanzien van de laste opmerking kan gesteld worden dat een bestemmingsplan toelatingsplanologie 
bevat. Het geeft de randvoorwaarden waarbinnen een bouwplan moet passen. Pas als een 
bouwaanvraag wordt ingediend kan gezien worden hoe de werkelijke invulling zal plaatsvinden binnen 
die randvoorwaarden. Dit wil niet zeggen dat een gebouw gebruik maakt van het maximaal mogelijke.  
 

   
b.  Verkeer. 

Aan het verkeer wordt weinig aandacht besteed in het Bestemmingsplan. Uit de tekst blijkt dat er geen 
problemen worden voorzien. Toch zal een Brede School in de Pasteurstraat een aanzienlijke 
verkeersstroom in deze straat en de naburige straten teweeg brengen a.g.v. het brengen en halen van 
leerlingen, het woon-werkverkeer van de leerkrachten, de bevoorrading van het complex en het gebruik 
van de gymzaal door verenigingen. De structuur van het wegennet in die omgeving is daar niet op 
berekend. De straten zijn nauw en de parkeerdruk a.g.v. de bestaande bestemming wonen is groot. Dat 
belemmert nu al een goede doorstroom van het verkeer. In de nieuwe situatie zal dat nog veel erger 
worden en zal het verkeersprobleem eindigen in een onoplosbare chaos die voor de buurtbewoners 
onacceptabel is. Een adequate studie t.a.v. de verkeersproblematiek is noodzakelijk alvorens het 
Bestemmingsplan verder in procedure kan worden genomen. 
De Gemeente reageert niet op deze argumenten t.a.v. het verkeer. Hoewel voortdurend wordt gewezen 
op deze problematiek wordt hieraan stilzwijgend voorbij gegaan. Blijkbaar is er geen verweer. De 
Gemeente ziet blijkbaar geen redenen om plannen bij te stellen. Hoopt men misschien dat het 
probleem vanzelf wordt opgelost?  Het afnemend aantal inwoners van Den Helder biedt mogelijk enige 
soelaas. Bij ongewijzigde plannen en omstandigheden zal de verwachte, ontoelaatbaar toenemende, 
verkeersdrukte echter tot chaos leiden. De zienswijze c.f. referte 3 blijft onverkort van kracht, aangevuld 
met het hier gestelde. 
 

Reactie: 
Het oude bestemmingsplan voorziet al in de bestemming voor openbare en bijzondere gebouwen zoals 
scholen, kerken, rusthuizen, verenigingsgebouwen en dergelijke met bijgebouwen. Bij het inrichten van 
dit gebied is indertijd hiermee rekening gehouden. Aangezien de bestemming openbare en bijzondere 
bebouwing conform het IMRO 2008 niet meer bestaat en is opgenomen in de bestemming 
Maatschappelijk wordt hierin geen wijziging gebracht. Wel wordt het in het nieuwe plan mogelijk een 
groter gebouw te realiseren voor Maatschappelijke doeleinden, dit kan leiden tot extra verkeer.  
De wegen in de omgeving hebben echter dusdanige afmetingen dat er geen problemen zijn ten aanzien 
van de verkeersstromen. Niet valt te ontkennen dat het halen en brengen van kinderen zal leiden tot 
enige overlast. Echter deze functie kan ook plaatsvinden op grond van het huidige bestemmingsplan, 
waardoor deze overlast thans ook mogelijk is. 
Uiteraard zal in overleg met de buurt, het schoolbestuur en gemeente alle maatregelen genomen 
worden om de overlast naar de buurt als gevolg van halen en brengen van kinderen zo veel mogelijk te 
beperken. 
 

 
c.  Geluid. 

De situatie t.a.v. het geluid is afgeleid van die t.a.v. het verkeer. De verkeersontwikkeling m.b.t. de 
Pasteurstraat en omgeving is onjuist ingeschat en er wordt onvoldoende aandacht aan besteed. Alles 
wijst er op dat dit ook t.a.v. het geluid is gebeurd. 
Er wordt verder gesteld dat bij het bouwen van de Brede School op grond van het bouwbesluit extra 
geluidwerende maatregelen moeten worden genomen, vanwege de overschrijding van de 
voorkeurswaarden. Deze overschrijding geldt dan uiteraard ook voor andere bebouwing, zoals 
woonhuizen. Er word echter niet gesproken over geluidwerende maatregelen t.a.v. de reeds bestaande 
bebouwing. Terwijl toch duidelijk moge zijn dat ook de huidige bewoners van de wijk 
hinder zullen ondervinden van de geluidsoverschrijding.  
 
Een adequate studie t.a.v. de geluidsproblematiek is noodzakelijk alvorens het Bestemmingsplan 
verder in procedure kan worden genomen. 
 
In haar reactie stelt de Gemeente dat alleen eisen kunnen worden gesteld aan nieuwe bebouwing Dat 
de plannen zouden leiden tot meer geluid voor de bestaande bebouwing wordt domweg ontkend. 
Uiteraard is dat in strijd met de verhoging van de norm voor nieuwe gehouwen. Duidelijk is dat de 
nieuwe situatie tot geluidoverlast leidt. De misleidende woorden van de Gemeente kunnen dit niet 
verhullen. 
De zienswijze c.f. referte 3 blijft onverkort van kracht, aangevuld met het hier gestelde. 
 

Reactie: 
Het akoestisch rapport behorende bij de geluidsparagraaf 4.2.2 is als bijlage C bij het bestemmingsplan 
gevoegd. In dit rapport zijn alle adequate verkeersgegevens opgenomen voor de nieuwe situatie. 
Ook zijn de maatregelen op grond van de Wet geluidshinder opgenomen, deze gelden alleen voor 
nieuwbouw. Voor bestaande bebouwing heeft de provincie in het verleden een hogere Grenswaarde 
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afgegeven. De overschrijding is niet zo hoog dat nadere geluidsisolerende maatregelen voor bestaande 
bebouwing genomen hoeft te worden. 
 

d.  Parkeren. 
De parkeersituatie is in het bestemmingsplan onjuist ingeschat. Op blz. 14 van het Bestemmingsplan 
wordt al geconstateerd dat het aantal benodigde parkeerplaatsen niet overal toereikend is. Dat is een 
eufemistische benadering van de bestaande toestand die met name rond de Pasteurstraat en 
omgeving al zorgelijk is. Ook de Middenweg wordt steeds minder een bruikbaar alternatief vanwege de 
toenemende bedrijvigheid die parkeerplaatsen nodig maken. 
Het door de Gemeente aanwezig geachte parkeerplein in de Pasteurstraat bestaat niet. 
 
De berekeningen in bet Bestemmingsplan leiden niet tot een realiseerbare situatie. In Artikel 8 
Maatschappelijk sub 8.2.2.d, word gesproken over de hoeveelheid te realiseren parkeerplaatsen die op 
een vanaf de openbare weg bereikbaar deel van het terrein ingericht dienen te worden. Aangezien er 
ook een Arts, kantoren en een KDV (kinderdagverblijf) worden gerealiseerd is er geen rekening 
gehouden met bezoekers en evt. uitbreiding van de school. 
 
Aangezien er niet word gesproken over de hoeveelheid klaslokalen en KDV lokalen is de huidige 
berekening van de parkeerplaatsen onrealistisch. 
 
Kiss & Ride zone dient niet meegerekend te worden volgens Artikel 8 Maatschappelijk sub 8.2.2.f. De 
plaats waar deze Kiss & Ride zone moet komen is ook niet in de plannen opgenomen. 
 
De gemeente verwijst in haar reactie naar de Nota Parkeren en Bouwen. Uiteraard is deze reactie niet 
adequaat. Ook hier zijn blijkbaar de geschetste problemen en argumenten zodanig dat de Gemeente bij 
gebrek aan verweer verwijst naar een document dat niet is toegesneden op de situatie en daarom niet 
relevant is. De zienswijzen c.f. referte 3 blijft onverkort van kracht, aangevuld met het hier gestelde. 

 
Reactie: 

De bestaande plannen voor de Breed School  zijn meegenomen in het parkeeronderzoek welke als 
bijlage 2 bij de toelichting is gevestigd. Hierin is becijferd hoeveel parkeerplaatsen voor de Breede 
School noodzakelijk zijn, hoeveel capaciteit de omgeving kent en hoeveel parkeerplaatsen op eigen 
terrein gerealiseerd dienen te worden. 
In de regels van de bestemming Maatschappelijk zijn echter algemene regels ten aanzien van het 
aantal te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein. Voorgesteld wordt dan ook om in de regels op te 
nemen dat voor het bouwpan aan de Pasteurstraat 6 conform de parkeerberekening (Bijlage 2 van de 
toelichting) 25 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd dienen te worden.  
 
De Nota bouwen en parkeren is gebaseerd op cijfers van het C.R.O.W uitgegeven richtlijnen die in het 
ASVV 2004 zijn vastgelegd. Deze kerncijfers zijn in de nota nader toegespitst op de Gemeente Den 
Helder. Het vaststellen van de parkeernorm op deze wijze is een landelijk aanvaard systeem. 
 

 X Voorgesteld wordt dan om in de regels van de bestemming Maatschappelijk op te nemen dat voor het 
voorgenomen bouwplan aan de Pasteurstraat 6, 25 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd 
dienen te worden indien het bouwplan voldoet aan de uitgangspunten van het parkeeronderzoek zoals 
in Bijlage 2 van de toelichting is opgenomen. 
 
 

e. Luchtkwaliteit.  
De aandacht die in het Bestemmingsplan wordt besteed aan de luchtkwaliteit is uiterst summier en 
duidt er op dat deze zaak niet serieus wordt genomen. Er wordt in het plan gesteld dat de Gemeente 
niet uitgebreid behoeft te toetsen bij kleine projecten, waar een geringe verslechtering van de 
luchtkwaliteit plaatsvindt, op basis van het besluit NIBM. 
Er wordt gesteld dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de ontwikkelingen in het plangebied 
niet zullen leiden tot overschrijding van waarden die voorlopig zijn aangenomen, als gevolg van het feit 
dat er geen nieuw verkeer gegenereerde projecten van enige omvang worden gerealiseerd. 

 
Uit jurisprudentie zou blijken dat er voor het plangebied geen gevolgen zouden zijn. 
Ook hier is de situatie volkomen onjuist ingeschat. Het project Brede School is een omvangrijk project 
dat juist veel nieuw verkeer genereert in de Pasteurstraat en omgeving. Juist dit project kan veel 
luchtvervuiling veroorzaken die uiteindelijk ook negatieve gevolgen heeft voor de school zelf. De 
Gemeente ontkent dit volledig onbegrijpelijk en ten onrechte. 
 
De Belangenvereniging Indische Buurt zal eisen dat e.e.a. grondig wordt onderzocht en dat er 
maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de luchtkwaliteit zal verslechteren. 
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Een recente uitspraak van het Europese Hof in een soortelijke zaak biedt voor het beschermen van de 
belangen van de burgers zeer goede mogelijkheden. Indien het standpunt van de Gemeente blijft dat 
het gebied Pasteurstraat in dit Bestemmingsplan bestemd moet blijven voor de Brede School dan dient 
in dat Bestemmingsplan een hoofdstuk te worden opgenomen waarin adequate onderzoeksresultaten 
worden gepresenteerd en waarin een pakket van maatregelen wordt opgesomd dat er voor zorgt dat de 
luchtkwaliteit niet verslechtert. 
 
De Gemeente stelt in haar reactie dat de betreffende paragraaf is aangevuld. Deze aanvulling geeft 
echter geen antwoord op het gestelde in de zienswijze. Het bestemmingplan schiet duidelijk tekort op 
het gebied van de luchtkwaliteit. 
De zienswijze c.f. referte 3 blijft onverkort van kracht, aangevuld met het hier gestelde. 
 
De Gemeente dient te beseffen dat dit een explosieve materie betreft waarvan de ernst nog eens is 
onderstreept door de recente ontwikkelingen op het gebied van het "fijn stof'. Duidelijk is geworden dat 
er voor de burgers goede mogelijkheden bestaan om hun rechten 
op te eisen. 

 
Reactie: 

Het project van de Breede School blijft vallen onder het besluit NIBM. Om de belangenvereniging 
tegemoet te komen hebben wij een extern buro gevraag dit nader te onderbouwen. Dit rapport van 
CSO-onderzoek van 22 december 2009 is als bijlage 1 bij deze nota van beantwoording gevoegd. Uit 
dit rapport blijkt dat het uitvoeren van de Breede School en de eventueel extra verkeersbewegingen bij 
lange na niet zal leiden tot een overschrijding van de normen voor fijn stof, en dat terecht gebruik kan 
worden gemaakt van het besluit NIBM.  
 

X Voorgesteld wordt dan ook dit rapport als bijlage 3 bij de toelichting van het bestemmingsplan te 
voegen als nadere onderbouwing. Tevens de tekst van paragraaf 4.2.3 Lucht sub “ruimtelijke plannen” 
aan te passen en naar dit rapport te verwijzen.   
 

 
f. Antennes Internet en Telefonie. 

In het Bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen dat antennes t.b.v. internet en 
telefonie worden geplaatst. 
Aangezien onderzoek nog niet heeft uitgewezen dat negatieve gevolgen voor de volksgezondheid als 
gevolg van de veroorzaakte straling zijn uitgesloten wenst de Belangenvereniging geen antennes van 
de bedoelde soort in het plangebied. 
Bestaande antennes dienen te worden verwijderd. De reactie van de Gemeente is niet adequaat. Het 
gaat niet om de hoogte van de masten maar om de ongewenste aanwezigheid. E.e.a. is toch heel 
duidelijk in de zienswijze weergegeven. 
De zienswijze c.f. referte 3 blijft onverkort van kracht, aangevuld met het hier gestelde. 
 
 

Reactie: 
Het ontwerp bestemmingsplan geeft inderdaad de mogelijkheid om binnen het plangebied binnen een 
aantal bestemmingen antenne-installaties op te richten met een maximale hoogte van 34 meter. 
Nadere beschouwing van het plangebied maakt duidelijk dat het oprichten van zelfstandige antenne-
installaties binnen een woonwijk ongewenst is.  
 
Ten aanzien van bestaande antennes is het bestemmingplan niet het aangewezen middel om deze 
tegen te gaan aangezien deze meestal vergunningsvrij kunnen worden opgericht. Ten aanzien van 
specifieke gevallen kunt u contact opnemen met het team handhaving van de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en handhaving van deze gemeente. 
 

X Voorgesteld wordt dan ook om binnen de volgende regels het recht om een antenne-installatie te 
verwijderen: 
Art 4.2.3; 
Art 8.2.3;   
In Artikel 10.2.4 lid b, 14.2.2, lid b en 15.2.2, lid b de woorden “Vlaggenmasten en antennes” te 
vervangen door “masten en palen”; 
 
 

 
g. Ondersteunende Horeca. 

In de huidige dansschool aan de Middenweg is ondersteunende horeca toegestaan. De 
eigenaar is in het bezit van een onbeperkte Drank- en Horecavergunning. Dhr. Valk, eigenaar van de 
dansschool, heeft aangegeven dat de dansschool word overgenomen door zijn zoon. Nu de 
dansschool een nieuwe eigenaar krijgt zijn de huidige Drank- en Horecavergunning en de 
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Exploitatievergunning, na overname, niet meer rechtsgeldig. Deze vergunningen mogen niet 
overgenomen worden door een nieuwe eigenaar. De vergunningen moeten door de nieuwe eigenaar 
opnieuw aangevraagd worden. De Belangenvereniging Indische Buurt wil adequaat onderzoek of deze 
vergunningen, gezien de ondersteunende horeca en verkeersoverlast, wenselijk zijn.  
 
Bij de gymzaal van de Brede School zou volgens net Bestemmingsplan ondersteunende horeca 
toegestaan zijn. In de sportkantine op het naastgelegen sportveld is ook ondersteunende horeca 
mogelijk. 
 
De Belangenvereniging is van oordeel dat op die wijze op een klein gebied te veel horeca 
aanwezig is. 
Ook hier gaat in haar reactie de Gemeente voorbij aan de geschetste problematiek. 
De zienswijze c.f. referte 3 blijft onverkort van kracht. 
 

 
 
Reactie: 

De functie en het gebruik van het pand Middenweg 126 blijven ongewijzigd. Een bestemmingsplan 
houd zich niet bezig met het eigendomsrecht van een pand.  
Tot op heden is er geen reden om de functie en het bestaande gebruik van het pand te beperken. Het 
pand is in gebruik als dansschool en heeft op grond van IMRO2008 als gevolg hiervan de bestemming 
Cultuur en ontspanning gekregen. Ook de bestaande ondergeschikte horeca is conform de bestaande 
situatie overgenomen.  
De feitelijke verlening van een drank- en horecavergunning wordt niet in een bestemmingsplan 
geregeld, om een drank- en horeca vergunning te verkrijgen moet aan een aantal nadere voorwaarden 
worden voldaan welke een bestemmingsplan niet regelt. 
 
Het bestemmingsplan laat inderdaad zowel binnen de bestemming Maatschappelijk als Sport het 
gebruik van aan de hoofdgebruik  ondergeschikt en bijbehorende horeca toe.  

 
X Om duidelijkheid voor dit begrip en duidelijk te maken dat hier geen sprake is van normale horeca 

wordt voorgesteld de regels in de artikelen 4.1 en 9.1.1  als volgt te wijzigen: 
Met daaraan bijbehorende: 
b. resp. c. ondergeschikte horeca; 
 
de regels in artikel 8.1 te wijzigen in: 
Met daarbij behorende: 
b. ter plaatse van de aanduiding “sportzaal” ondergeschikte horeca; 
 
In de begripsomschrijving het begrip ondergeschikte horeca toe te voegen als zijnde: 
“Het in verband met een andere hoofdactiviteit op een perceel verstrekken van eten en drinken tegen 
betaling voor gebruik ter plaatse in die mate dat duidelijk herkenbaar is dat die hoofdactiviteit de 
kernactiviteit is die op het perceel plaatsvindt en het verstrekken van dat eten en drinken alleen 
plaatsvindt als beperkt en ondergeschikt onderdeel van en voortvloeiende uit de hoofdactiviteit.” 
Hierdoor dient het horecabedrijf volgende eisen: 
1. de opening- en sluitingstijden van het horecabedrijf zijn dezelfde als die van de hoofdfunctie c.q. 

hoofdactiviteit, of het horecabedrijf begint later en/of eindigt eerder dan de hoofdactiviteit; 
2. het horecabedrijf is niet rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk; 
3. er worden op, aan of bij de openbare weg geen aanduidingen gegeven waaruit op te maken valt 

dat in de inrichting etenswaren en dranken tegen betaling worden verstrekt voor gebruik ter 
plaatse; 

4. er wordt geen reclame gemaakt voor het horecabedrijf 
5. er is geen buitenterras dat rechtstreeks vanaf de weg zichtbaar en toegankelijk is; 
6. het horecabedrijf wordt uitgeoefend op een vloer- of grondoppervlakte die niet meer bedraagt dan 

15% van de netto vloeroppervlakte van de inrichting, waarin de hoofdbestemming is 
verwezenlijkt, dan wel grondoppervlakte waarop de hoofdfunctie wordt uitgeoefend, tot een 
maximum van 150 m2; 

7. bij hoofdbestemmingen die meer dan 1500 m2 in beslag nemen mag het ondergeschikte 
horecabedrijf niet meer dan 10% van de netto vloeroppervlakte van de inrichting waarin de 
hoofdfunctie wordt uitgeoefend, tot een maximum van 450 m2, in beslag nemen. 

 
Met het hanteren van de bovengenoemde begripsomschrijving en stringente eisen is landelijk gebleken 
dat hiermee de overlast voor de omgeving tot het minimum beperkt wordt. 

 
h. Dansschool 

De huidige bestemming van de dansschool is Openbare en bijzondere gebouwen. 
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In het nieuwe Bestemmingsplan word dit Cultuur en ontspanning. Conform de inleiding blz. 24/25 art 4 
word hier de mogelijkheid gegeven om o.a. een casino, prostitutie en andere seksinrichtingen te 
vestigen. 
Dit is voor de buurt bewoners een onacceptabele verandering. De Gemeente verwijst naar de 
gebruiksregels waaraan de activiteit casino/gokhal zou worden toegevoegd. 
Dit is een ontwijkende verklaring van de Gemeente die voor de buurt niet controleerbaar is. 
E.e.a. dient gewoon te worden opgenomen in het Bestemmingsplan. 
De zienswijze c.f. referte 3 blijft onverkort van kracht,aangevuld met het hier gestelde. 
 

Reactie: 
De gemeente acht het voor de buurt van het grootste belang dat deze activiteiten niet in de buurt 
plaatsvinden. Om deze reden zijn deze activiteiten binnen de regels voor Cultuur en ontspanning 
uitgesloten.  
De tekst op pagina 24/25 van de toelichting geeft juist aan wat de gevolgen kunnen zijn als deze 
activiteiten niet van de bestemming worden uitgesloten. Om deze reden is in Artikel 17 Algemene 
Gebruiksregels voor het  hele plangebied voor de Bloemen en Geleerdenbuurt aangegeven dat deze 
activiteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan. In lid d. wordt seksinrichtingen als strijdig gebruik 
aangegeven en in lid f. het gebruik ten behoeve van casino/gokhal. 
 

X Op pagina 25 van de toelichting wordt abusievelijk verwezen naar “artikel 16”. Voorgesteld wordt om 
deze nummering te wijzigen in “artikel 17”.  
 

 
I. Flora en Faunawet. 

In paragraaf 4.2.9 van het Bestemmingsplan wordt uitvoerig ingegaan op de natuurwaarden. 
Er is een onderzoek gedaan op basis van het Natuurloket en Florum. Dit is redelijk volledig. Er missen 
wel enige belangrijke beschermde soorten. Dit is met name het geval t.a.v. de vleermuizen. De 
genoemde soorten zijn de Ruige Dwergvleermuis en de Laatvlieger. (in het Bestemmingsplan 
Laagvlieger genoemd). 
 
In een eerder onderzoek in opdracht van de Woningstichting m.b.t. een vrijstellingsprocedure t.a.v. het 
gebied aan de Pasteurstraat rond de Groene Poolster, gericht op het bouwen van de Brede School, 
waarvan de rapportage is opgenomen in het Bestemmingsplan, wordt aangegeven dat in het gebied de 
volgende soorten vleermuizen bevinden: Bosvleermuis, Gewone Dwergvleermuis, Laatvlieger (niet 
Laagvlieger), Rosse Vleermuis en de Ruige Dwergvleermuis. Dit zijn prioritaire soorten met een strikte 
bescherming die zijn vermeld in bijlage II en IV van de habitatrichtlijn. 
Geconstateerd wordt dat het gebied de vliegroute, foerageergebied en verblijfsgebied vormt. 
Bebouwing en bomen worden daarvoor geschikt geacht. 
 
Voorts is de aanwezigheid van de beschermde Zandhagedis geconstateerd. Dit is een 
amfibiesoort die voorkomt in bijlage IV van de habitatrichtlijn, daardoor strikt beschermd en 
vrij zeldzaam is.  
 
In de rapportage wordt aanbevolen om een nader onderzoek uit te voeren naar net gebruik van het 
gebied door de vleermuizen gedurende een ruime onderzoeksperiode waarbij voor elke soort een 
aparte kritische onderzoeksperiode geldt. Wordt deze periode gemist dan moet het onderzoek een jaar 
later over worden gedaan. De totale periode loopt globaal van maart t/m oktober. De paragraaf geeft 
aan dat wordt begrepen dat de Flora en Fauna bepalend kan zijn voor het al dan niet realiseerbaar zijn 
van infrastructurele plannen. 
 
Ook wordt duidelijk gemaakt dat de aangetroffen strikt beschermde soorten voor die plannen een 
ontheffing van de Flora en Faunawet noodzakelijk maken. Voor andere soorten is duidelijk dat een door 
het Ministerie van LNV goedgekeurde gedragscode nodig is. 
Wonderlijk genoeg wordt in het slot van de paragraaf geconcludeerd dat geen toetsing aan de Flora en 
Faunawet noodzakelijk is. Dit wordt geconcludeerd op basis van de veronderstelling dat het 
Bestemmingsplan conserverend van aard is en dat geen ingrijpende wijzigingen worden voorzien. 
 
Dat wordt nota bene gesteld terwijl in het gebied aan de Pasteurstraat, waar met name de strikt 
beschermde soorten zijn waargenomen, een Brede School wordt gepland waarbij al het groen 
verloren gaat en de habitat van de soorten volledig wordt verwoest. 
De conclusie is ook volledig in strijd met het gestelde in het rapport dat is opgesteld in 
opdracht van de Woningstichting dat in het Bestemmingsplan is opgenomen. Als toppunt van 
onwetendheid (of bedoelde manipulatie) wordt gesteld dat in het groengebied van de Stelling van Den 
Helder geen ingrepen mogelijk worden gemaakt, terwijl nota bene onlangs een groot deel van het 
groen van de Stelling dat langs of in het plangebied van het Bestemmingsplan is gelegen volledig is 
verwoest. Er rest een kale dijk. 
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Op deze wijze blijft een Bestemmingsplan een dode letter die blijkbaar geen enkele relatie heeft met 
een werkelijk bestaande situatie. De conclusies t.a.v. de natuurwaarden zijn onjuist. De onwetendheid 
of bewuste manipulatie is verbijsterend. De aanwezige natuurwaarden maken de plannen rond de 
Pasteurstraat en Stelling niet mogelijk zonder ontheffingen van de Flora en Faunawet en een 
Ministerieel goedgekeurde gedragscode. 
Overigens heeft de Gemeente al getoond de Flora en Faunawet niet van kracht te achten voor Den 
Helder. Het College heeft gesteld dat de Gemeente bij het afgeven van kapvergunningen, zoals die 
voor het gebied Pasteurstraat, niet gebonden is aan de Flora en Faunawet, omdat de 
toetsing daaraan niet expliciet is voorgeschreven in de APV. Uiteraard gaat een wet boven een 
plaatselijke verordening, doch het College schijnt als enige te denken dat dit anders is. 
 

Reactie: 
 Terecht wordt gesteld dat de vleermuissoort geen Laagvlieger maar Laatvlieger heet. 
 

Ten aanzien van het onderzoek wordt gesproken over de omgeving en niet het gebied. Tevens dat er 
sprake is van potentie als vliegroute, foerageergebied en verblijfsgebied is. Niet dat deze aanwezig is. 

 Tevens dat het hoofdgebouw niet in gebruik si als verblijfplaats, en dat te verwijderen bomen 
gecontroleerd dienen te worden op de aanwezigheid van verblijfplaatsen. 

 
Ten aanzien van de zandhagedis wordt gesproken dat deze in de omgeving voorkomt maar dat het 
plangebied niet geschikt is als verblijfsgebied van deze soort. 
 
De ruimtelijke onderbouwing van de Breede School geeft aan dat er nader onderzoek dient plaats te 
vinden terwijl het bestemmingsplan aangeeft dat er geen nadere toetsing op grond van de Flora en 
Faunawet noodzakelijk is.  
De expertise van het externe bureau niet in twijfel trekkend dient inderdaad nader onderzoek plaats te 
vinden. Het niet aanwezig zijn van deze informatie stelt de uitvoerbaarheid van het plan van de Breede 
School ter discussie. Om deze reden wordt voor het gebied in de regels een bouwverbod opgenomen 
een bouwverbod tot het moment waarop uit onderzoek blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig 
zijn of dat ontheffing van de Flora en Faunawet is verkregen en voldaan is aan eventuele daaraan 
verbonden voorschriften. 
 

X Voorgesteld wordt daar waar in de toelichting Laagvlieger staat te veranderen in Laatvlieger 
 
 De tekst op pagina 58 van de toelichting aan te passen waarbij voor de locatie Pasteurstraat 6 

verwezen wordt naar het ecologisch onderzoek van CSO adviesbureau d.d 06 maart 2008, 
Projectnummer 08J007, en het rapport als bijlage bij het bestemmingsplan op te nemen. 

 
 In de regels voor de bestemming “Maatschappelijk” een bouwverbod op te nemen voor de locatie aan 

de Pasteurstraat op de voorgenomen locatie van de Breede School. Aan het bouwverbod de 
voorwaarde te verbinden dat deze alleen van toepassing is zolang niet middels een Ecologisch rapport 
is aangetoond dat er geen strijd is met de Flora en Faunawet, of indien er  ontheffing benodigd is van 
deze wet deze door het bevoegde gezag is afgegeven en aan eventuele voorwaarden welke aan de 
ontheffing zijn verbonden is voldaan.   

 
j . Cultuurhistorische waarden. 

In paragraaf 4.2.10 worden de Cultuurhistorische waarden beschreven. Er wordt geconstateerd dat er 
zich in het plangebied geen historische of archeologische waarden bevinden. Wel worden een aantal 
beeldbepalende panden genoemd. Door de inspanningen van de Belangenvereniging is duidelijk 
gemaakt dat het gebouw van de Groene Poolster een bijzondere historische waarde heeft in het kader 
van de wederopbouw na de tweede wereldoorlog. De Gemeente was zich daar niet van bewust. Het 
openluchtmuseum te Arnhem en de Zweedse Ambassade hebben e.e.a. onderkend en overtuigend 
bevestigd. 
De Gemeente heeft nota bene desondanks toch besloten om een sloopvergunning te verlenen, 
ondanks de bezwaren van de Belangenvereniging Indische Buurt. 
Er zijn wel inspanningen door de Gemeente gepleegd om belangstellenden te vinden die het gebouw 
elders weer willen opbouwen. 
Indien dit niet lukt voor 1 September 2009 dan wordt het gebouw gesloopt, aldus de Gemeente. 
De alles overheersende reden is de bouw van de Brede School. Blijkbaar is er geen enkele 
belemmering voor de Gemeente om dit door de bewoners ongewenste plan door te zetten. Aangezien 
het van groot belang is dat de (zeer spaarzaam aanwezige) Cultuurhistorische waarden in Den Helder 
te beschermen dient deze paragraaf te worden aangepast. 
De Groene Poolster dient op de huidige locatie behouden te blijven. 

 
Reactie: 
 Het huidige gebouw van de Groene Poolster geniet geen enkele wettelijke bescherming als hebbende 

cultuurhistorische waarde. Ook loopt er geen procedure om het gebouw een beschermde status te 
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geven. In paragraaf 4.2.10 worden alleen formele waarden beschreven. Aangezien het huidige gebouw 
deze niet heeft is er geen reden om deze paragraaf aan te passen. 

 
 
6. Wij verzoeken het College het gepubliceerde Bestemmingsplan aan te passen zoals in de 

paragrafen 4 en 5 is aangegeven. De bestemming van het gebied Pasteurstraat voor het vestigen van 
een Brede School dient uit het Bestemmingsplan te worden verwijderd.  
De Belangenvereniging zal de Gemeente aansprakelijk stellen voor eventuele negatieve 
gevolgen van het nieuwe Bestemmingsplan. 
 

Reactie: 
 Ten aanzien van de vestiging van de Breede School zijn wij bij de verschillende punten ingegaan. 
 Onduidelijk is op wat voor gronden de Belangenvereniging de gemeente aansprakelijk kan stellen voor 

eventuele gevolgen.  
 

 
 
Samengevat. 

 
 De ingediende zienswijzen geven aanleiding om de raad voor te stellen de volgende wijzigingen aan te 

brengen aan het ontwerp plan 
 

Toelichting 
-  De gemeente Zijpe te schrappen in hoofdstuk 5.1 van de toelichting als zijnde een gemeente die   
   betrokken was bij het vooroverleg ex. Artikel 3.1.1 Bro;  
-   De zienswijzen welke de Belangenvereniging Indische Buurt op 14 augustus 2008 heeft ingediend als 

bijlage 4 bij de toelichting van het bestemmingsplan op te nemen  en bij de behandeling van de 
zienswijzen in paragraaf 5.2 te verwijzen naar deze bijlage; 

- Voorgesteld wordt dan ook het onderzoeksrapport naar Luchtkwaliteit zoals in bijlage 1 van deze 
Nota is opgenomen als bijlage 3 bij de toelichting van het bestemmingsplan te voegen als nadere 
onderbouwing. Tevens de tekst van paragraaf 4.2.3 Lucht sub “ruimtelijke plannen” aan te passen en 
naar dit rapport te verwijzen;  

- Op pagina 25 van de toelichting wordt abusievelijk verwezen naar “artikel 16”. Voorgesteld wordt om 
deze nummering te wijzigen in “artikel 17”; 

-  Voorgesteld wordt daar waar in de toelichting paragraaf 4.2.9 “Laagvlieger” staat te veranderen in 
“Laatvlieger”; 

- De tekst op pagina 58 van de toelichting aan te passen waarbij voor de locatie Pasteurstraat 6 
verwezen wordt naar het ecologisch onderzoek van CSO adviesbureau d.d 06 maart 2008, 
Projectnummer 08J007, en het rapport als bijlage bij het bestemmingsplan op te nemen. 

 
 
Regels 

 -  artikel 13.1, lid f, sub 2 aan te passen door daar het perceel Hector Treubstraat 59 aan toe te voegen; 
-  Voorgesteld wordt om in de regels van de bestemming Maatschappelijk op te nemen dat voor het 

voorgenomen bouwplan aan de Pasteurstraat 6, 25 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd 
dienen te worden indien het bouwplan voldoet aan de uitgangspunten van het parkeeronderzoek 
zoals in Bijlage 2 van de toelichting is opgenomen; 

- de bouwmogelijkheid voor antenne-installaties te verwijderen in artikel 4.2.3 en art 8.2.3;   
- In Artikel 10.2.4 lid b, 14.2.2, lid b en 15.2.2, lid b de woorden “Vlaggenmasten en antennes” te 

vervangen door “masten en palen”; 
- artikelen 4.1 en 9.1.1  de tekst  “met daaraan ondergeschikte en bijbehorende: b. horeca”  te wijzigen 

in: Met daaraan bijbehorende: b. resp. c. ondergeschikte horeca; 
-  artikel 8.1 de tekst “met daaraan ondergeschikte en bijbehorende : b. Horeca” te wijzigen in “met 

daarbij behorende: b. ter plaatse van de aanduiding “sportzaal” ondergeschikte horeca;”; 
- In de begripsomschrijving het begrip ondergeschikte horeca toe te voegen als zijnde: 

“Het in verband met een andere hoofdactiviteit op een perceel verstrekken van eten en drinken tegen 
betaling voor gebruik ter plaatse in die mate dat duidelijk herkenbaar is dat die hoofdactiviteit de 
kernactiviteit is die op het perceel plaatsvindt en het verstrekken van dat eten en drinken alleen 
plaatsvindt als beperkt en ondergeschikt onderdeel van en voortvloeiende uit de hoofdactiviteit.” 
Hierdoor dient het horecabedrijf volgende eisen: 
1. de opening- en sluitingstijden van het horecabedrijf zijn dezelfde als die van de hoofdfunctie c.q. 

hoofdactiviteit, of het horecabedrijf begint later en/of eindigt eerder dan de hoofdactiviteit; 
2. het horecabedrijf is niet rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk; 
3. er worden op, aan of bij de openbare weg geen aanduidingen gegeven waaruit op te maken valt 

dat in de inrichting etenswaren en dranken tegen betaling worden verstrekt voor gebruik ter 
plaatse; 
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4. er wordt geen reclame gemaakt voor het horecabedrijf 
5. er is geen buitenterras dat rechtstreeks vanaf de weg zichtbaar en toegankelijk is; 
6. het horecabedrijf wordt uitgeoefend op een vloer- of grondoppervlakte die niet meer bedraagt dan 

15% van de netto vloeroppervlakte van de inrichting, waarin de hoofdbestemming is 
verwezenlijkt, dan wel grondoppervlakte waarop de hoofdfunctie wordt uitgeoefend, tot een 
maximum van 150 m2; 

7. bij hoofdbestemmingen die meer dan 1500 m2 in beslag nemen mag het ondergeschikte 
horecabedrijf niet meer dan 10% van de netto vloeroppervlakte van de inrichting waarin de 
hoofdfunctie wordt uitgeoefend, tot een maximum van 450 m2, in beslag nemen.” 

-  In de regels voor de bestemming “Maatschappelijk” een bouwverbod op te nemen voor de locatie aan 
de Pasteurstraat 6 op de voorgenomen locatie van de Breede School. Aan het bouwverbod de 
voorwaarde te verbinden dat deze alleen van toepassing is zolang niet middels een Ecologisch 
rapport (door een gecertificeerd bedrijf op te stellen) is aangetoond dat er geen strijd is met de Flora 
en Faunawet, of indien er  ontheffing benodigd is van deze wet deze door het bevoegde gezag is 
afgegeven en aan eventuele voorwaarden welke aan de ontheffing zijn verbonden is voldaan.   

 
 Plankaart 

- de bouwhoogte van het pand op het perceel Hector Treubstraat 59 op de plankaart daar waar  
   noodzakelijk te verhogen naar 8 meter conform de bestaande toestand.  
-  De plankaart aan te passen conform bijlage 2 bij deze nota van beantwoording “zienswijzen artikel 

3.8, lid 1 Wro Bestemmingsplan Bloemen en Geleerdenbuurt”. 
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Bijlage 1 Onderzoek Luchtkwaliteit 
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Bijlage 2 Voorgestelde wijziging plankaart 
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Bijlage 3 Ingediende zienswijzen 
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